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 هووم موعد 0م6515 ىرْمطلا خددرات 0-0 1. ©. 00017611011 4 1110/-
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 طح 1 ىلع 2. 212601015 651 411 01101/61: (طتطت عا1 66 10 001116 01

 ه701), أءحر 16 ص 1هعم 8طقطقطألب 011 536م6 طقع 7066© 113111.

 05 1.1. ه١ 0 سمن م ءعسصغتنءر قه111. لهاا. 11, 2, 24 هن 011089 8

 00015 ططودر. ! ةعطسصق طق 001017111467“, 017/011161*

 مكح. مكتام 6116 اءضانند, 2011015 ((1[6. ©6606 عاظم)ر, 06 11311

 أ", 14.

 5-05 تالكملا رصق 5101101165 081" ءضةمطأا 1. 6. 001115 8

 60111611081, ملأ, 26,

 فلح 5 ©. 266. م. هأ ىلع طمتات1اتتتتر 70100011 1 1 0

 61*001061 111418168, 5 ٠



2217 0601088441 

 لديح 5 0. ىلا م. وأ ب 7". 101/0011 09 0110110 60171811 121010161“ 1114

 مشب قر الاثر, قر ظواعطفمت م8. طكموطل 1آ1, 11, 2 هولل 4

 اولعفي مل امب اليحب نأ 2027. 800623 1676 1 ليت

 20طتطوفاتتع ه. ع. 1[ط2 851 0ةةهزطا1ه 1, 2, 14 هذ ةذط 101123 210-

 711 (ا1عءرذدوع 11, 69/ 0. 363) نه © 1رثون:: 06016 آه.

 لسمح 11 0. ىلع 89 ,١!8١| ,515011 1011 811511112118 86 06976 .٠

 ساعللا نولتلل نع لماكتتي ناكن 0 نا 1 ليكم

 (مانهمان1م 2. 9.) 70511:1غه5 ئفالكلاب مايقلل لمح هيف ناك نأو

 )هو 9 5606

 جرخ. 5 ركتسم 62:006101*, 21151101448, .9 ,١)

 طخ. ىلا هطوطخ ناك نم لك 5 014 61118 60 0/11118*111101 0 0118-

 111*1161 110:85 0:111, +, 20 ه6(. الآ ةططحرو طخ 826726 0"0:1/1001:-

 2/1101 0ءهو1عطقهأ ه. ع. 14 17111, ءأر 3 ١ 5 هةموو. هن طئت7تع 0

 . عهيطوم”ةمغسو ا 11 هم 12, 3ةعؤذغ 11, اا" 15 هيلع تذخاو
 ءاهقغلا طوطخ.

 بطخ 1 6. 366. 1., ىلأ م. م644214 9 متطعأمه 21071218 1 6,

 هأر, 3, 14 1111, )"هر 6 2 6 هك ةعوطصم]ا22 321141 2.

 علخ 1 ةعاخ نالف ىلع هههملموذس 6 همدفاضتتكات“ ©. ل هلقعتت هك
- 

8 765566 01120106 83 692688628 01015 01100 ,121116115 

 هط هان“ (6"020681440), ,١ 14, مب 20 ةعوير ,١1 ؟ هعوير م

 19 8600, فيوم 13 14و مو 12: 14 راق

 فلخ 7 هما 1815031205 83606 68أ 0051 56 7110141 : )12027 7١(

 انهي 2

 ةهممع. 06 طقمءعلتثة56 © 14, !اذ, 5و )أ, 19, نلكل

 122675165, 65"70:01, دعب 1, 61. 660 عال.

 فقلخ 17 111 56 05161011 ©. ل م.ر ادهر 14. 1057 ه« 71+

 2-1 طخرست) هأ ظع.ز لك ةرمعا“ 212. طقاوأت ةدعوط مآتتتتت 6012-

 ةاالانعأ10218 ©. ىلع. ْ
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 جرد :يجارد انالخ فلع ردو» م6065, 7601515 ةات5م620115 811011610

 امك 8, ه011. 14 7111, امل مومد. اهلجرب اهقلعو. 1001110

 سومو هدغز ةجراد 8. مدالسف مآ. يراود ههءادتالا لط 6دقان

 1,154: 111, 1١ ةوطقات 7065 ر 10166 هأةاهتط ةعقا1116 60061223 13

 ةجارد 1206 208118 70: 1017128: ©6886 88 6أن.

 اعد 2 ”0وه211, 7611211, 7 14,

 عفد 1 ندلف ردحص ىف هك هركلص ىف انالف م1910 21011 58

 011115 م10 ما10 565811 11086عهت"[ هاتر (0/1*ءو31. 86 1. ( ه آر, 28

 1. 8 5 1. هن 168 )ان, 10. 12 عوزظأناتظ 681 116111122 2107110 73

 درج 2619 م1ط101160 (*)عق1, 0011141466 70150211 1. 1آل7]02) 813-

 مممر0لتست 815 112582015 19, 260, 2, 560 طمع م1115]170581 ©8أن

 ن18 1. 4 ؛ةصخقاتست دوهشلا تعفد 161611.
 ©. © نك

 لقد مآ. لاقدأ,ر مه1مد, 12, 11, هط1 115 مهواتطست مو لاقرأ 0011,

 ل ىلع 7107+ 5488 111011511011 0110651811 ه0, 11", 3. (01. 01. 1'هاح»

 اثل. اينكلا لامعالا اب, 19 وذع ج11561 6006201123 7106111 0

21126628 701116121 223120316 118 :1011113 0]1101:312 ,0 *11141801 :01/7680 

 طق جا 622 290116185 0216211 1.

 رود 1 26661041, 682604, اال”, 9, 1951, 1, ادير 19 هلل مدهوذسم 12 1

 سابعلا ىنب رابخأ نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ. م1

 202201 هانت 101 37, 2« برحح مهنيب ترآدر | 6 تاب اكمو

 هد, 21 تاعقو مورلا ىلع ترادر |أ', 4 العزف ؟. هأاوطط 10027

 5 يلا مهب رأد 010111061011 005 910042105, "امر 9: ل راد

 كلذ ىف مهند ىاولا 0611602 01*01 06 ]1002 1". 18كتتت6 691358 نأت»

 00١ ارنا 11, 137 63+ 128 طب ه6 2027: ةرادأ نالف ىلع رادأ

 1106/4110:14/5 081 411 0:1101/6118 001/118, احر 15, اذ هر 18, 01. ![هةاتتطتم

00-2 7 

 سود 11 رومالا 5156911, طوردع 1”هماد"6 101, ,0١ 1. 01. ساود

 ناو



261 6010885 11 

 نود. رغصالا رادلا ناويد ةمموأ]1هطقااتع 0116 عئاتطتب 0206 6128138-

 طوصق 0ععمعأنو 06 ةه]1ه1115 016111 ت2 2118611015 ه6 58

 اد, 1 ه0. - ©0هه5همان5 ليصالا شيكلا ناويد اهو 3

 018:06 ه شيحلا ناويد 1010. 0136و26 طماط
 هع 5

 تزر“ ىنز رأ © 11910 58 نزرأ 6011/6115 1818, "اا, 2, 111

 ك1 ١ نا 5

 كدر“ تت 1291211115 م1766108ا8,ر 06 ه0 7. © 1. 1'هط.ر !!ا, 12.

 فسضر 11 6. 3206. م. ©أآ ىلع 16621118, 2611491140110 1611611 1

 6100, نر 19, 61. 1"

 », ١62 ٠٠١ طاننص فر 6 ع 512119 69 411011111116111 7110:54:41 1اد> 0]10-

 هدد

 طوتس 6, 2, 051 مم فوم 1. هفرم. نسم مفرد 11111717701

 5101 202705611, الهر (ر 11 6912612 01100116 261“ 211011196111401 1

 261011 9611 م088عءانر 6011. طهطع ةماح 59

 ب 8 هرمد 2 7

 كر 17 مكنيطياس كرأ ام 0100170 411/77110015051 76/10/85 265167“ ] و

 18, 1 كرا ءهم2] ةءانات1ثه 60101 0 كرأ 6001618, 01100 2ماناتاتت

.1 1013 8611811122 

 بير 1111 ©5 2 ]11498 20121124111 )و 5 85612811 510/50161011618 011©6-

 66711 01 111601" غ115 011/15110:211  01110 01121" 1 (ةتتأ 28”091). >0 طمع

5 2 52-2 

 "د6. 111, ,١5 8 2266 جوجام 10110201. بير (م1. ةيدر)

 ماطم]م110 862811 01010, 01/06 511521610112118 111026111 مل, 14, 3

 211117110161106, 101011102168 ملور 2. 17. 1. '1'وناح»

 نك ز 17 00101 866. أذار 1, هممت طودق هنا (- هتلاح) مم

 دملا 0001618. 8066 7ها0 51 ديلا هلو هدقلتتتت 6886ر,ر 0

 نكرأ ا نكرأ ا كر زر (هل6 ةيقصو ه0 عم. 11 8. 115) ©01-

 11 جماح ل112 101*هأن 8612811 0.0 70116 .*1111110:80:11801 02:1100110116111 

 لقصف ؟ةيعطاتتت ىكز ه0 166م ةهععاسقأ#
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 ريز٠ رايز ةمدعس وسهس طوترت هع قلع. قمقتغ طه 1ك, 5

 رخس. ةظراتتس 01 رثاتسو ههااناو (؟ل. 12027 مهانووم0ع), | 11, 1طص

3 1911 0861 

 جو كاسلا عوصق ما]16غعو ند1 هاتنس ةداط 1طط 051 :880-5] ةألح

 مع2015 ط0 ةهطأر ااا, 9,

2 - 

 فيس. فيسم ©هم16طوذم» 01ءطقست ©, 1, لعطهتثلت نحر 183, 51

 ةردعم 01105 عدت ؟001415 0111 فنشم أ فيسم طقطعأ 06عطع6م جطحتح

 ءدوزسم 122عععاع. 8ععدط ل03 772507 أ 3119 1عج169 عقأ ةه]08-

3 

 22001 اتطت12115, 61/7115 101610 (دبناوج- ةذعر 201 :امذاج +64

 /10115) 17/011714 101: 510011 51011010. ]1) ةداتسهأتا ءاندطكن انه168 11

 هد هط1هدتاحاتق عن ةموعق1هدتطاتق (, 1). 60 0110011 .١710

 18, 19 دط1 2001617 ةيزاطلا 00 0011111111 60910:118*1 201111105

 6011, 497. "7, ؟ه, 9. 1'و»[غ6ه ءالودد 1 1ج5 مذ آ1> 10

 خلقسفقمللا 213111251 1, ؟هءر 2.

 اَذَش 0 تاس 0 م ل

 بعد. ىبيعشلا 2612115 م2221 م17661081, ااا, 13و
6 

 شف ما. صشافشر هنأ 71و07 ؟ةهمتخ عمطعتتف. ةمات0ل قسمت

 بى 11 هدنطقه060>2 ه. ءم1]11عوتصلم م1160 1مهعرل11. [ل5 12 3122. 01-

 ةمم؟و؟1, 128001 مرنم هم طقطو# فقئتاقشر نج00 هوهع. 06 8967

 07ءو1. 11, 17, 6, 12ه ةص6؟, 50071065 م. 62 ةطتنتر 12027 1

 مدمر. هغ 601601 الآده. "هعاو معا 502065 "ع00106ةاتتأ. (0 110

 "همم 70 [قيبقش طمع ة1عم15هئ1026 21151 202 011118, 0

 آد م"هطوطتام ءوؤر 1128001502 82621م51886 فعساعس 1. ه.. فشافنل

 ن000 2 ةعرتطتق سصهأاو 1ةعؤدصت هون. 113866 ؟مدنطتق ةهزعقأقأ 4

 ظءواقلطم»# "مب 3 5 5 تطأ1 ه01013 فشقفسر 860 هانت 000. 2.

 1هعودلامس» ه8 فشغشر, 66 م1100 86ةاةطأقر, 111010, مآ, 3 اهدشمو

 فسافشلاب 1١ فش فشلاب (8دعطحتت ردمتساتق "ةهعاو ؟ هنأت 50110115)

4 



1 8 011 20111 

 00. ممدو آنهعم»0عر 11016101111, 116 أن اكبر 01131 70عوالل 2 61-

.1 6886 011841215 51636 

 وقش. ىويقشلا هوا ةممعمز165 م651055 مدططصت 12561[1 011 1080111 19>562-

 ا (ىقيبحلا) هن ممانعة 865 5 86طم]عول1, 01113

 1نوه5 1عمطتطمم, طمهأ15# 110-21" ةهمد1 هذ 0عتز206 ءتنقتطاتق ما0-

 01 (هيرجلا) زد ىعوعورمأم م"هع1ععاات5 هدنوك (11طدلصستمك 1, *7)ر

 لولعفط2 ه0. ظمسكدسسه 11, أذ مهعط.ز 710. أر 9 بقيد ىلا قاقشلا

 تايربيقشلا هن 1ط» 8515 0ةووزط. 1, ار 21, ن1 601501 566. 8

 6000. 411 ىزينيسر ماعم] هلو 605 ىويفسر ىو قس

 ©أت قرعس.

 سين. ةيسيئش 11, 7 860,11, 7, 11و 110, 217201 1

 لمت. 2 م7111 1ظاتمط 725611818 عماتات8ر |“ 1 0 3 1

 هذ 706.). [1هعواظاناتلط 685 ه2 0016 10 ليم 830م61180 6

 طقطءحأر ةهط 2118 101518 815 85 ةيوبمسر 1115 12 01. 660 ع1.

 مئم م0801 511 رمس. [ةععطط ماتت 1118 6ة8أن انا 4.

 عفش 11 6. ىلع م: 2700011, ©«. بف“ 2. "و 2, 407111

 خفق نولاب, 6. هنأ هأر 5, 10275 - ةوصقات نتوات 286695 86:

 76 5701260, 01“ 02610:1*عاآ, 10 111110 17101 116 01| 0:11“ 120.5 0:0, 6811و

 ةهانعب 1 ْ

 ريش ق رو تنم 1مم" 0م172410268 201020811598 هقأ 0100116 هع. آ'57 نطل

 ص 3547 نمم4 هقؤ راوشملا ىف اهضرع اذا ةبادلا راش نم
 (00111/111 0227081111 )001/1/110  . 1ع" عانه طمع ةعالقات 06613111: 12 31

 ك1, 10

 عوص 1711 2705170[ 085 51 هتياد نعر اا 4, سةطع.

 فرص 1 60111110/140:211 9888. 93169. أن 9" جواتآ68 0.61", |, 1١ هوب

 ىكعص 111 51/526615 6851, !هر 6, ةذر 4, 61. "ا.

 ضيقت, فايصملا فن1 م0116 06265 8 115 10, 20, ابد, 12. ظتصع



 00و 11٠ 6010355

 همءااطةمع هدعاب»« 00:0: "ءونمنر» 8280801 اك, 2, 8فسقه اء 11

 8 - ١
 نسلم سئاتغوو م«دماغوعحصت همموا1 دسك فاصملا ةئاجرر

 "ل. مهمد., ةيفاصملا خلاجيلا, اه, 9, ان0, 21, 1, 16, !عمر 2,

 اعل, 2, 15, ادور, 15, هس هزسما10146» ةيفاصملا, [[ونصتو اءدب 3 8 5
 ةطسن1-طكهطقمتس 11, ,.١ 4 ةهمولهدصم ةيراددربلا 70711110165 70 نأ.

 عنص 1 ©. ل م. /65700072 2106270108811 0116/4, أهدر 2, 13057. - 1

 هد 0111063 776611120 ه1 0110 171000 6011" از211 01101118 “ك1, 2,

 ب 10, 860 ونتتتنتط م170م116 ه1عط21 266 1701156911, ااهتتت قأن

 0010 00 عءزج11, هم" "سازجت دم 51011, أر 12, ه1 200161 تايالولا ىلعر

 15 ه4 زمووه طقعع 01506110165"8 ةج]تة]]ةدحااتتن تاعئاصلا 1, 9

 0116 ؟هرعطو أ, 9 01110165*7107 8122011813131

 برض 1111 02و80 هنا/0ءمه11, مر 9 ءأن ةدمهماات8ق ها فعلا ه. ع

 20147 11, امهر "(, امر 9, 12, امير 4 ه 1. 01. 12027 ه5 01. "2.

 مض 1 60ج" ]611041 47 هقلد1001011 06041, آثار 1 ء. لل 1001 ذا

.7 ,6 .1 

 رمض. رامضملا 12 76283 أ, 6, لاتعا» سوبكتاب هذومد1 60876 11

 هم" معز“, 10166 1طو ةممعا]ةأناق, 0315 ©321171 ةءاتتق6[21

 2111ع6وطأ ات“ 16 ©0111 23 7287 02 0

 نىمض 7 ع. ةعع. 56 011610118 61*17 -0:11 001111101511 ,516111 11١*52011801

 00/16 ىا/56ء211, 2 13, ماث0 010 لع. 11, اأب 9 دنامض ىف لخد

 6/121150*21]60111: 1/41 65*17 601017" 0611[ 60101/61101115 ©1008 رم ل" ©, 6

 12. 6١ ب 2661112186 0111[*667 51111111/0:118 0:1161/4 01/21100:118*22:101 500 -

 2011041, أأ), 6, 8.

 1-9 رج

 فرط. ةفيرطر 8 فئارطر "65 "071416 101ه ة|ذ5, "احر 5 نم فشارط

 ركبلا فشار.ط (068 071051145 00127 ء-دعر“). 01. © 1. لهل. ءأن

 660 ع.

 قوط 7 مو هاه 40, اه, 14 أ قرطتتسم 60111111601115, 8010: ( 170:5 -

 5096) 1. 1. 11, 7. ©1. 660 عال.

 فط 151 5 رن, ,١١1 9 8 ةلابيع ىلع 2
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 علط 11١ 071“ /ءعأ7 ةم]1هطصر ان" 8.

 فوسط 11 فأرطق ههأ 617" 1/1111211 112١ (0عب تعا م

 نوفئاطلا) ه6 ةهز50169265 م0788 هور ١02068 هاد. 161210 زانق

 ةممو11260 فاوطنتلا ريخ. ظلمم ريخلا بحاص 08612115 وتنث

 06 هطحصتاطاتق 161118 1971011118 112617612 661101622 111

 (1]6. 8موعطس.) 38مم6119611 ف ةاوطنتلا ربكب كولا نك 20. 2161110-

 0116 طمع 122111215 081 ديربلا بحاص 65 159 6111223 101181

 1طن 82201032 “.٠

 قوسط. رد لأ م91111118 8501216115 2166108118, 201261 012053111661

 1 5 7160 18290303: ىاطلا ! تاير 552

 لوط 171 ©. ل م. رب"هم 065106110 60111111 01:1611011 2018115, 11

 0111005 90215115  هد1, ان 4, 01. لواط. هن ه1. 1. !10ةآماطخ.

 ةيكاللا ٌليِوْط 06 طمصتسم ةؤاتم100 7, 8: 7. 61.

 طل د 0 تأر 0 2271411 م2151 هموعزهو (©61. 6606 عال.) ابر

0 

 لدع. 000 كنع 1 ىلا نراك ام 16 7045540111 /6*0661 1101 055611

0 1 
 ضرع 1 ةوطقات 7711110161 1/0011 (طهصع ه 11:عط471) همطقات“ ©. ل

 ].ر ب 1.5, )١و 5. ط6مع1 010016 608865 ضرعي 856118113 0

 هاا م طوف“. سس 17. 2هذمصقم همن هودفاسدعالم حا ضرع «

 1سم وكنب لحل 1/5 5 هو, ا, 8 ةهور.د ضرع

 (مهم»تم م. 2.) آ1> شويكالا ضرع هدلق 84 212616116 ةانح

 «هم61110 ضرعلا ناويد كاني (61. 19ه5.) هر 9 ةمو., 860 ّدص

 باع ضرع هدلق 1. ه. ةفيلخلا ىلع 206/6011 ءاتتتت 10

 ءاشنالاو ضرع ناويد 0100 (8هد7) *, 4.

 فيع 11 008510018, 2110646111 0621010811 هاذ اتعطج (1702.. ةج20 1027



 0110 ١-11 د

 . 1 د 5- د 2 ى 3 ' 8 7

 22ج 60511/1601 ع, 01[70:165"). [تاطع ففعملا يييشلا ا.كر 12, 14 6
015 0151115 000111111115 

 لع ع7 ؟. ىلع م. 115*207 06162:115"77 15105 031 011110 01101/6118, 1

 116111176 77661111011 68 602:101"وي:عت*ءاب ا”... 12, 1آ027>8. طتصع ةعماتح

 ءوصل5 ه36 10ءدق م, 8 ءالب ىف كلذ لبق نم ساسنلا ناكو

 نيلماعلاو نيجرخ تسلا نم لضتم للاعتو. ةمانوطت 818218668:110-

 ممس 00و06 ه 180270 111هقةمدكندس طهطوت ا*., 153 تادايزلا عطقو

 له علاو 001:70 0216221/41"271 00 50:10:11 01106110100112. - < ]

 010*0671 56 511:11 211, ١1 هلطن.ر © 1. 1'هبال. مهللع جازأ 21110010101

 016" ءامنك  ء01"نرا, اهبر 14. انقذ دعطتمع 136 6016 2>6م0ةانلات 100277

 خلع ذه طم مطتخقفق ؟هو153 01361165 2110101 12616201 31156 2

 معزوم 0ن. ةكنصسع للعلا حازم راد هنأ 0مدتا15, 11 211113

 ةهوأ ندع 2012 2ه16861111 1. ©. 0771111815 1621/45 26116 115111610

 1طن 3251 0961518 1, ١ هر

 مل ةرعمع. 72011101115 100591115, 00404: "ب 11, 163016 ةالهطت اذ, 1

 اد اجا كلل مرا 20-6

 رمع. ةيرامع مقلم 00, "0, 9, هل, 18, 22, 01. 6ةموضر 1. هط
 1[*موعصلعمل] 20 طف ةععاطت6 ؟هعودص ةمات0 اط[1ةهتط202. ٠

 عفاشس 4, 8 مدع يدوع 04

 ىنع. ةيانع 6. ب رر. هك 01 2116ادز8 685 8066. 2770/0110, /0201'
 هوت

 (002]), "ب, 16 هرماب ىضتعملا كلو مأ ةيانعبو ا, 1 ل
 ةيانعلاب, اا, 12, اذ 4. طموءمنمد 0101611 9886 نالف ةيانع نمر

 ظهر تا, 1, ,*١١ 1, تطأ أه 16عوط0ت12, 27016610 37م 61181137

 خيانعلا وذ هد, 6 ه6 06ه هم لنئزأت ندلغب يح 201

 66 هب ىنتعأ در 18. - 11, ©. ب م. هن 860. 216621118, 0010-

 171167100211 01101/21114101" 0:11 0111, /6118*0:001 015*0111, "أخر 31١
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 ليبع 11 6. نأ 460”ه1, 11 18و ]طسمعؤشطتر 600. 595, م. 106,

 نوع. نو م١1 نو ماذا: رمااط1160, ةسنوعملا ب .ىع. ؤتوعم هأ م1. .ىاعم 015011106 21/01160, ةنوعللا بحاص
 ؟. نواعملا 70001517 هل005 تجزاتق ءاتتظفم تقص 088: 68, م٠ نواعمللا باكعأو
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 تلال سن
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 هآ 01. 1"

 د

 ملغ. ناملغلا ةمهع. 601/1165 ةدر ب ار |! و 12

 قذف 1 0101 56 511501ه:11, 56 081" ةرتاناآر, اة. 18, 12023. بج 555

 0 فوتو 56111/111 411168101040110, ةأر 1, 1041: 1, 200 اهلك. قنغفلا

 تاحرجلاو هامدلا مهنيب عقتذ ىيقيرف نيب برحلا عقت نأز

 طقطوأ ذط1 فتغلا هدص اعمر 564 16ء/350 فئفلا 20188 هقو6 ؟1-

 هذان : 11501 2211, 10“

 رحت تكايشنا هيلع 772610105 56 411 01/111 01/0061 01, 41 86

 711611101105 01*61, ١١ هر 0

 ىدذ 5 0. 300. 0110103 20106 611*0261 6011011110116 14/1 56 0

 "م0100" اذ, 8, نط1 ةنتط طمع ةدطوةأ1 انت ؟ةهزئطو ديبعتمسا

 و1004 طقطعت 1'هط. 111, 70ر ةء

 قرف 111 0. 300. م., ىلع 6011261111 01101/10111118 0110110, 51604/-

4 ,7( ,01101140 0110011 651 1011/5 

 ايف. 508208 مطققمأو رانيد فلأ هديف ىف باصأ لجر لك 8119100-
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 اذ, 12, ظلم 0و 111, رب 1) اور 19, |1102 1! 868 1150و ند ا



61-0355 1111 21011 
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 برق 11 ©. ىلع م., 300. ا". ةوطقان 01622 طهطوأ 12027 : 277017086 6
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 نات1 ما"هاطوك 1سم" كتص عه208 221151608 18280001 هاتقط طقع 66

 011111008 ٠

 ىفك 1110 (قكنا «. ىلع م. 56 111*201 001117 ه: هن111©/1101, الآ, 18. (015

 ©1. 1هط. هدط افك. - ةياقك 705411408, 50110444 "ب 10و الموب 19و

 زخم 127 ا"ااا6ر 1: ه 97111 دا" 15ر01. 1350761

 رد: 0و1 معنام 01ه, طك, 18, 01. ؟وط

 تهمك. 11501 11, م١ (هغ 'لكش) 300116ا325 56181112 11 0110 681

 امك ماتا. 15 01610216 9 0 ءانمك هه6. ةدهل. ءاركك,

 18وادءدصتتق 2116612 ط18)10 51281119118 دعوت مانت 12 068671م-

 026 ططاتأ9© 1. 0 ]طنط 22002 1.١ 5 ه2 ©01-

 منم16 طقهطو6 ءاشمك هنت 787. 1. اسمك ه5 ءابهش. 158 0

 1طد 8و". ةرت0 قمت ةسقو»1 مم1681 ا, 19 م0و6 ربما:

 روصملا هللا ىضق اممو ىنسحلا ءامسالا هل. وتو هوقات 0

 نأو 1. 20 نأ 1هيذ 06طوأ, ه6 أءر02١ م08 بتولا

 تارىلا  تانانإ اهينذ,

 فنك 17111 م0111, 16و 9: 61. 100537.
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 ام. اوناك ام لغفغا ةءدتورتءءا016, صون, 1", 1, انا“»ب 2. ". 1

 '1"جط. ه6 ]وعدت هع 6 هطلت. آ[1عطخقا 11 0.

 لم 1111 ن. ىلا مم/014 (©0257 ته2/01/0 ث)ر اهأر ةء

 ضرم 1 16 متءاط تضر 05601611110 ]105 1710*211/11 9011 أ ةءر 2

 (همم 7 ق3 ضو 13-0001 ةكاص). 02 زرع ةتعاط ق8 ' 22 أ
 قزم 837 26510005 10/46 1ه0ر"5 اد 80 انقر أ مهعاتب

 يبيع 1١ 10عوط. ةمان0 100273: 62:01“, 1102. 211009011, 5118268-

 - 890ههأ1, 13, 9,
 مكان 11 6. ىلع م., 200. موعات7136 80196520868 (©1. 1'ةط.)ر "اةر 2.

 احن . نالف ةيحان ىف ناك اا, 14, 7”. .©1]6.

 بصن 1 سأنلل محلا ممم تق16860 ماقأر اك, 5

 سان 17111 ©. 3260. م. 850141/18 600115141411: 06041, !أذر 21, )ل, 9,

 ذاك 62 2606. م. 24106708241, ,6 ,1١١
 م 7 2 2 37

 هن 7 "0/0105 6و4 ©. ىلإ, .١ 15, )طيو 20 0201112000115 21
1 2 2 2 2 : 7 

 مر 2. "7. 01. 060ج. ةآ 12027. لقنلا 1060 ]طهر 2 هو

 011111111110 50:10:11 01/10 01161" 0 01و عه 101*. 01. لل ه/0107: هنآ - 0-١-١

 00 5 امامنق هن, كي 15 11
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 فنقذ. فقضقنت 1286111113 611111123 11412611122, 811111110621261 6

 هردمعا] جمس م0 من61 ؟0طصفطل 11615 1]81101ةطلر ©ا113 2111865811
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 ءدطاقاتع 0 م169 6"1761ءزت11 111111101101161: 5+
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 11 1. كخأ يي رينلا. 1"ها156 3116612 08 61101 2111011118 0 جنرهخلا
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 مه 1 مهسوفن مهتم 06 50111116 1778011111 50111114 /0/191*0001, | ءر ٠

 04 ذه ©1. "له. مهسْفنأ مهتمح

 حو. ميحوحو لع اورصم اس 1057 + 01 طم
 درو 11١ 011:11, 1 مدل هع 1 هصتق موعادستهمت 60هطط 70د, ©, 11و

 هم11. لقوم. 11, ك1, 7 دطأ حئامض غلبم ناكو. 05 ةمطق 2027

 كرو 0016© 5.
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 ةيناطلسلا تامسلا هدوصغ نلف نايتطاتق لن عمت أةغعق 0102 انت

.(10077 .”0 

 8 ء؟اطو ©0611. ةههتء#م5 طاهر 22, نك 15. ةوسك:

 عفوي ةعقولا هذه ىف 706 060031016, ه6 210, |ذأ, 16 ةهو. 01.

 1/1547 2ك, !مه, 11 عوقولا نم الرمل ةئقولا. (006ع طقطعأت مهو-

 هم1ا16 دععولا, 16 خعفدلا 1هعأ 60681.

 لو. ءاملوالا هان 061610 1701015 77601110111 0114 01151001028

 7106110010 "ه1, اا, 3, "7, 3, 1, 9ر اهم, 16, !طهآر 16, أمر 4, بس
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 من. ميتيلا را ]بتمعازهد مدت 110113002311 (؟. © 1. 66081.)ر 3

 رسما ع22716 1"1ةهاقءعطع» ةط هسصصب 20 10027 11, 848, 22/1. 567

 111, 92و 585 يا كرش ومدن ونأ مسلط ا”, 19. 1

 70 ميقبلا طع 1. 2022612 12318211686, 1261226 (2/0:1145*01, أن

 مدقأ اتعلم همك هدلعطت نانه6 ذط دأدذغب ةئيلم © تاوغلا وهن.

 قمع لتس 21 هناع1“, 11 هآ16]11“ 2011 *061  170061106106, م. 2

 (2[1وناوءطع 1؟1ة8وزلعع»» 065 1115ع1216625 1)ر قلطو»أن8 12 عطتنق
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 انس

 أب. ةنيهجل رم

 هدر <“ شعرم

 أب دادغيب رخصلا ةعرشم

 ا سك ا سر 02007 --

 أو مظل دحر دبور "مي ذه

 املا, 1

 *, ١ نادغيبد فينتعلا ىلصملا

 خصيصلل ٠١

 أما اباتلعم

 8 ةيزمذوشلا رباقم

 ا كر ا

 لا يل نسي اس

 ان" ةخيطلم

 5" ىرغصلاو ىربكلا رذانم

 مى

 لن سكر ير ل0 0

 أدمر طنا” لكم

 ب جابنلا

 4, دادغبي ىمجنلا

 أبن, أبأ نيبيصن

 11 ةرصبلاب ريمن ونب

 ا. كنواهن

 اه ىلإبد وهن

 نأ" سباس رهذ

 ١١ مع نيا

 ١١ ةخينتملا رهن

 ا" ىللعملا رهن

 اهو اذار الكر 107 ناورونلا

 5ب تاناورهذلا

 "7 ناجدنبونلا

 01 روباسين

 لينلا ٠١

 5 وهبها

 هك ةأره

 از نادذيع

 مل مط وره #1 ىنهلا

 اك, 1 تتبف

 | ىرقلا ىدأو

 مور ةنئاو هنود نقر 01و30 ذل هظفتأو

 اضل اعمر للعم العر اللف ل“ لل

0 0 00 

 م خصقأو

 رف نك نميلا



 ذل

 ١ سروت 7و 1 هو رع 5 0و 3 سراف

 نأ هأو ١1 1 ناوريقلا مو أنو ردوا قرأ يو أخ

 أمل )طاهر اذ“ !طه*

 1 0 تارفلا

 هم دكاقداب فارق

 أدمو مهو ال ( ردع طاطسف) طاطسفلا

 خجولفلا ٠١

 ايلا ألمو مو أبو ا ليبذ

 مو ملثو مو مييغلا

 ١ وو ه1 أو 0( خيسداقلا

 ا سيبق وبا

 د7 هأ نيبوزَق

 1 خبنيطتطسق

 ذل ىأر نم رسب صخأ ورعق

 اير 11 فكادغبب ىسيع رصق

 أك 6 2 انريببه ىبأ وصق

 0 راهدنقلا

 أ“ دأد غيب راصنالا ةرطنق

 ام ةديدخل ةرطنقلا

 مم ةماتك

 000 ا امك

 أور اة.

 هم ركسك

 اه)ه اتوترفك

 اه انرغرفك

 ا ةرج 11, 11, ارا" ةقوكلا

 0 را ةريت سر سكين

 اكل اهكر ل

 | نانبل

 ا," رهنلا ءارو ام

 7 ايارذام

 أ“, 1 ذا, الب دادغبب مولا |

 ل نئثادملا

 م ل

 اعمر 8 ةغارملا

 لل ةرصبلاب دبرملا

 م» نادغبب ىشرمل ةعبرم



 ماا

 اكد ةخيفاصلا سر مزمز

 مب عئابصحلا ب لاو هلا

 ا» ءاعنيص

 ٠ راوبص /ثو 51 ربل نامس كاس

 اكمو | ماد ىأر نم 0

 هل, 5+ نانقسربط ١ ةرصبلاب ةرمس ىنب خذكس

 را ا اودنالس

 مسا ب 1و ال دبر ١ سسوسرك ١١ ةواهسلا

 !كذر هد .٠ خيناقدوسلا

 اظ., 1١ ناسارخ فيرط هم أروس

 ا اق م 7

 أث., هم خكم فقيرط أم” نادغيب حالا قوس

 ا جيلطلا اهم دادغبب ةغاصلا قوس

 أ 2 دا غبد شر.طعلا قوس

 1 شيرعلا هاب, ©ب ندادغبد ىددكا قوس

 ه)' مروركم ركسع نأو رع فارهبس

 ةراقل ىدهملا ركسع هم نيكابسلا

 اه (خكم فيرطب لونم) .ةبقعلا

 .هو طساو رقع امر ا, ابهر ةدر ** ماشلا

 ام ءاربكع | امك ارد, !8* ةفالخل رادب ىيعشلا

 4م ”نامع اما, هد طاشمش

 ل يا زاويش

 ارم دادغيب رخافلا



 را

 أر 1]

 “«* ندادغبي كعاص راد

 راد وه دادغيب رهاط ىبا راد

 هللا كيع نب ليح#

 , دادغبب رايشيجكلا ىب ىلع راد

 نسب هللا ليع ىب كديحت راد

 ام.ر امال, 8, الا ندادغيب رهاط

 ريان ملأ

 170 ننال

 ا ا ا ل ا ل

 امي. ايتو طار لهاا )مخ 1ع

 اكييصا لاا ا 11 شت

 ك1, 11

 11, "هس ىجبسأرلا رود

 اه غيفداولا

 رضع م )) عبحلا

 ادذ دادغيب نيسنل ةبحر

 م“ مخرلا

 كم, مدر م8 نادغبب ةفاصرلا

 أمك, أكد

 000 ا 1, )ار 41, 0, 3”, ةقرلا

 ايو, عر رس
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 ةلمرلا ٠١
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 د, رابد

 منا اسعد حس رود
 درر 0“ ريد

 "اه, ه١ انق ريد

 أل” مليدلا

 ١ لا مب ا اا ديحلا

 | 114, ٠ اهدي ءاظنعر 18 1 عيب

 ٠١ ةقوباز ظ

 أمم, آه نادغبب رهاولا

 ا!.1 ندكادغبب خيرهاولا

 أر“ 1 ةلابز

 نبأ دادغبب ةيديبولا
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 نا (كاددم.

 مّ رماع ىبأ نانسي
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 05ه ىبج

 اه“ ندادغبب ةدارج

 هأ ناجرج كرا ترس كش ا 2 ةرصبلا

 1١ ةريركلا | ,١116 ا«ار..مر. اا, ارو
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 ىربصب ٠١
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 يلا ريك سلك نا 235 -

 ا سراف ءاضمب

 5*, 1 كرتلا

 أ." نانسكرت

 |. رتاسنت

 11, ا

 مب لخلا

 ا رينيدلاب لتلا

 امل, مم ىكادغبب ايرثلا

 انك, 6م ةيروجلا روغتلا

 الا, ١ ةيماشلا روغتلا

 ه0 ةدماكلا

 اذه, اهل, اذ 35 لبخككللا

2 

 ن0 زضحلا

 أبا ختيبدحلا

 م", 77" دادغيبد (رصقلا) ىسكلا

 .١ لضوملا ءايبصخح

 ا ,ىدسوم ىليأ ريغح

 يعزل مز“ يو ارضا يلح

 ا, 5" ناولح

 ؟ , انامح

 !ءألر 1هرد همر ”0ر 6*2 ناسارك

 ه١ برضلا

 ه١ ةينيطخ

00 
 جيلطلا وه ا جيلخلا

 اه» طاطسفلاب نالوخ



 يلا نكامالا ةامسأ

 0 هو و ل زاوعالا 01 6و ل أ ناكبرذأ

 ا اي م نيكس كد هيرب هاذ ىمأ

 با للبددرأ

 ملك 7ىب دادغبب ناسارخ باب ٠١ ندرالا

 ب دادغبب ماشنلا باب من نتزرأ

 )لب ]*. ه دادغبب ةخيسامشلا باب م نمرالا

 0 يك ليت مرش ل (ضك سا 1 خينيمرأ

 أممو طلو ]طهر 11 3 ل ةيردنكسالا

 ةالو ثءر )* كادغبب قاطلا باب مهر دمأ

 أهمو مهر ملك ااه, 1, ا", 3و ]1و أ ناهسصأ

 ١5 دادغيب رابع باب 1 رخطصا

 هم لباب ه برغملا سلباوطأ

 86 ايارداب .١ ىمعالا

 هك ايروداب ما هاو هنأ ةيقيرفأ

 م)* ىيرحجبلا همر ةأر 57 داركألا

 1 0 نادربلا 00 ا سم سرك و راينالا

 - ا ول قرد 4 خيلاطنا



 امام 7 ص نامزإب

 ا» ناعفصلا ىلامعنلا فيبلي | ار |“, انا, مم بجاشمل توقاي

 امو اخير اولا روعالا نمد ارك سياوفلا وبا تدقاب

 ا كل ىولوطلا نمي 6ك اير كك رج 20

 مرا قديح لع عب الفي الما ىشتسلا
 م" مداخل ىلالهلا نمي امك طم, ابآ يسيل 0

 لإن ىذيربلا فسوب وبا مزح رفعي ىبأ

 7 ىدوهيلا ساخنب نب 2 أم, ا!.* عطقالا بوقعي وبا

 ىلع وبا وه ىرجل فسوب | نب وردت نب لمكم نب بوقعي

 200000 جاسلا لأ نب فسوي مس :ضفلللا

 نيرو كا 0 لا أير ]1 سنويم مالسغ فيداي

 7 سرد ىضاقلا بويقعي ىب فسوي 10 ككل“ ل را



 م.

 64, هد لاخلا بيرغ نب نوراه| ار 11 هم, هلو هأ,ر لا, 3

 0 سرك سرك لرك ا. ا ا 2 ا ا

 انآ طبر أهو باكو أهل لرإلا رق ااا, لأ و ا.ه

 )* كضتقعملا ىب. نوراع | هر 1, اثر ا امر 11"

 لايع وبا وه ردققما 2-5 نوراخ انب ىناللا رصن ىبأ

 أب. هللا 1 بناكلا هللا دبع نب نامعنلا

 * يع يب قناع يلعبتلا) ةجلقنلا) ةيلغنلا

 اب ليذه ونب لردك ةخطمارقلا

 أله ديع ىبأ 4 ىدلوللا س.بفذ

 ةآ, أر 835 ةباوت ىب متيهلا وبأ |(رش سعب نبا) رشلا كقن ىبا

 ا هللا بع وع ءاجييهلا 9 050

 نادي ام. سنوم مالغ طيقن

 أ١ رمذلا

 * ةطرشلا بحاص ىقتاولا أك, 11 ورماع ىب ريمن ونب

 هدر 7 ىلابيشلا ديحح نب ءاقرو للهس وبأ وه تخون  ىبأ

 وأ ميهاربا وهو 11. ءاقرو نبا أه ىلاكشونلا

 ليكام وأ رفعج

 41 ىرمتكبحلا فيصو نان دييرايخ نا ةوراع

 (نيكتراوبس) نيكترا ص نب فهيصو | ىلا/ ىجبراوالا زيزعلا لبع نب نوراعغ

 اهو ع ةعاك فيبصو أمل أم

 ا رميا هوم فيبصو 1 ظورع وب نوراح

 اد نادي نب ديلولا وبا |1أ, 7 ىدوهيلا نأرمع نب نوراغ



 ا.ه

 | ىئاطلا مالغ لبقم

 امل ردنقملا

 ىلع ىب ديكحم وه غلقم ىبا

 اكل نما رن

 اع, ا" ىنيمرالا حيلم

 75 يال بدحاص روصنم با

 روصخم نب هللا ليبع دب روصخم

 |, ١١ بئاكلا ْ

 ا مئانغلا وبا مج نب روصنم

 مسأاقلا وبأ وه عينم تنب ىبأ

 هأ' ىدهملا

 أزال ]و 0 فلاخ ند ىسوم

 نثر اثر هم ةيدوشا هلا ىسوم مأ

 مس باو

 مسه, اثر ام رفظملا مداخل سنوم

 هدر مكاو بواخر تالرتلاوو ا ا

 0 ا

 امار عم دور اوسارس رت اا

 امه ]1 14.56

 ا. ىقاقرولا مداخل سنوم

 ل نزال سنوم

 الر لاء, !ءار ار مه (كوزين) كوزان

 ا ا ل

 1« ةرظان نأ ىبا

 اك سنوم باكر بحاص عفان

 او :ىسمانلا نبا

 415, 50, ١1 .ىفولوطلا مج

 ك1 قوعيطلا حا الع مخ

 رس رع حبا نع

 | هل ىمرلل ريذن

 ىبيضلا دعم وبأ دمحم ىب راؤن

 رد داك ا تار كرر رع

 اكن, اد» ضارشلا مداخل ميسن

 ه., 81 ىفاماسلا كمحا ىب رصن

 ابارسلا وبأ وه نادمح ىب رصن

 ؛» ثدرحملا ىناساوكل رصن وبا

 اهأ ىجاسلا ورصن

 نا ىكيبسلا رصن

 أ جذفلا ى-ب رصن

 (هللا دبع مناغ وبأا) ىطموقلا وصن

 ما

 هيد :بعاشلا ىومعلا رصلن



 ا

 أمهو امو أنأثو نأ

 اامثء ١) بجاش رصن نب ليحت

 او ]و م توسقإب نى ء لي

 دقات هل ا ا
: 2 

 )نإ ]وبر بناه

 3 ىنزأولا ىبكح نب كيحكم

 ةؤ ىرزخ فسوب نب لايحكام

 يرمهع وبأ فسوبد كر لايام

 ممر 237, زر 17و ١) ىضاتقلا

 00 0 ا نك ا

 ١ جالخل لج ىوكام

 عفلا رتدملا

 أم" رايز نب مييوادوم
 | قاسم وبا

 ىفكتسملا ١

 مه ىنهمرالا واي دمه م وبأ

 دوب ثيردح ب دوعسم

 ل لودع ريم م ا ورمصان نى

2 
 هللا ظدايبز وف بلغالا ىبأ وضم وب

 نامتع نتخ جحبص نسب فرطم زريك 1

 (ْ نافع نب

 32 رهاط نب رهطم

 مآ قوطملا

 مه عيطملا

 0 رفظم

 ل 18 جاح نب رفغظم

 أه ىبيقلا كرابملأ ند رفظملا

 هللا لدع وو رتعملا نبا

 كعب 1اس ]لب هدر )فر 1. كضتنعملا

 نأ

 كينعملا ١)

 رازن وهو 1 (نآادعم) دعم وبا

 لييحكام نب

 "| ثيبللا نب ىلع نب لدعملا

 ىوهشاهلا (بهغملا ىبا) ثيغم وبا

 يكاد

 ا“, ىراشلا رضم نسب جرفم

 ال5, “ه٠ ىكئاقلا جلغم

 أنآ, 117, ١!! دوسالا مداخل ملغم



 نادر

 ا ىاترمعلا رفعج نب لليح

 “ ىضاقلا فلخ نب كمحن

 أو 6 قراغلا هللا ديع نب لاه

 0 بيئاكلا تيد لمع 6 ليك

 مل, اى كمصلا دبع نب كيح |“ هيقفلا ىناهبصالا دوأد ىب حي

 ل 0

 ملل 5

 د ديح“

 زال

 ل ل 01 01 ا رع 1 عوف دوأك ى

 م واط ع نب هللا ديبع ىب كم
 هر

 ىويع. ىب هللا كيبع ىب كيمح | اثر ٠ ه ركب وبأ فشار نب ليج

 انوبر' لور طابور قو ل ا

 ا" صاقرلا ضو

 بمذاك قرزالا كليعس نب دمت

 ريا 00

 ناميلالس ىب دكيحن

 هالو ملأ

 ندب 555 بناكلا

 ويزول ناقاخ نب هزل عكر عرعر

 ىتقارذاملا محا ىب ىلع ىب ديم

 درس ناك اى ىلا ركب وبا

 أهءر' همر ك1, كم

 مىدي) ىقان فيا ىلع

 ظ 11اي 12قلبقلا

 وبزولا خاقرم نب ىلع نب ليي نسل نب ناميلس 6 ليد وبأ

 01 ند

 نىسب رفاط نسب ليحا

 3 ىقيدانصلا رهاط ى

 1 61 جغط ى 0

 َُك كو هللا لمع

 نب كم 1

 امهر طملثر !نلخر زهدعب زو, برع ززرس

 ديورمع نبأ وه هيورمج ىب لمحت

 ١" ىدعسلا جتف ى

 اكرر 18: اميس ىب مساقلا ع

 يع نجد وسفلا) نياديخ

 ليح وع ل جادنك نب ليهيح نحب سابعلا (ريزولا) 03- ليج

 نسل

 1 ىذدو كلا ثنبللا نب ليجد أ نسب هللا كنعع ندب لله.

 1 ديسعلا نب كيح | *رر "ااه ىضاقلا براوشلا

 كدكينعملا .١ 0 : نب دمحم | ا." ىزاريشلا هللا دبع ىب ديحم



 ركز

 | زا ريكا ها خطمارقلا

 أ روع سرس 1, المو لللر للر !ءأر

 ازال از | وار المو از"

 انكم ارد يلرك 81

 نب ناكولا لبيع تدل زاوقلا

 أءالو اء 1

 ةوسنلف |مهإ

 الو ىنارصنلا ىنانقلا ىبا

 ا" زيجأك

 نو دكيحأ نب ريثك

 نسب كيحا وه ” درمشك نبا

 درهشك نب لمح“

 |١ ظعبيبر نب بالك ونب

 ادي ال, اا تفلح

 1 ءارحصلا بلك

 ميهاربا وهو كمحا وه غلغمك ىبا

 15, هد ىنيلوطلا ولؤل

 ١ ثيللا نب ىلع ىسب ثبللا

 1 لإ هاوي 6

 ]ل مداخل 7 زام

 00 سيلوحلا خوك نب :ناكام
 ءاوسلذ بحاص ناخرط نب كلم

 "1 لبقع

 85 قلرصتلا كيلولا نب كلام
 اد ىمقلا كرابم ا
 أم, ىقتملا

 زم. لكوتلا

 بوقعي نب دمحأ وه ىنقللا وبا

 ةقر تأ حابر نب زو

 ل راك كرك كيك سر تارفلا

 ا" هللا ليسر دمحم

 نب رذنملا نب ميعاربا نب لمح

 بلاط وبا وه ليلهيلا ىب

 لهصلا ليع نب ليحأ نب لمحت

 ب ىمشاهلا

 وه ىثارذاملا محا نب كيح

 نيس وبا

 نو ١١ (ادنك) فقيجادنك

 " اخ ا اا



 اء

 منع ىنغملا روزرز ىب مساقلا| . 1 ىدعسلا رييرلاىب َكَقَق

 1م ثدحملا زوطملا ءايركر ىب مساقلا | ىبب دمحم نب رفعج نب لضفلا

 الامم ىجتر ىبا مساقلا وباا| "ع .ميزولا تاوفلا ىب ىسوم

 ىسحلا ١ لذ" قابيل .ةاياقلا وبا يبس

 ناميلس وه | ىبمشاهلا كلما كبع ىب لضفلا

 مسرع هع, لأ ا اهيس'”ىب مساقلاا|تاراثثور اعز انو مخ اع لا

 كمر خب ضع : ا اانعياامر لاو "اريك

 (مكاقلا) ىعببست 5 مسافقلا وبا سب كيمح نب ىلع ى د للضفتأ

 02 مع تارفلا

 اثرا ١ ييرؤلا/ هللا .تيبع نب مساقلا مره بنح كي «ليضفلا

 او. يك (1), ١ ىطمرقلا لضفلا وبا

 نسب دم نب ىلع مساقلا وبا 00 وه ردنقلا ىب لضفلا

 راو نا: نياوف .ىراولل ىفتكملا ىب .لضفلا

 "[يلاغل < بيبع قنا مساقلا م١ ىفتكملا نبا ليضفلا ما

 :لفمب ننا.لمرولا ىنيا مساقلا وبار ا" اخي بن ىنرنا 0 ا

 امر 1, اذه ادا ءاش ناخرف نب نيج نيالا

 ينم كاسم ندب مساكلا ققبا ا ىتفلا لفلف

 امن ثدحلا

 (حضتعملا ىب كمح) هللاب رهاقلا لابقالا وه سوباقلا

 موبار 1 ععتلاع# ارب, ها“ ىلاساركل سوباق وبا

 ةريو 1 1 8 0 نب مساقلا

 كد نب دجحا وكب هنأ ر م ةيارق ىبا م بيبشالا ىب وس ل نب مساقلا
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 رك

 هم ىجانلا نب

 امر ا”, اهدر اوأر 15. فيليب ىب

 اي ىسابعلا ىسوم نب ىسيع| ا. نسل وبا ردتقملا نبا ى ! 95

 تيخا ىبأ ىسوم ىب ىسبع

 (7*1)و اي نادبع

 2 مم ىرشونلا ,ىسبع امك امو أمل أيل أحال أبأو 41

 أدم ىرجشل فسشسوب ىلع وبأ

 و 6 سيلعلا وب

 7 ١
 زيزعلا دبع نب نسل ىب رمع

 أملأو أكو أهو لرد ىسابعلا

 | ىبلاعلا ومع نبأ

 فسوي ىب ليك وف ىضاقلا ومع وبا

 أن باطشل ئب ع

 141” نالع ىب رع

 1 نايح نجا ورع

 أ. هيويبح نب (ربع) ورع وبأ

 أءمو أءالو 0 ىكذأ نامتع 1 ورم

 ا راغصلا ثيللا نب ورم

 "١ ةطرشلا بحاص هيورمع ىبأ

 49 ا
 | ماه ىدنكلا للريح نب نوع

 أره بييطلا ىويعيع

 اردن ةءلقم نبأ ردزولا ىبأ ىسوع وبا

 00 11 77 ردتقملا لاخ بير

 بحر 11, 1م

 0 5 5 ١١
 نيس ىخا ىبأ فيرطغلا وبا

 تاب ناديح نب

 4 ءالعلا نب ندلبغ

 )8, ,١ ا, م دضتعملا ىليم كنان

 2 ةيروباسينلا خمطاف

 ا ىححعالا متف

 ا توفإب نب متفلا وبا

 ديح نب ىلع وه تارفلا ىبأ

 "8 تارفلا نب دمحا نب تارفلا

 وبا وه صفح نب فلا وبا
 ليد جرغلا

 | ارثعج نب دمحم جرغلا وبا
 اكو أرب صفح

 نب هللا دبع دكمح# وبا ىناغرفلا

 أما“ أمهو أو اهل كيحا
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 ند ناميلس ىب 8 تفر 705

 1* ريزولا بهو

 ىرصبلا ىبا ىعيشلا هللا ديبع

 هاك" ةزب نأ

 ديع نب هللا ديبع كمحا وبأ

 دغا تاويل كد للا

 ىسب هللا دبع ىب لما" نيني

 سل

 ٠.١ قريَصلا" نايتع ىب هللا قيبع

 قئاولكلا "نيك ىلب هللا 007

 |انمر ا8ث1, اظن, اثه ريزولا (ناذولكلا)

 را ارا وا

 ناتاخ ىب ىيك ىب هللا كيبع

 | ردزولا

 انه ىقريصلا ديعس نب نامتع

 نامثع

 جا يا
 ىبلقصلا بيدحاع

 ؛م دئاقلا ىزنعلا

 ناو الع

 لد

 ) (دمحت نب ةعيبر) ناندع وبا

 اذ ,فاذعلا نأ نبأ

 اد" ىراشلا (رغالا) نوزع

 م ةيووكز ١ بدحاص ريطعلا

 ليبيعس وف نادك نب ءالعلا وبا ١

 0 ىضاقلا" ءالعلا وبا

 و41 ىدركلا ن

 ماطسب نب كيمحا ىب ىلع

 را ل

 عمر 2 ىببساولا كمحأ نب ىلع

 ضع

 أبو ىنيشفالا وشب بنئاك ىلع وبدأ

 ا ىءايلل كد وبدأ

 نبأ ىلع
0 

 نب ىلع

 ىمهوولا 0 ىلع

 نأ“ ىرصمل ا جارس نب 56 نسل وبا

 أ بلاط قا نب ىلع

 م رايشهلل

 م" مرد نب نيسح ىب

 8” ىدركلا كلاخ

 ام رعاشلا

 1 ىكيهنلا سابعلا نب ىلع

 د أ ىب ىلع

 نيل 0 ويزولا ىسبمع نب ع

 را كلا زر سر

 و 10

 اود بسال ليد نب -

 ربزولا تاورفلا نب ليي نب ىلع

 راك خل اء بيساو هو ميلا

 الكمر لة. اطهر طهر اها

 أةدو أب



 ا

 اذ, ها هللا ءاش ام نب هللا دبع

 نال هأبتسنلا اهللا كيبع يبا

 دبع | ٠١5 حور نب ديح نب هللا كيع

 نب دكيحح نب هلأ كيع

 ناقاخ ىب

 ل ل ريزولا مساقنا

 لبيع

 دكا نب هللا

 "يحفل

 هيورمع مب كيت“ ىب هللا كبع

 اكبر 1ال 1كم

 اما* صتنملا ىب دمحم هللا دبع وبا

 خيجات ىب دمحم ىب هللا كبع

 مب ثدحلا

 ٠١| دوعسم ىب هللا دبع

 "., ا ونعملا ىب هللا كبع

 ردتقلا نب نورا هللا دبع وبا

 رياض مي, طه اهع

 ٠١ ىضاقلا 1 يع

 ٠ ىملسلا نامحرلا دبع وبا

 زارقلا وه للم نب نامحرلا دبع

 نسامح نيا نامجلا دبع
 اذ بئاكلا ليهس

 بويا ىب عيمسلا دبع بلاط وبا

 ال1 زيزعلا دبع ىب

 .| )مل هو

 ردتقملا نب كفصلا دبع

 | 07 نب رماض نب ريرعلا دبع
 7 رهاط ى د هللا

 أم رصتنم ا نب ىلع نب زيوعلا ىكيع | وبا

 ديهح وبأ ردققلا ىب كللا دبع

 مع

 الا ىفتكملا نب كلملا دبع

 نب لضفلا نب كحاولا كيع

 6. لنضفلا وبا ث

 09 !ليضفلا ع

 تثدراولا لدع

 نسب دحاولا لبيع

 كا, *ه ثرأو

 نب دكدمحت نب دكحاولا لبيع

 ما ناقاخ

 ىلع وبأ ردتقلا ىب دحاولا كبع

 1 - أرباب

 نب نيسدل نسب باعولأ نيثع

 0/0 نادبح

 امأ نويرصملا ناكدبع ونب

 إني سبيع

 انآ فيفخ ند هللا ليمع وبأ



1 

 عا نك رو ىيبطلا

 قاكحكساأ نب كيد ىب ناخ ٍط

 "١1 فيجادنك ىب

 0 لوا نا ىركبسلا فيرط

 0 ىمهلسلا ذاعم نب فقلط

 ديصلا

 م رس

 “د5 (روبنز ىباأ وخا) بيطلا وبأ

 آ ل

 ريت رك را 020 -

| 

 ىبا ريزولا وخا ىلع نب سابعلا

 اذه خاقم

 4 ىوتنغلا وريع ىب سابعلا

 ام غلغيك ىب سابعلا وبا

 ظ ىلا وف

 ردتقلا ىب دم سابعلا وبا

 هللاب ىضارلا وه

 انا ىبأ دنقلا ب سابعلا
2 

 ما فدكملا نما ءابعلا 1

 ىعمدسلا ميهأربأ نسب هللا ىلع

 الا اح

 ونز نب كمحا ىب هللا دبع

 ١١ ىضاقلا

 أ ىديربلا هللا ليغ وبأ

 اع* (ز فانلل بحاص هللا نبع

 ءاجهلا وبا نادمح نب هللا دبع

 شرس 0 ل مر

 لا

 قل نودمح نب هللا كبع

 مناغ وببأ كيعس ىدب هللا دبع

 اما ةخمالس ىب هللا كيع

 3 راع نب ناميلس نب هلأ لدع

 ١١] سابعلا نب هللا دبع

 ىب دكمحن ىب ىلع نب هللا, "كئيع

 مورا ىضاقلا +براوشللا“ قا
00 

 ١١ ريوعلا دبع ىب ريع نب هللا يع

 ىنبد نم ورهع 00 للا يطع

 اه” ناكدبع
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 “أ ىعفاشلا

 18 رك انش

 1 ىلبيشلا

 ١" نايح نب حبر دل

 م, 7" ردنقملا ما ةديسلا بغش

 ا را ياا

 نارا رب سل | ككاو

 امتار طملعب امل 1#

 نثر 85 مسيكالا ىولوللا عيفش

 ال

 مار اناعر "نا, هكر 8ب. ىردتقملا عيفش

0 0 5000 

 هللا دبع وحق براوشلا ىبأ نبا

 نيسلل وهو كم ىب ىلع نب

 هللا دبع نب

 ار اس, #1 تابيش ونب

 مان بعلا"مك مع نبا

 اد” ىربربلا تي وبا

 2 5 17 ه'أ 20 هذ

 1 أور

 0 ىبأ .ينيح

 و نيسح ةماشلا بحاص

 أ 1, مر ها ىطمرقلا هيوركز

 خور (خنأو ثار اثم, مائ-11 ىبمرلل ىفاص

 ا دوسالا حلاص

 ١ لضفلا نب حلاص

 مخ ىهاطلا كردم نب حداص ونب

 امال اةرخكص ىبا وخا

 ىلع نب كما وه كيلعص

 م راغصلا لآ

 نب نيسكلا نب رقصلا وبا
 ة/ ناديح

 00 1ىقيكح "نقلب يبس ىليصلا

 ل ا يلا يا

 000 ا امر 1 ل معمل

 0 كر يس سا نش

 نب دمحا نب كيح بلاط وبا

 0 اي |!)' ربز»و نب ىلع نب رهاط

 نب وريع نب كمح نب رقاط
 مخنإل راغصلا ثنىدللا



 أو 76 ىقولوطلا كيس

 اذ ىحلفملا كبس

 ارزق ىفنكملا مدلغ ككمس

 92 ل ا

 أر مس نب ىلع وع جاوس ىبأ

 أبأر طلو أذل" نادك نبرصنت ابارسلا وبأ

 أك م1 ردتقم ا حلوم 0

 أه نابجاشل دعس انبأ

 أهل ان,رصملاب خيدعسلا

 اا ىضشرلل ليبي وعشس

 اب ءالعلا وبأ نادي نب كيعس

 ارو !طبآر طبر !طذمر طةحنر طة)

 نك ىرجاسلا ليعس وبدأ

 1 ىدنكلا باتع نئب ليريعس

 ٠.١ شاقنلا ديعس وبدأ

 | عدفض عوبرد نب لي عس

 م ىقولوطلا مج وخا ةمالس

1 

 م ىفتكملا ةنبأ ةملس ما
 دلخت ىب نسأل ىب ناميلس : ١

 نيك ا را

 5 جال نبا نافيلس

 مو ملأ جال 2 اف ىربميببلا

 الفد طنب يم

 هنا ىلفابلا , نادتس .ىبا

 ىتخونلا تخون ىب لهس وسبا

 ا!

 ا) ورع نب لقهس نبا

 ريق لالا امو ا

 بغش ىه ردتقملا مأ اةلليسلا

 ا" ىلخنملا اميس

 نال تيا رصن مدلغ أاهيس

 حج كفا مداسغ روحا -هيس

 معا لي ءايبلا



 ذلو

 اي ةخعافر ونب | *., ,١ كضتعملا دلو مأ هيوبنتسد

 اب فد نب مساقلا فلد وبأ

 ما بداكلا قاصتلا“ ليلك نبل

 “ حابذلا

 هأ" روعالا اكذ

 أمار طل غلا وبا ٌىكذ

 امك اما خمجنملا ءاغلذ

 اه« لهذ

 ا" ىررخضلا فئثار

 ه“ ملسم وبا ريبكلا فار

 ديحتوم وأ ميعاربأ وه فشار نبأ

 م١ ىدشاولا

 نير عمر معرب عضو رس عللي ىضأرلا

 نا ا ا

 اراد

 « كي ىعا نب لاجالا وبا

 0116 اوس

 امر ادار هث ىمرخل رسيالا فيشر

 اب» ىورهلا فيشر

 أمهر

 ىيشاهلا لح نب رفعج وه خطقر

 ىلع وه ىمورلا نبا
 < ' يضاْرلا

 |.* ىربطلا ةذع

 سا يلع وبا

 ديمحاأ وع

 رز وبأ

 نارفعز

 نارفعز ىبأ
 اذان, 198 ىطمقلا ىناسارخلا ىركز

 ا, 1 ىطمرقلا هيورهم نب هيوركز
 نا كن

7 4 13 

 | نب نيسحلا يبق وبا
 نع نال ناظور 41, 1> ىكارذاملا

 ا

 ه)ل دايز

 رضم وبأ بلغالا ىب هللا ةدايز

 هالو 13

 أام نبات نب كير

 ا., 1.1 ةنامرهقلا نادبز

 ازاز يفنكمل ١١ ذنبا ظراس



0 

 نيسفل ىلع وبا) تدحملا قرخل |[ىبا ىيروملا نسبا نيك 0

 5 ا. (هللا دبع اه خلقم

 11 00 ىسوم نب ىرزخ [1 ىجراشلا ىييكلا

 أ . ! /

 بيِصُخل نب نيا ىف هللا قيبع 1. الخلا ببحاص ناك 01

 ا“ ىطمرقلا دزه وخاأ اطخ )ا د ىللصوملا ناي ىبأ

 |نإد تارفلا نس ٍدآ باطخلا وبدأ 2 ىدايدل

 ا." بيطخلا هع ناشط بدا 7
 م ناكلخ ىبأ أنا" لك1, هممت نادك ونبي

 اذ :طالخ وبا| ناديح نيب نيسلل سب ا

 (كيلكلا !ىبا) :ىدينطلا ةرمو ثا

 اب ا. ا, + ميهاربا *١ يبيطخل (ىساقلا ىبا تالا

 ةريخ وبا وه 7 ةفيلخ ؤيا م بيقنلا نيبخ ١.

 رغالا وبأ وه كرابملا ىب ةفيلخ ||| !ءكر دحر اثر باو ىراولأل ا ىبا

 1 ىديوتلا بتسمع نيب لشفخلا أر 1١ ةرديح

 هأ' ريزنخ ىبأ

 : آنآ. ]بو ناد نب دوأد اا ىكالفملا ناقاخ

 نب ىسيع ىب دوأد نامياس وبدأ ببب رخ نب نوراغ وف لال ىبأ

 06 2+ ءااحكلا ىب دوأد ديزي وبا ىلارع ثلا ديح نب دلاخ

 مى سابد مو 1

 “4. كئاقلا كرد 1 رهبزلا نب بابخ

 مم عرد نبا ”. (ةفيلخ) ةزبخ وبا
 يرد نبا "ل ةحودخ 0

25 
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2 
 | حار نت نيس | ىب ىيئسورم خيب ىلع ةفوين نسل

 بحاص وه هيوركز نب 5 0, اضولا فعج

 ةماشلا + :ئىيسنللا مع ني نسما

 ادنى ١ 0 نا ل

 !.. رعاشلا- |ىلع 9# 7 ىضاقلا حبس وسبا

 سابعلا ىأ ىسب نيسحلا وسبأ (لياهبلا نب كا رفعج ىنأ نب

 اثم ىبيصخل ه1 ىكرتلا ابا ىيكمح# نب ىسملل

 000 ا]) لبيع :ىننج نيسلمل ا نأ نب ةيح ىب نسل ةئبا

 صاصخخل ىبا وه ىرهولل 07-

 نادي ىب هللا كبع نب يس ديحا نب كيمكام نينا وبدأ

 أن” 31 1 ىتارذاملا

 ىلع نب هللا كبع نسب نيسفل او خاقم نبأ ريزولا ىبأ نسم وبا

 امم, 31 ىضاقلا براء.ثنلا ىيأ نب ع ىعبرلا ىسوم نبذ نسم

 ارق | ,ءاذأ : ١

 اذ |ىددرك ىسب كيمحا ىبب نيس |

 اء" ىمحعلا نب نيسدمل وبا اه ىئارذاملا

 ين ءالعلا نأ نب نيسفل امه ىثارذالا دمحا ىب نيس

 ١ ىلع و نيسللل روجذز وبأ

 اي دييشأا ىلع نب نيسفل أم ىدييبلا نيس وبا

 نب دواد نب ىسيع نب نيبسأمل 1 نوح < نب نادم نب نيس
 0 ير يكانا اهل 0ك ا

 ةخلودلا دبع مسأاقلا 6-5 نيسلل أو, ببسبك ةهمسمال

 ايعا#0 ريزولا اما ىناريدلا نيسفخل نا ىبا



 ليل

 اى

 1 ,ميبولا د جل باج

 “4 ةدابع نب لبربج

 1 كئاقلا (ةرج) ةدج وبا

 1 ا دابع نب ريرج

 مك لا سل سس ىلا 222

 نس 1

 مم ىدلخذل رقعج

 اك خطقر ىهشاولا ىلع نب رفعج

 لإ ىكذولا ليح نب رفعج

 هان تاوفلا نب دمع نىب ورفعج

 تثتدحملا ىايريفلا لمد ىب رفعج

 سكاس

 م ىفنكملا نب رفعج

 امل ند ءاقرو نب رفعج

 كك سرا نس رج ارب كا

 لاا عسل لاب نسا لسا 0-7

 أمر 17, مل 11, ا! ىفأويفصلا ىنج

 أءالو كر دكينلل

 ه1 ىرزل درماوج

 5 ىزولل ىبأ

 ه ىلاساردل متاح

 0" هللا“ هنعر نو تراث

 امم (ىلاوغلا) مامالا لما وبدأ

 66 رسيزولا سابعلا نى لماح

 ارا

 1م م“ خسابدح

 سوم نب (5 ىسلل) 0

 )ل ليعامس 00 عوسح 14 ١

 !ءكار 15 1 ىرصبلا ىسلل

 2 هبوب ىنأ نب نسما وبا

١ ١ 

 لاظنو نم لايلخا ب ىدخلا 1
20 

 رم

 1 ءاجر

 اذ

 نيش ىعيق“ عب "سلك هس

 م بنتاكلا

 نبا ويزول اوض  لك اب نمش

 تاو دب ل



 اا

 اهم اهيا (مبكلا) ئمايجلا ندي

5 

 املث, طبر ألو !طذم ىنشرخل ردب

 8, 25 ىارشلا رد

 مع ىرشونلا مدلغ ردب

 ه بيوع ةيراج ةعدبد

 دا نب ىلع وه ماطسوب ىسبأ

 مكتوب نب
 3 سالك بدحاص شنب ىبأ

3 

 رشب نب هللا دبع نب رشب

 |[ ىلارصنلا

 اه١ ىوصنلا رشب

 امك اا, 1١5 سنوم مداخ ىرشب

 11 ىلارصنلا ىرشب

 هللا ديبع وه ىوصبلا ىببا

 ىعيشلا

 اكو ابا الهرب 2ث. لغبلا نأ نبا

 اع بارق ىب دمع ىب ديا ركب بأ

 80 كماح (ىنأ) نب ركب وبا

 ءم نادعس يأ ند ركب وبأ

 ه© ىويركلا وكب وبا |

 نسب ميعاربا نب ديت ركب وبا
 4 دورا نب رذنملا

 ه* ىدتهمللا ىب ركب وبا

 ام. رهاط ىبا راد باوب لالب

 اد ةرصيلاب ةينالبلا

 ام" ىارصنلا نانب

 )0 نر ١١١ سيغن نيا ىب

 6 صرف نسا كياعن

 قاكسا ىب دكا وه ليلهبلا ىبا

 ديح“ بلاط وبأ وهو

 ل“ بجال ميوب ىبا

 ١ث مداخل نيكت

 "186, نار ان*##“, ". ةةصاخلا نيكت

 امتار اف, دبا

 رز ىقافاذل  .نيكت

 مثأو 8من ىسوسواحملا ىستفغلا لمد

 هر “١

 ريا نر خنامرهقلا لت

 مثيهلا ودا وم ةباوت نبأ



8 

 ديعس ىب كيح وه قرزالا

 ىلوهسم) لبيعاممأ سب فقاحكحسأ

 اذا“ (خيمأ ىتب

 الهو و ىخسور شالا قاكاسأ

 كا.كضنلا ب قاسكاشللا وسبا

 من فيصخ

 ا" كاحضلا ىبأ نىب قاحكاسا

 ٠١ كلملا دبع نب قاحسأ

 (ىانقلا) ىتانفلا ىلع نب ناكاسأ

 ىانقلا ىبأ وف

 كي ا نار نب نقاكاسأا

 اب نيسلل وبدأ ىديكلا قاكاسأ

 مع

 14 دارا 6 ١١ ىكسأ وىنذب

 اذ روهج ىب لسأ 1

 ىهليدلا خلو وسبب 3 رافسأ

 امي رخو

 الل, ا! ىمليدلا ىركسالا

 "١ ىفتكملا ةنبا ءامما

 ام, 4 ىناماسلا دكا نب ليعامسا

 ”” تيللا نب ىلع نب ليعاملا

 ه ىطمرقلا نامعنلا ىب ليعاممأ

 نب 2 قيسكلا وبا ةانشالا

 خ1 ىضاقلا ىسمل

 7 نويغبصالا

 او ىفطصاأ

 5: شورطالا

 رو .طرمعلا" ليعالا با

 اننا ةيوركو بحاص غالا

 يما عمار مااا

 كرانلا "لكب ةفيلخ  دغالا ىذا

 هوا ا فلسا

 أرب ,دققلا سرف مسا لايقالا

 «عا رعاشلا رك نب سيقلا ورما

 "١ ىفتكملا خنبا عيرعلا ذما

 "١ ىفتكملا خنبا كحاولا ةمأ

 00 رطبلا سقنوركنأ

 2 خبل ال ماسلا قل لع ودنا

 " ىمبجحعالا ردب

 أنه لايبخل ردب



 ألح

 18:7 نيلدرل نب

 ىسوم مأ وخا سابعلا ىب دوا
 معا ماب بارا و1 ممر

0 

 ىب سابعلا (ر.يزولا) ىب سدا

 ينم ةزنت سنلل

 محرملا نكع يسب ف و

89 

 نسب نامح

 | رفعج

 راموط ىب كمصلا دبع ىب دجا

 83 مانجلا

 دمحا ىب هللا ديبع ىب كجا

 | وبا ريزولا بيصخل نى

 أةدو ال الكر

 00 ة+ءو 5 ثا

 سابعل :

 رك 8+

 ناقاخ ىب هللا دكيبع نىب كوكا

 اخو 0

 ناقاخ نو نب

 ظنفادل تمسيباث ب ىلع ب نجس ا

 أءالو 1

 مه ىلاذمهلا نيسلمل ىب ىلع نب دليا

 كبر, ةأ (كيلعص

 “ا ىضاقلا جيرس نب ريع نب دحا
 تسحا نبا مادق ىب توا

 “و ىركبس

 1 سابعلا وبا غلغيك ىب كحل
 0 يرسل 0 ل

 اصبر !4ةر اك

 ان. نايفعز ىسحملا ىب سوا

 امر 1ث

 بناكلا كلاخ نب دم نب دجا

 اةرتكدص نأ وخا وه

 دريشك نب ليحت نب دجا
 اا, 7 (درمشق)

 || ويا نب نمح نب دج
 لغبلا نا نبا

 كيت وف 7 ىفتكملا ىب دجا وبا

 مى رايزابلا رصن نب لجأ

 وبا ىليقعلا رص ىب دلي

 ٠١ رئاشعلا

 "ام نامع بحاص لاله ىب كجا

 ىنتملا وبا بوقعي ىب دجا

 مامر ١) ,١ ىضاقلا

 |,“ فسوب 6 ليا نسل وبدا



 خلا لاجرلا هامسأ

 ,ىددوم نى نى يدع يب ميعأربأ 0 ئ دارذاملأ بييحا 0 ميأرب دأ

 اد١ لكوذما نب ل

 17 حييل نب ىصق نب ميعاربأ

 ل غاغيك نب 2 لل ىضافلا

 تعيالا ىسبا مم ميه ل ربا

 ىقنملا وه ردنقما نب ميهاربأ | ُمأر دصنلا بويأ نب ميعاربأ

 أ“ ءاقرو نب ميعأوبا نأ دكبز ىب رشب نب ميهاربأ وبأ

 دامح سب ميهاربأ ندب 595- أه اكطي نب ميهاربأ

 اما ىضاقلا ه١ نادي نب ميعاوبأ

 كيبلا نرويوحسا يبدل
 مور مهيب لارا اس ىضاعلا < ٠ىباحوسا ويباا نقف 00 ا

 ىكاماسلا ليعامسأ ىسب بمحا | !نهر ![أ, اكدر ا!اءر اندر اذار اذه

 ةآر هو 1 و وي رف ا أب

 ١١1 معلا ردب ىب كيمحا | اور اول ىلويصلا سايعلا ىب ميهاوبا

 اه ىلاج ىب كمحا | ىعهمسملا هللا دبع ىب ميعاربأ

 ازخب بيبا . ى يابجحيلللا نب ديحا سرس ماع ا

 نيبال 0 اما اتا ني محا | ىب واد نباح

 ارب ىدنقرمملا فيفخ ىب دمحا ماع سايت ارجل



 تاي
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 ام 6 خضدمب

 ضعب ىف فبلي دىعقو مهصيلخم ىلع هنباو فباي ىار عمجاف

 ٍجرخاو هةبيغ ئبلع مهجرخاو رادلا سلاجت ضعب ىف اياشعلا

 لاومالاب اهبلاطو باذعلا وس اهماس دق ,ماقلا ناكو مهعم ةدلل

 ةّدخل تنامو همرح راد ىف اعضوم مهل كرفاو هراد ىلا مهب هجوف
 اآهيِفو © ةفاصرلا عراشب اهنفدو نفك ىسحا ىف اهنفكف اهب

 رضمب ةاضقلا نع داّمح نب ميعاربا ىب كجحأ نامثع وبا فرص

 ىذ ىفو 48ةونز نب دا نب دللا بع اهب ءاصقلا كّلقو

 تبرطضاف ردتقملا ل.ةقب رصمب ربل نرو ةنسلا هذه نم ةدعقلا

 بغشو لاومالاب اوبلويطو راجتلاب لكوو كنإل بغدشو اهب لاوحالا

 مصمب راجتلا عمجن ةعيبلا لامب هبلاطو نيكت ىلع دنلل

 مكب بلاطي نا ىلع ةعيبلا ببسب لاومالا مهنم فلستساو

 نب ريع صفح وبا ةنسلا هذه ىف سانلاب حو © ردنقملا

 © ّىمشاهلا «ىسح
 نيملاعلا بر هلل دمكلو ييراتلا اذه نم انيلا ىهتنا ام اذهو

 انذيس ىلع هللا ىلصو ليكولا معو هللا انبسحو

 نيبيظلا ىيرهاطلا هّلآو ىفطصملا لمح

 اميلست ملسو

 فسوي نب ىيحإ هبنذب فرتعملا ركشملا ريقفلا هذكسن نم غرف

 © ىناريرؤلا مالسلا دبع نب رمعملا نب روصنم نب ىيك نبا

 "ل ذذئس ىم رخآلا عيبر رهش ىف

 02) 000. 8. م.

 ة) 8زغ. 4ةطتن'1-الاهط. 11, 1 كيز 8604 61 8212. 3.

 © 000 نودسحا
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 رسم اخس أمه

 نادغب :ةلقم ىبا مكقو © تدلقت طرشلا اذه ىلع سيلف

 نم رىلحناو لكل 'ةعبملا ى هر ٍّك ةرضخلاب ىنلا ىنكللو !ثحاو ا:

 طشي ةلقم نبا ناار ىحاو لكل قاررارةةتلت نوت ا

 5 ل_-خاف بيبطلا ىسيع ىلع ضبفو علاوما لذ خا  نيانلا لع دل

 ثيح نم لامل فخاو ناطاسلا كالمأ عيب ىف أحب مث هكالمأ

 وك رهازلا ناتسب نم اهيف لخداو هاد هاشناب أدتباو هل ال

 خ+يشاحو فقبلي ىبأ ىليتساو ردنقملا ىنب رود ضقنو ابيرج نيرشع ؟ 1

 ع ل ىهن الو رسمأ هل زوجج ال راص ل رغاقلا ىلع سئنوم

 1م رفانقلا“ ناكو :لق ؛هكنصع. نيسوبتملا ردتقملا نالوأاو هتان ل01

 دالوا ىلا ليقأ برش اذا هنم فيفي داكي ال بارشلاب ارنهتسم

 راذ ىلا عيضو عدخا  ىدق ناكو .هقوخاو نيضارلا هلو

 ناكف ٍهعم هلقتعاو ىفنتكملا ىسب كيا ابأ رضحاو رخافلاب فرصعف :

 دا ىالو ردنقملا دالوال ةفّلخيو ليللاب هيلع لخدي رهاقلا

 15 رمالل جوملا تيكا ىضاولل ليقي ناكو هدببد خيقسيو ىفتكملا نبل

 هعباصأ عفق م هدي ىف تناك ةبرحك هيلا ىموي د عسل

 لبقي الو هل عضخب ال ككلذ لك ىف ىضارلاو هعم ناك بيضقب

 بجاش ويهو: قبلي ب ىلع متاو ..هنع هعفدت ينال

 رهاقلاو هيلع فيضيو رهاقلا ىلع رادلا لخدي ام عيمج شتفي

 900 فيبلي ىلا سك ىضارلا نا .نفناحيكو ابضغ نادوي كلا

 ىلع نوفئاخ هنوخاو هنا اههقرعو ارهوج امه.يلا ىدعماو هنباو

 هدب نم نيسوبدلا ءالواو صياخت امينا رهاقلا نم مهسفنذا 5 9

 ه) 18"همث6 061ه 0322 511 6) 000. 8. رم ]
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 اروع ري زك ديب

 ىععم نوكي لم نم'لب الو مهرد الو رانيد ىعم سيلو هيف
 ". ئطمرقلا راس موي ىتم تذخا دق هل نلاقذ كعم امب ىنينيعاف
 الا ةريخذ 0 ىلا تمدقب امو رانيد نفلا آلا تلك نادغي ىلا

 ةرىش ىلاو ردتقملا لاقف رانيد فلا نيسيخ هترضحاو ىرت ام

 هلبقتسأ ام ميظع ىف ىل موقت ماقم ىاو رينانحلا هذه ىّتع ىنغت 5

 ىلعلو تيعطتسا ام ىلعو تدنك فيك يراخن انا اما اهل لق رف
 اهيلع ضيقيو ىدعب ىقبيب نم ىف خاشلا ىكلو جذر هساذ لتقا

 ىف تيناكو ءاغلذ تلاقف ةيجارد ةركشلا هذه ىف فلعتم 008

 نقلعو ردنقملا ما ىلع ضبق كقل هللاوف ةرجش ةفالذل رود ضعب

 لاب بلوطو عيفش برض هيفو 5 هاهنيعب ةريكشلا كلت ىف 0

 اضيا ضبقو كلذ رتكا عاضف مداخل ىرشب ىلا هكالما عيب ريصو

 مللسو ىردتقملا عيفش ىلع ضبقو ردتقملا ةلاخ بابسا ىلع
 لبطصالاو كيربلا ملسو ىمرذل رسيالا فيشر ىلا نيذاسبلاو حِبطملا

 نيبناخل ىف ةطرشلا نع ناقاخ ىب لجا فرصو فبلي نب ىلع ىلا

 ةبرطضم رومالا لت رثو مداخل سناي ىلع ضبقو روعالا ىمي اهدلقو 5

 *. عينا ىتح ةعيبلا لامب عتبلاطمو قازرالاب دنمل ةيلاطمو لاملا ةّلقب

 ىبيعشلا ريلهدلا ىلا اولخدو :فيلخل باب ىلا اوعمتجاو اوبنغش

 عتدياو هيلع نولكوملا بروحو ىجسلا متفو ةماعلا باب نم

 هبرضو ةماعلا نم الجر ذخاو روعالا 8 م كلذ ىلع ةماعلا

 لسراف ال اًبعش نبا رسما دازو ماوعلا قروفتف هبلصو طايسلاب 0

 ىلا رهاقلا ىصوأ فبلي كنع لام لاو لم ىدنع سيل جيلا رهاقلا

 تلوتعا لاو ىتع عفكيو لاجرلا فبلي ىضري نا اما سنوم

 ه) 2614. ه0-1 40 5 132 . ليجر درفب اهقّلعو. :



 اة 0

 نالوا ىف رهاقلا ثععب ةدعقلا ىذ نم اتلخ 'نيتليلل نينثالا موي

 هيلا علصواف جئانبا ءانباو ءافلخل هانبا ىم عريغو هللا ىلع لكوتملا

 هبطاخو: ةعيبلا :ئذاولكلا :هيلع نخاو. سولجلاب مهرماو. مكاتجلساب

 هل اعدو هأنهو هفاص نأ دعد كيقعملا نب زيرعلا كيع نب نوراغ

 5 ىف ترثآو هب ترضا ةوفج كلها نينموملا ريما اي تللث ىف لاقف

 ىف لصتي ناك دقو اهب مكل عنقا الو اهرارداب مآ انا لاقف مهقازرأ

 مهخم ملكش ليغلا ١ذه ىلع ةماعلا عنرك شف 0 7 مك ومهأ نم

 رهافلا, نأ رق اعيمج هل اونهدو رضتنملا -ىب دم هللا ناب

 10 راصتخالاو ةيهلا ىعبو لل ىم ةفالخل ىف هدوعق لوا ىف رهظا

 هيلا لمح هسبلي برك عطق فاراو نسسانلا:هب ياه اه. ةنماشناو

 ال لاقف ةوسكلا ةنارخ ىم بوث كل ذخُأ ول هل ليقف هراد ىم

 هكاوفلاو. فاولذلو .ناولالا :فيتيض'اةيلع تيضرعو اسيا ميل 0

 ىف لاقو اهرثكتساف موي لك ىف هافاخل ىديا نيب عضوت تناك ىتلا

 15 لاقف ًارانيد نيثلثب هل ليقف مهي ّلك هذه عاتبت مكب ةهكافلا

 رشع ئنثا .ىلع .ماعطلا .ىمو. دحاو رانيد ئلغ كلذ ىم رصتقن

 ىلغ .ىضتقاف.ءاولج نم ,اًنول :نوتلك .موي لك هريغلا حلصي نكو اذا

 ةدعقلا .ىذ :ىمب نولخ سيك سيمخل مي ىو. تدل قاكلا

 راد ىلا امهمأ عم ردتقملا انبا هللا دبع وباو سابعلا وبا ليح

 20 ردتقملا ما تبلوط هيفو -ةةمتع دعب رهاط ىب هللا دبع

 نب نيسلمل هبا ىثكح ئناغرغلا 35 «تقلعو تسبرضو لاومالاب

 تلق ردتقملا عم تناك ىتلا ةوّكنملا هافلذ انتدح لق ّئيبجحعلا

 تعذو ام ندرذ دق همال لاق سنو ةيراكك جورشل ردتقم ا دارأ امل
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 امل رم يدي

 ». دنجلل فلك ىتلا ذقفنلا الا اهعيمج ىلا باجا نا ىلا رهاقلا ىلع
 ب هيلع نكي ملو لق «دورذعف هل لام الأ ركذ هناف ةعيبلا ىلع

 00 ليلي اغا دل ابلطلا ةادزو ناطيمك اللا ةةغيبلا رصحا
 جلصي ام دجوي ملف ةقطنمو فيسو ةماعلل سولكلل هلكاشنت ىتلا

 رفاقلا اهسبلو اهسبلي ناك ىتلا هبايت ءقرو نب رفعج عونف كلذل

 ةميخلا ىف لعق رث لئامك فيسو ةقطنمو ةماعو فاطع ىو

 ه9 كرك ف ىقايبس ام ىلع هل عدودو خفالخاب بلع افلا

0 

 نب كصضتعملا لجأ نب دمج وهو هللاب رفاقلا دمك ةعيبلا ركذ

 رظنم وسبا ”رهاقلا نلمح ةينكو. لكوتملا رفعج نب. فقوملا ةكلط

 نيتليلل سيمخل مهي ةفالخاب عيوبو ««لوبقب ىمست لا اك

 0 االلو ظنبسا نيقلتو نسمخ نبا. اوهو 801 ةتسا لاوشا نم ءاميقب

 نالوا عم اهيف ناك ىتلا رهاط ىب هللا دبع راد نم رضحا امل

 طورشلا نم هركذ مدفن ام رفطملا سنوم نيبو هنيب رادو ءفلخل

 ايلف روما ميلا ىف ةفالخل راد ىلا هب اوردحاا جنيب رمالا متو

 كلما ربرس ىلع ساجو تاعكر عبرأ ىلصف ريصح امد اهلخد 5

 ' ؟ ةفلخساف ىناولكلا ةدمح نب هللا ديبع *رضحو هللاب رهاقلا بّقلو

 '9]00 سرافب اًبئاغ ناك نا ةلقم نب ّىلع نب ديحن ةرازولا ىلع

 ىلع ةباجخل ىلوو ةلقم ىبأ مساب لامعلا ىلا بننكلا بتنكت ناب

 ةباجاملا ىلع فخم هب تناك سار روضامل هنكمي مو نلبي كربلا

 نأك املو «نيبناخل ةطرش ناقاخ نب دا كّلقو «ىنشرخل ركب 0

 ه) 000. ليتقبز 510. هسص. م 20 ظذطا. هموت. ؟111, امم

 8) (000. هللا لكببع نب لمد

 *) 008. ىشرللا



 ١ 0 اخد املأ

 ةعامج ركذف هافلخل نالوا نم اهيف ىمع هلأسو هافلخل نالوا اهيف

 را انروصأ ميس نأ وجو و عل 1 هلو ليك و9 اولاقف هد

 9: كرك ف اذه كعب عقبيس ام ىلع ةورضحأو ءبلا جباجأو خبق ةعاطان

 5 لبقا ىلا ناكو رسيالا «اقيشر نأ ىكذ جهفلا وبا ىنتكحو لآق

 مرخل ىلع امذقم ناكو ةفالخل ةياليل رهاط نبا راد نم رهاقلب ٠

 ىلعو رهاقلا ىلع ةليوط 0 لع عمت جا جيار ناب مهل ىكح 58 57

 سنوم ملكتايل امهيذف ىفوهجوو 0 ةيحلاك ىفنتكملا نب دي | ىبأ ا

 نق امينم هميدقنت جل رهظ ئىموف اهناخ امهنم كحاو لك عص

 :0 رعاقلا لك كعيرطلا لعلب ىف امهب رانض اتلف امهم ا

 لحرحتلا انيحد امنا انا: ف كشا تسل ىفتكلا نك ا

 اًبغار تننك ناف كدنع امب ىنقرعف ةفالكل انم دحاو لك ىلع

 كعيابتا نم لتا تنك رقااهيلا:ثيعت ادا اهم 0
 ىريبكو ىمع تناو كمدقتا ئذلب "تنك ام نيا 0

 15 هبهذم 'فاقلا :ةدنع فققحت املف كعيابي نم لوا انا لب يك

 ةبطاختم 'ءاوأحب  هتيشاتو ننوم ىلا اراص املارق هيلع 0

 زو ةدّلقت نم ىأت هيلع مالا اوضرعو ديف ناك لبكتل

 تمناك ام اوماع كقو ةظدلاو هل تناك نأ ةتنبات هيف عاتبغر نكت

 لق «هللاب رعاقلل رمالا 1 ةفالخل ىف ردتقملا ةدلاو هتدكت

 20 خيبخ ىف سلجا رهاقلا نأو كلذ مضح هنأ نارفعز نبأ ىل وكذو

 ه) 000. ة. م. طلت 6«

 65) 1+2 ه) 000. أودب



 م 0 فد

 ناكو ا. ةنس لاوش نم انتيقب نيتليلل هاعبرالا ممي كلذو سنوم

 اجل ٌلتشا سنوم هيلا رظن اًملف ئرمتكبلا اوس هلج ىلا

 الز ردتقملا للثق ىذلا نا ليقو ميظع رما هيلع هلو همغو

 ىلع ةعوطملا ضعب مرطق ةدرج تيقب هتتاج ناو سنوم مالغ

 اًشيشح اهيلع ىقلاو مجععلا نم لجر اهذخا رث ةقرخ هتوس ة

 00١) ةيلسو نأرلا اهلا فاضاق. سنوم ىلإ: هلل نيلع_نا لا

 ليقو هيبا عم نفد هنا ليقف هرمأ ىّلوتيل ىضاقلا براوشلا ىلا
 لزت مثلو ةلجد ىف سرط هنا اضيا ليقو ةيسامشلا قر ىف فد هنا

 الا ىف ىنبو هلثت ىلع نوعديو هعرصم ىف نولصي ةيعرلا

 نيتلتو ةينايث لتق موي ردنقملا رع ناكو «ةريبك ةريظحو لجسم 0

 ةنس نيرشعو اعبرا ةفالخل هتيالو تناكو مايأ ةتسو ارهشو نس

 '0| العلاو اًدامح ىضارلا سابغلا ابا كلوو اًرهنش رشع . دجاو

 ايا ميهارباو ىلع ابا دحاولا ىبعو هللا دبع ابا نوراهو كح

 : ىاكساو ىسمل ابا اًيلعو عيطملا مساقلا ابا لضفلاو ىقتملا قاكسا

 0 اذلا ركذيارثو كيضصلا ىبعو كح ايا: كلملا كبعو بوقعي ابا

 بابب هبراضم ىف سنوم ىقبو © هانم ةتس ركذ امنأو عاعيمج

 نمأتساو ةفالضلل رهاقلا مقا ىتح ةدادغب لخدي رو ةيسامشلا

 نع بلطلا عطقناو هنماف ردتقملا نع نومرهنملا داوقلا هيلا

 '0) ف رآث امل فسالا رهظاو ءونكمو سانلا نكسو ععيمج

 نيب ىارلا رادو هدعب ةفيلخل ىف ةريشملل داوقلا عمجو ردنقملا 0

 ناك ىتلا رهاط نبا راد باوب لالب راضحاب سنوم رماو كلذ يف

 2) 000. 8. م. ا) 000. ىبأر نم رس.

 © 000 تدلمو 2112660 811م18 0
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 ردلر6ا كدب ن8

 يف تدقإب ىبا لزي مثلو هنع ردتقملا عاهنف هلتق اوداراف !ًديج اسراف

 اًملف اًنسح ةالب ىلباو لاخل ىبا مزهنا نأ كعب اتباث .مويلا كلذ

 نب دحاولا ىلبع منهناو مزهنا اًدعاسم تيقاب ىبا حجج مل

 ند وهو ةماعلا نم ةعامج هلوحو هدحو ردئتقملا ىقبو ردتقملا

 5 هيبنبو هللب هيلا لسوتيو هعم تابتلا علعسيو لاتقلا ىلع سانلا

 ل بكوم لبيقا نا ىلأ ههجو ىلع فكاصملا حاسمبو هندرببو 5 11
 ا

 ليبقاوتا اهل * نهب ملف برش 3 حأو -ح هغباصا لىلق اكو قبلي نبأ

 برضف ةيدرز هسأر ىلع عرد هيلعو مثدأ سوف منك سراف دعم

 نم اًناط ةيرضلا تعطقف نميالا هقئاع ىف فيسلاب ةبرض ردتقملا

 10 اًدرج ردتقملا ديب فيسلا ناكو ةبرضلا ةدتنختاو فيشلا لثاج

 كما نانع ىلأ هديب برض سنوم باكر بدحاص عسفان ناك ىلقو

 ةنانع عفان كح سرافلا ؛هبرض ااملف سنوم ىلا هب زيسيل ركتقلا

 انه ,جعي.,قاوو هيلعافقي هلو ديرضا نا حلب نيرا

 فيفرو 6 روكا وبس ىلاقللو لياهب عدحال لاقي سراوف تلك سيرافلا

 15 لخاف هذم نوعمسيو هنوبطاخ ,دنقملاب اوفقوف دمهم ظفحا رف امهل ' ا

 مس
 بلاطو هنم ناتفكلو ةدربلا رخآلا عوتناو هدي نم فيسلا جدحا ْ .٠

 هبرضغ اعبرم رمأ انوقاب متاكل ناكو هيلا هعفدف همئتاخ ثلاثلا

 هصيمق " ردنقملا جراف ءللاعف هنيبج ىلع ,فيسلاب ةقلتلا لب

 ردتقملا اهاقلتف ةئلث ةبرض رخآلا هبرضف ههجو نع محلا مسميل

 20 طقسو معارذ أ ماهبالا 6 تسلقناو هماهبأ تعطقف ىرسميلا «للبد

 قا ةهنسأر أوردحاف ةلاجر عاملا هبشاج نيعيدتلا ب ضرالا لااا

6 6 

 0) 000. ىهد. 1508. نعميب

 6( 008غ م0 0) 000. روكامم
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 نادغب ركسع نم هيلا نمأتسا نمو فبلي ناملغو ىسنفوملا

 فقوتلاب هوبا هلسارذ اًليلق فبلي نبا فشكنا برمل تّدتشا اًملف

 اوذخاو اولمحن اولمكج ناب هتنميم ىلا فبلي لسراو هيلا زايكالاو
 ركسعلا شوشتف ردتقملا ركسع رهظ ىف اوجرضيل «ةلجد طش ىلع

 نم عيمج مرهناذ ةدحاو ةلم امهعم ناك نمو هنباو فبلي لجو

 نيب لتقي لو هدحو وع الا فبي ل ىننح ردتقملا عم ناك
 لاقي باجشلا هافلخ نم لجر الا ىحا هتايلواو هناملغ نم هيدي

 "ثعقو دق برخل ىار امل ردتقملا ناك كقو فيولا 6 فيشر هل

 لودعلا دارا تيفاي نباو لاك نبا نيبو فبلي نب ىلع .نيب
 اب هل لاقف نادت نب ديعس هيقلف هةنقارأمل ىلا وا* بوضملا ىلا

 كلوح نم كأر نافذ نيبعلا ىلع نيبعلا تمعقو دق نينمؤملا رسيسمأ

 مهظلا ةالص تقو كلذو قاصملا ىلا عجرف اوُلفناو اومزهنا َتْلَز دف
 نب زيزعلا دبع ند نوراه الا هلا نم دحأ هبكوم ىف نكي مو

 مهعارباو هللاب رصتنملا 4نب ىلع نب زيزعلا دبعو هللا ىلع كيتعملا
 نسب ىسوم نسب ىسيع نب ميعارباو هللب يوما نسب ئصق نبا
 رئاس رث ةيرجل هباصصا نم مزهنا نم لوا ناكو هللا ىلع لكوتملا
 032 ةلاجرلا نم ةعامج ىف ردتقملا نب دحاولا دبع لجو سانلا

 (0 ناعفصلا , ىنامغنلا ءقبلي سنوم لاججر نم وساق تالمح

 05 000. هلحدلا. 65) 000. 8. م.

 6 000. هقارل لوأ. :قاركلا 7 انس ه0 2287ع. م70-

 ممودمعوسس هفاكا 11 ىف ناكور 860 0100 طتتتتع 760631 9

 30 16ءاودعسم ءملتءعتو هععوم0تغ هذ هئسماتعلاتق 8,

 0) 0 6) 000. 8. م. 0. قيبلب 1115 1.



 ادب. توب أرباب

6 

 تف 0

 83 :ريلأو بكريدصرم ءاأدوس ةمانيع هيلعو ىو ست ىضف ب ءابيد نانفخ

 نقلقتم وو ةرسهسأظو هردصو بعت الخ معلص بيلا ترذاك ىنذلا

 هذي ىفو رمحا مدا هلئاجو معلص هللا ليسر فيس راقفلا ىذب

 فرعسيو لابقالاب فورعم لا سرفلا هتحتو بيصقلاو متاضلا ىنميلا ١
 5 3 ىبرغم برس سوفلا ىلعو هيلا هادا «سوبات ابأ نال سوباقلاب

 00 هيرب .بيذو باكولل فيس رسيالا هلدغ نتكأو ةديدج ةذيالك 5

 شوقنم ىممر جابيد ناتفخ هبلع لحاولا لدع م22 وسبأ هىفنئيأ

 هماكقو تارفلا ىب رفعج نب ليضفلا هريزو هفلخو ًءاضيب ةخمايعو

 هلم ةايزلاو «ىباللا) نعت ئفبا اهلمحج ايوب دما ١ صيبا ةاول

 ردد قملا راسو فحاصم اهسوعر ف 0 عمو 0 ا

 برأ كتعقو كلو لولو قو لأ قىفاو 0 هدف هلا مع

 تداع رق ردنقملا ركسعل راهنلا 3و روهظلا ناكو ىيركسعلا نيب 1

 ناد ىب .ىيلولا وبا رساف“ جيلع سنوم:باصصال كيسا ا
 15 داوسق نم ةءامج ىف ردتقملا ةنميم ىف انكو غلغبك نب داو

 انحأ  ىتس ةلوحب ناك نم رحتقملا ناك ,املءامهسفناب ا

 لغو | شكلا ركب نمنوم ركسح.نمبلقلا يف ن1

 جلغمو هنبأ دحاولا كبعو رحتقملا خجئازابو رو نمبيو قبلي ىبأ

 لاخلا بيرغ ىب نوراهو فثار انباو ٌىردتقملا عيفشو دوسالا

 20 سنايو فبلي سنوم ظخئميم ىف ناكو ةايرجكا لو توقاي نب كيتا

 ه) 01. ةددماته هأ"ذ, 1. هل ل ه) 8هء..امم, 3

 ىلع 16عمتلتنت 11 0) 000. امهليك. 0) 70+ 6

 061195 ذط 600. طابو تداع 17؟هرجمزو مهمنقاتأام داع.

 /) 008. ىشرملا
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 آنا ض1 فدي

 :. ةيسامشلا ىلا هباضم ردتقملا يرخاف بيعرتلاو كيعولاب كلذ ىف

 ثلثل ءاعبرالا موي هسفنب رخو لابش نم نيقب عبرال ءاتلتلا موي

 اهب ىلصف ةماعلا راد ىلا زربو ةالصلل ًاضوت نا دعب هنم نيقب

 دقل ىتح اًهركم يرخ اسمذاو هيف هاًطبتتمو ٍرخلل اًهرك ناكو

 لاو سنو. بر ىلا اضنهتم ميصرخ نأ خل أولاق جناب 7

 ةلبللا ق ىأر هنأ ردتقملا نع ة ىكَذ ثّحو «عببلا كيب انيرقن

 ليقي ناك معلص ىبنلا 6 سنوم ىلا اهتكبيبص ىف برخ ىتلا

 هب ثّحو هل عوفف ىدنع ةليللا كراطفا لعجا رفعج اب هل

 بلغف نكبو اهييبدلت نع تفشكو جرح لا هب تدهعغ هتدلاو

 فقثا نمم باجمل ءافلخ سدحا ىنتكد لق «ءالبلا لزنو ءاضقلا

 ىبأو ةماعلا راد ف سنوم ىلا ةجور 5- ليبق ار لقا تيار لاق ئسن

 هل لاقف سانلا كاريل ىديبشس اي ليكع هل لوقيو هةكتسي فار

 نسع نارفعز ىسبأ ىنتدخو لاق ؛ مهشنلا هجو "ابي لكغا نيبا ىلا

 سبل سنوم ىلا ورخلا ىلع لع امل ردتقملا نا مداخلا 0 نيكت

 اذع هللا كظيردمأ هم انف كمال لاقو اقر وبسس ىلع سلجو هبات

 ىمورلا نب ىلع 3 لدفف 5 ىلع نب نيس مهد

 هك رومألا نم : بكا ام كسب عقوم كرف ناف كاش نمط

 | وكت ةوحنف هنم ٠ تيرهف اركقم رومألا ل كفاك اذار

 اًجراخ ردتقملا نياع نمم نادغب للفا نم ةعامج ىقربخاو لق

 ةيلع ناك اولاقف ةيحامشلا يسفر ديري ةنيدلا قش كقو هرأذ نم

 02 0 اطبتمو. 11767 هدنو ذص 20372. 120868. 0202051011 اطظيتم و.

 ان) 000. ىكدر ةصقنف طلق ىكذ. 0. ظذطا, هموت. 17111, هكر 0

 6©) 000. 8. م. 12086. 6 روكب.



 ا خدمي امه

 لاوش نم تيقب ذليل ةرشع ثلتل سحالا مهي لصوملا نم سنئوه.

 لصولا هب فتو نم نلقي هلاجرو هداوف هسفذ ىلآ مدض نأ دعب

 ىهتنا اًملف .ةيحانلا كلت ىف لاعالا رئاسو .«ايابرعبو ىيبيصنِ

 لتثم هيلا نينماتسم ريغو داوقلا هيلا جيرخ نادرملا كأ سنوم

 5 نوع .نباو ئنيشفالا رشب بتاك ىلع وباو ةلاملل رحبو عاشلا

 وعملا ىف لاثل ىباو ريزولا ىلع زير حامل ناملغلا ىقبو ةعامجو

 بتكو سنوم لايبقا نم هب اوملع امي ةدايرلاو لاملاب امهنوبلاطي

 الو نينموملا ريمال صاعب تيسل اهيف ليقي اًبتك ردتقملا كا سنوم

 دقو هدنع ىل ىدادعأ ةبلاطإ هنع تيكنت امنئاو هاصع نتققش

 10 ةامدلا ةقارا الو: ئنفلا ئبهذم. سلوا هلاجرب هيا لأ تا

 كلذ ىف ظح الو ىتبراح ىلع ليكي ىالوم نأ ىنغلب دقو

 ءالبلا 4ثودحو ددعلا باهذو ةفرفلاو تانشلا هيف لب نيقيوفلل

 عفّدتف جقازراب 0 ع ىيذلا دنكالل ىالوم م رمأيف لاجلا ءاسامفو

 . ىللأ ردتقما ىغصأف هيلع عاسوفنذ ببطتو هلا نوريصيب 2 جيلا

 15 نسباو حلفم مبطصاو كاد ىف حبطصا هنا ليقو هب رو هيا

 توقايو فشار انبا رحتقملل لق مث كلذب ارورس اهرود ىف لاخلا

 ركع اذ دعوجر كبري الو اسوم دركي ناك نم عربغو جلفمو

 ىلع ليخو كل ةعكخو كبلع خليج اهلعلو كب اصقني

 ول هل اولقو هلاتق ىلع مزعلاو ةيسامشلا باب ىلا هبراضم يارخا

 20 هوذدخاو هللحو دوك وشو يسع آوفرصنال سنو عم نم لك كأر لق

 ه) 0 ابابرعاب. 004. ايابرغتو. 1508. 60. ابابرغبو.
 65) 0. 3 لامتلا م) 000. 8. م. 11916 508. ربغلا»

 0) 0080. 8. م. 1108. بوذجو.
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 [يرع 1 ضدي

 نم بنمو ربفملا داوعأو ةروصقملا ىيوبارد أوردسكو ريصنم ا ةغبلاجد

 ةهيجو !بكلسو هومدأ لح هةوهجرو « بيطذأل انو يا أوبدوو بطل

 نيمرخل روما ىف رظنلا نسع انزلاو كنغلاب لغتشا دق نييلسملا

 رظتني الو اباقع فاخ الو هللا ءادعا ىف هللا لم ىرفي روغتلاو

 لعب ايلعنو رصعلا ةالص نقو ىلا لال هذه ىف اولازي ملف اذاعم

 آب ىلا اهضهنو ةرخآلا ىدامج لوا ىف لوالا هلع لتم كلذ

 رادلا ىلعأ نم ماهسلاب اومرف كودك اوهأرو رفعج نب لضفلا ويزوبلا

 9] نيضو محرما طسوتو ناتاخ ىب لجأ بكرف رفغن هنم لتقو

 جورخضلا ةداراو هناملغ هنم برخا ابقت ىيبجام راد ىف مساقلا

 ,: © ةررعبلا ىلآ ردحو ءبلع (ضبشو يد نطفف كد د

 سنوم كنع رثك اهلو هردنقملا لتقو نادغب ىلا سنوم ريسم ركذ

 ' اااثالا ةغليو ةفيلخل لاجرو  قارعلا اوك نم هيلا: نمأتسا نم

 اجرو تايناكم ريزولا نسولو سنو وبن ترادو سانلل خيلاطملا

 عبق ىلع هب دياتيو سنوم ءىجامب لاوحالا 4 جحلصي نا ربزولا
 لق ىتلا ةفيلخل ريما حالص نم هروضع ىكميتيو ىيدسفملا

 جحفنجو حالصلا ىف هبغرو مودقلا ىف اسنوم لسسارف تبرطضا

 «) طفسمو 1ةم. ؟ادر 2 8600. مساقلا نبأ ىب ةرم

 65) 000 كرأو.

 ه) [لمصع ةوعالمسعست ه01014 1عههععوم أود ص 07:"عواهنزا, م. 105 60

 0) 000. 8, م. 1208. هل حااصت
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 ا كردي | يزد

 نيسفخل لايكلا وبا ريزولا ىظ املو دادغبب لاوحالا ثايتلاو هناكم « 1001

 نأو دادغب نم سنوم جورخ هل افص كق رمالا نأ مساقلا ىببا

 تذدتشاو بغشلا هيلع رثكف هركت اميف عفو تارا'اجز ول مت ل

 همزالو دارا اميف هنظ هللا «تيخو .لاومالاب مهل نجلا ةبلاطم

 5 هبيسي ةفيلخل اوناهاو هوناعاو ةحيبق ةمزالم ةفيلكل راد ىف مششل

 رماف لولفو بعص لك هنم ىساقي لزي' شو ردتقملا بلق ىلع لقثف

 نيو تعج يب ليسا خلوا رخآلا عيبر بقع ىف هيلع ضبقلاب

 ملعلاو لضفلاب ماعلاو صاخل ىنع اوهشم ناك دقو هناكم تاوفلا

 لآ رايخ نم باطخل وباو وهف ناكو وهللاو لوهلا كيتو ةباتكلاو

 10 بجعف اهيف ةبغرلاو اهل بنل رهظا ةرازولا هيلا تراص اًملغ تارفلا

 ءارعشلا .:( ضعي كبد لاقو كلذ نم سانلا

 02 355 تا نة“ م 2 6 2-07

 كلابق ءا ارزوسلا ّ ىلع ايعا نق. ملقم نا ان ىنلا ب عيطتا

 ا

 57 راسبدالا عم ري 8 2 06 كالو ني 2 رجلا

 اي 0 كدامجو ىبلع تلاوذ نس تثداوكحلاب كك 7

 15 ىلا از احلا ىلا هعاخ ىف راس رفعج نب لضفلا ىلع عاخ انملو

 م كك ذان ل رن ام ىقسنسأو فقيوطلا 3 شطعنذ شطعلا لقوبسح

 ل 1 هه تدتت نم مكس ف نكي 2 نا هبيلع كلذ

 ناطلسلا راد ىلا لابكلاو روغ-ت) لا عيتجا ىلوالا ىدامج

 90 عفديو سانلا ةماع هب ناصيل مريغ نمو هنم ذخوي امّنأ اردل

 مهودع عيلع لاطتساو عرغت تعاضو ارعاض ىق هناو غنع مودع
 عماجلا ىلا اوراسو مهعم سانلا راف ههابشاو اذهب بولقلا اوققرو

62000.20 



 هت 0

 10 و ند

 ردتقملا علخ دنع مورلا دالب ىلا 0 ونب

 ىلا سنوم بتكف نيملسملا ىلع ةراغلل ةيطلم نودصاق هناو لوا

 هلعسبو هبنميو هدلعيو سيفن نسب 0 ىعدنسي مورسلا كاسب

 نع شيل فرصو لصولا ىلا ىنُب لبقاف ةيطلم نع مورلا فرص
 سناو همركاو هيلع علخو اًذيحش ارورس سنوم هب سف ةيطلم

 ". ىف نزرأ نم 5 ىنشرّلل رحب 5-5 هافاوو هبراشبو دشاعب ناكف هب

 0 امهعم ناك نمو باو سنوم هب رسف ليج هدام ثالث وك

 اورسف سران ةثامعبرأ وحن ىف بلح نم تكيف فيرط عيلع

 ماقم لاط املف فبليو سنوم ىلع تاحوتفلا تلاوتو اضيا هب

 اطلسلا لاجر أدتبا هتبيه تمظعو هحونف نتسمادو لصوملاب سوم
 ١ ناكف هل جتبحم تدكاتو هيلا برهلاب ةرضحناب اوناك ىيذلا

 وحن يف اًعاجش الطب ناكو ياسلا ىنأ نبا مالغ ءاوذلاب هءاج نم

 ٌقِخاو هسكف ناطلسلل اركسع هقيرط ىف اودلاب ىقلو سراف ىتيام

 ىلا اودلاب اهب ءاجن دادغب اهب نوديري عم تناك لام لاجحا

 نب هللا دبع نب نيسلل هنمأتسا رق هلاجرلو هل اهبهوو سنوم

 ناطلسلا دادما نم هواجر عطقنأو ضرالا هب تيقاض امل ناد

 ىف نك هل لقو همولقب سنوم سرفف هيلع مدقو سنوم دنمأو

 لزب رثو نيسلمل هكشف كل هك ىلع رهشا ةعبس ذنم كتفايض

 ةذم فيس ريغب ةمايعو ةعارد ىف سنوم ىدي نيب اققاو مدخب

 © لصوملاب سنوم ماقم

 رفعج نب لضفلا ميدقتو مساقلا نب نيسحلا ريزولا لع ركذ

 «©) !ا7هعءول. آذ 6) 000. 1ةرحسم ىسشرملل

 ©) 000. طتع هن 0هذط06 8. مير 880 ءاتتَت <91



 1 ادد أب

 3 0 رح مند ناك نو هنبأو فقيليو سنوم لخخاو +ينعلا

 بلقو 8 ةاييم محلا اهو غم ىلع اوعزوو م مزححأ مهبرح

 مهتاملقم ثلج مث مهداوق و ٍداكأو مهئاقذ اهذم فاصم 7 كك أءلاعجو

 5 ناد هليقم نادك ى م دوأذ برضف نادك ىأسب هي ىاع

 ىنب ةرسيبم ىلع فبلي خنميم تليو هنعرصف هدعرد , ا 7

 5 ل ل ار وشك 1 0 اهتنكطو اهتعلقف ن

 قب كسغ بلك نلع بلقلا“ى اونك قنينلا"ةلاكخ و 0
 ىنألا تبا رشساو ”مهيف لمقلا لضتاو ةليق اك ىم افا

 10 سنوم لخدو مهعيمج قوغثو مكسع منغو نادي ىب ايارسلا ظ

 ىتلا تالصلا هباكصا ىطعاو رفص نم نولخ عبرال لصوملا
 نسم ريثك فاخ هكسع ىف راصو ةدايزلا عم اهب مهدعو ناك 9

 ناو قاقاج اء تالعلا ذب جونو هلاجرو نادجح نكلا

 دبع نب نيسقمل زاكأو ناطلسلل ىيدحنتسم دادغب ىلا ايارسلا

 15 هناملغ ضعب اهب هيلا عيتجاو هاياتكعم لابج ىلا نادج ىب هللا

 نيسلمل ربعو دعيج 'ئوقو ةمرهق قبلي هيلا راسف هلها ناملكا

 امو ُنيَبْيَصن: هنبا ”فيبلي نلقو ليلغم ابرام" ٌىيرغلا بنانا 7

 اًسنإب ىلقو روعالا انمي اهدّلقو فبلي عضوم ىلا وه فرصناو اهالاو

 علبو :١ 8 :تيدلل' ننيفخ ىب هللا تيبتع اباو ةريع فذ 000 ظ

 د |

 اهيفو مورلل تعمتجا اًشويج نا سنومب لصتاو هيلا عوجرلا ف 1

 ه) 008. ابافغدلعم. 1"هن66 هوك هاته معهدتسأ1 110 طمطصتستق 815-

 816161110 ف ماث0و ث. 65) 0 وردم

 ا 1
 ١ ا

8 



 7 2 يسب

 نم تيقب ةليلل تببسلا ممي هيلع نذاتساف نادج نب دواد

 نب نيسللل ةلاسرو. هبحاص ةلاسر هيلا ىداو سنومب الخخو مولا

 هدي فح ةفرعمو هركش ىلع مهناب ابارسلا ضاو هالعلا او نابي

 اسنوم دلل نأو مهيلا سنوم ةمعن اورفك دق اوناك مهناطلس ة

 )"00 نع لدعي نا لاو“. ناعلشلا ىلا اوبسن د مهئاطلس ! أوصعو

 | 0 إل لق سنوم دل لاقف هيج ارنحتمم الو هب ارقتلي الث

 اقل الا مكوك ثذخا امر اذه ريغ”مكب نننظ ثينك لق

 مكنع لودعلا ىلا سيلف نىظلا متفلاخ ذاف مكركش ىف ىعمطو مكب
: 8 : ِ . 

 نأ وجراو مكنم ناك ام اذثاك كغلاب مكوك نر ورسداسم نك لبيس 0

 فراص ريغ ىل الح كل راسا ود نيكس بولا قاما

 ىنب ركسع ناكو ةنيهج جرس روصقب سنومه تابو نع هللا لضفل

 فيضملا ىلع عئالطلا ىف نارفعز نسا تابو لصيملا ءابصع ناد

 '0اآ]] ىف ريسملا سنيم ركابو لصيملا ىلا لخدملا هنم ىنلا

 نسما ىلع هبا عقوو رهظلا ىلع يكسعلا لحمأ راسو كلذ لبق همسر 5

 اهوذفنا اونك ىتلا نادج ىنب ةمدقم ىلع ليللا وخآ ىف نارفعز

 كلمو الجر نيتلث 5 رساو ةعامج مهنم نعي فيبصملا 6

 سانلا جبصو دعم ناك نم ىلع ةدايز لاجرب فيبلي هدماو فيضملا

 8 عيمج نأ اا كسلا مي كسل
: : 0 

 'اانكسو اسرف نوعبراو ةثلقو ةثامنابك الا سنوم ركسغ همضي 0

 ليا نع ئناغرفلا ىدح اذكه ضيباو دوسا نيب الجار نيتلثو

 هنعو سنوم ركسع ىف هيبا عم اًدهاش ناكو نارفعر ىسحللا نبأ

 اقيدشح دق ةميظع ركاسع ىف نادم ونب ناكو تاياكلمل رثكا لقني

- 



 ا "8

 نبا ريزولا بتك تذفنو لصوملا كيري رضقلا ىف قيرذلل نم راد

 ىتبك داوقلا نم برغلا ىف نم عيمج ىلا رختقملا نع متساقلا

 ىلو رصمه بحاص ىيكت ىلإو فشمد بحاضص جغط نباو نادي

 ةةيروخل هروغتلاو ةينيمرا كولمو ناجبرذآو ةريزملو ةعيبر راي ةألو

 5 نارفغرو هدلوو فبليو سنوم ىلع قطلا فخأب عرماب ةيماشلاو
 هيغف اًسنوم كلذ غلبو هيلع ضبقلاو غتبراتو عم ناك نمو

 فرصنأ كفو تييركذ أ راسو دعم ناك نم رم عيمج نع هينكو رمالا

 نوكي نيا ىلاو هرهأ ىف ركف اسنوم نأ مث دعم ناك نم رثكا هنع

 ىنب نم هديل ركشأ الو هلنع فتوأ هسفن ىف كد ملف ع

 10 تاكو غترهظا انو ىدالوا © ليقي مايا ةركذ دنع ناك هناف ناد

 اهذ خ ابو خب زانجج | داراف عبدو نادي نسب نيسح دنع هل ©
 ن

 مة حو 00 ىنب عيجات هغلب ناك لَو 3 لآ ىلا اهي ريسبو

 قا كتيركنذ نع لحرف عب هنخ ةغقخ ' نكلذ ىدضصي ملف ةتيراك

 اهياع .لخاب ىنلا قرطلا يف 5 ةرضدحح نم رواست نأ لعد نادي ىغب

 15 ىلا ريسملا رق تعبه ىلا جورشلو برجا عطقب ةفئاط هيلع تراشاف

 ليضوملا ىلا كرييسم باوصلا سنومل نارفعزو فبلي لاقو تارغلا طش

 نع كرجعلف ةدحاو اّمأ ملاصملا نم ةوجول لال نيفرضت فيك

 عوج لاقي الثل ىرخاو هامل ىف ةيهافرلا لكعتتف ةيربلا بوكر

 مهلاتقب تيلب نا كنأ ةتلاثو ةننهعم ككاو نأدك ىنب ربخ هغلب انه

 20 ةقفاوملب سنوم نم ىارلا اذه عقوف مثريغ نم كيلع لهسا اوناك

 عمن الو لوس هقيرط ىف مهل فلي ملف ناد ىنب كيري راسو

 ناميلش- ىلا, تفاك : قئارصنلا ىشب هينع قار نااىآ ارك 3

 هن) 000. 5126 3".
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 ام [30-

 دادغبب شيل عمتجا املو «ىضارلا وهو ردتقملا نب سابعلا
 .٠ هباككأ نم ريتك سنوم نع لقتناو ردتقملا باكا خملك تقفتأو

 '00 ارطبصم هاما ىف نادربلا نع .سنيه علق ناطلسلا راد ىل
 نادوس مداسغ ختام عبرأو هناملغ نم رغاصأو رباك مدلغ خدام وك

 نب لكيسأو مأدص نب © كدبزو كنه وخأ اطخ عانم الخبر نيعبس

 اع 5 نمره 0 يكسو ٠ ىأر نم رس 1 ف الع دع

 «ناخ ىنتدلع خفيبط هذه 2 3 هلع 5 >1 2 نماعب

 او عنركس نم اوقيغب 5 ىليأ دعابدنا ترئاف ىالوم 55

 0 نأ الا مهللا لبصوملا زواجتا اذه عم تسسلو مهعم ىرما

 نم كلذ لالخ ىف مهل لقو اهيلا ريساف ماشلا ىلا ىريسم ىالوم

 ىبسعم روسملا دارأ نمو عجريلف خفيلخلا باب ىلا عويجربلا دارأ 15

 نأ كنعاط 0 ىف نىك هل اعيد 4 نسحأ ه«.بالع اوُدِرف رسياف

 7 نارفعوب فورعملا ىلع ابأ سنوم كثنعبو اندلع تدع نأو اذرمس ترسب

 هئالكو ضعب كنع اعدوم مل نراك لام ىف ةطمارقلا نم نم ةرشع عم

 فقازرا سنوم اهنم عفدذ رانبد فلا نيسيخ اهنم هاناف ءاربكعب

 حقب ككلذ همود سنوم ماقأو رهناند 0-“ مدازو اع ١ ناك نم 0

 سنوم ىلع كلذ ٍفشف رصقلا فوقس نم فقس قرتحاف صجلا

 امل ميمغم وهو راس رث هيلع كلذ رّذعتف رانلا ءافطا ىف كهنججاو

 62) 0 لادزو٠ 0( كلل



 ا ديد 1ك

 رهظلا نيبب ردتقملا بتكر عماتمل ىف سانلا ةالض تيشتو

 نيبو هلظق ةسهش هسأر ىلغو ءادوس ةماحو يتخات :ءابق يف راثقلا

 دعم داوقلاو ءارمالا عيمجو ةعبس مو اًنابكر رابكلا هدالوا هيحي

 فرط ىف :ئذلا :سلجملا ىلا غصاخلا باب نم راسف هذي 00

 ةرهظو فرصنا مث اهلخدف ٍابيد عارش ةبق هل برض كقو ناحيهملا

 ردتقملا ىلا ةتفيلخ- ىرشب سنوم ثدعبو ءدل .نيلنلا انفو ةماعلا

 هلو اعلاخ م 7 كذاب غيل ارذتعمو هل ايضرن 2 كتسبسلا موسل

 عفصو 0 ىلع ضبقف هل ةيلاطملا نم ًارف يرخ امّناو اًيصاع . 8

 عضوب رماو هرافنو هشاكجا ىف داز سنومب ربخلا لصتا اًملف كّمقو

 خنيدملا ىلا «داوق م سوم هو 00 كلذ سم اوعنمف هيلا

 لازو نادوبلا ىلأ سننوم لقتنا مث اودارا ا هعايتبأ ريضح نسم

 ىبأ دنع عجر 5 ناكو ناطاسلا راد ىلا هشببج نم ريثك دنع

 نم خريغو اميس نب مساقلا+ نب كمحو كلذ ىبامساتلا 00

 15 نم فصنلل دادغب ىلا لاخلا بيرغ ىب نورا# .للخدو هدأوق

 ةرصبلا نم لفات هيورمع نسبأ لخدو ه ىمجنلا ىف لزفو مرككملا

 هل تعمجو روس ىلع علخو رغشلا ىم. ىبارشلا» مي

 محملا نم ىيقتب 'نامتل توفي نب سمح اليخ زق ااا
 لامإل ىنأ ريزولا ىلع علخو هرما ىوسقو هداوق ردتقملل عيجتق

 20 نم لابعلا ىلا كلذب تنكلا“ تذفنو -ىكو ةلودلا نع بقا

 ديبع ىب“ مساقلا ةلودلا  ىلو .نبا ةلودلا نينعت ىلع ذآ

 ىأ ريمالا ةباتكل هنبا ىلع عاخو ككسلا ىبلع ههسا بتكو هللا

 ه) 000. ه. م. 01. لؤعذت 1, اء, 14 هن 1[ 1.1. آد 120166 11٠



 اب

 4 اهل, ذختس

 كقعو هسفن ماقم كيص ىذلا همالغ فبلي ناكو دعقملاك هلؤنم

 ةماقاو ةفيلضلا ءهاقل ىف هنع بدني هيلا هيو نشيل .قح هل

 نم انكمتو فئار ىنبا رما ىوقف ىهنلاو ومالو دىنخل بابسا
 ريصي نأ ديري اسنوم ناامهل ليقو هنم امهيرقل ةفيلضلا

 020 انظابو هنم اشحوتساو نسنوم ىلع اثاتلاف- فقبلي ىلا . ةباحشل

 اتريغو مساقلا نسبا ريزولاو حلفم لثم ةفيلخلا ةرضع ناك

 صو سنومب كلذ لصتاو مريغو لاخلا نباو هكلوو انوقإب السارو

 '" لاس رثوعم ناك ايو ردتقلا ىم كلذ هشحوان هدنع

 اولصي ناب فئار انبا اهل همكحا امب ردنقملا ةيجاسلاو ةيركشل

 سنوم ىلع اونعطو فبيلي نم هوفعتساو مالسلل سلج املك هيلا

 مرحملا نم نولخ سمحت نينثالا موي ناك املف هيلا عامض ىف
 ةيرجامل هيلا تلصوو سانلا هيلا لصوو مالسلل ردتقلا سلج

 ردتقملا رهظاو هيلع ه«علخإ رو قبلي نع فرصو ةيجاسلاو

 هدنع محصو رمالا سنوملا فشكناف هيارب دادبتسالاو هرماب داوغنالا

 '” 333|0 سيبخلا ممي ناك اًملو «بولطم غنا ملعو هيلع ربد ام

 باب ىلا سنوم برن مالسلل اًضيا ردتقملا سلج رهشلا نم نولخ

 مساقلا نب نيس ريزولا راد هباككا بهنو اهب ركسعو ةيسامشلا

 نم ىف ىدونو لاجرلاب رصقلا ىكشب رماف ردتقمل كلذ غلبو

 رانيد ةدايزب اودعوو اورهظف هنع اضرلاب ةلاجرلا ىم هيلع طخس

 رهظف فقزرلا ىلع ريناند ةسمخ ةدايزب ناسرفلا دعوو ةبونلا ىلع

 هب فحلو سنوم باحا رتتساو ةفيلضلا ريما ىوقو ةلاجيلا

 نم نولخ ”عسنل ةعمم موي ناك اًملف قبلي هيلا رخو هتصاخ

 02) 0 علكد



 ثنو خدم ١
 أ

 ا
ِ 

 ا
 © هانق وبد ىلأ ىسبع نب ىلع 5 مخأ لات نسم نيقب عبسأو ا

 سسرطب .ليسثلا اللا : كنق: امي 'فاصرلا عماج قا نت تلت ا

 نب دا سامعلا ة نا ىلع علخ هيفو © رحبلاو وبلا ىف ١

 توقابلو سراف لاعا ىلع لال ىبال ىقعو روسو قوسطو غلغيك ؛ -

 5 علخل ايهبلا تجرخاو لبخل ىلع ةييدك ه«تةبالو ناهبيصا ىلع 1

 ديع ريزولا ىلع علخ ةنسلا هذه نم لاوش ىفو © ةيالولل

 ©ردتقملا ةمدانمل مساقلا ىب ىيسكل ةلودلا' ئلو ىدباو ةلودلا

 ةابقلا ىلي اميف ءامسلا ىف ترهظ هنم ىيقب سمخل ةعململ مب ىفو

 ّق ىلضو « اهلقم وب م ةليدنت ةيران ري مالسلا خنيدم وسم

 10 نب نيسفل ةلودلا ىلو نباو ةلودلا ديع ريزولا راهنلا اذه

 بكاعذ لكامع افيدسو خيبت ادت هبيياعو ةفادحو لا لياكاسم قى مساقلا

 نانا نب رفعج ةنسلا هلع ىف سانلاب محو © هنم ساغلا

 ريع صغح نال ةفيلخ هظطقرب فورعملا كم ليها ىم ٌىمشاهلا
 تي رعلا كيع نب مسا بأ "7 0

 15 زلال. ةءخذس تلاد 7

 ناّبعلاىب. ناسا ' نم عيلسلا ةتعأ ى زاد اهاوكذ 1

 ىلا دادغب نم رخو ردتقملا ىلع رفظملا سنوم فلاخ اهيف

 نأ ككلذ 5 ببيدسلا ناكو هلققو كلذ لعد عا 7 لصوملا

 ةنيدم نع امهجرخاو ةباجتمل ىع هدلوو اًنوقإب دعبا امل اسنوم

 120 اههعوط اجرو هنبدادكتو ردتقملا مز دلل فدا ر ىنبأ راقخاو مداسلا ا

 ف ادعاق سيقنلا حم يلع سنوم ناكو كاتبا امهنفلاخت خلقو عل 1 1

 ه) 14 اا خيفاصلا نت00 هممازلصنسم 71 لطاتتتل

 5) 16ةو65 123 6) 000. ةمطقرب»



 اطيززو مدإإ زيي

 ددع ةلاجرلا نىم لثنقو ةعامج ناسرفلا نم حرجو رصعلا ان كامح

 © اوفرصناو بوردلاو ةقرالا ىف ناقيوفلا فومذ مث ريتك

 مساقلا نب نيسحلا اهديلقتو ةرازولا ىع ىناولكلا فرص ركذ

 اًليلجو رابكلا باتكلا لحا ىناولكلا ىمح نب هللا كيبع ناكو

 0 ىلع ماتا رمالاب امايقو ةيافك هيف نا اوزدقف: سانا نيف اذ

 تاضارتعالا ةرثكو لاومالا فيضل اهب مربتم وهو نيرهش ةرازولا
 ام لاقو ىفعنتساف لاملا لج نع لامعلا دوعقو بغشلا لاصتاو

 ضرعت الو بكن الو فنعي رثو اهنع فرضفق ايزو نوكا نأ صلصا

 ةفيلضلا رماذ اهيف ٌرقتساو هراد ىلا فصناو هتيشاح نم حا

 نب مساقلا نب نيسمل لاممل وبا ناكو 8# اهتنايصو اهظفحكب 0

 ةرازولا بلط ىف هرهد ىعسي بهو نب ناميلس نب هللا ديبع

 المو دنع زاسج ىناح هعناصيو هتيشاحو سنوم ىلأ برقتابو

 ىلعا نا مهل لوقي « ناب باتكلا ىراصنلا ىلا برقتي ناكو مهنوبع

 كيبع كي نم طقس ابيلص ناو مكرابك ىم ىدادجاو مكنم

 اذه لاق سانلا هآر ايلف لكضتعملا مايا ىف هذج ناميلس نب هللا 5

 ملعن ال ثيح نم انبايث ىف هلعجتف انرئاجع هب كربتق ةىش

 موي ةرازولا كلقو هباكحأو سنوم ىلا ىنعي ههبشو اذهب مهيلا ابق

 ىف بكرو مويلا اذه ىف هيلع علخو ناضمر رهش خلس تبسلا

 ىف هلوب ةهذخاو هعم مهتاقبط ىلع سانلاو داوقلا رئاسو هءلخ

 قدعسلا يف نب دمحم راد ىلا ةفيلكل علخ ىف وهو لونف فيرطلا 0

 ©هراذ ىلا اهنم بكرو هلزنو هقرر ىف ةدايزب هل رصماو هدنع لاب

 02 000 نأ.

 7)5 000. ةيدحاو.
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 دا للا

 اًملق : يلع نييسارتملا .هفرعلا ىيضعب هكلسو رنا ىميف ١30000

 ةيق ىلا رظن املف نك ام دعمساو هيلع عتمت هب مادختسالا دارا

 ناميلس .ئبانخل ىلا هبخ ىهناو هنع كسماو هباه متاجو

 رماو هل نادو هنتفف همالك عمس هب الخو هتقو نم هرضحاف

 5 لمانلا نع نتسو ةبق ىف. هلجو هما اوعبتيو هلااونيلم ن0

 نودقتعي مو مثدالب ىلا ىيعجار هب اوفرصناو ةطمارقلا هربخ لغشو

 ناك وهو عيدامضو ©رودص ىف ام ىلع عاطيو بيغلا ملعب كنا

 تقولا ىف هركذ قلي ام ىلع هئانفو مكالبل ببسلا كلذ سعب

 ىم هنباو توفإب ردكا ةنسلا هذه نواه كلذ راد ىذلا

 10 ىقرشلا م نم هشيج ىم دعبت ىمو كما ىف مدلسبلا خخيدم

 طساوب « قبلي .ىسب يلع ناكو سياف دلب ىم امهلاعا ناديري

 خامج هيلا سنوم ةصخشا ىيذلا ن ..اهلغلا نم هدعمو اهل !كلقتم

 تلمح ميغو ىناقاكل نيكتو .عيفشو روجكاكو ىلخنملا ابيس لثكا

 وبذل لنيك و هنيراحك . توقاب دات ىلع فبلي ىبأ خقبطلا هذه

 5 بوكر هفوخ هنأ بتاكو رامكنالا كدا ومالا ركناف هنليبما فيابدب

 اًنوقإب اوقلتي نا طساوب هتافلخ ىلا مّدقتي ناب همايو لاخل هذه 51!

 بئاكو ظساو ندع جم نأ أ ةيحي نسب اونوكيو هومدخلو

 هلعسي اًدوقإب بناكو ئد م نأ وراكم كع هندأ اوعواطي لا داوقلا

 لمح رث ىنيركسعلا عابتجا ىم اًنوخ ئبرغلا بنانخل ىلا ريبعلا

 0 رخو توقإب زاجج نا ىلأ امايا هتمزالمو هنبا ىلا ريصملا قبلي

 دأدغبد :لاجرلا بغت ماعلا أذه نم نابعش ىو © طساو ىع

 ه) 000. فقملب طتع هذ ةودصم] 061206, 1101 8. م.



 تاف

 اذكأ) |*إ14 ذئفس

 ّئ ناك قارزمب علغيك وسب سابعلا اب . بليوتلا ير هيحاصأ

 هقاسس ةلضعء ذفنان هفخ ىلا لصوو هسيلي ناك ام ذففنان هدي

 ىلع هفيسب هبرضو غلغيك نبا هيلع لمد هجرس دادحب ىف اهتبتاو
 اغيل

 ميدي نيب هب هجينو هسأر ذخاو هتباد ىسع ع رصناف هسأر مأ

 لخدو غلغيك نبا باكا عجارتو يىمليدلا باكا قرفتقف

 ىف مهحامرو مهفويس ةنيدملا لقا عضوف هماذق سأرلاو ناهبصا

 ١ ىف غلغيك نبا لزنو عرخآ نع اولتقف اهب اولتعح ىيذلا ةلايحلا

 ام سانلا بجعاو ردنقملا دنع هرشثا نّسحو هرما ماقتساو هراد

 نم نيقب رشعلو 9هدهنس ربك عم هسأبو هتعاجش نم رهظ

 الل اولونو ةفوكلا ىلا اوراص ةطمارقلا ناب ربخلا درو نابعش

 لاف ىتثام ىف مهنم ةعطق تراسو اوماقاو هب اوركسعو فيتعلا

 نوضقي ىنينثمطم اموي ىيرشعو ةسمخ اهب اوماقاو ةفوكلا اولخدف

 اوقبتساو ةصاخ ريمن ىنب نم اًريثك اًقلخ اهب اولتقو مهجتاوح
 39 8 نيغو ناطلسلل ةريثك تالغ اهيف ءارهإ اوبهنو ىسا ىب

 نأ نب نامياس ركسع ىلا يسبح ىركز لصو ةنسلا هذه

 اوكصتقا ام ةقرخملاو ةليكل ىم مهيلع هل ةزاجت ىبانلل كيعس

 ككفسو مراحملا ليلحن ىم هب ميما ام ٌّلكب هل اونادو هوحبعو هب

 ىف ببيسلا ناكو متريغو هتبارق ىوذو هدلوو هيخا مد لسجيسلا

 ىلا اوهتئناو ةفوكلا داوس ىف اورشتنا امل ةطمارقلا نأ مهيلا هلوصو

 ؟ارساف مهنم خغئاض لك ىلع ءافرع هل ناكو مهنومدختسيو هنورسأب

 ه) طحسصهلطخصأ 01615 هددت 41126 0 312108 12861112 11118861

 (تهن6 14 ا|1م 5) 000. راك 3
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 مناك لك]]

 رازوبلا ىذ ذاولكلا لسياقتو ريزولا ى 0 نب نامماس ع ضبيقلا و ا فن

 8 ريزولا ىلع ضيف بحجر نم نيفب 0 تنسلا مح تو

 دندل بغدت ليصتاو همايأ 5 قاض لانا نأ 0 نسما نبأ

 مداكلا :فكاس يسم ار وتتسم ناك ام هلترازو 3 ناميلس نم رهظو

 م ةفيلخضلا ىدي نيب محيبقلا ظفللا ر اهظاو ةككاضملا لاتمالا برضو

 اويظعتنساو ةارعشلا د فيخلا هصقنتساف هنع ةارزولا لك اهل

 تيبلا اذه اهو ثأآ ىف نص تاهببأ كيف توقاب نبال تنناكو هلثل 8 ةرازولا

 - الو اس ريتا أ عنا 22

 ىنقساف حارلا نمو ىنثع ناميكس اي

 كبف كير ل3 نبالو

 ه - 2 0 - 0ه ع نه 23 5 20 كك 73 تت

 10 صخش و بعد توعد 0 وحاف اصقن دعييوي 7 ا الل

4 
 - - اد ع

 صفح 2 ِيََقلا نأ نم ايعأو .. طالخ بأ. بها رضي ا

 رضحلا. ىذاولكلا :دتحم ىذا هللا هيبح مساكلا وسلا ل
 نم بجر نم نيقب عبرال دحالا مهي كلذو هيلع علخو رادلا

 ابآ ناب ربكلا درو ةنسلا هذه نم نابعش قو © خاسلا هده

 همزهف مليدلا بحاص ه«ىركشالا ىقل غلغيك نب دوا سابحلا

 ىضمو نيرشع ىم وكأ ىف ىقب ير هباككأ دنع قرفتو مليدلا

 اهرود اوكلمو ناهيصا اولخدو هباكحأ نم مزهنا ىم راثآ ىف مليدلا

 رظن اًملف مليدلا ىم رفن ىف ثرْثا ىلع ىركشالا ىئاوو اهيف اوراص

 هوراف ىركشالا ىلع ىنيع اوعقوا هلوح نمل لق غلغيك ىبا مهيلا

 وو هيلا رظن اًملف فلخلا ىيتش ّئمليدلا ناو ةدحوب هكيصتت | |

 امهنم كحاو ُّك زومف غاغيك ىسبا اذه هل ليقف هنع لاس الهجلا

 ه) 00062 10: مههم1وم6 ىركشالاز 14 اا١ ىركشلت 18. 1. 44

 ىركشيو اركشل (510) © ىركشل 1.
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 تاي

 مس 5

 “4. »1 تنس

 كعم هاندفا لاملا اذه هل اولاقو اريتثك اللام سنوم ىلا ىربطلا نباو

 ىف هقرفو كلذ ىلع مكشف انتجاحو هيلا كتجاح نقو اذهو

 . هيلا شيل زاكاو سنوم رما ىوق املو «هدصق نم ىلعو هباكصا

 | لو ىسيع نب ىلعو نسل نب .ناميلس_ريزولا: هيلا ؛بكر
 يلع تبغش ةيسامشلا بابب هبرضم ىف اولصح اًملف صلفمو

 ةيشاح ترهظأو هيلع اوضبقو عاباود هوجو اوببضو سنوم ةيشاح

 مهموي اولقتعاو مهسوفن مهتمعاف مهب كتغلا نوكيري مهنا سنوم
 توقاب ٍبارخا ىلع امهنيب رمالا ىرجو.ةقلقان بخل ردنقملا غلبو

 ثيح اوجرخا هدلوو توفاب ىلآ :فيلخل اح دادغب نع هينباو

 رهشلا نم نولخ نامتل ءاعبرالا مري سلغلا ىف اوجرخن متقش
 الام ةلمح ةنيفس نيعبرأو فين عم هانا ىف مهتيشاح عيمجو

 تارايط ةينامثو كلذ ريغو فطانمو اًفويسو اجورسو احالسو

 )24 هلقتعا نمو ىسيع نب ىلع ليبس سنوم ىلضف ةاذشو

 ةنيدمب ىدونو هنبأو تو.فإب راد تنقرحاو هرأد ىلأ سنوم عجرو

 رئاس نم رهظاو توقاب نبا «تبتا نيم دحا رهظي الا مالسلا

 ىلع هرايتخا عقوف ةباجممل هيلا 27 نميف سنوم رظنو سانلا

 ةكردخ نابقلي انك امهناو امهيف نيناك ىتلا ةناهملل فنار ىنبا

 القو هلجرو هدي البقف ةباجنمل اهدلقو امهيف ثعبف نيسلمل ماو

 نيب سنوم ناملغو افرصناو انلبق نم انوبأاو ذاتسالا اذبع ىك هل

 نم نيقب رشعل نينثالا مهي ىفف 8:اهلزانم اغلب ىتح امهيديا

 نسبا مهب هجو ار م قراشلا :رضم .: ىب جرفم لضيبا يح

 © نيلمجو ليف ىلع اورهشف ناسارخ فيرط نم ةاقرو

 0) 000. 8. 2. 6) 000. كرش
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 "15 خنس ه1

 رش عقب ثعب ة+فوكلا داوسب نيجراخل خطمارقلا ىراسأ لخدإو

 قو © مالسلا ةكيدشمب اوفوطو اورهشك ةفاخ وك 2 ال

 نم رفظملا سنوم ةشحو تدادنأ خنسلا هذه ىم ةرخآلا ىدابيج

 ةطرشلا نع توقاي نبا فرصف تاعفادم جنيب ترادو هدلوو توقاب

 5 ىبرغلا بناجنابو نق نب دجا ىلا ىقشلا بناجنلب اهرماا قرأ

 دكيح ركب وبأ ىلظ رهشلا اذه ىفو © ةثردعقلا اديه رورسا لل

 هيلا فرو اهنع ٌىدشارلا فرصو اهلابعو فشمد ةنيدم ميغط ىبا

 لصو اًملف ةيالولاب يغط نبا ىلا ةفيلخل باتك ذفذو ةلمرلا لع

 ىلا ىدشارلا رخو فشمد ىلا هئقو نم راس اباتكلا هيلا ||
 10 نسحا اهلخدو يغط نبا موحقب فشمد لها هريسف ةلمرلا؟ 11

 سنوم لسار ةنسلا هله ىم بجر قيوم فلو © ليخد ا

 هبجج ملف مالسلا ظةنيدم نع هنباو تونأب جاوخا هلأسو ةفيلخلا

 جرن عنمي ملف يورضلا ىف وه ننأتساو هلعف هشحواف كلذ ىلا

 هنباو اًنوفإب نا هب لصتاو اًبضاغم ةيسايشلا ةقرب هيراضم ىلا

 15 ىلا ةيفاصملا ةلاجرلا سنوم بلجتساف هب كتفلاو هدضقب ارمأ

 نسبا ةايلوالا بلاط رث هعم اوراصو ةيسامشلاب هب اوقكحلف هسفن

 نأ كعب سنومب معيمج فحلف مددهتف جقازرا اياقبب توفاي

 ىوقن فويسلاب ةفيلخضلا راد ىلاوح ثيىناك ىتلا خمايخ اوعطق

 ةعبسو نراف فالآ :ةتس. قم. بهرق ىلع هكسع مصصتاو سنن

 90 جنم اوعيبي آلا السلا باكا ىلا توفإب نبا مّدقتف لجار فالآ

 نم احا اوعنمب نأ مرذج هداوق سنو. جيلا هج احالس

 نفطصأو رشبو فباي لو حالسلا ىم سمئتلب ام عيب هباحأ

 02) 0 تردممف»



 مب 5

 أهم مسإإ زخنس

 ليي ملف ةماعلا نم ةرادخلا لها ىف باّشنلا' فيسلا عضو رث

 قاطلا بابب ةغاصلا ىوس ىلا نيسنخل ةبحر نم عذخاي لئقلا

 ىلا 'اوكبسلا فيرط يرخ رفص رخآ 3 © اوقكو سانلا عدتراف

 رغتلا ىلا ىبارشلا مداخل «مهسن لوالا عيبر ىف جرخو ابزاغ وغنلا
 رشع دحا رصمب طاطسفلا ىم رخو رفظملا سنوم هعينشو اًضيا

 فسوي ىلع وبا اهيللعو مورلا دالب ىلا رحبلا ىف وزغلل ابكرم
 | ٠ ادشلاو نييفلا زوروت .عمتجا ةنتسلا هطتع 3و ٠ 6 يرحل
 نم كتيلخ ةليل ةرشع ىدحال دكحالا مهي كلذو دكحاو مسي

 ىلع علخ هنم نيقب نامثلو 9©ناعبتجج ام ٌلقو ةلوالا عيبر

 هيلا مدقتو اعالاو امو ةعيبر رابد كلقو ناد نب ءالعلا ىلا

 انبا ركب وباو ىاحسا ودا ةرصبلا لامعا كلفت هيفو © وزغلاب

 ا ريل درو ةنسلا هذه نم رخآلا  عيبر رهش' قو . © فشار

 درجف اولتقو اودسفاف رابنالا ىلأ ريثك عمج ىف اوراسص بارعالا

 ' 01 اقبلي يرخو فيثك شيج ىق فبلي نب ىلع مهيلا
00 

 .ةنم نبقب خابت ةرشع ثلتل لسصحالا مويس موعقأوو موقحكاف هرسقأ

 ةنيدم ىف فيرح عضو رخآلا عملو ىو © ةييظع ةمينغ

 ىنب رود هيف تبهذف اراهن «نالوخ هل لاقي عضومب طاطسفلا

 ىدامج نم تقرب خليل ار شنع عبرالو © اهرببغو ثراولا دليبع

 نمرالا نم الجر نوعبسو ةسمخ مالسلا ةنيدم ىلا لخدا ىلوالا 0

 ا افيطو اورهشف براتح نمم هىنشركل ردس ب هجو

 ه6) 000. 8. م. 65) 8وستو ام: 016 80118 280 1118 .1٠

 © 000 ىشرملا



 5 زكي دعب أها

 اوقرحا نأ دعب رادلا ىف اويجهف هايلوالا نم الجر اولئقو رادلا

 سب ميهاربأ دق عبقو © كداب ىدع اوفرصناف ىسيع ىسب ىلع

 سنوم دادغب درو مفص ىفو» © مالسلا ةنيدمب ةبسلمل ءاحطب

 5 ةةنيدم: لها نيهطاذ .نيلاس .نانلاب ميدل نمااقرصنم ىف
 اوجرخاو قاوسالا ىف ةنيؤلا اورشنو مرفلاو رورسلا كلذل مالسلا * 7

 ناطاسلا علخر عزاوشلا ىف: بابقلا .نيبصنو رظاوتلو ىكلو با

 هي كلذو هعم ةعامج ىلع علخو هسنفنا ةلضواو سانا 0

 عاج عتقحل اهنا داخل ركذف رفص نم نولخ مشعل سيبشل

 10 تضعب لكأب داكو ةرامعلا نم يلا تناك نأ فيرطلا ىف خئبظع

 ظراعملا لفأو راطشلا لعق رفغص نم فصنأللو © عك نم اضعب

 كعصو روسلا ىف اوبقنو ناديملا باب اوقحاذ ةفيلخل راد ةماعلا نم

 ©ل نمضف ناملغلا رئاسو فبلي هعمو نمتثملا ساجملا ىلا ةفيلخل

 كلذ كعب اوبغش مث اوفرصناف جياع قافنالاو عللع خحازأ فقبلي

 15 جنم لثقو اهنم اوبروحت نادك نب كيعس ءالعألا ىكأ راد أودصق

 عضو ءالعلا وبأ ناك دقو دغلا نم اهيلا أوركبو أوفرصناف لج

 ام أ اولصب ملف ءامأ ليخاد قراوؤلا 8 هكلمب ام عبيمجو ةماعلا

 نم ىتفلا بالط نم لئقو اهنم عذمب ناك نى جتبراح لكسعب

 90 اولتقو ةطرشلا سلجم ىف كلذ دعب اودعقو ريثك فلخ ةماعلا

 سانلا يبصا املف .نيمانلا قبا-عبن دنا .ليق حابخلاب فرعي الجر * 1

 رهظلا ىلع هناملغو هبادعاب ثعبو اقروز جيلا توقاب نسبأ بكر

 6): 0و 8م رم 77100 هنا هن 2.1112

 اهي لج < :



 اها دا خطب

 00 اا ني دبا 8 ا | مك د 80 د تا هت قى

 اانتكم ىوبف نك مايقال نأ 2 ىسلن 6 نيوهلا تيمتك

 0 ا 3 ل م هم © - 5 م د ه بع يش

 , ف 5 7 3 ن

 ميرغو هلاعذخ نسم ثداح نونا ن وراع هللا كبع 6

 مدحت اهيف سانلاو ىلاعملا دعس يف عَلْطي 25 ٌكَباَوُف

 تاي ميهب مهب ا انم .اليعمتس 3 فئالخ مولع َدْحَبل ترو

 مسن ىنع ن د الك ام 3 األ ا ةايكلا ميس ايقد
 ١ را 2 2 2 .© د 2

 مولاسعسم هتمدع هل هلقم لأو ذ معُط كنم تنولت لق

 ميلَع َىَلَع اهب ىسفي َسْين ا
 ميلس ذك امم جاسذ 0 نقي 0 91 ىبضمت سيل

 ةيسغم 4 2 5 فيج 0 35 لاحار مال [ فاعف 10

 مس كافك 3ع ىرفذدف ف اينمدا ا اضرلل ى
2 

3-0 43 

 يشنم وول هينادي ال هفصنأ نأ حيدملا اذه 0

 8 ميبعز لونا اتوا كيف ىلاعملا لويد انبدساس» ن دا

 سانلاب ححو © نابعش خالسنا دحالا ميي ةكمب ئرفراشتونلا

 © ىسابعلا نسما ىب رع ةنسلا هذه ىف

 ماو تفس تيلخيو ف

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 5 مب

 لصو ىذلا هباتك ىف ىناغرفلا دا نب هللا دبع كم وبا لق

 ةغنسلا هذه ىف ليذملا هاهدتو ىربطلا ربورصح سب نيحي باتنك هب 0

 نب ناميملس ربزولا دادغبب ناسرفلا نم نم ميق بلاط اهنم ميكملا ىف

 ىلاعا نم د هناملغ ماممف هل اوظلغاو هومتشو عقازراب ىسلل

 0) آي36. 2012



 اياز هج

 رو 7 امه

 رانيد كْعَلا وشع هينا ركب هبلع كثنيماقو ايفاينقاو ايديصعل اهأ 0

 هيلع ففناو نيموي اهب اوماقذ ناملغلاو داوقلا هوجو ىل اهيبلا دعم

 5 ٍهضعب للجو ةينس تالصب مدشلو ناملغلا لصوو اًميسج لام رصن

 هنا «ئالكو ضبعب مل ىكححو لق ءاهبجو اهجورسب ليخ لا

 رمغو ريطو ىدجو للي نم نيمويلا نيذه ىف حبذ ام ىصحا

 لق «سأر فالآ ةعبرا كلذ غلبف رئاطلاو ياردلا فونص نم كلذ

 كمزع صو خبالولل نوراه هللا نسع نا لع عاخ انملو ىو

 10 كلذ هركف هبكت دكيدع ىف نوكلاو دعم ريسملا ىلا ىناعد جور ىلع

 بصضغف هللا دبع ىا ىلع تللتعاف ردتقملا نب سابعلا وبا ريمالا

 تيينكف مان ريغ هجورخ نأ ىنغلب رمل ىنع هدارجأ عطقو ىلع

 ىلوصلا بلتجاو هلثم عيدمو نسح بيبشت أهيف ةديصقب هيلا

 ةلودلا رابخاب هفّلا ىخلا «ةقرولا باتك ىف

 سيلق عمايا ىف .ىرسج امل هظفحو مرابخاب هيلع ىلع هل ىلونشلا
 ىلوصلا ةديصق نمو بئاغلا عماسلا؛ دكهاشلا ربخملا

2 

 مولظملا تب 6 نيد نق ل مولَظ بيبحلاو رهدلا م
 209 هاما و هسه

 مويا ىداوف ىلع كايد مداعت 2 ل ءاف. الاب اقل

 ميقس ا كاره د 5 9 75 نوفجحلا هينا ب

 ف 0 50 -
- 

 0 000 نذ

 مور كام نب الدصو لك ا 3 ىلصو كك

 ه) 191152, م. اذ. موه. قاروالا باتك٠

 6) 000. هاطط218 8.

 ١ ةنطابمب لدتسيل باتكلا اذه ىف اهنم تايبا تابتا تيارق 15
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 أى "م خنس

 5 ةرخآلا باذعَلو اًيذكلا 4 ىزخ مهل ككشلوأ ةرجزم لطابلا

 بوتثوب ةجامل ىذ ىف ربل كروو «ديبعلل ماَلّطِب هللا امو

 هيلع ىرلا ىلع بلغتملا ىمليدلا هيوريش ىب رافسا با

 راصف هتاملغو هتصاخ نم رفن ىف بره هناو هلتق ىلع مهمازتعاو
 ثداومل نمو © هرايز ,نب ميوادرم هل لاقي 00 ىرلا ىلا هناكم ة

 " ةليل ةرشع ىدحال دحالا ةليل عقو فيرخل نا ةذسلا هذه ىف

 ىلا ةلقم نب ّىلع نب دم راد ىف ىلوالا ىدابج نم تلخ

 ىتثام اهيف ففنا هنا لاقيو ةلجد ئئطاش ىلع رهاؤلاب اهانب نآك

 هل رود اهعم تقرتحاو اهيف ناك ام عيمجب تقرحات رانيد فلا

 نم ىقب ام سانلا بهتناو ةرازهلا لبق اهنكسي ناك خميدق 0

 نسم ةلباسلل اقرطتسم تراص ىتح صاصرلاو ديدأكلو بشخلا

 رفازلا تاراجا نم هيلا ريصي ناك ام ناطلسلا ىلع لطبو ةلجد

 عنمو اهباوبأ كسب ناطلسلا رما مث ةنسلا ىف 9 ةلمج كلذو

 للعف توقإب ىب قيس ناب سانلا ثاحتو اهقرطت نم ةلباسلا

 ©هبلق ىف هدنع ةلقم نب ىلع نب دمكامل ناك نغضل كلذ 5

 00١" للقتل نوراخ هللا ىبع ىنا هنبا ىلع ردتقملا علخ اهيفو
 «راد ىلا علخل ىف بكرو لاوش نم نيقب تمسل نينثالا موي نامركو

 اذه هكلو «فقت ىق ردنتقملا ناكو رسل برقب ةدارجع ةفورعملا

 توقاب هرمأ لفكت رصن تام املف ه,رجح ىف هلعجو بجال رصنب

 برقتيو مهل ىدهي ناك اًرصن نا الا هلبق رصن هلفكتي ناك امك 0
 ةعيض ىرتشا دق بجالخل اًرصن ثحهش انا ىئلوصلا ل5 ءديلا

 ؟ ىناجشونلل تناك ةيطاعرق اهل لاقي ناورهنلاو 5 ىلايد رهن ىلع

 04) 008. 8. م. 5) 000. لايذ».



 "م كم دمي |مز>

 ىأر نم 0 انيلع مدق لاق ىدنكلا ني نسب نوع ىنثدح

 ناك دبع ىنب نم ورع نب هللا دبع هل لاقي ماشنلا لعا نم بئاك

 مدح ىضري الو ىأر 5 وس بانك ورعغصخسي لعغف ه. نيييرصملا

 0 اب هللاو لاقو كلذ نم فناذ هتيدكإ ىنأ تقدس نوع لاق

 5 سابعلا نب ميعاربا ىلا هب ىضمف هءبلا هسفن ننوحالو هنفعضال

 6 للي عامسأ سب قاحكسأ لثق 3 ذخلاسر ىلعب وهو هيلع هلخداو

 نم اذه ىنال لاقو دبكعا ام ىماشلا عهسف ةيبصعلا ركذ اههفو

 نسكت * هيف هناك اعيش ىلمي: هتعمس. ئذان هلثم ءاسنلا للك ا || ظ

 هلثا مسقو وو لاسر 0 نم هدلمأ ام لأ مسنف نوع لاق 6 نيبم أ 11

 10 خبوصنم دام هللا باذع ىلا ةاكعم 2 ةقلق اما 5 ؤ

 لقعم ىم هلونتسا هللا ةفالخ راد ىلا اًلوقنم اَسأرو هللا ءايلوال

 اهدءانبأ يسجل تذغ اًميدقو لامأ نى م اج ا نابقخحا للا

 ندع ع ضوم اهو طاخم مجلي تيك و عضو 0 اهرد مهيلع تبلت

 ترحف ماطف ن أذ عاضر يتماو اونامطاف :طوبكرو اونمأن امس

 15 رع نم مهتلقنو ام اهئاذغ ولح ىم مهتبقعاو اًمد اهنبل ناكم

 ارساو الدق 6 ةردممح ل كل سمو ةحوت ىلا 5-5 نمو ٌلَذ ىلا

 اهبهل مكاقأو اجحرم كل دنفلا ف عضوأ وسم لدقو امكلقو خبلغو

 :ةيك. ٠ قلاب ةنمومو هقنضيبي هذخآ ةميكلتسا الا | 00

 نسعو :ظعوم قحالو ايطح هلجالو اردد هلجاعأ هنلعج 8

 ه) 000. ىسرضملا. 01. 1 8210 90. 1011958 (861244. 521/01618 1)و

 م. ا", 16 ناكدبع نب رفعج وبار "هر 81, *ا, ؟ ةهو.ر 755 21

 ناكدبع نب كم.

 6) 01. 1هط. 111, “1*١ ه6. 6©) 000. 8.

 0) 000. هتنمكاتسا.
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 5 مي

 هز“ || م 090

 0 ناطلسلا ىلا هذغفناو نوزع هل لقي « اثرغرفكب جوخ ايراش

 لخداف خليك ىلأوم نم 53 جرخ ايراش نادي نب كبعس

 سأر ةئامو نيلمج ىلع هل نادلو هيدي نيبو ليف ىلع دادغب

 م يش ىاب فرعي رباربلا هوجو نم لجر راسو ءهباككأ سوعر ىم

 00 ةتكملا لب نيم نجا ايا اوعي لق باتكلاو داوقلا

 ظفح ناطلسلا ,ماف دنخل ىم لجر فالآ ةتلث وك هل باجكساو

 نأ هبلع فيخغ خيش ىنأ ربخ رشنناو ةراد 3 هللاب ىفتكلا ىبأ

 ' 0 ىف نوكيل لاخل نبا ىلا لبخل ىلا ثعبف نخل هلعقي
 ةيلالبلا نيب ةردحبلاب برشا 000 ةدعقملا ىنذ ىف ربخل كروو

 5 اهب ةخنوعم ا ىلأو 00 7 قي نسب هللا دكيبع ناو خيدعسلاو

 8 ىلوصلا لاق ( عرضتو مهم لاوتم نع 517 لعبد اهيبلا 5 ل

 كلذ ىف ةرصبلا لعغا ىلا ىسوع نب 0 شك .كلخب ربل قر

 تاخدف اهتنيقاع ءوس مهفركدو ةييشفعلا نع هيف عاهنب اغيلب اًباتك

 نب ميعاربال نك دق هل تلقو باتكلا ىدنع نسف لق هأرفال

 كَلَق وه ابف هفرعا ام ىل لاقف ةّيبصعلا ىف باتك © سانعلا

 «) 115 موهمذعتم 200.ز 1 111 اثوث رفك هن ها1]6 هدد هممو]1 6 رغالا,

 5) 14 2856+ جايز 0 "150 1 ا 041 ةز لأب 9 سبب

 فيزأو (اب) ([هةكسددصسسر, 4و5. 189) 16عوصلاتتت 6862

 9 000. 8. م. 4) 1. 0. ىلهيصلا 7 3,



 اذا نش اهل

 هللا بع اولثقو هلبطصا اوبهنف ىسيع ىلإ ىلع راد كل و درابدو

 ام ىلع ةدايزلا اوبلط نادوسلا *لاجرلا نأ رث هيجاح ةمالس ىبا

 توذايب 0 نيد مهلا ر اك جدلسلا اولكو اوبغشو يل مها ناك 2 11

 ظ
 5 ايكيا علاح ع اوقبو كلذ مهعنغب 0 عرمأ ل مح 0

 راكتملا ا ىلا 0 50 را توفي ىسبا باكتا

 ريثك فقلخ مهنم لتق نا دعب رسلل اوعطقو ناورهنلا ىلأ اوبرهف

 فحو ناضيبلا نم ريثك فقاخ مهيلا عمجتو طساو ىلا اوراس رث

 10 كلذ لاسم اوبلاطو :ئجاسلا: رتقلن مهسأرو جداوق نم ةحاش

 رفظملا اسنوم : مهنيلا صوخشلل "ناطلسلا بحشف لاما 00

 مهل ناطلسلا دمسر امب ةعانقلا ىلا متددو مهب ففرو مهيلا 5

 0 بنال نم طساو ىتصم ىف اوعمتجاو مهيع ُْق اوكحلو أوباف

 عوطقملا لخضنلا اوماقاو هايملا اوركفو عيكسع ىلاوح رابآلا اورضحو

 15 مهيلع ملا م ليشكل عنميل مهملا ةكولسملا قرالا ىف ةبوصنم

 ىلع معم ناك ىنمب مهملا راس مث مهبرقب لون ىناح سنوم ربعف

 لتقف فيسنأ مجوبت أاوعضوو اهولدلجو خضم - ءامذأ كَ رهظلا

 مهقوفو سوم 50 نادوسلا ضعب نمأتساو ىناريدلا نيس

 ١ هذه كمنذاكو « طمسأو خطر 0 فيلبي نب ىلع رقأو ىحاونلا ا 20

 رشعل دادغب ىلا سنوم عجرو بجر ىم نيقب سمخ ةعيقولا

 «) 000. مهلمقح.



 تأ

 أوو رد زك دعب

 كلبقو هقيفوتو نينموملا- ريما ةقش هللابو هتماقتسا ىجرتو هتنووم

 نوعي نمو غانم هتعاط نتيضرم نمب ملعا ننا ةلاجر كلثم لبقو

 هببلع ىراخل لصاب ٍهنم هاضرت نم عنق ناف سالصو خكص ىلا

 كيلا هرماذ هب لادبتسالا تيار نمو هيراج ىلع هرقاو هب كسيتنف

 © ناعتسملا هللاو

 .نب دمج فرص هنم تيقب ةليل ةرشع عبرال ةاعبرالا موي ىلوالا

 رضحاو اهيف سبحو رادلا ىف هب لكوو .ةرازولا ىع ةلقم ىب ىلع

 'ا1]01] ني ناميلس .مساقلا ابا ةظطرشلا بحاص توفي نب دم“

 ىف ىضمو هيلع علخو هترازو هدلقو ةفيلخل ىلا لصوف ككذك نبا

 اااذلا نبا اهنكسي ناك ىتلا رادلا ىلا هيلع تناك ىنلا علشل

 نيبع رقاف هلزنم ىلا ىضمو هرايط ىلا اهنم لين رث هدعب ءارزولاو

 000 ١19 ناظركو سراثو زاومالاو داوسلا 'نيواود ىلع ىناولكلا هللا

 00007 لانيلس نب دجا .هنبا كّلقو نيواودلا وئاس ىلع ناك نمم

 2000١ ازيا نلقو هل هالوتي نم هيلع هل فلختساو قرشملا

 "0 دكل هللا نيبع نب لجأ ساّبعلا ابا كّلقو ةيتارغلا ناويد

 )0003 ناكف هيلا ويبحتلا ترو نامركو سراف لامعا ىلع .فارشالا
 ةواسف رصم لاعا ةىثارذاملا ىلع نب نيج ركب ابا كّلقو « ىلويو

 سلج ٍِض ناكو هبارب ىسيع ىب ىلع هدلضعو ةليمج ةريس

 هدوعق لصنا مث كلذ هناقو ىلا سبلخل نم نرخ ذنم ملاظملل 0

 2) 000. 8. م. 66 0.

 65) 0 ىلأدراملا.

 ه) الا ةرممو 1 ةهجاطاتق 14



 "م خلس لزج

 مرسلا ىم نيقب لايل نامتل هاعبرالا ممي ةيرجللل ناملغلا بنوق

 اوفرصناف باشنلاب عرقش رو فاصملا ىسع مودرطو ةيفاصملا خلاجرلاب

 اريثك اناملغ دادغب ةطرش بحاص توقاي ىبا جرخاو نيمزهنم ْ

 ىلا بناج ى-م ربعي هلو أوكرتني ل مهبل مكقنو تارايلظ

 ة وفاخاو باّشنلاب هومر الا هدحا ريج اًحالم الو ئلتق آلا بناج

 الا مهيف ىدونو بلطلاب مهيلع ملاو رسلل وبع نم اوعنمو

 مهيف تقلطناو ةماعلا مهيلع تناعاو حا مهم دادغيب ىقبي

 ىلا اوجرخم آلا مهيلع رظحو نانثا مهنم عمتجج ملف ىديالا

 ناكم ٌّلكب اوحيمأو هجو لك ىف اوفّطخاف زاوهالاو ةرصبلاو ةفوكلا

 10 عضوملا ىلا ةماعلا عم ناسيفلا 0 ةيقاب ىم مهل رت لهف

 اوقحاو هيبهتف راستع بابتب نادوسلا فتسم ديفا ٠

 مهنم سبحو لتققلا مهنع عفرذ فصلا اولأسو نامالا اوبلطف مهلزانم

 نىب ىلع نب نم ريزولا نفك ؛ تايارذل مهذع كتطقسأو هوجولا

 هللا مسب ىو لامعلاو داوقلا ىلا تذفنا ةضسن مهيف ةلقم 11 0

 15 ةيفاصملا ةلاجرلا مما ىم هللا كّرنعا ىرج ىق ميحرلا نجلا

 ةليبيسو هنيجو هليصفتو هنلمج تشرعو كد لصتا ل5 ام هن 5

 امد هدعب سانللو نيوتصولا ويهأ انهي د وسع هللا راخ كلسقو

 خاماشلا . بافكلاب لضم ةرهاظ نرد مهعدرو مهعمق ىسم اصل

 دحا الصتسا هللا هديا اندّيس وي رو هلضفو هللا ٌنِمِب ةفاثلا

 80 ,سيأو ةيانج فخا اوناك مهنا نادوسلا ل خليصعلا هذه سم

 مهنبفصتو خهيدقلا مهقازرا ىلع ةراوقأ هيأر هللا ىلعأ ىاوف ةريرج

 رمأو ةلاجر ىم اهل كب ال ركاسعلا نا هيلعتل خنكتا ىلع ضرعلاب

 0 :نفداب نموت م ذو ضدك مدخل سي نأ رسم هللا ل ش ْ



 اذ ا ةةنادنب

 ةنسلا هذه ىف ثداوُل نمو دادغبب ةلاجرلا دنجع عاقيالا ركذ

 ةيفاصملا ةلاجرلا نا نيملسملاو ناطلسلا ىلع «اهتكرب تمظع ىتلا

 ثمسلا اوضبقو ردتقملا وما ىف دلعف ام هل ًايهتو كوزان اولتق امل

 . ىلاوح امايخ اوبرضو ةفالخل رما اوكلم اهوبلط ىتلا ةدايزلاو بئاونلا

 ىهوضناو هرصقو ةفيلخل طفح ناملغلا نم ىلوا نحن اولقو رادلا ة

 لاملا غابو افلا نيرشع ىلع هتدع تدازو غنم ىكي مث نم جيلا

 اومكحتو رانيد فلا نيتلثو فلا ةثام رهش لكل جيلا عوفدملا

 عهيديا نم فوقولا يارخاو تاسابمل لك ميبلاطو ةاضقلا ىلع

 للدتو نيملسملا ىلغ اولاطتساو ماكحالا اولطعو ةانلل اوفنتكاو

 ' 2 نا ردقي ال ناك ىتح وبزولا ىلعو ةفيلخل ىلع ةداوق 0

 نع دري الو راهن وا ليل نم ءاج تقو ىلا ىف ٍهنم دحاو نع

 بغش نا ىلا لال هذه ىلع اولازي ملف تناك ام انثاك ةجاح

 نادغب مهضعب لخدو ىلصملاب اوركسعو مهقازرا اوبلطو ناسوفلا

 اهنم اوبرق املف ىلع نب سيح ىيزولا ىبا مساقلا عا راد كيري

 عراشلا ىف راوخل موعنمو اهب نيمزالم اوناك ىيذلا :لاجرلا مهعفاد 5

 ةلاجرلا مزهناذ الجر مهنم اولتقو باّشنلاب وقشرو ناسرفلا عمجناف

 مهنم كلذ اوصرتفاو مهيف ل ةنيح ناسرفلا عمطف خميره جيقا

 مهب عاقيالا ىلع مهعم اورمأوتو مرما ىف ةيرجمل ناملغلا ةاولسارو

 «ذافن ىلع صرخن ربخل ةطرشلا بحاص توقاي ىب دمح غلبو

 مهيلا ىم 9 وم رقسسو مزهالاب و و ملا ىمواو همكحاو رمالا ىف رفسو هيف مزعلاب ناسرفلا ىرغأو 0

 .٠) ام ملع نا هب ىظي ال ثيح ىم نربدو هيف ىارلا هجوب ريزولا

 هيلع هنوتدحج اوناك ام ميبقل ظيغلا نم مهيلع ةفيلخل سفن ىف

 2 4 000. ه. م. 5) 000. اولسرأو.
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 زن اب

 جاوس كنج هعم نكي رثو نييبلاطلاو نييسابعلا مشاه ىنبو

 رمع نبا دعم اورساو : هورساف تبراك ربصو هسفنب بارعالا لئاقف

 ىضونم :١ ىنب وسيع..ىبلو «نما ئشساسعلا» نابي مع 4 ا

 هب دس عاقيا ىلع اووسج منو عئابخا ىلا بارعالا هب راسو

 5 © جنم اوصّلختو هسفنا اودفو هيلا عوباجاف ءادغلا جهنم اوبلطف

 ناكم .ةرصبلا ؟طرش كلقو هيوريع ىب هللا دبع ىلع علخ اهيفو

 نواغلل ٠ كيلي نب قع .ىلع :علخو اميش ندتمساقفلا ناد

 هغلبو طساو ىلا ير نادجح نب كيعس ناكم طساوو ناورهنلا

 ىلع فيرطلا عطقل يرخ نيسمل قاب فورعملا ىدركلا ناكسا ة نأ

 10 ميدقت هدعوو هجفطالو نع هلسارف دارك الا نم ةلمج هعمو هثداع ؟

 هيلع علخو هدنع تابو حبلا ليقاف داركالا عيمج ىلع هل ناطلسلا

 عيتجاو ىناثلا مهيلا ىف هيلع ودغيل هركسع ىلا هفرص رم ل

 ىيبركلا ىف.اهل هللا“ ةأيه .كق امب دوفرعف نع "ىلا طساو لشا ا

 هناو هيف هنم كمت ام ىكمت امل رانيد .فلا#ةثام تقلا 1

 15 ئدركلا ركب ؛املق هيلع: كلذ“ ناظلسلا ركنا عيدي نم بل
 نهد كك رو كعم ناك نم ىلعو هبلاع ف كلي ىب ىلع كك

 وبا لخداو ةعامج رساو اًقلخ هنم لتقف هركسع عضوم ىلا هققو

 ىدي نيب لنج رشع ةعبرأ معو آروهشتم داحغي ىلأ نيس

 ىلوالا ىدامج نم نولخ نامثل+ ىكلذو' قع ءدباو ىسنرلا ©

 20 و توقاإب ىب قي ىلع عاخ انكي © اولتقي رثو اوسيكح

 فار :ىئبا  تمنحتو ' ميماربا .مناسكسم نييبيناخل ىلخ نادغي ةط |

 © خبسلل ىلقو  ىدصتعملا

 ه) 000. ةه. م. طتع هذ 5) 000. ناد.



 م اة زل

 8ىلاو عم تناك ىلا خنامرهقلا لش يفوت رصخب 04 ى ىئارذاملا

 ثدحملا 0 عينم كرنب 0- مساقلا قوموا قوت اهيبكو © ردنقما

 قوتو 2 ©11* ةنس هدلوم نينس ثلثو ةنس ةثام نبا وهو

 هذه ىف سانلل ميدل بصن نالو © 0 0 . , 1 د

 اربط نب هللا دبع نب ريرعلا دبع نب نسل نب رع ةنسلا

 هذسف ريزعلا دبع نب نسللل هيبال ةفيلخ سابعلا ىب هللا

 ,« يحل نع ىبانبل

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هم يف راد ام ركذ

 ' . اهلها ىلع ةراغلل طاشمش ةيحان ىلا نيقيسرالا ءميلم ليبقا اهيف

 ا. رضم رايدب نواعملا ىلإ ن ىناوفصلا لحل الغ مك هيلا جم

 لفناف 53 خعبقو 0 0 جيلمب عقواف قولا لايعا 0

 عبراب دادغيب ةفيلخل ىلا مئانغلا ابا ىنكيو روصنم هل لاقي هل انبا

 عيبر رهش ىف نادغب مهلخداف ريهاشم ءاسور ةرشع جنم ريسأ ةّثام

 ةنسلا هذه ىفو © لامإل ىلع ريعاشم ةنسلا هذه نم لوالا

 رهظب اوثاعف ةعيبر نب بالك ىنبو رماع نب ريمن ىنب بارعا جرخ
 وبا هيلا يخت ليبسلا اوفاخاو نيملسملا ىلع اولاطتساو ةفوكلا

 ةفوكلا فارشا نم عمج ىف ةفوكلا ريما ءقرو ىب كمت سراوغلا

 ه) 0 ىلارداملا. 8موجسلسسص ى4طت'1-1[هطقفتت هطتتأ ة7220 4

 6) 1ص ة1-]لزوةنت1 1. 180 >. دبع ىب ليح ىسب هللا لبع

 د61 تعنب نب مساقلا وبا هاشنعاش نب روباس نب نابزرملا نب ريزعلا
 ىوغبلا عينم نب.

 00 جدلف» 2) 008. علقت



 "ب زخفس أ

 ريسمالا تبرطضأو ©داجاو اهيف نسحاف . هخسن الب ةالما

 فقئار ىنبا «اديحتو ميعاربا هتطرش ردتقملا ىَّلو نأ ىلا دادغبب

 ل ا نم هيفا .ىو- ىاظملا "نسنوم * نشني ىنتو اهمزلع تلكم 300 1
 لك فاضو طبض كا كلبلا اطبضو مايق ىسحال ,مالاب اماقف 5 4

 5 نوح طبضلا رثكا ناكو دادغب ىم هيناج ىف ليللاب امهنم دحأاو

 عيفر رهش كرغ ىف سراف نام توقاي مدقو ١ © بلق ةقرو مكب

 عتميرم تيس هدحأو نيك ىلعو خباكحالل هيدكتع علخ لوالا

 نسسنوم هي راسا ىمم ةعامكجل لاعاللا ىلوو نامركب ةيتانل

 10 اهرضحا ىتلا ةينالاو ركتقملا لم في زو © ىلع ىب نيح

 لاومالا ىم سانلا هعطقا ناك ام عاجتراب رماف كنأل قازراب

 كلذ ةلقم ىبا ريزولا حلقو اناويد اهل درذاو تالغنسملاو عايضلاو

 خعكاتوملا ناويد مشو حور ندب نير نسب هللا دبع ن اهيدلا

 ىفعتساف لاملاب ةيلاطلاب ىنلل هيلع فسعف مركملا رخآ ىف هدلقتف

 15 85 ىتارذاملا ىدرك نب ىحا نب نيسمخل هناكم كّلقو هافعاف ويزولا

 لك ىف هبصنو ةيرزخل روغتلا ىلع ودعلا ءاليتساب رابخالا تدروو

 ىركبسلا اًقيرط ناطلسلا يخاف ةيابإل ضبقل جهنم الجر ةنيدم

 دروو هعم اوريسي نأ ةيحانلا كلت برق نم ىلا بتكو هعفدل

 ىلا هنع لازف ناجيبرذاب هيلع اوبرطضا رفاسم ىا باكا ناب ربخل

 20 جلغم كهيبأ غانم ىكتاق ىلع أوضارنو «وانق ىنح اهب هوريصخ را

 اذه ىف ىكوتو  ©ةماغلا ةلغاشلا ءاينالا تدّدرتو هيلع هوسارف

 ه0) 000. ديكو. 6) 008. ىئادراملا.
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 مع زب نمي

 هاري وهو رهاقلا ىدي نيب كوزان هيف لتق ىذلا تفقولا ىف نادي

 ناملغلا ضعب نم ناد نبا بلط رهاقلا بره ايلف ةفيلخ

 ضعب كيري ردابو اهسبلف الام هل نمضو هيلع تناك فوص ذيج

 باشنلاب هنومري اولاز امف مدشلو ناملغلا نم موق هب رذنف باوبالا

 © دسأر اوزتحاو دلتق ىنح

 هللاب ردتقملا رفظلا سنوم يرخاو ةفالخلا ىلا ردتقما فرص وكذ

 ملف كلذ نم هافعتساف سانلل روهظلاو رادلا ىلإ عوجيرلا هلاسو

 وصقلا دعص املذ ىرشب همداخ عم هرايط ىف كك 00 هعدب

 دق ناكو كلذ دءاسف هلتمقب ربخان ناد ىب هللا دبع نع لاس

 لاقل ىئظ الو كوزان هدارا ام هرمأ لوا نم دري مث هنا هدنع ص

 هسفنب هبطاخو سانا دعفق ردخقلا نأ مت تغلب ثيح غليذ

 مكل ناملغلل لاقو رانيد ةدايزو بون تيس ىلع مكل ةلاجرلل لاقو

 ةعبرا قارا ىلع مكل دنمل رئاسل لو رهشا ةعبرا قازرا ىلع
 ىفي ام ىدنع امو مكنم دحاو لكل ريناثد ةسمخ ةدايزو رهشا

 عايضو ىعايض عيباو ىشرفو شايث ىم ىقب ام عيبا ىنكلو اذهب

 ىف دهتجاو ةدلجم ةخعيب سانلا هعيابف ىرما هيلع زيجج ىم

 نع هاجعا رث ةضفلاو بهذلا ىلأوا فرصو هل هنمض ام هتيفوت
 ناللا لكب قوو ماردلاو ريناتدلا ناكم عل اهنزي نابكف اهفرص

 ىلع نب دمحم رضحا دق ةفالخإال دكعقا امل رهاقلا ناكو «دنمض

 07 رومالا ىرجج نا كماو دحالا مويو تبيسلا“ موي ويزولا
 هرضحا هتلاح ىلا ردتقملا داع اًملف ايما لواح الو اعيش ثدح

 لامعلاو ءارمالا عيمج ىلا ىلع نب كيس بتكف هنم ناك ام ركشو

 باتكلا لجتراو هاّيا هافكو هلئاب رحتقملل هللا هدكج امب فاوطالاو
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 رنا 1

 نينثالا موي ةلاجرلا ركبو دحالا موي الو تييسلا مدي اًعيش اوطعي

 ٌىبلقصلا بيجع همداخخو كوز لخدف لاملب ةبلاطملل رادسلا ىلا
 زيلهدلا ىل ةلاجرلا لخدو هىبيعشلاب فورعملا ىكصلا ىلا

 ةدايزلاو ءاطعلا هريخأتل هنودعاوتيو هل نوظلغيو كوزا نومتشي

 5 جيرحو هل جتواذعل كوزان ىلع اوراثو رادلا ىف اومجع منا رث نع

 قرطلا كس دق كوز ناكو همداخ اًبيجع اولتقف هترامآ لوا يف هل

 ًاراهظتساو هسفن ىلع اًنيصح ناطلسلا راد ىف تناك ىتلا تارمملاو

 نم: برهيل .لخد رشلاب نقيا. ةلاجرلا لعف .ىار املف ةرشا 1

 رفصا ةلاّجرلا نم لجر هقحنو ةدودسم اهدجوف تارمملا ضعب

 10 عدفصب بّقليو عوبري نب كيعس هل لاقي رخآو رفظم هل لاقي

 بوو هللاب ردتقملا انتفيباخ الا ديرذ ال اوحاصو ةلجد ىلت ىتلا

 سالجو رصقلا باوبأ ضعب نم جوخ همدخ نم ةءامج عم رهاغلا

2 _ِ : 3 : ١ 
  3 6ىلوصلا لاق © رهاط نبأ راد 3 دعضوم ىلا ىضمو رابط

 15 كلذ ىف كوزان راد تبهنو ةلجد نم هلك كلذ ىرن ىكو
 رفظملا اسنوم نا ليق ىقو: : © سيفن © نب ئنب رادو كتاقولا

 ةلاَجرلا ءابقن ىلإ نينثالا هليل هجو ىمالا ىلع كوزان ةبلغ ىلر امل

 ام كلذلو ردنقملا عاخ مامت كيري ال ناكو هولعف ام ىلع متاطاوف

 ن) 01. 14 اء ةتنتقتم 6

 6) 000. 128. ضعد»

 © 00. لاقرأ. 1[. © 42 ؟. ةراتسلا بشخ ىلع.

 0) 10681061ةأنا1 ىب»



 اذرلز مههإب تدي

 رادلا هورضحاو ةفالخضلل لضتعمل نب ديح داعقا ىلع ناد

 نضتعملا نب كيك امدو رفظمل سنوم امهعم رضحو تبسلا ةاليل
 رادلا ىف كوزان ماقاو هاد ىلا سنوم فرصنا مث هبطاخو ىسركب

 ىلا ناد نب هللا ىبع فرصناو ةطرشلا عم ةباجمل ىِّنوتي ناك

 رهنب لال بيرغ نب نوراه راد بهن نم ليبللاب كوزان هجوو هلزنم

 سانلا رود تسسهنو انباع انفقرحاو ىبرغلا تناجغاب هرأدو ىّلعملا

 نلفاو دادغب لها لع ىلايللا ماشا ىم .تناكف تيبسلا ةليل 0

 00 ىسيعو تيمي بحاص هللا بع ناطلسلا راد نم تلفاو

 ىلع سانلا حيصا مث وثارل لهأ ىم اههريغو © نلوتلا ىسوم 0

 بهنلا نم ثدح امل راكنالا رهظاو كوز بكر نأ ىلأ كلذ لم

 ءاليلق رمالا فكف سانلا ةعتما هعم دجو موق قانعأ برضو

 ةفالخاب هيلع مكسو هللا رماب رهاقلا كضتعملا نب ديس ىمسو

 سنوم راد ىلا هعم ةعامجو فسوب ىب ديحح ىضاقلا هجوو

 ةلاجرلا نأ ث ءكلذ نم عنتماف علخل ىلع ردتقملا اوربجايل رفظملا 15
 لك ىف هل بجي ناكو رانيد ةدايزو بون كسب اوبلاط ةيقاصملا
 الا نيرشع ىف اونك ذا نيع رانيد فلا نورشعو ةثام ةبون

 رهش لك ىف هلام غلبمو افلا رشع ىنثا ناسرفلا ددع ناكو للجار

 .٠ عاعفادو ةلاجولل بون 5 ثلث كوزان ىمضف رانيد فلا ةئثام سيخ

 رخاو كثازلا رانيدلاو بون تسلا الا نخأن ال اولاقذ ةدايزلا نع 0
 ملف هضبق ىف اوكلاو لاملا هل عمتجج مث نا دنمل 'ءاطعا كوزان

 0) 1هغقه 11ةهدج 11 أبر 8 26220181111. 8) 000. هبلد.



 |0ب  ةخنس ا

 نسم ثدحيف هيلع لخدي نا هرك رق ةفيلخل خلسارم برقان سيو

 نعم مزلاو راحلا ىلا اوعجري ناب باكشمل رماف هاثالتي ال ام ومالا

 جلكو ةليمج لاح ىلع علزانم ىلا سانلا فرصو هباكعأ نم اًموق

 سانلا نيكست ىف كلذب كيويل هاد ىلا وه عجرو ةمالسلاب رورسم

 باكا داع هنم سلخ ةايل ةرشع كثلقثل سيبخل ممسي ناك املف

 سنوم راد ىلا اوراسو سالسلا ىف بوكرلا ىلا ناسرفلا رئاسو كوزان

 ىلع كوزان هبلغو فينعلا ىلصملا ىلا هنم هرك « ىع هوجرخاف رفظألا

 املغ لاأل هذه ىلع ةليللا كلت ىف اوتابو رمالاب رشآاتساو ريبدتلا

 10 ناطاسلا راد ىلا حدداسسا ع ٠ سانلاو بكر كوزان حبسا

 لماكت دىقو رادلا اولخدو اهضعب اوقرحاف ةقلغم باوبالا اودجوف 4 10

 عريبفذ ردتقملا عمس اًملذ افلا رشع ىنثا وحن ناسرفلا نم اهباب ىلع |

 ةلجد ىلإ ةلقم ىب دي لونو رصقلا لخاد هدلوو وه لخد

 رادلا لوخد هباكتاو كوزان مكقتو هلونم ىلا راصو هرايط بكرف

 15 نوفشكيو هنوبلطي مو ةفيلذل سلاج ىلا اوراص نا ىلا عباود ىلع

 نسع مدخل ضعب لأسو رادلا لخد كلذ سنوم ىار املف هنغ

 هكا خلوا دا جارخاو هجارخا ىف لاتحاف هناكمب هملعاف ردنقللا

 نم ىسيع نب ىلع يرخاو اهيف اورتتسيل هراد ىلا هتاقث عم

 نب نيسلخل يرخاو هلونم ىلا هفيصف هيف اًسربح# ناك ىذلا ناكل

 90 «هلونم ىلا هفرصق هب بلوط لام ببسب اضيا !سوبت# ناكو 8 حور

 نسم اوراصو ةمرأل اوكتمو: ةفالخل موسر اون رادلا كنلل بهنتو

 لكو. مث هل ردقا الل اضم ىلا بييطلاو شينفنلاو بانيتلاو رفولل كح

 ه) 1 31-طزوتت51 1. 152 *. ىلع. م) 05 14 ام



 فا

 ذو إي ايس

 عيمج ىف كوزان هيلا يرخو هباحصا هب فحالتو ركسعو ةيسامشلا

 مركملا نم نولخ عسنل دحالا مهي كلذو هعم ركسعف هشيج

 بيرغ نب نورا يارخاب هدعوو هل عاترا كلذ ردنقملا غلب املو
 بنكو هنتشحو باهناو هنلامتتسا هب اجر ام لك هل لذبو رغتلا ىلا

 كسلف كوزان اماو هيف ناك اباتك شيلل لاو سنوم ىلآ ردتقملا

 نوراع ةيلع « تنعا ام هللاوف هشاكيتساو هبتع ببس ىردا

 هنظ عءوس مل ,فغب هللاو هيلاط نيح هدي تيضبق الو ةبراح نبح

 نع هلزع الا هظفحا اعيش فرعا الف ناد ىب هللا دبع اماو

 دج وه ام ىلآ هلقن اندرأ امنأو اهيف متبغر انفرع انك امو رونيدلا

 ضقن ىن كيرا ناذ هسفنل بحا ام الا ىدحنع كحال امو اهنم

 '000)] ىقيضخ اًقح ملسم ميلغو هللا رمال ملستسم ىناذ ةعيبلا

 الو زجاح ىسفن مرسلا الو هضر نافع ند نامتع لعف ام لعفاو

 ىتلا ىطاوملا ىف الا هنع هللا ىهن ام كمدلا كفس ىف نأ

 الا رصنتسا تسسلو نيملسملا نم ةاغيلاو نيرفاكلا ىف هللا اهذح

 اوقثا ىيذلا عم هللا ناو ةرخآلا ىف زوغلا ىئم هلموا امل هللاب

 )"0 دعلا ىف ردتقملا باتك ىرق املف 8 نونست © نيذلاو

 ام هنم عمسنل ةفيلخل راد ىلا ىضمن اولقو صيخخل هوجو بثو

 000 1 نم لك راذلا .ىنع ٍسرخاف ردتقملا كلذ غلبو ليقب

 ”00 0 | له بحصما نجح كد هربرت للم سلجو اًحالس
 ليخدلا دحا عنمي لاو باوبالا حتفب رماو هسفن ىلاوح هينب

 ةقيقلل فععيل ةصاخل باب ىلا لبقا رفظملا سنوم كلذ ملع املف

 2) 000. 8. رم.



 رد م1

 لولهبلا ىبأ ناكم ةنيدملا ءاضق © ىنانشألا نىسلل نب رع نيس

 ىفعاف ىنانشالا نبأ ىفعتسا مث هرما هيلع طلتخاو ربك فا

 ءاضق .براوشلا قا" ىس ىلع موب هللا كبع نسي نيسلل ل

 ليلهبلا نب قاكاسأ نب دمي أ نب 865 بلاط ىبأ دلقو خنيدملا

 5 © خنيدملا ءاصضق نم هوبا هيلي ناك اًمم اًضوع رابنالاو زاوهالا ءاضق

 ئىدب كثيللاو يصل كاكضلا نسب قاكاسأ ىسبأ ىفون اهبيفو ظ

 ةدركذ مكقت نم ةنسلا هذه ىف سانلاب محو “ ةةقرلاب ىلع 197

 زب خنس نلخد 3 |

 قتانعلا ىنب رابخا ىم ةنسلا هذه ىف راد ام وكذ 10 1

 10 هلام اوبهنو هراد دنلخل كتهو هوعاخو هداوق ضعب ردتقملاب راث اهيف

 رفظملا اسنوم نأ كلذو «ةظعيبلا هل تدّدجو ةفالخلا ىلا نيعا رث

 دادغب نم برقو ةطمارقلا ىلا هجارخا كنع :هفرلا كب مدق امل

 هاملعاو :ردتققملاب .ةايرغاف بجاشمل .كوزاتو نادجح ىب هللا نبع هيلا

 امل هناكم بيرغ نب نوراه ميدقنو ةرامالا ىع هلرع كيري هناب

 15 عم رونيدلا "ىدع ناد, ىنبال نيدتقملا لون نسم هوكذ 01

 دادغب لخدو سنوم سفق ىف كلذ لمعف كوزان ىلا هداسفتسا

 :هجوف. ةفيلخل راد ىلا ضمي؛ رثو كاد ىلا لحعو مرح ىم سي
 اميإ

 هاملعاف هريزو ةلقم ىب كبح هدلو سايعلا ابا ردتقملا هيلا

 مث 56 نأو اهاكش 0 رذتعاف 52 ىف هتبغرو هيلا قوت

 ه0 تاعمجاتو ديلا . لابقالا :ههاكتب:.سابنلا فجنان اهيبسي الا نان

 ه«باككا جيقاوف هاد باب ىلا ةرضخغلب ةمزالملا ةيقاصملا ةلاجرلا

 نع ناك امنا ةلاجيرلا هلعف ىذلا نأ سنوم سفنب عقوو موعفاذو

 ه) 000. ىنانشالا. ةطدنا-ةلوط. 11, .٠ سهو ىتانسالا.



 زخم اهنإ# انس

 ءقرو نب مهعاربا ىَلو اهيفو © هباككا نم ىقب نم هب فحالت

 اذه ىف سانلا ىأر امف دادغب نم اهيلا صخشو ةرصيلا ظرامأ

 نب سابعلا ابا كلقف داوقلا هدجو هيلا مضو اهلك لبمل روك كّلق

 قكيصلا كبع نب دكيحم ناكم كنواهنو ناذج نواعم غلغيك
 علخو نادج نب هللا دبع ناكم رونيذلا مداخل اريك كلقو 1 كا 1 م

 نادي ىب هللا دبع كلذل شحوتساف ناطلسلا راد ىف امهيلع

60 

 ام دنع كوزانل ناد نب هللا دبع ةنواعم «بيس اذه * ناكو

 ىلو ةنسلا هذه ىفو ة8هركذ قايس امم ردتقملا ىلع هاثدحا

 ١» ةئديربلا ىاحسا مل ابسعتيا قي نيس يباح للا يبغا وهلا 0

 وبا هداوخاو وهم اهيف فرصت ةريثك لاعا دعب زاوعالا يارخ

 صرحو عتيافك نتيعاشو مراثآ تديح نيسلل وباو فسمي

 عابتارم تدازو غلاوحا تلعف جتدايزو هعانطصا ىلع ناطلسلا

 برقو لاهعالاب نمح ىب دجا هللا دبع ىا لالقتسا نم رهظو

 ناطلسلا ءاضرا ىف داهتجالاو رظنلا هوجوب ةفرعملاو هيلع اهذخأم 5

 نسحو ددوسلاو ميكلا ىف قر عم هوملعو سانلا هفراعت ام
 آل هنا ىتح هدصقو هلما نملو هب لصتاو همدخ ىمل ةياعرسلا

 وهم ىلي نا ناطلسلا بحاف هانغب الا هنم دحاو للكل ىضي

 لاحاو ّلك وصتقاو كلذ اوبحج ملف ايندلا لاعالا رثكا «هاوخأو

 00 لل اهيفنو 2« لاعالا نم قحتسي ام نود ىلع جنم

 0) 003. اذه ببس. 5) 000. ىدينيلا دث 152 1128ءط

 طموهتط (14. 14 ا. "هنو 1هءانو ىديرسبلا ةمانل 18. 4. 36 1.

 40 م. هغ آد 11ةقءط]عهزةهنط 2110 10. 6©) 000. دوخاو.



 "4  خخنس “ب

 1 ثا تبيبلا ركص َّث ةيوصخم خماقملا نود تناك 3 براس

 نا ليقو :8ءىش كلذ رئاس نم دري رثو ماوعا دعب رجشل

 نم وهو باؤيملا عاقيل ةبعكلا مطس ىلا دعص هللا هنعل ىباتل

 ةرهظو  ©هعلق ىلا اولصي رثو هنع ميولازا ىت> ماهسلاب سيبق

 نم بارعالا نم ميق ٍهعمو تارفلا داوسب «ةيلفنلاب نوفرعي ةطمارق

 نم ءاسور هيلع ناكو اوحسفاو اوثاعف سبعو لهذو ةعافر ىنب

 دوعسمو ئطمرقلا نادبع تنخا نبا ىسوم نب ىسيع مهل لاقي

 اوعقواف ىبعالا ىباب فرعي لجرو خعاقر ىنب نم 5 ثيرح بأ

 10 اهيثدحا مهس ىلع جفلاخ ىمم ةيزلإل اوذخاو ةميظع عشاقو

 عقواف طساو ىلا بيرغ نب نوراه رددقملا ففنان تالغلا اوبحَ

 ريسأ ىتثام مالسلا ةنيدم ىلا هنم لجو نم اريثك لققو مهب 7

 مساقلا ىب ءىسلمخل ناب نابعش ىف ربل دروو © اوبلصو اولثقف

 ناو 2 كاك: نبأ نهم هل لاقي ٌنمليد دعمو كلا 0 ا
 15 لابقاب لاوش ىف ربخل نو مث هنم ناسارخ ىلا بره اهيلع لماعلا

 مساقلا ىب ىسفخل باكا نم هيوريش نب رافسا هل لاقي ىمليد

 ةخةيحانب اذه هرافسأ ىقل بيرغ ىب نوراه ناو اضيا ىولا ىلا

 مث هدحو نورات تلفاو هلاجر رثكا لتقو رافسا همرهف ىبوزشق

 ه) 8وعو , 2هعمو 0032 ةيلقنلا. 01. 214:11. تدل“ 165 0011

 م. 99. 2128001 7011817 و1, 5 ءبلقملار ؟. 61هوه, 8151. 0 ةهمع. 1

 65) 155 010016 11280801: 14 ١1| دوعسم ىب ثيرح.

 © 000. طقع هذ 9 نيس . 4 عمدم» 0-21 1دقعطت (1 كلو 2١

 0) ناكاك“ 1710. اللددهن01 15, 6, آخ لام هأ ل211. 01-04

 1. 114 1., 186 ”. 0 60) 008. ارافسأ.
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 اتا

 مس

 لد "1 ذخنس

 هافلخل بولقب نخآ الو ةغالب دصقا الو املق طلسا الو اًظفح

 ظفحو بارعالب ملع هلك اذه دعب هلو ىلع نب نيبصلا ١ لوب

 ابا هنبا ريزولا ىّلوو 8 ناسح تاعيقوتو حيلم رعشو ةغللاب

 5. نع ةثوروم لو ىسوم ما نع ةضوبقملا عايضلا ناويد ىسيع ابأ

 لاعا نم هل اًنماض ناك ام ىلع ليعامسا نب قاحسا رقاو مدخل

 ةفوكلا ىلا ىطمرقلا عجر ةنسلا هذه ىفو كلذ ريغو طساو

 رانيد فلا ةثام هلام نم ففناو ابستح“ بجاشمل رصن هيلا عير

 |امعنو 000 هافقل : م6 هب هناعاو ناطلسلا هاطعأ ام ىلآ

 ىف دادغب 3 للمخ نم وجد 0 تامو ادع 3 ورصن لتعاف

 وهو دنضتغملا كيم توقإب سراوفلا وبا هناكم ةباكشمل ىلوو توبات

 © توقاي ىناوي نأ ىلا فلا وبا هنبا هل فلختساف سراف ريما كاذنا

 ةنسلا هذه ىفو اعريغو خكمب ةطمارقلا اهتدحا ىتلا ثداوحلا ركذ

 دنع اهلعاب عقواو اهلخدف ةكم ىلا هللا هنعل يول ملا ى 0 راس

 مارخل ىجسملاب نيملسملا لتقف مكلاب سانلا لالهاو مسوملا عامننجا

 باوبا علتقاو هب بعذو رجل علتقاو ةيعكلا راتساب نيقلعتم مو

 راثآ نم اهيف ناك-ام عيمج فخاو اهتوسك نم اهدرجو ةبعكلا

 ؟. نزت تناكو ميتيلا ةرحدب ةاوبهذو ةبعكلا اهب اونيز ىتلا ءافلخل

 شبك نرقو ةيرام ىطرقبو لاقثم رشع ةعبرا ةذكم لها ركذ اميف

 فبطو رهوجناب نيعصرم بعذلاب نيسيلم ىسوم اصعو ميهاربا

 ثلثو ةضف نم اهب سنناك اًليدنق رشع ةعبسو بهذ نم ةبكمو

 2) 000. 8. م. 6) 1”هرب[ثو 16عمطلتن2 688 بغذو



 »ا زئس اردو |

 بتكلا هنماًاشنق ئجذلا رغصالا رادلا ناويدو ةصاخلل نردد

 ةيتارقلا اق ىلع نب سايعلا هاخا كّلقو لقنلاو تادايزلاب

 ه نشيلل -ن أءبد ىلع ا مصل ىليعدس نب نامتع رقأو نقييا ناوبدو

 رومالا ىرجأو تافقفنلا ناوسيد ىلع 0 فيفخ نىب ميعاربأو ليصألا

 5 ضرعي الو مرغ الو ةرداصمب دحا بلاطي الا وماو اهيراجم ىسحا

 نما نلقتج ناكل 00 ه ىلاج ىب لا رقا 0 دحا عئانصل

 0 ناوبد ع 00 ةمعر 1 هدد نجد ,نىدبع نب ىلع

 تغلي كفو :فياخأ راحل نيمزالم أ كاش :لاجولا رسمأ نىوضو

 10 هب نانلا وشبتساف لاله لك ىف رانيد فلا ةئامو ىيرشع عقبوت

 اورشابتو همه نتعستاو جلامآ ستحسقتاو اونماو هيلا انك |

 نيسلل ىاو مساقلا نا ىلع ىلوالا ىدامج ةرغ ىف عاخ رث هماياب

 نيواوحلا دلقتل ريزولا يلع ىب دمتم ىلع تاب ا

 نينموملا ريما .ةينكتل كلذ دعب ىلع نسب نمحص يلع كا

 15 هللا لكيبدع للعيد ىحا 8 رز لا ىلو كنا ملعأ و تاوطعلا لاق « دايأ

 دمج هب ندم اًمم رثكاب راعشالا نم حم ناقاخ نب ىيتج نبا

 رعشلاب ق هقوهشل كلذ ةطعبو :ةرارولا قو 00 ليقف يلعن

 هلالقتساو نيسلل ىننا هتبا ءكذ نم قطو هبلع هديل دب دملعو

 سشانلا هفصاوت ام هّطخو هتغالب ئنسحو بادالا ف فرش 0300

 20 تلازو بابشلا هيلع ركفنأ نيح ةيناثلا هتثرازو ىف كلذ رتكا ناكو

 ديبع ىسب مساقلا نيفونا قم از درو انيأر امو لاق «هنع :لوفطلا ْ

 رسثكا الو ءاطخ ملصا الو ةراشا فرطا الو ةكرح نسحا هللا ا

 م ظ



 ذاب

 مدع ر»إ4 خنس

 هللا نبع نب هللا ىيبع دا وبا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © سابعلا ىنب نم ناميلس ىبأ
 مك ذتس نلكف م

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنئسلا هذه ىف راد ام ركذ

 نم لتقو ةيحرلا لعاب عيطقلا !(ياتللا ىاتيلس عفوا اهيف

 6 ىداوبب تعقواذ ةعيبر رايد ىلا ةيرس هجوو ةميظع ةلتقم
 فالآ ةسمخ اوقاتساو ةيحرلا ىلا اوداع رث اهتحابتساو بارعالا

 اهلعاب عاقيالل ةقرلا ىلا ةطمارقلا فحزو ةيثك ىشاومو لمج

 رجالاو بارتلاو ءاملاب رود ىللعا نم جومرو ةيراح كشا موبراجت

 اهنع اوفرصناو لجر ةثام وك هنم تامف ةموهسم ماهسب مومرو

 8 000١| اى ةلسلا دنع او ةراولا نقم نجا لما ني تب
 ةليل ةرشع ىنثال ءاناتلا موي ةغيلخل راد ىف هب لكوو ننهي نبا

 ىلع نا ىلا لكل بيرغ نب نوراه هجوتو لوالا عيبر نم تلخ

 '0000 0١ افورعملا هللا تبنع ننب نسل نب ىلع نب دكيحي

 «دلقف تانايضو امهنيب تناك تالسارم دعب ردنتقملا راد ىلا هلي

 . سيمخل موي ةرازولل هيلع علخو هوما هيلا شوفو هترازو ردنا

 "المح نب هللا ةنيبع رفاذ لوالا عيبر نم تدلخ ةليل ةرشع عبرال

 رفعج ىب لضفلا م ةاو داوسلا ناويد ىلع قياولكلا هللا دبع ىبأ

 000 نرشلا ناويد ىلع تارفلا نب ىسم نسب ديح ىبا

 000 كلا, مساقتلا ني كتم ىلوو . سراف لاا: ىلع اًيظان

 نلف نسلل هاخا ريزولا دلقو رضم رايد نم ملدق كف ناكو بوغملا

 ) 008. ىداون» م) 000. دمع.
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 روم 0 ايو

 ةبشانلا نم ةءامج اهيف « تايليمشو تارايطب تارفلا ىلا ناطلسلا

 روبعلا نيبو ةطمارقلا نيب اولاح ىفتكملا مالغ ةكبس هيلعو

 جاسلا نأ ىبأو رابنالا «لايك هركسع داوسو ىطمرقلا لقت ناكو

 نأو الينل 'ىفسلا ىف روبعلل لاتك نأ رصن داراق 2قنع سبح

 5 بجاشمل رصن محن جاسلا نأ نبا صيلخ# ىف اعمط داوسلا اوسبكي ؛. 4

 هلعفي نأ دارأ ام عاشو نيتليلو نيموي هلقع تبهذا ةليقت ىمح

 اوفاوو اليل تارفلا اوربعف نيفلا وحن ىف 4قبلَي همالغ سنوم مّدقو

 ىطمرقلا داوسو ميظع شيج ىف فبلي ناكو رابنالب ىطمرقلا داوس

 روساو هنم ةءامج رساو ناطاسلا باكا مزهناذ ةريسي للبخ ىف

 10 برضو هل سلج ئطمرقلا .ماتأ ايملف متلمج قّرعالا كا
 ناك ىذلا عضوملا نم جالا ىأ نباب اءدو جعيمج قانعأ

 ضرحت نناو كنع مفصلا ىوناو كمركا انا هل لاقف هيف اًسوبح

 الو عتبتاكم ىلع رحقا ام ىّنا تملع دق هل لاقف كباكا ىلع

 كباحالف اًيح تمد ام هل لاقف هلعف ىف ىل بئذ ىف عتاسارم

 15 رفظملا سنوع ا اهيفو 2. © ةقنع تيبرضف ه.د رماث كيف عمط

 اذا هلتقي نم هل تدبصن دق اهناو هلثق ىلع ةلماع رحتقملا ما نا

 بيجاف رغشلا ىلا يورل بلطو سرنحاو شحوتساف رادلا ليخد

 آاهيهفو .: © ئطمرقلا وما نم تحض امل هما برطضا ل 1 ١
 علخم سراف ريما ىعمسملا هللا لبع ىب ميعاربا تومب ربخل درو

 20 © نامرك .دمصلا ىبع ني بيج ىلوو هناكم.نلقو توقإب لإ

 0) 000. تايادهشو. 2)65 000. ك.سن. 6©) 000. ليكاد.

 0) 000. فيلد هذ دممم» 8. م.ز 000. © هذطب 1256 ةوصموا“ م67-

 ةماعتم 6 5606. 01. ظذط]1. ©6ةهموعت» 9111, ثمل", 8 ه2 ةطصم 0. 183.0 |

 1. 38 7. 0100116 فيلبي.



 مرسول هإو خس

 لم نع رتصبلاب هتلم هفتح ىلا ىعْسَي الجعتسم

 © مايا رسصسقأ مكمايأ اوُحَرْقَت ال كىّلملا ار اي

 ميقي ناب جاسلا لأ نبأ ىلا بنتك دق ىسيع نب لح ناكو

 ليخد ديري نابلح ىلا لابقالاب ردابو هباتك ىلا نفتلي ملف لبجاب

 ىف سنوم هيلا بتكو اهل هلويخد ىاطلسلا باكا عكف دادغب ة

 )| انظف هيلع دوق مك نم لاومالا نأ ةفرتعو طساو ىلا لودعلا

 ةمدلاو غنم ييجاضلا رثكو سانلا ىلع اهب ةباكصا ثاعو طساو

 لمع دكيدع ةيراح دارا نم سانلا لاقف كلذ ريغي ملف جيلع

 هفرع نم هحصتناو ملظلاو روجناب هما متتفي مثلو لدعلاو فاسنالاب

 طساو نم ىطمرقلا ىلا ٍباسلا أ نبا رخو ةكجصنلا لبقي ملف 0
 ئطمرقلا همزهف ايقتلا رث ةفوكلا ىلا ّىطمرقلا هقبسو هريس ىف أطباذ 3 . 3 ع

 جرخو رابنالا رسج ربعف دادغب كيري ىطمرقلا راسو اريسا هذخاو

 هاجهلا وباو لاخل بيرغ نب نوراهو بجاخل وصنو مفظملا سنوم

 يلا هليحر غلب كفو ىطمرقلا نوديرب ناطلسلا شيج جعمو

 تالتماو ناطلسلا باك عوجو جيار فلتخاو هباككا رصن ردابو 5

 ةديدجلا ةرطنقلاب فرعت ةرطنق ىلع اوفقوو ىطمرقلل ةيعر غبولق

 ركسعلا لما رثكا «هعباتو جيلا ئطمرقلا زوجج ًالّثل اهعطق اوداراو
 باك! مامر اهيلا هباحصصاو ىطمرقلا رص اًملف ةرطنقلا تعطقف

 عضوملا ىف اودديتو اوعجرف فلخل ةرتك اوارو باشنلاب ناطلسلا

 هجوو سنوم ةدعدي ملف متزجانمو ميلا روبعلا ىلع رصن مزعف
 ه) 000. ة. م. 8هلكحعسس 8مععاوز"6 7106اانت" قةاتت'ا-8]1310و 1

 طمع ءمدصقتلتسس 06011. 01. 12مم 617 , 11071. 301“ 165 500171068 و

: 

 م. (ةرا1خ 1111, اذ هر 4 2 1. هذ مماثاخو ل1077. 5101 168 00111011165, 7. 8.

 6 00 مهعلللا



 7-1-5 رهن

 ىلا نبأ هبلط اق رثظف 5 ىلع ناكو جاسلا ىكيأ ىبأ ىلع

 ىبو كسا ىنب لام دجوو رانيد فلا فالآ ةتلث هدجوف ٍياسلا

 ةنئام .عسنت .قرتري «كوزين بناك ىقلأو رانيد فلا فلا نابيل

 نم طقساو ديحاص ىلع مسقز لاقو منع اهطقساف خبونلا 3 رانيد

 فلا ىلع هرقاو ناملغلا ةلمج ىف رانيد فلا دوسالا ملغم فزر

 جدت رغتلا تأ كل رفظملا سنوم دارأو ؛ةخيينلا 2 فقزذود ناكر انيد
 ىلع تيوذ 2 هل لاقو ماقملا لاو ىسيع سب 0 ةعبتف

 ) ماقاذ ىربيبدت ىلع ضقت تلح 1 نافذ كماقمو كنبيهب ىظن

 هديل 'مضو سبشل ربما نم ةوسنلق .نلقت -ىراك ام قارريل 0

 نيتلك هفلخ ىلو ارانيد ىنيرشعو ةثام هل ىرجاو كوزان 5 بذاك

 فرصو ءرانيد ةئامئامث لاعالا هذهل قروتري ةوسنلق ناكو ارانيد

 نأ ىأ رفعج نىب ناجرلا دبع ىب دما اهآلوو ةفوكلا -ىع اود

 ىلع داهتجا ردتقلا ىار املو © ٍياسلا نا ىبأ اهيلا ريصي'

 ىذخاو هل اذه لبق ىملظ نم تبيكتسا صقل لاق ىسيع نبا
51 

 كد نسب نيد ىع هج :لاحاو ةكلو :عبلعاَق .راب ماو دنم لالا 1

 ىلا٠:اهينقو عايض لايلاب هلع نم اع ىرتشاف 0 ئثارذاملا انا

 ىنب ةيحات ىف ناكو «ةنيدملاو كم لا ىلع اهفقو ىتلا عايضلا

 اونسحاو هوعنطصا ىف ىرابنالا نوميم ىاب فرعي لسحر تارفلا

 اهنضعب ىلع رصتقاف ةريثك ةاًاررا ١ ئسيع نسب اىلعسمل ا

 هلم «ترزو ىكنع هيف 00 دع دل نمو - هاكايف

 هما دع ه ب

 «) 168 م0 كوزان نم هاتطأ هه.

 6) 000. بانك. ه) 008. ىنادراملا.

 تذا
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 لوي "| نس

 © كلذ دف عايضلا ىسم تععطقا امو تفزترا ام ديف هل قزو ال

 "017 الحبس ثلعف ام ةفيلضلل ريزرلا ىسيع ىب ىلع لو
 ” ىف ب هل لق رانيد فلا نوثلت اهتميق صاصإل ىبا ىنم ثتنخإا

 الح اهجرخاف كجوت ملف تبلطف اهبّلطتب وماي نا هلأسف ةناوشل

 اهتيرتشاو اهتفرعف رص ةكجسلا هذه ىلع تاضرع هل لاقو دمك نم 5

 ريماو اهدعب ظفح ىذلا امف ظفح ال رهوأل ةناوخ تناك اذاف

 ةعساولا عايضلاو ةليلإل لاومالا هتمدخو هناوَح عطقي نينموملا

 نم اهرييغ ىلعو ردنقملا ما ةديسلا ىلع رمالا اذه كتشاف

 ةذارخ ىلا لصي ال ناكو ةنامرهقلا ناديز ةكجسلاب تمهتاو هتناطب

 هليل رظنو هدهج رمالا ىسيع نسب ىلع طبضو ءاهريغ رهومإل
 لحا لام ذخاي ال ناكو «ءاتلث موي لك ىف ماظملل سلجو هراهنو

 همايا ىف ةءاربلا ىماذ هريغ لعفي ناك امك سانلا ىلع لّثعتي الو

 هتعدو ةليح هيلع ىرجن نا ىم ظقحتو لّدعتلاو تادايزلا عطقو

 ةكم فريبرط ىف تاماقالا ضعبب لالخالا ىلا لاما ةلقب ةروربضلا

 ناويد نع ىناولكلا ليزي ال ناب ردتقملا عيقوت هيلا رخو اهريغو 5

 ؟ نب تم ام لاقف ءاضقلا نع فسوي ىسب ديت الو داوسلا

 ىرظن ىف حدكو ىلع طيلختل ىلا 00

 سرف فإلآ ةسمخ مزلي ناب ردتقملا ىلع ىسيع نب ىلع راشاو

 هناف مسوملا لام © «تيبتيو عنالابعب ذكم 00-0 كسا ىنب نم

 " ةسمخ ّىئطمرقلا برحل ثعبيو هناكم ياسلا ىا نبا كرتيو عايفكي 0

 قفني ناك ىنلا لاملا عبر نم ّلقاب نابيش ىنب ىم لجر .فالآ

 ه) 000. اتلد. 01. هداه م. هر 19.

 6) 000. هابل, © 060428: 2:



 | د ذيس را

 هللا ديبع ىب كجحا ىبيصخل ىلع قئامشتلاب رسما .ردهقللاا نا

 ةدعقلا ىذ نم تلخ غليل ةرشع ىدحال سييخل موي ويزولا

 كوزان هيف كلذ ئلوقو هفسل نعل نمو دعم: دنبا ىلعو ]7 ةملا

 5 ناكو هلا نم تنلفا .نمو هنيواود باصحا تشساو ة«ةطرشللا بعا

 هل فلختساو رزوتساف فارشالل اًيزدتم برغلاب ىسيع نب ىلع
 ردنقملا طغناو مهمودلق تفقو ىلا يف ذاولكلا 58 نب هلل كيبع

 نقيرط ىلع هبا :ةخابل جيلا الوسر ىنولوطلا ع ثا ةمالس

 رشع ةعبرأ ىبيصخل ةرأزو ةكلم تقاكفاا همااطتتنما لجعل ةقرلا

 10 1 خس ين كد ماقو ومالا هيد نب هللا ديبع طبضو ؛ ادهش

 ءاباهتجاا |ىينامإ 00 م وا :“سابعلا ىيبادجسا تاما

 انهرود اهيلع تدر, ىسم ما نع اضرلا ردمقلا رهظت لا

 امن :نلغ مبا تيييثا ام نع اهيلع بلقب ىف ىلا

 دبع بلاط وبا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو ة©هكذ مكقن

 15 ..«ريوعلا ىبع نب ابويا نب عضل

 مناد نس سل حال رك

 نلبعلا  ىب رابخا> قزم 'ةيسلا كخها قل رادو 61

 نم نيلخ سمخ ءاعبرالا موي دادغب ىسيع نب نا مدق اهيف ئ

 ىلا لخدو رابنالا ىوفو رابنالاب اًعيمج سانلا هاقلث نأ دعب رفص

 90 ملسو هفعي ملف ىفعتساف هيلع :علشلاب رماو هرزوتساف هللاب ركشقلا '

 الو ةنايخ هيلع ىنيتسي ملف لاومالا نع هرظانيل ىبيصغل هيلا

 عيضملاو تعيض هل لاقف اعيش ناطاسلا لم ىبم ذخا هنا ملع ١

 ) 008. ىذولكلا. ىلثن ىناذولكلا. 1
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 أ)م | زعئنبب

 ماعلا اذه نم لوالا عيبر رهش ىف ىقوت دق ةماعلا لام تببب

 هسفن كنع اهضحاو لاومالاب هتقنباو هتيراج ىبيصخل بلاطف

 جحع الجر رصن ناك ذا لام ريتك اهدنع دججك ملف امهيلع كتنشاو

 تاب

 ليبجلا نم ٍياسلا ىا نبا مادقتساب هميزو بيصخل نبا ردنقملا

 ٌلتشاف مالسلا ةنيدم كيري لبقاو همدقتساف ئطمرقلا ةبراكمل

 لدعي ناب سنوم هيلا بتكف دادغب هلوخد ناملغلا نم ثريغو

 رث ةاهيلا راسف اهنم ةطمارقلا هوزغو اهب هماقم نوكيل طساو ىلأ 0

 اهطرش طورشل هيلا هجورخ متي رثو ئطمرقلا ىلا هذوفن رخات

 000 لحج ملف رثعتلا :ياغ ىف لاومالا تناكو .اهبلط لاوماو

 ردتقملا ما تذختا اهيفو © هفقوتل اًببس كلذ ناكو هطرتشا
 دق ىبيصخل تار امن اهبابساو اهيشحو اهعايض رماب ميقي اًبتاك

 ةنامرهقلا لمثل تلاقف ةكلمملا بابسا ىف رظنلاو ةرازولاب لغتشا 5
 ناجرلا دبع اهل تذختان هلحن لكو هناكم موقي ابتاك ل ىداترا

 هل ةعيض ىلع رصتقاو هتيب مزل لق ناكو لهس نب دمح ىبا

 هيف تناكو اهروما ىّلودو ردنقملا مال بتكو هلونم نم جمختاساف

 بعصف ملعلاب ىنع نممو باتكلا يِياَشم نم ضيش دوسبأو ةيافك

 نييح ةرازولا ىلوت نكي رل هنا ىنمتو ريزولا ىبيصخل ىلع هما 0
 فعضي هما لعجن ةفيلذل نم هل عفنا تناكو ردتقملا مآ ةمدخ ىراف
 ايف سانلا ىلع ثتشيو اهب برقتي ناك ىتلا لزومالا تّلق املك

 7” 3 00 مداخل 5) 008. مهيلا.

- 



 سر نس از"ب

 راصنالا ةرطنقب هلونم ىلا فوصنأاو ةر رازولل تيدا ىب دا ىب هللا

 نم هل اهيل راص ىتلا ةراز و 5 نم هعضومل سانلا هباهف

 لك ةباهو دب ةنامرهقلا لسمك ةيانغلو اهتباتكو ةدّيسلا هلل

 ة فلا ملام نم هل لصح تاوفلا نبداو ىناقاخل باكصأ ىم بوكنم

 رصقلا ىلا ىبيصخل ريزولا بكر مث هبابسا اهنم ملصا رانيد فلا

 ىلا ًاكلف ىسبع رسعست بورقب ةريوج ىسم تاشنلاب كنك دامو

 هللا نعل لق هسلج ىف سلج اًملف دهجب هنم صّلختو ّطشلا

 نم ىل ىىقرك ناك ىلقف هيف لبد سدحو ومالا اذهل ى راشا نم

 10 ©ذفان هللا رماو بلاغ ردقلا ىكلو ىسفنل هتعركو هياربو هب فا

 قاوسلا ناؤيد ىلع ىذاواكلا نيج - ىب“ءللا نيب يييطقلا ١

 نب ديد جرغلا 5 58 ناوببدو ةنمزالا ىلع رق زاوهالاو سرافو

 نسب قاكاساب فرعي اكيرخ ول مع نسبا كلك صفح ىب رفعج

 ماعلا اذه ىف سانلل ىكي رثو 8 بوغملا ناويد كاكضلا أ ؟ 14

 15 لاكلا فيضو لاملا خّلقو دالبلا ىلع ةطمارقلا بلغتل مسوم ١١١

 دنع تناك ةمعن لضفل الا غيلع ةكح ال ميق لاومالاب بلوطف

 ةلودو نسحمللا ةأرما بلاط ىنح كلذ ىف سانلا ىلع ريزولا حلاو

 دا أرماو فلخ نب ىسوم ةئباو تارغلا نب دم نب يلع مآ

 هوركنأو كلذ ىف سانلا رثكو ةليلج لاوماب دل ىب جاجشل ىف

 20 »إخ ةنس نلاخد 7 ©راكنالا ةياغ

 سابعلا ىنب رابخأ يم سبعا هذه ّق راد امم رك »ً 14

 رظكاو لساننلا يع لاوسمالا وسيزوسلا ىبيصخل خيلاطم تتش اهيبف ا

 لا كب 8-55 داع نوع عدي منو اهيف ذ جياع لّثعتلا ظ
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 از" نروو

- 
 سي سايح

 ىف تمّدهت تناك ملث نم اوبثو مهازاو اذاف هقيرط نم برقلاب ايرثلا
 ناكف قار جنا ىلع نومكحو نوجرخلا 7 كد أوعقوأو « خةبلخل روس

 هب فثو نم رواشو ردتقملل كلذ فشك دارا كلق ثةنيح رصن

 ةفيلخلل رمالا مضت د قطب بسلك :ليفتر ف: ليقف ةييعف

 '”0 ايغاسو كل اودع اذهب تا نم ريصيإ ث هبعرتو مشكوتف

 ىلع مزع ناو ريسلا ملث ىنبت ىتح ايرثلا ىلا بوكرلا هعنمأ نكلو
 ةفوحملا عضاوملا كلت جتمولاو ةدعلاو ناملغلاب تددعتسا بوكرلا

 داوقلا ءالواه نم كل ىمس نم لك فالئتسا ىف اذه عم تلمعو

 كئنكما ناو هقنمأ اًقئاخ ناك نمو هتدز اًديونسم ناك نمو

 ىارب ليمعف القاع الجر رصن ناكو اهيف جتقرف لاعالا ىف هقيرغت

 ادحاو جر خاف ميقلا ضعب ةيالو ىف ىعسو اذهب هيلع راسشأ نو

 لال تفص املو 8 ةعيبر رايد ىلا رخأ يرخاو ةفوكلا داوس ىلأ

 نم ةنكمتم تناكو ةنامرهقلا لمث رصن فلأتساو سنومو رصن نيب

 ىف اوملكذ رهظ ام دمح نب هللا دبع ريزولا رمأ نم رهظو ردنقملا

 اهيارد ليش تلابيف هناكم ةرازولل حلصي لجر ُّق أورواستو هلؤسع

 وصن اهدعاسو ردتقملا مال بتكي :ناكو: ىبيصخل نيا: ىلا اهتيانعو

 © هيلع ردنقملا مزع محصو هل م ىذح كلذ ىلع

 ضبقو ىبيصخلا دا ةيالوو ىناقاخلا ريزولا ىلع ضيقتلا ركذ

 '00] ارشع ىدحال ئنناذل كبس ىبب هللا دبع ريزولا ىلع

 ةينامث هنيالو تناكف هلونم ىف هب لكوو ناضمر رهش نم تلخ

 كيبع نب دا سابعلا نأ ىلع راهنلا اذه ىف علخو ارهش رشع

 ه) 000. 8.
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 يااا 20 اه

 هنم تضتعا ال ىديس اب هللاو هل لاق رصن رمأ ىف ردتقملا هرواشو

 ١ ناد ايف .ام كتمدخو :دكدحيصن نم“ دونك 0

 هتافقو ةنيابم هسمأ ىف هنيابو كرما ةدهاشم نم بيغا الو كرصق

 سنوم ناكمو هناكم برقو هسفن ىلا ارصن ردتقملا لصوا رق هلل

 5 ةازغلا نم هموحق نيح نم رفظلاب سنوم بقلو امهيلا ىغصاو

 مك هيف هيلأ بهذ ناك ام ملع كقو ردتقملل رصن هلق ايم ناكف

 حدكلا لاخدا هب يىغتناو نيينموملا ر بمأ ىلع تقع انيك رسما نم ْ

 منع هفرص ىف 0 هاسبأ هللا دافكف هب ملعي منو هناطاس ىف ؟ 109

 اهرركم لعفي الو طق امهيف ةيسب مسه ام هنا ردتقملا امهل فلخ

 10 رول وسمأ فعضو سنئوهب قعاتو وصن و أ ىوقف ايقب ام اهددحاب

 هيلع نيلاخدي سانلا ناكف هنيب مزَلو لدعاو نىك نب هللا دبع

 ةىناذاولكلا كمح ىب ههللا ىيبع هظنو هلاعا ىلوتو 0 وهو

 كيلوتلا 0 0 اا هبتاك ىنارص صنأأ .٠ نانبو 0 نو بيحال

 15: ايدو نكاح ويس .ااميداو هلاشأ فينك ا ناوضد هيلا ناكإ

 نكي رثو هنامز ىف راعسالا الغ سانلا ىلا دهركو ريزولا رمأ ىفوأ

 ناكو .٠ © ناذغب ىلا ريما 'دورو. اهب رتكي ةليح نم هدام

 هيلع رادي ناك امب ردتقملل هتلاكم كنع رصن هيلا راشا اني

 داوقلا ضعب نأ هل كلذ رشي رثو هيلع بوتولا نم هيف ىعسيو

 90 ىلا ةفيلكل بوكر ىنع اودعقي نا ىلع بارعالا نم اًموق اومطاو

 ه) 000. ط. 1. هللا دبع. 5) 1م205 ةهدصمه» ىذاولكلا».

 0) 16د 13[ة86طلعم7. ىسبأ هةوخاو ىئاتنغفلا ىلع نسب نقاكسأ

 ومش 585 كل الا 4 لل لل



 ازا |درإ»» تمي

 خمزهف ودغلاب خركاب ل هيلا اوفصتقناو هب اوماقف هبشع ىطموقلا

 لا نيقابلا مزهناو دنإل نم اقلخ لتققو ىناوفصلا اينج رساو
 ٠ قاوسالا ىف ناك ام ,كا اوذخاو ةفوكلاب خطمارقلا ماقاو دادغب

 لطبو نيركبلا ىلا 6 مث ةفوكلاب تناك ىيدح باوبا اوعلقو

 نب هللا دبع * ل بكف ىسيع نسب 1 هيك عم ن

 لبعجو مأاشلاو رصم لاعا دلقتي ناب :ىسيع نب ىلع ىلا «ديح

 ماشنلا ا كم نم 6 عت ابل 1 ىضهف حبلا لك برغم أ رمهأ

 لقو اهيلا لصوف خ-فوكلا ىلا مداخل انهو ردتقلملا بدو رصمو

 نأ ناطملسلا نبلا 2 تنك رز امايا 2 ماقاف اهنع يامل لحر

 اًعيش نغي مثو اهب رقتساو اهيلا لحرف اهب ميقيف طساو ىلا لدعي

 وطن هاكح اميف هجورخ ىف ففنا هينا لع هلم ةيتك ع 3

 تا

 مب 0

 حو  ة©رانيد فلا فلا وحن هعم كلذ لمح ثنو للا

 © كلملا دبع نب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب

 مبسم كلخح 15

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 بجاخل رصن ىلع ئناتاكل ديس نب هللا دبع ريزولا ىعس اهيف
 ردتقملا بتكف هيلع ضبقتلاو هب كتنغفلا ىلع هلجو ردنقملا دنع

 ىلع ضبقلا نوكيل هيلع مدقي نا طساوب ناكو مداخل سنوم ىلا
 ردتقملا ناك ذا ىّصرو هنم ىار نعو هتدعاشمب بجاممل رصن 0

 نادغب سنوم مدق اًملف هثانغو هيار ىلا اجاتحو هيلا اًبغصم

 ©6) 008. هللا كبع ىب كي.

 0( 000 يفك كيفك



 مث نس لراس

 وفان ىق ريزولا ناكو هتّلع نم ةقّنو هلاح تمحلص رث نانكنا

 ناك فا وصن ىف اسنوم هب روسي امم كلن نا ريزولا نظو ل

 ىف اهو نيفلاخنم سانلا دنع انكر كساف امهنيب ىذلا نا معهوت

 5 هاقلنف هيتاك رصن هيلا كثسعبو سنوم مدقف انجح او سفنك :قيقذل

 هسفن ةلونمك رصنل هدجوف هلك رصن ربخ هفرعو نتادملا لفساب

 تيلخاو  ىنتيقلت نا كيلع ىقح ىنع هل لبق باكل 1

 برقلابف العف لب ال كنك ناك ىنم كيلع ةنووم الق راث

 مت خنس .لوأ ىف .سنوم .لوخد ىناكو حالا نيسب يصفق هانا

 10 نم ةدعقلا ىذ 7 © هللا ءاش نأ دعضوم ىف هيبخ عقيسو ؟ 1

 . مالسلا ةنيدم ىلا ةّيئاساركل نم ريتك فلخ مدق ةنسلا فلل |
 عم ىلوالا ةلفاقلا ناطاسلا يرخاف سالسلاو ليخاب 2 محلل

 ىطمرقلا ربخ هيلا عقوف ذتموي ةفوكلا ريمأ ناكو ةقرو نب رفعج

 ىتح ماقملأو فقوتلاب سانلا رفعج رماذ لفاوقلل اًدصترم ةكرتأو ١

 15 عوستو فخ نمو هباككا ىف رفعج مكقتو رابخالا فئاقح فرعتي

 اودجوف كما اوفلاخو سانلا هعبتا خلابز نم برق املف امل نم

 نأ أاوعنم دقو لغفاوقلا ةافاوم نورظتني نيميقم ىبانلل باكا

 هنيب لاح مث لاتقلا وشوان هوار املف عربخ ربخ دحا مروج

 دعم ناك نك ريتك فقلخ لتقو هسفنب ءقرو ىبا صلخو ىليللا

 و0 ةفوكلا ىلا نيعجار اوفو علماحو ملامج ةعّرستملا نامل كرو

 ئسوسرطلا لسسشو ئناوفصلا ينج ةفوكلاب ناكو ئطمرقلا غعبقاو
 اوبراحت نابيش ونسب ميلا عيتجاو اوعبتجاف ىركبسلا فيرطو

 0ه) 0 وصد.



 لرار رسزر 0-7“

 هتقرافم هيف ركذا اًرعش نتلقف دادغب همدقن هنع ربصي مث

 00 دق 0 ءاشألا اهل تبان 0

 مدس دس دل ِن

 ققشلا 8 50-95 7 ساوسب عجاف 0 6 5

 - 3 2 17 2 ل

 قاسسقد لاعفأ ندين نم لج ةزهملا خه

 قاورسلا دبس لاسفأال 00 تل عسأو

 وسو

 اس بولا ىف ساتلا ىو 00 د
 ت52 52 06

 دق ىننقجم فليك هده ةسكأ

 ىقاتضلاب رح لك دك ذنسخآ _
 5 7 جا 3 ب

 يباشو 158 ىطاشنو ىرووسس للك 55-6

 قاع 0 8س ىف كائبلا تلجوو 11

 00 برقسب 0 5 | هللا تكنيك
5 

 8 قارشبب ل 3 رشا نسير نأ
2 

 '0 اح ىبباادللا كيبع نب نس ئقوت :ةنسلا هذه ىو

 || اسف انوي تق لنج نلف هدا قي دولا »

 وو 50 نويلخديف سانلل 55 ىلع لماكاتي 5-5 هببأ
23 

 رهش ٌلهتسا ىتح لال هذه ىلع لزي ملف ةّلعلا ديدش ىقل



 مسرع عر الزاز

 ك5 امهمض لوا ىف انكو .نافلات امهتنا املع تاره سش لل انعدا

 راد ىف اسبج نا ىلع اًميظع الام ايهنع ىمضت نم ىلا اسسد

 كلذب ردنقملا مهف امهئادعا ىديأ امهيلع فلطني الو ناطلسلا

 عيفشو رصنو ئدنرللا عيفشو سنوم ءاسورلا ميتاج يملا ىغصاو

 5 ىف اوعسف هل. بلاطمو تارفلا ىبال وحنح عّلكو كوزان»و ىركل 5

 ناب ناملغلا ىلا اومدقتو رادلا ىلا هسض نع ةفيلخل فار هل

 نبا رزوتسي نا ناطلسلا مزع دق اولوقبو السلا اولمكو اوبغشي

 ىف ثدحا ام ميظع ىلع هلتقب الا ىضرن ال ةعبار ةرم تارفلا

 عيفش بتكو اولعفف لاجرلا نم فلتاو رومالا نم كسفاو كدملا

 10 رابخالا داريا .ىف .ةقثلاو تيربلا بخحاص ناكو ردققلا لأ ىلا

 ردتقملا رماق ناعلخل ىلا سانلا فوشتو ناملغلا مايق هيلع خلا
 ىف ايهقانعا برضي ناب كوزان ىلا مكققو هنباو تارغلا .ىبا لئقب

 كلذ ذفنف امهيسأرب هيلا هجويو تارفلا نبال تناك ىتلا رادلا

 عيفش ىلا طفسلا در رث طفس ىف نيسأرلاب ثعبو هنقو نم

 15 ©1لجد ىف امهقرغو لمرلاب امهلقثو ةالخم ىف نيسأرلا عضوف ئولوللا

 نب دم ىقوت ماياب تارفلا ىبا ىلع ضبقلا لبق ماعلا اذه قو

 ىتف هللاو هتفرع ّىلوصلا لاق ءهيبا نم اًقلخ ناكو بجاش“ 0

 نق نساكملا ريقك ةلآلا ىرس رمالا ليبج ةمهلا لع ام

 ىفلا نم.رثكاب اًبنك فلخو ثيدحلمل بتكو ملعلا عمج ىبهتشا ٠

 90 ىفلعءدف اهيحابنو لصوملا ةرامآأ ىلع بخ دفق ناكو لاق «رانيد

 اًلجعم رانيد فلاب نيرهش وأ اًرهش ميقا نا ىلع هعم يورشل كلا 1

 ىوما ل مظتني ملف لاق فارصنالا دنع الجو فلأو ا دنع ظ

 هبا نأ مث ىزنمب ميقم اناو لق امم ابيرق لعفف دعم يورخل ىلع
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 ةقبط لك ىلع هب مامتغالا لجو ةماعلاو ةصاخل كنعو هدنع كلذ

 نلب مداخل سنوم ىلا بانتكلا ىف تارضلا نسبا ىلا ةغيلخل ملكفنو

 بجالل رصن هيلا بتكو ىطمرقلا ىلا رخل ةقرلا نم مهقي

 هريسم ىف عرسأو هتصاخ ىف تارفلا كلسف رادبلاو لاجعتسالاب

 © لوالا عيبر رهش قر ىف دادغب ىلا لصوو ة

 عسنل دانلتنلا موب قو امهلتقو هنباو تارغلا بأ ىلع ضيقتلا ركذ

 | او كمح قب .ىلع لع ضبق وخالا عيبر رهش .نم نولخ
 موسعو ةتبلط ىف ناطلسلا كتشاف هنبا نسكاملا ىفثخاو ريزولا

 نم من ردهب ءادنلاب رماو هبيسب اهلك دادغب لزانم شيئفن ىلع

 ٠ كلذ ىف سانلا ىلع ةيحشب هرأد مدهو هلام لخأو هدنع دكجو 0

 بجال امصن ىطعا نم ءاجن هلثمب عمسي رث ىذلا ددشتلا

 هبشن ب «ليخاو دكسبك نم للاب هجوف هعضوم ىلع هّلدو ربح

 ريغت رل هيز ىو هتعيه ىلع هب قل عنقتو هتيبلث فلحو هاسنلاب

 لاخا دق هنا سانلا ملعيل بدابدلاب ليللا ىف برضو لاح هل

 رظنلل اوجدزاو سانلا رئاكتو هوريل ةفيلخل راد ىلا ةماعلا تدغو 1

 مساقلا ىبأ رضحأ رث هيلع دجو ىذلا ىزلا كلذ ىف وهو هيلا

 علخو دعقاو رزوتساف ى * ئاقاخل هللا لببع نب 2-0 نب ىلا ليع

 ناك ام فو برجو مافو ليهكت دق لجر هنم رزوتساف ةرازولل هيلع

 ناكو ةنيكسلاو راقولا هيلع بلغو ةئتادمل نم هيبا مايا ىف هيلع
 ىلع ردنقملا ل لكل ا هب راشاأ ىذلا وه مداخل سنوم 0

 امهتبساحو هدلوو تارفلا ىبا ةرظانمل بصن دعق ام لواف ةرازيتسا

 ملف لاومالا ىف امهيلع ناكشتف هرشلا ىقن ىباب فرعي الجر

 ) 15.1.38 مءرس دعب ىبابر 000. 60لق. 1756 4, 39 2: هو. رش دعب نبأ.



 ما علا 15

 خيشغ ةريبُهلاب معمجاب اوراص اًملف ةيمزراوكلو ةيويزلاو « ةيراشلا

 لفاوقلا رئاسب ربخل لصتاو هتماع اولتقف ةطمارقلا هباكاو يبان

 مثو ىرقلا ىداو ىلا لودعلا ىف اورواشتف ديقب نيعمتجا كفو 03

 بأ 0 62 مهب عطقف ريسملا ىلع اومزع رق كلذ ىلع اوقفتي

 5 نيسحلل ىبا رساو هتنضتا تابرض هبو راون تلفاو كئاقلا ءاجهلا

 4نربشق' ني نمسح نب دجاو ءمعلا نحب ىب ككاو نادت 0

 ىتف ريركو ىتغلا لفلفو ةسمشلا بحاص مداخل يزام وساو هنباو

 ىعءاطلا امالغ «لبقمو ردب لققو ةتلاثلا :افاقلا ىلع ناكو ةدّيسلا

 رحق امهلو اهنع عفاديو لفاوقلاب ريسي نمم نيروهشم نيسراف اناكو

 10 تذخاو كنأل رئاس لتقو داوقلا نم اناكو هنباو ىرزخ رساو ركذو

 فئاوطلاو رهاولل نم ناطلسلل ناك ام عيمجو سهلا خطمارقلا

 هناب تلقا نم ثدحو ىصخ الدام سانلا لاوما ىم او

 نمو رانيد فلأ فلا وح خصاخ قرولاو ومئاندلا سم جملا راص ٠

 ٠ نم لكو ةلاجر عرئاسو سراف ةئامئامت ناك امنا هركسع عيبج 15

 امم علعم ىقب ام اوبلسو بارعالا جلكا ةطمارقلا ىديا ىم تلفا

 اعوجو اًشطع سانلا رثنكا كامو لاوما نم سانلا هاب ناك ©

 مظع هلامو هلاجر ىف هلو سانلا لن ام ردتقملا دنع مص اّملو

 «0) 000. هبيراسلا. طوسم» طقطوم ه متسوزمو 6طة:0ز151ةسن“

 ل126 طمطت]26 560. 12661615 ةاتطت. 1"ه56 16ععط قمم ةيرمزولاو.

 5) 000. ريسملاب. 01. 114710116 يال“ 168 00110171165 01 0*80:7/1:أ)ر

 2. 31 هذ طقفطستقو : [ةمهط. اء" موقد

 0 14 ٠١ ردتقلا ةدلاو مع.

 0) 000. 8. م.” 186-7 درهشك. 6) 000. 8. 5.



 أم نر 0

 نود ثيراوملا رما لامعلا كيلقت ناو ةدخْلو نيخالا ىباو لاخل

 طلخ هناذ هللا ىلع كيتعملا ةفالخ ىف الا نكي ل ةىش ةاضقلا
 كيتعملا مايا هيلع ىرج رمالا ناك ام لاطباب كضتعملا رماف كلذ ىف

 ناب تمدت ىب دكيبز نع ىور امب اهيف لمعلا كرتو ثيراوملا ىف

 ةبثالا نم ملعلا ولواو هدر هللا بجوا ام ماحرالا ىوذ ىلع دري 5

 ليمعيو كلذ ىلع ,مالا ىرجك نأ هلئاب ردنقملا نينموملا ريمأ رهاف

 ترو ىلع كهشاو اذهب ردنقملا باتك ذفن املف © ةنس

 هيلا ىسحملا هجو هل هضبقو دفلخ ام ميلستب بتاكلا كلاخ نبا

 ىف سانلب محو 8 #مفاخاو عسبحو هل ام عيمج ذخا نم 0
 © كلملا دبع نب لضفلا ةنسلا هذه

 ممم دنس نلت م

 سايعلا ىنب رابخا ىم ذةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 ىبانلل عطقب دادغبب ةفيلكل ىلع مركملا لوا ىف ربخل درو اهيف
 ةماع باهذو رسالاو لتقلا نم هيف ثدحح امو نامل ىلع ةطمارقلاو 5

 "قلق ىنق نادج نب هللا ةدبع ناو عريغو ناطلسلا هلآ سانلا

 يسم لوا ىف اوملسف ىلوالا ةلفاقلا ىف سانلا ىضمف فيرطلا رما

 باتك دروو اوفقوتف :طمارقلا ربخ هب لصتا كيقب اوراص اذا ىتح

 والا ةلفاقلا ىف ناكو ىناسارخل دمحم ىب رازن ىلع ءاججهلا ىا

 لفاوق تقحالتو رازن فقوتذ اوعيتبج ىتح هيلع فقوتي ناب 0

 0) 000. ىلآ. 2151 همدز وةءمنانتته دمعو ةهلسستأاةطان, 9211010 06قلح

536620122 0611 

 5) 000. فسع.

/ 



 رز آان

 ءهباجاف ثاريم ىف حا ضرعتي الا هع تابثاب رمإب ناو امهموسر
 ةثرو ىلا راحلا تيمكسف هنم ةكجصن اهنا ىظ ذأ كلذ ىلا ردتقلا

 ثيراوملا طاقسا ىف رحتقملا ىع اًباتك تارغلا ىبا اشذاو بناكلا

 نينمولأ وربهأ ناف دعب امأ ميحرلا نكجولا هللا مسبب هنكاسن

 :بلتجاو لجو زع هللا نم هبرق ام اهلك رومالا ىف رثوي هللب رهتقلا
 «تقيعر ةفاك ىلع ةدئاعلا هتنسحو هتحر عساوو هتبوتم ليزرج هل

 لاصياو اهيلع فطعتلا نم هتيب ىف جلواو ةعبط ىف هللا لعج امك

 عم اًيراج اهب لماعت تمناك ىنلا رو موسر لاطباو اهلا عفانملا

 ىلعو ةمئالا نم لضافالا ىع راثآلاب لماع ةنسلاو باثكلا ماكحا

 10 ىلا ىبهناو ييعتسي ابو ضوغي هيلأو نيبنموم ا وبيمأ لكوتي هللا

 اه ريزولا تمح ىب ىلع ىسلخل وبا هللاب ردتقملا نينمولا 0

 للقم هللاب كضتعملا ىل  ىكش ناك دق هناو علاوما نم ملظلا ليبس 5 18"

 يي دكلسعو بوقعب ندب ف._سو.ب نييضاقلا ىلا بدكذ كلذ

 15 باطل نسب رع نأ خرا ايناكف ثيراوملأ ىف لعلا نسع اميلعسي

 دوعسم نب هللا كبعو سابعلا نىب هللا كتيعو. هبلاط 1 نب ىلعو

 ثري نأ اوأر هللا هجر ةمالا هذه ءكاملعو ةمثالا نم معبتا نمو

 مهل ةضورفملا ماهسلا نبع لضفي ام ةبارقلا نم ماهسلا باكا ىلع

 ةبصع ئقوتملل نكي ل نا ثيراوملا نم لجو رع هللا كد
 90 «دلوق ىف لجو مع هللا باتك كلذ ىف نيلثتمم ىقب ا 00|
 3 0 له 0 نك 0

 ىلع نيلمتكو هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مضعب ماحرألا وُلوُأو

 نما هلللا بانك قي ذل نمر ل 2 تيروت يف هللا كيسر 00

 هن) ا1ك8..0 78. 26و 88 98. 6.



 ا

 ا "|| نس

 نإب هيلع راشاو لاملا رئاس نم فّلخ ام ىلا رانيد فلا نيتلث

 هنقدب رمايو هيلع ىلصيف سناب راد ىلا سايعلا ابا هنبا هجوي

 سناب ناكم انا مهل ليقيف هتيشاحو همدخو هناسف عيمج رضصحو

 ىصح مث مكلاوحال ىقفتلاو مكيبلا ناسحالا ىف كازو هقوفو مكل

 لاجيلا ىلا دايحتسالا كلذب عمجيف ؟ءىش هنم توفي الو هفلخ ام

 هل 7 بجاشمل رصن ةحكصن ىلا ردققملا ىغصاف لاملل زاوحالاو

 رمأو ديار نع هدلوو تارغلا ىبا هلوح هنع سرخ املف هلوق تايم

 ضذخاو » اهيف ةفيلخل ناخو اهرثكا بهناف 0 ليصحكب ىسحلا

 داخملا 3 ىشحت ارانيد نوعبس اهنم ةدحاو لك نمت لقا ىنلا

 اهلخاد ىذلا نا ىلع نسحملل ىرتاشنف عابتو رواسملاو ةينيمرالا

 مكلملاو ىدحيشرلاو عفترملا بصقلاب لعف كلذكو فويص وشح

 رواسملاو ةعيفرلا دئاسولا نم فخا دكقلو ئروباسينلاو ىبيعشلا

 ا .راك نكن اذكو اًنايغطو اينغ دوعأاو كنا اهانف ةمككاملا

 اا نب كاتحأ نأ هدلوو تارغلا ئى ,.بدأ لع ع ناس لمص اا

 لو نق ناك 0 ىأ 0 0 ةيهحكلا قشلايخ 9

 ا ىلا لاملا نم 50 ام رس ا اًنادحا ترو فّلخو

 اونمضو ىسحملا ىلا ةترولا ضعب راسف هرادو هتنارخخ ليكوتلاب رماذ

 ىف هابا نسحملا ملكف لاقتعالا ٌلحو ليكوتلا ةلازا ىلع الام هل

 انك لق ىفتكلماو د. ضخما نأ هل لاقف ردتقملا ىلا كنك رو كلذ

 2) 0 تادرمعشلا.
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 »أ نس أه

 اهيلا ىغصان :ةديصق كلذ ى كيلق .ىتح ريزولا ىلع ىلا

 هلغ ىلع نى نيا ىقبو كسفن ىف ناك ام لازو هيف ىراذنتعا لبقو

 هانصتخا ذا رعشلا ىمو

 5 ةكاينلشل كباو ليسو بطقللو اتكلم انكيتل لق
2 

7 92 

 5 امند لا ة-بداسغ دّجَيلا افلا كي دعت 2 يرو

 كيلا دب نم كلملا ٌققنم اب هل ضاوق 5 5 ىنلاو هل

 بذك 53 رست فسم لسح 0 مكل ىو امم 2 ناك ام

 ل ل 3165 0 ا كك كك تا تر

 د دجحلا 8 كو ىحّذم قوم اع تييحوأ خاع لف

 تيا 5 تا 2 50

 لوفلا نسم أن نأ 7 اه كسلا مكاو طا 55 5

 نإ. 206 2 هد نس © 350- 52

 10 ككتحمب مكنع ىيأ 2 نسلق مكسفنا كاف مل او-لياسف
- - 

 0 20 د

 بّشَحلا ىلَع مفءالشأ هللا ىن ارأ ةاعسلا نم مثعبس ىلا
 و ليوسلاب رداكش لدح 5 ىف فتحلا نشأت

 8 : بتل َسْيَل عاض 3 سارلاو اَذببَأ ملام سار مك

 0 خناكما عسبضر نا ىقولا سناب ىفوت سلا هند ىو

 15 هنافو مو بجاش ررصن كد ىزع ىدقلو هنع ءانغلا ميظع نناطلسلا

 ربجنت ال ةبيصم كلملا بيصا دقل لاقو ىزعتي الو ىكبي لعف

 كدذع لوني عاطم جدصان خيش ه«لقم لسجر خئفياخكلل نسبا نم لاقو

 ولف لتاقم فلا مدخلو ناملغلاو ناسرفلا رايخ نسم هراد روس

 هيعاشس م دافاول رصقلا ى م جتاص كد حاصو رمأ ن .لاطاسلا بوح

 20 املفا هسنج ىم عريغ 0 ملعي نا لبق ددعلا اذه يف

 خميظع كتيناكو هلاوصأ ىف ةفيلشخل بجاش ورصن حصتنا سناب ىفثوت

 ءىشل فرعي ال ةوسكو ةاطوو ةعتماو تالغتسمو عايض هل تناكو

 للغت اعايض فلخ اسنإب نا ردتقملل بجاثل رصن لاقف ردق اهنم



 لو »|! نس

 ىفنو «هللا امهملسف امهفالثا ىيف ّىعهسملا هللا دبع نب ميعاربا

 لزننعأ دقو قدص للجر ناكو بئاكلا هللا دبع نب نامعنلا

 نسخلملا هجوو طساو ىلا هبرغف هل ةعيض ةلغو هتيب مزلو لاهالا

 ىفنو «طساوب هكذف هفلخ رفاذعلا ىبا نبا بحصي ناك الجر

 010 ظساو ىلا هللا ءاشا ام نب هللا دبعو. ئسيع :نب ميعاربا 0

 ' 0| 11ف بتاكلا , ىصوملا كايح نبا بلاطو ءايهلتق نم. اننهْيلا

 هيلساو هلبق نم رانيد فلا ةثام ىلعو ىلا هملس بجادل رصن

 كلذ نسحملا لعفي ملف هتيب هومزلت نا ىلع مكيلا اذه دعب

 وْبأ ناكو #©هلتقف ليقلا دامح نبا هيلع كرف هيتشو هب فنعو

 نم اهلك هتاقفن نىسحملل كلكتي البا 3 قي م

 لبقاو هوبا همركا ةرازولا ىّلو املف هلومخو هيبا ةبكن مايا هلام

 ةهبيكري نأ ىلع مزعو هفلت ىف لانج لعجو نسا هدسفف هيلع

 هيببأ راد ىلا نسحللا اهنكسي ىتلا هراد نم هدايط ىف اليل دعم

 مايا تنناكو اهيف ةبارق ىباب ىمري نم رمأ ةلجد طسوت اذان ميكماب

 ”000000 سيلا متاخ ا رس ىلخني) ىفرعف ىلوصلا- لق ءدودم 5

 .٠ هيلا بهذ امب ةبارق نبا ترعنشاف هنيبو ىنيب كمناك ةذومل 6 بدرمم

 هللا جرف نا ىلا رايط ىف هعم سلج الو اراد هل لخدي ملف هيف

 مايا ىدنع اًميقم نسحملا ناكو ئبلوصلا 35 ءةّذملا لطن لو مثرما
 اوناك ىتلا ةلزنملا ىلا اوداع ايلف هيلا فاركالا ريثك تينكو عابوكن

 نآزو هسلجم ةمزالمب ىنرماو تارفلا نب ىلع ىنصتخا اهنع اودَعب 0

 كدلقا لاعالا ىم ديرت ام رظنا ىل لو ًارانيد نيعبس قزر ىف

 لقثف هيلا  ىشو شاو لعفب هيبا ىلا ىسحلا نى ىعسف هدايا
 0) 816 8. م. ان بيرم ر كثير و ببوم 1ععبأ 11.



 لإ] نيس )ل

 قعو هيلع اوُنصو :سانلا عمعجاذ هديب“ دم ىلا سلسو لقشلو 0

 اة

 هضعب مكاسأ لام ىلع هرداسصف َّى طم رذفلل لكامم نداخ ىسسوسع

 ةسماو ةباحكا ىبم الجر هب لكوو ىفيلا ىلا هدفت رقاةلبك

 5 ىولمللا عيفشل بحاصب كلذ ىع هدي هللا ضبقف هلتقل لايتحالاب

 1غ نأ ناطلسلل تاوفلا 0 معزو ( خيلاونخم امانيأ اكو سدس

 باحصا هيقل ذكم نع جوخ املف هب هلكو دق ناك كيربلا بحاص ؛ 124

 . مهب لكوملا لتق اوداراو هب نيبلكوملا نيبو هنيب اولاحن رفعي نبا ْ

 هنع عفدو هعم ناك نوع هفلاك هكذيل ةكمب هعجضا ناك هنال

 رفعي نبا « غلب املو هب كولا ليف. ]نم ١١و ند ىلع عنهف

 10 ءةميظع راآد ىف هلزناو همركاف ردقلا ةميظع اياه هعمو خا هاقلت

 قنعب فرج ئسيع ني ىلخ لوي شوا اهريبخ راع ا ل ا
 ة اًليبط اًرهد تايارل هلايع ىلعو هلثق ىف فلاخملا نوعلا ىلع كلذ
 فرعي عضومب لتقف زاوهالا ىلا ئراومل نأ ئبا نّسحملا هجوو

 ليطيو هاباو ىسكملا ىراذي بجالل رصن ناكو ىدهم نصعك

 5 نأ هب لصتا ىتح هنع فرصنيو دوعقلا ليللا فصن ملأ هدنع

 اولتقي نا ىلع رانيد فلا نيرشع اًمالغ نيرشعل ىمض ىسحملا

 ناكو نم ظفحف تارمملا ضعب ىف هبيبأ لنع نم جا فا ارصن

 رضن ةلازا ىف لاتخاو كينع ىالسو ةريتك ناملغ ىف الا بكري آل

 ىئردتقملا عيفش ىلع لاتحار 229 كلذ ىلع ردق امف ةليخ لكب

 20 هدنع لصح رغشلا أ يرخ نأ هنأ ليقبو ديف عقي نم سف

 نب ناميلس مساقلا ابا ىفنو ءكلذ ىلا بجي ملف ميظع لام

 لأ. 'بقكو زارهش ل هيكم ىبب لع نم ردت نع ال ااا

 ه) 400650 تندن 7106 كلب 761 59516 07
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 فوق

10 

 اا "1 خنس

 00 مهي نب هللا نبع نب رشبب  فورعملا ىنارصنلا هبيتاك

 وجعراو ةقرلا ىلا هوجرخا ىتح رفظملا سنوم ىلع اولاتحاف «ابوبج“
 ا0 سابعلا نب دماح ناكو هل ىفنلاك ناكف ةيسايشلا باب نم

 رانيد فلا فلا هسفن ىلع هذقع ىذلا لاملا نم هيلعو رتتسا

 رطن ىلا لخدف ناطلسلا باب ىلا للصو نأ ىلا كماح لاثحاف

 ىتم اوذخن رانيد فلا فلاب ةىنمضت دق هل لاقذف بجاحلا

 مكدنع ىليسيحاو رانيد فلا ةثام سمخو رانسيد دنفشلا ”ئىفلا

 الو اهب ىتنمضت ىتلا رانيد فلا فلاب تاوفلا نبال اوبسنحاو
 انهاه لقو هيلع هب راشاو ةفيلكل كلذب ربخاف ىلع جيديا اوقلطت

 اومولتذ ناطلسلل لام تيب وه لجر انسبح ىف نوكيو لام لضف

 لب الو هلك ىرما ىلع دسفي مداخل ملغمل نسحملا لقو كلذ ىف

 نع الاز ىتح ةديسلاو ردتقلاب «علفم لزي ملف ىلا هميلست نم
 هجرخإو برضيو عفصي ناكف تارفلا ىبا ىلا اًدماح امّلسو باوصلا

 هصقري نم ميقدو بنذ هل دق كلج هسيليف برش اذا ىسحملا

 ةحيبق ليعانا 2دماح ىلع ىرجاو كلذ ىلع برشيو هعفصيو

 الو لقع الو نيد وذ اهزيجاتسي الو سانلا ليعافا نم نسيل

 000 نك ام عاضو ناطلسلا ىلا ةىش .ءريثتك هلام نم لصي

 ىلا هجرخاو هلثقف لماعلا / ئرفوزبلا ىلأ ملسو طساو ىلا ردحو

 ه) 000. ابونح, 5) 000. ىنسسوصتر 860 90]80ااتطط 651

 تارغلا نبأ ة. نسكالا 6 00 جلفملا. 0) 4001013 دماح.

 00 82-0000 /) 000. قوربلا, 8604 14 1." دن 796. هأن

 وزع 015م عأذو 1ط٠دط هل-طزوتتقأ 1. 132 ». هأ 8. 1. 24 ". هن. 11 0ل5ةادصأ

 1ةستلمسس م1 ةدغواتط 06ع]138886 طاتط7تع 7111113 11212411123

 ؟نتقفو هه0 محم»*5 ءهزاتق زدقمصاعتت. 000. 6هأطم 17156 1. 24 7. ه0

 30 7. 01511616 346 قرذوزبلا ىلع نب كود.
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 | !زنس لل

 هب هنلأ ساسنلا نكزا ام ىلع رداط حانج 3 هتكو نسم هانا وبذل

 كيرملا ليل تداخدو ةرصبلا ىف ةطمارقلا نقاعف هتكع اودقتعاو

 رجفلا تيقو ةحيصلا عمس اًملذ اهب كئاقلا ىحلفملا كبس ناكو

 برذلا فيري كبرملا طسوق اًملف تراد ةعرفل اهنا ىظي وهو سرك
 5 اولتقو هولتقف هيلع اوكشف عراشلا ىبناجح فوقو و ةطمارقلا هقار

 ّ ةرصبلأ لفها جلتاقو أوتافاذ نوقابلا ضكرو دعم ناك نم ضعب

 اورفظي ملف عم ن : ا ظاتت هلو 5 ىلا كلذ ىشع ىلا كدر أ عراش

 ةرصبلا لع مزهذأو هوقرحأ اعضوم | ويح املك اوناك جنا رانلاب لا ب

 ىنب ةكسو عمات_ل كىجسملاب اورمو كبرملا عراش ىف ةطماوقلا لاجو

 10 ىذلا رع ىبا وهذي فورعملا ةرصيلأ وهن طش اا اوهننأ لاح ظرهس

 نوجرخ اوناكو ريوعلا كبع ىب ومع نب هللا دبع هرفح لغنأ ناك

 جنم اهب تيبي الو ةرصبلا رهظب مركسعم ىلا اليل ةرصبلا ىم

 ن ن 92--092- 0 :اطلسلا ..اك نقي انفضنا رش كلك" لخ اسايا' ارمافط ان اا

 نسب رفعجو سيفن نب ىنب كلذ هغلب نيح ةرصبلا ىلا لغنا

 15 دبع نب ديو ةرصبلا ةطرش 8 رم ندبكح"ق 202 7 ديك

 هذه ىف تارفلا ىبأ جرو 6 نان شبيج ىف هلطفنأو ى ةراغلا دللا

 ليلاعلل جم نسحملا هنيأ ىي فلطاو سانلا ىلع اًظيكم اند

 ىذلا ناكو اهرما اكلمو هللاب ردتقملا ما ىلع ابلغو هلاوما ذخاو

 ىلاو هيبلا هلك رمالا ناكو دوسالا مداخل ملقم كلذ ىف امهل رغس

 ن) ح هنتلاحزو 600. 8. م.

 5) 430101 ىب هما1. 8ذطا. هموت. 7111, "كلر 10, آش ا.1 ©
 جاتتق 10ءزو 1ص 120166 1211081418 , 116ه 000116 068115 12 018

 ىمجتتهدستس , 000. ©هأط. 1756 5 207 م. 706, ىب ذةسقنو 5 192 5:
 12 0 0) 000. ىحكدرزلا»



 17 رولز 0

 دالوا ضعب ٍبرخن هانشلا قيس ةيحانب اهجوز ىلا نيسفز اسورع

 رث اهب رجنو هراد ىلا اهلخداو اهذخان غنم ةعامج هعمو ةلاجرلا

 . بسحب هدومظعو اذهل راكنالا ةّدش سانلا رهظاف اهلها ىلا اهفرص

 اذف قزر طقسا نأ بجامل رصن هيلع ردق ةام لك ةيلع

 مما ىف بلصو يلع كشاف كوزان ةيالرب رانشا مث هافنو لجنلا

 قاحكسا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو © يف هلعف هل ركشو

 تاب

 © كلملا حبع نبا

 مهإإ زئنس نلخد..مم

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 سانلا ىلع ةأطولا ةديدش اهالاو امو نادغبب ةنسلا هذه كتناك 0

 اذا نب نيحم نب ىلع نا كلذو رامدلا ةنس تيمس ىتح

 سابعلا نب دماح ريزولا ىلع ضبقتو ةئلاثلا ةرملا ةرازولا اهيف ىّلو
 نم نيقب لاميل عستل سيمبل موي كلذو ىسيع نب ىلع ىلعو
 نينثالا ةليل ةرصبلا ةطمارقلاو يبان لخدف رخآلا عيبر رمهش

 ىلع ضيقلاو نبأ ةيالو ربخ ناو م 1 5 : تيقلاو تافلا ىببا ةيالو بخ ىراكو مايا ةعيراب هتيالو لعب 15

 هنقو نم هباكتاو ىبانجل ىلا لصو ىف ىسيع نب ىلعو دماح

 نا اوكح تاقثلا نييرصبلا ضعب نال هبتاكي ناك نم لييق م

 مكنيطيلس هكرا ام مكليو ملوخد ميسي مال نولوقي اوناك ةطمارقلا
 اولق هدعب ىقلي ام نملعيلو هسفن نع رييشلا كلذ داعبا يف

 ضبقلاب كلذ دعب ربخل اندرو ىتح نيلوقي ام ىردن ال نكأو 0

 ناو ةطمارقلا تدارا ام انملعف تارفلا ىبأ ةيالوو ىلعو دكماح ىلع

 4) 000. هات هويظعأو 560 ١ هدعود7019 681,
 65) 000. املكو. 0) 0هدز.ز 600. كرأ.

- 



 اها كك دعي 1

 سابعلا 3 تيما اوفا ركود دف ندع عاد هل تذخاو

 نيد نب ىلع جم ليقف ماوقال 37 زولا كابمتلو ك3 نعطلاو

 انهتيالو ىلع ئنهيع نم ىلع بج ليفو اهالويف تالا

 تدحرطو ةعقر تبتكف لغبلا ىلا نبا ليقو ىراوخل هنا نبا ليقو
 : 0 ناطلسلا اهيق. نكلا راولا

000 6 6 3 2 - 5-3 

 فصنن 0 71 تنك ن 0 نك :فيلخلل ل

 0ك ب 8 دضرا لالكقز | دس" كيك - - 5-2

 5 5-52 ا 6« بن ءانبعا عرل و ع

 فاخكم ىويقلا ىهاو خيش وسهف د _مادأ
3 5 2565 5 َّ 0 11 1 51-5 3 57 

 فقط ع بنملا وه ف ىسح نسبا ليخيلا ما

 سكك ت2

 ام: ةضسدشم را نديرو تتش بواوذلا
 1 ىتاقسملا ى سمسم

3 

 مأ

 فعمللا 21 و كلا
2 

 فقعملا ةؤييشلا مأ لجعأ ماطسب وح سس مول
- 

 اه 60 ل مني آخ ن

 كفتفتلاكو اسس بح و قى 05-- هىرخَت 00 ى ورا َّط ذَا

 © لغبلا ىبا نبا فقعملا تييشلاو ْىبيصخل ىبا ىتانملا ىتفلا

 15 اميف دادغب ةطرش بحاص ناطلسلا ىفعضتسا ةنسلا هذه قو

 هتمارص تنابف ىدحصضتعملا كوزان هتطرش ىّلوو هلوعف ةماعلا نم ناك
 لح نيم ّلفو دحا هلثم مقي رث اًمايق رمالاب ماقو مب لوا ف

 عجتاوح اولوانتو اونعذا ىنح جعبراحو ةدقوم مران تناكو ةلاجيلا

 ىذلا هتقو ىف وهو اهوقرحل هراد اودصق نأ دعب هل عوضخ هنم

 90 مدرشف ناملغلاب ناعتساف ةيرهازلا ىلعو ةلجد ىلع لران هيف ىَلَو

 ه) 400101 ىبأ. 042 ةدجاتق م. انا“*ثر

 5) حدسشلا © 22022 8. ه) 002 8:10



 أم 5

 "11 ظنسلا ةذلع ىف سانلل مد ماكاو 2 ه1. ةنس رسخآ ىف

 © سابعلا نبا

 ن1 0 تءاشخحد 0

 سابعلا ىنب رابخا ىم ةنسلا هذه ىف راد ام 5

 ما نا اوعزف ةديدش ةلع هللاب ردتقملا لتعا ةنسلا هذه ىفو ة

 ةيالو هيلع هبرقت ةلاسب هلها ضعب ىلا تلسرا ةنامرهقلا ىسوم

 ىلعو اهيلع اوضبقو هتصاخ عيمجو همالو هل كلذ فشكناو رمالا

 ]وبما هانم ددحلل للعلا نيج نجا اهديشاو نبح مأ 'اهننخا

 او لاهكلاو عاعرلا ى دق فلس دعو ىنتنأ لقو هرفكب ةاملعلا

 م هتاراشاو هلاحو هتذوعشو هركاس ىم أوأر ام كنع 2 1 10

 لقو هتيبوبرب اونأدو هوهلات جنا كثربحإ ةيفوصلا ورخاتم ا امعذزنسب

 هلاوقا لواتي ذخاو راونالا ةاكشم ىف هنع كماح وبا مامالا رذتعا

 با لاق وهاظلا ىب 1 درعلا باطل ئىسم ةديعب ةنسح لماح ىلع

 عانمو ركاسلا ىلآ مبسن 55 نم ةيفوصلا حدرات ىف شاقنلا ىبعس

 )031 ىملسلا ناجرلا بع وبآ ىحو ةقذنولا ىلا هبسن ىم 18
 ٌبيطخل هيلع ٌطح اذكو برقا ٌنرلا ىلا وم لق رث هيف ةفئاطلا

 جالك ادعس لجأ نب ركب وبا لاقو همد ةخحاباب دررحع ءاملع رثكا

 انأو جالك ىنذعمم لاق نقلا نب ..اهتع نب ورمع نعو قروككوم ةومم

 كيلع تردق نا تلقف هلثم ليقا نأ ىننكمي لاقف نآرقلا قا 0

 ثيبخ رفاك الخل ىدلخل رفعجو عطفقالا بوقعي وبا لاقو ك."هنقالا

 ه) 000. برقدر 1طص 2-21]. 2 127 7. ررقتل.



 يو زهد اب

 فلا هبرضيو :رسلل :ةبحر ,للا هجر :نام سمصلا طبخ نسب اني

 كنلذو رانلاب هقرحا مث هب كلذ لعفت هيلجرو هيدي عطقيو طوس

 لق لا نامتع ى.بد هللا كيبع انك نيبال ل نب دا

 3 نييك سيل ل يرخأ امل هيريح باطل ورش ولا اناا

 5 مكنلوهي ال هباكعال لاقف هتيار ىتح محازا لزا رثو سانلا ةلمج

 كش ال ميحص دانسا اذهو اموي نيثلت دعب مكيلا دثاع ىناذ اذه

 قفضحسي' ارظمم ناك ها لجبل ىذه لاح فكك ول

 انا ىلع نب سما انا رارقلا انا" «توملا 2 لاح ىلا سانلا ل

 3 دشنا لققيل روصنم نب نيسخل يرخا امل لق ءالعلا وبا ىضاقلا

 10 ارهتسم ضراب ىلراملف ضرا لكب رقتسملا تبل
 ارح نتينكل تعنق ىّنا ولو ىتديعتساف ىعماطم ثعطا

 1". 140 . 1هعتستتق ساج كوزان نأ 1*0 خنس قر ثداوبلل نمو

 جالك باحصا ىم ,فن ةتلث هل رضحاف كادغبب ةطرشلا 4سلج ىف

 بهذم ىع عوجرلاب جهبلاطف روصنم ىباو ىناوعشلاو ةرحيح مو

 15 دادغب ىم ىقرشلا بنامل ىف هيلص رث هقانعا تيبرضف اوباف جالخأ

 ىبرغلا بنالخل ىف نكاسلا روس ىلع عاسوع عضوو.

 اططقطقط1 016156 56 0100116 ]1طن 06 1121182096 6

 (باتك ىف هرابخا انأ كم طكوعع 06 هم د2 ةططقأ. (98115081

 ةبه10.) ةممتطك: ىَكملا نامثتع ىب ورعو تينكلا بكت لق نإ

 00 طّلسف ربكو ةسائر هسار ىف نكل درجت عاجو هقيادب ىف قزمتو

 كم مقننا 00 ناميالا فو دأد نع جرخو درمهت هك هيلع هللا

 1) ططقطقطأ 211056710:81]: ريع. 20000:

 3) 04 1طط اكطه]]ا1 ع. م. ٠٠٠١| 4) 000. سلاح.



 3 م1 نس

 هتطرش بحاص ىلا عقوف هيف هاهقفلا هب ىتفا امو هيلع بث اهب

 ةرضع ناضقلاو ةاهقفلا رضحاف هرمع ىقتاب ىف ةدابعلا ىع كلذ هانغا

 ننسلا باتك اذه لق باتكلا اذه فرعنا هل ليقف دكماح

 اذه ىف امب ىيدن كتءسلا دكماح هل لاقف ىرصبلا ىسحلل

 ريع وبأ هل لاقف هيف امد هللا ىيدا بانك اذه ىلب لاقف باتكلا

 لاق نأ ىلا مالك ىف هاراج مث مالسالا عئارش 1صضفقن اذه ىضاقلا

 اونفاذ ءاهقفلا هعبتو دمد لالحاب بتكو مهلا لالح اب رع وبا ل

 تناك اذا بتكذ كلذب ردتقملا ىلا بتكف همد اوحاباو هلتقب

 ليبع نب كيح رضخحيلف همد اوحاباو هلتقب اوتفا لق ةاضقلا

 الاو فلست ناو طوس فلا هبيضيلو ةطرشلا بحاص كمضلا 0

 هباكصأ ىم ةعامج دعمو ةرخآلا ءاشعلا دعب رضتخحأف هقنع نيبرض

 اهنم دحاو ىلع لعججل ةساسلا ىرج نوري ةيلوم لاغب ىلع
 جبصأ ايلف هلوح نيعمتج اوثابو لمكف ميقلا رامغ ىف لخديو

 لعن لتقيل 59- ةدعقلا ىذ ىم نيقب تسسل ءاثلثلا مهي

 ليقيو هديق ىف رتخكبتب 5

 فيضصلاب فيضلا لعفك بردشي ام لتم ىللاقس

 فيسلاو عطنلاب اعد ساكلا تراد املف

 فيصلا ىف 2 نينتلا عم حارسا برشي نسم ىذك

 تقرحأو هسأر وحو هلجر ره هدب 0 م طوس فلا برضخ 50

 انأ ليح ىب ناحرلا دبع انأ ؛ةلجد يف هدامر ىقلاو دنتاج

 1) 000. ضع. 2) 000. نيسملا, 1ة]ج86. 1.1. 135 6



 ا أ.

 هيف ماتفتساو ءاهقفلاو ىضاقلا ريزولا دماح رضحا رث «ىّيقم ؛ 6
ُ 

 ردتقمللا فرعف ؛«هلتق تبجوا هنم عمس امب تاداهش هيلع تلصخ

 ءاهقفلا رضحاو ةنسلا هذل»ه ىف ىسيع نب ىلع هضحاف ليلخاب

 الو اعيش نآرقلا ىنم نسجت هنجي رو هظفل ىف طقشاف 0

 5 يِلوصلا لق «سبكف ةفيلخل راد ىلا "لح رقاسبح اا

 ىعسف كيت لأ ىم اضرلا ىلا هما لوا ىف ىعيلي ناك ذا لبآا

 ىلا هاد فتثو اذا هتخبعش ىم اعيش لعات-ل ىري ناكو برضف هب

 0 تبث هل :لاقذ تخرت ىب لئهس ايا انت نميف انحف هللا

 رصن هنع عفاد نا ىلا لاخل هب تقرت رق 1ارعش ىسأر مدقم

 10 ىف ناكو ةضفارلا هلتق كيري امناو ّىّنس وه هل ليق هنال بجاش

 ءهباكصال لوقي ناكو دومشو داع كلهمو سون ميق فرغم ىلا هبتك

 تدبعأ قفا لكي ”كعذا رخألو ,ىسوم ترذأ رخآلو جوست تتضذإ

 كجو دق سابعلا ىب دكماح ريزولا ناكو «مكماسجا ىلا هحاورا

 رطغي رثو اهيلايلب مايا ةتاث ناسنالا ماص اذا هنا اهيقو ابتك هل

 15 ممص نع هأنغا اهيلع ,طفاف ابدنه تاقرو عبارلا مويلا ىف فخاو

 نا ليلا لا حل نبع
 : 3 : : كح

 دحاو موي ىف ىدصت اذاو كلذ كعب ةالصلا ىع هاننغأ ةادغلا

 ةردحاو *لديل ىف ىلص اذاو ندا

 ماصو اننيتيأ .ىو 1ذاو ةاكولا نع هانغأ موج أ كلذ ىف هكلم عيمج

 روبق ىلا راص أذاو يأ نع دانا رار انإيرع هلوح فاط مث امايأ

 20 و-عمدسدو ىلصي مايبأ ةوشع ايفيش ماقاث سشيرف رباقمب ءادهشلا

 اسس عما

 1) 01. 717754 اخذ, 1 6

14 



 أى ز”.1 خذس

 وسيغ هدحو ىراد ىف هتكرت دقو ءاش ثيح بهذي ال ملف

 تعمس ليقي ىزارلا ىمج نب دمح تعمس لوقي ىربطلا ةعرز

 ىديب هتلتقل هيلع ترد ول ليقبو جالك نعلي نامتع نب ورع

 ؛ةلكتاوا هلثم فّلوا نا ىننكمي لاقف هللا باتك ىم ةيآ تأرف

 نم ىتنبأ كثاجوز ليقي عطقالا بيقعي ابا تعمس ذعرز وبا لاق 5
 : 0 0: : 0 ١

 ||| ةتقمرطا قسج, نم. تيار .امل روصنم» نب. نر جاللل

 لاعفا فنصملا لاق «رفك ثيبخ لاند رحاس هنأ ةريسي ةلم دعب

 هقيم» باتك ىف هرابخا يو 22 ناك هلاوقاو المل

 هل ردنيف ةيفوصلا مالكب ملكتي لجرلا اذه ناك كقف هيف رظنيلف 0

 ءبأأ

 بقاثلا طتومال انس وس هقوسا رهظا نم ناكبس

 براشلاو لكاآلا ةروص ىف ارهاظ هقلخ ىف ادب مث

 2 بجاخناب نجل :ةظحلك  هقلخ هنياع دكقل ىنح 15

 00١' اعامج ىيغتسان رظونو سبح» نخأ بخ عش اًملف

 ةناو هلا هنا اولق لاهخل ىم اموق نأ ىتحو هلوب برشب نوفشتسي

 نيسشل وبا جالخاب عقوا نم لوأ ىلوصلا رو لاق «قيملا ىيك

 دق نيلمج ىلع هل امالغو دادغب هلخداف ى دسارلا ها نب ىلع

 ركذي اباتك امهعم بنكو ا". خنس رخآلا عيبر ىف كلذو اهترهش 0

 لوقيو :يبوبرلا ىحدي جالخل ناب هذنع تسماق ةنيبلا نأ هيف

 1) 000. 8. م.

 2) ظاسمعتس. ه0. 1م. 189, غ1 م1168 7ةدةانق, بجاحلل.



 0 خددب ا

 مكبحاص ن ءوأب تمهوعز اممأ ريزوسأل لماح هل لاقف ىومسلاب افرع دل ١

 هل لاقف ىلب لاق متنك ام لفغأ ءاوهلا نم مكيلع لوني ناك اذه

 دق انَعْفم ةكرلملا فيفخ" ناكو اينساراص طظتلسسلا نك ا

 لقتني ناكو اخيبخ هلهج عم ناكو ايبيكلا برجو بطلا 00

 5 نب لجأ امنا 1زارقلا كمحس ىب ناجرلا ىبع انما «نادلبلا ©

 دبع نب كيح انا ىركسلا كيعس وبا 2 ىندد ظفاخل ىلع

 تعمس لوقي 3ةيوب لأ نب نسال ابا ننعمس لق ىناريشلا هللا
 لدسنغعلم ا حو لوقي ىدلاو كعب لوغقب كس لجا نب 0"

 روصنم نب نيسحلاب فرعي لجر ةنيفسلا ىف ىبعم ناكو كنهلا ىأ

 10 انهاه ىلا تيثج ةئيش ىا ىف هل تلق بكرملا نم انجرخ انا

 انا زازقلا انا «ىلاعت هللا ىلا فلكل وعداو ركسلا ملعنال لاق

 نب دجا ىسلملا نا ىع ىلع نا ىب ىلع انا ىلع

 ام بسح ىلع ةىسش ىلا نيقو لك وعدي الخل نك لق فسي

 ننتفأ امل هنأ هباككا نم ةخعامج ىنربخأو فا ةفئال 4 كنسي

 15 ةيرشالاو ةيعطالا نم هل هجرخ امو الخلاب اهروكو زاوهالاب سانلا

 ىلع وبا ثّدح ةردقلا مارد اهامس ىتلا ماردلاو .اهنيح ريغ ىف

 لّيكلا ىكمت لزانم ىف ةظوفحن ءايشالا هذه مل لاقف ىداّبجلا

 ١ دوفلكو هلزنم 5نم ال* مكتويب نم انيب هولخدا نكلو اهيف

 ناو هلوق الخل غلبف هوقلصف لعف نان انوش نيتزرج هنم سرك

 20 ادا زازقلا انربخا ءناوهالا ىع جم كلذ ىلع اولع كف اموق

 ابا تا لاق هيوكاب نبا اها وسصان نب دوعسم 5 لاق بيطخل

 1) 000. طقتع 65 061206 8. م. 2) 168 ه6 ىلد مزننم ىنتدح.

 3) 000. ديون. 4) 000. هليتسيب 5) 000. رمال.



 ركاز ا خيدبب

 بحاص اًموي رضحاو هتيحل فتنيو عفصيف هرضح نم ىلا هجرخ
 سلجم ىف ىقرشلا بناخل ىف ايح بلصف هب اوما رث بالا

 راد ىلا لمح مث سانلا هآر ىتح ّىبرغلا بناخل ىف مث ةطرشلا

 اولام ىتح ةنسلا راهظاب اهلها ضعب لايتساف اهب سبح ناطلسلا

 ات نا هرابخا قاتسو ءامللا هنم نوعحتسيو دب نوكربتي اوراصو هيلا

 هللا ءاش. 2وزسلم ةدط دله (*,.1) خنسلا هذله ىف ىفوت نم ركذ

 وباكالا نم 5. 124 ىنكيو . التل 1 ىمح ىب روصنم ىب نيسملل

 لقا نم اهسوج ىنح هداج ناك هللا تبع ابا ليقو ثيغم ابا

 نادغب مدق مَ ردستب ليقو طساوب نيسمل ًاشنو سراف هاضيب

 اطلخم ناكو اهيغو 2 ىروتلاو دينكلا ىقلو ةيفوصلا طلاخو 0

 ىفو ةغبصملا بايثلا سبلي تاقوأ ىفو حوسملا سيلي تاقوأ ىفف

 دنجلا ىز ىلع ءابقلاب ىشميو ةمامعلاو ةعاردلا سبلي تاقوا
 ناتسكرتو رهنلا ءارو امو ناسارخو سنهلا دصقو داليلا فاطو

 ملطصملا ماوقا هيمستو تيقملاب مايقاو ثيغملاب هنوبناكي ماوقأ ناكو

 ىنبو راقعلا ىنتقاف دادغب ىلا هاج رث رواجو محو ةربجملا ماوقاو

 نيلوقي ممقو رحاس هنا .نولوقي ميقف هيف سانلا فلتخاو ءاراد

 المل تيار دق ئلوصلا ركب وبا لق سّمنم نولوقي موقو تامارك هل
 ناكو دعزتي ارجافو غلابتي ةايبغو لقاعتي دماج تيارف هنسلاجو

 راص لازتعالا نوري ةدلب لها نأ ملع اذاذ 07 كسان هنا نماظ

 ماما املع «دنع 4 نا متاراو اًيمامأ راص ةممالا نوري وأ ايلوقعم 0

 م 5

 1) 15 همه. يامتموطم» ه0 قطسنا-ةكمط. 11, )ا* ودلك يسمح

 2) 008. 7 ا 5) 008. ريدا. 4) 008. هنا.
 5) 1ص ةهدعات 1ه,ر 2 مطماتاتق ايبعو.



 2 نك دمي أ.

 مالغو و تلف فلخ نب ىسوم هبلطب ىنعو كوالا هقرازو ىف

 جال عدج ىلع ةيفوصلا ضعب بتكو

 ماري ال انصح راريسساللل كزدص نكيل
 ءايبتلا هيشفقيو صيسلاب قطني اللا

 1آدءص1وتنع 1ط٠ط 1031121-21, ا 8561261617 و ا طهطو#: 2 105 *

 5 0 وهو الخ روصنم نسب نيسكل بلص (*.. ةنس) ابيك

 ىموي ىئبرغلا بناخل ىفو سيمبكلو ءاعبرالا ممي ىقرشلا بنا

 رخآلا عببر نم تيقب ةيشع ىتناتال نتبسلاو خعبشل ه6 هنا

 10 ةصصم 301 5 109 7. روصنم نب نيسفل ىلع 2 سوسلاب ضبق اهيفو

 ولع ! ففي 82 ل نب ناجرلا دبع دي ىف لصحو جالخأ

 رق :ةرومرم كايا اهنيف .عاقرو بنك .هل .تذلخأو نيِسارلا لا
 ىلع هل'مالتغ عمر لسجل ىلع مالسلاةنيدم لالا

 فرعا ةطمارقلا ةاعد لحا اذه هيلع ىدونو نيرهتشم رخآ لمج

 15 أرقي هدلجج ملف هرظانو ىسيع نب ئلع ريزولا وضحا رق سبكف
 رابخالا نم الو ثيحمل نم الو اعيش هقفلا نم فرعي الو نآرقلا

 روهطلا 4كيّلعُت ىسيع نب ىلع هل لاقف ةغللا الو رعشلا الو
 مك اهيف ليقت ام ىردت ال لئاسر نم كيلع ىدحجا ضورفلاو

 ىلا كجيحا ام ىناعشعشلا رونلا 5 كرابت سانلا ىلا كليو بتكت

 0 9) 008. شوشلاب 8) 6
 4) 77"دغ اة1., 26 كيلعتر ةطدنا-ة[1هط. 11. .١١ مههد. كملعت»
 5) 17156 ليني ه6 طقطو# رينلا وذ. ططقطقطأ دس 211081 60
 آ.610. 1721 رونلا نم كتذمالت ىلا بنكت. 01. هةأمنم مطتن1-1هسضوه0)

 م. اذ ه0. 2611.



 375 اهل.إ نس

 0 تل ناك كقو فلانا رث اًقفح ليقي ام اوئظف ةئسلاب

 نم ةيفوصلا ١ جال هامسف هترتك عم اجولح ىطقلا لكجوف

 9 "كريب نم مهنمو مظعالا هللا مسا فرعي ناك هنا لوقيو هلبقي

 )| اسينلا ةمطاغب هيلا قفنا ىلبشلا نا نوركذيو اقوم ناك

 نم رس ىلع كنيتتثا هللا نأ هل ىليق اهل لاقف هديب نتمعطق دقو ة

 هبارج ىظفحاف كباجا ناف ديدلل ٌدح كقانذان هتعذاف هرارسا

 ليقي اشنا هيلا تءاج املف وه ام فوصتلا نع هيلس 2

 املا يلح امل

 ع ىل كهجو ىفف سانلا مقنع نأو 00

 رحب اي كهجو ىلأ ٍجاتح ردبلا ياك

 اهل لاق رق ىلعابلا عيلخل كاكضلا ىب نيسحلل رعشلا اذهو

 تلاقف اس هل نبعذا ام هللاو ىلبش اب هل ىلوقو وكب ىا ىلا ىضما

 ىولبو ةمعن نيب تقرف ام هللاو هيف انا ام لاقف فوصتنا ام هل

 سانلا رشعم اب لاقف هيلع تداعاو ىلبشلا ىلا تءاجن طق ةعاس 5

 هلجرو هني تيعطق امل هنا اوركذو «ىل ىناتلاو مكل لوالا باول

 لاقو حاص

 ٌردلا هداسفا ىف عمطي نكي رل ىذلا ولا ةمرحو
 رضلا ىنسم الو ساب اليلا ممجه دنع ىنلان ام

 "003 مكل مسيفو الإ .لصفم الو وضع مل لق ام 20

 1) ©تهف 0هوتطقر 7. 497. 91, 11. ؟ةدواتق ركبلا ناك 11

 صمد ةهقأ. نودع طلع 0681067جأاتت" 76185 م70م16* نفط 1821130

 طقعع "ةهعزأوموع 7106401 وك 3 تل عاذ ن ١ كنم ىطظحع ترف الف.



 ريل 7 11

 بنامخل ىف رق ّىقرشلا بنامخل ىف ايح بلصق هب رماو هعفصو

 جيلا برقتي لعجن ةفيلخل راد ىف سبح رث سانلا هايل ئبوغلا

 ملف ةحافت بيبطلا هل فصوف ضرم دق ىروشقلا رصن نبا ناكو

 ىم اوبجعف ةحاقت ماطعاو ءاوهلا ىلا هديب الخلد ىمواف دجوت

 5 ىم صضعب هل لاقف ةنلل ىم لق هذه كل نيا ىم اولاقو كلذ

 اهنال لاق ةدود اهيف هذهو ةريغتم ريغ ةنل ةهكاف نأ رضح

 « البلا ىم ءرج اهب لحن ءانغلا راد ىلا ءاقيلا راد نم تجرخ

 هيلا لخد ىليشلا نا نوككو «هلعف نم رثكا هباوج اونسكتساف

 هيدي نيب سلجن بارتلا ىف طخ اسلاج هدجوف ىكشلا |

 10 ةقيفح فقح لكل عالا لاقو ءامسلا ىلا هفرط عفرف ركض ىتح

 هذخا نم ّىلبش اي لق مث ةقيثو دنهع ّلكلو ةقيرط قلخ لل

 لاقف هارق فيك هسنا طاسب ىلا هلصوا رث هسفن ىدع هالوم

 وهف هبلق ىلع هنري رث هسفن ىع هذخاي لات كا فيكو ل

 بيذعت هسفن نع هذخان دودرم هبلق 1 ىلعو ذوخام هسفن نع

 15 سومشو ةعئاط هل تنك سفنل نوط بيرقت هبلق ىلا هذرو

 كشنا مث ةعلاط اهبولق ىف :قيقثل

 بورغ نم اهل امف تءاضتساف اليل كبحا ىم سيش تكلل

 بيغت سيل بولقلا سمنشو ليللاب علطت راهنلا سمش نا

 ناكو بولقلا رس ىلع علطا هنال الخل ىلس هنا نوركا

 90 ليقو «ملحلاب ىطقلا بل الخل يخ امك مالكلا بل سرك

 عجرو ةجاح ىف الخل ىضيف الح ناكثدب طساوب ىعقي نأ

 1( 0006 ىعو



 1 0 اخيس

 ثيدشمل ىم الو هقفلا ىم الو اعيش نآرقلا نم ىسح مو هظفل

 هعرفتم اهلوصا تاثداحلا» هعلوم عنمملا هىشلاب سفنلا

 ةعيضم بيرقلا ءىشلل سفنلاو ةديدم ديعبلا هىشلل سفنلاو

 ةعقنملا بالتجاو ةرضملا عند اهب وجري ةليح لواحي لك

 دلو

 تب

 - وا
 0000 اك 1 نك نلعيط سلم بلع: ءالب لسك اديإ ادي ا

 امقم ةرلمللا تفلع كيكو. ئرسش رابتحا ىوم ثدرا

 ىنرينخاف تش ط فيكف 2 كاوس . ىف ىل سيلو

 فرعو وسلا فرع ىنحح فشوك جالك نأ 006 م ةيقوصلا ىفو 0

 هلوق ىف هسفنل كلذ ىعدا دقو وسلا وس

 ىدنع ةفوشكم رسلا لعا راوساو ىلجو نع ىدست قل لعا لوجاوم

 هلو
 اهيف ام ْلْيَن اهيف كركذو الا ةحراج سفنلا ىف ام ملعي هللا

 اهيراجم ىف ىتم د 30 نفت ف تنفك ل! سسفقلا 5

 ايقإم اهتناخف كوس ىلا ترظن اهتقراف لم نيبعلا تناك نأ

 اهيناما تلان الخ كادع اقلخ هلآ لعبلا دعب سفنلا تناك وا

 00 اذ فيكن كيتوي نم ىلإ ندوتت كنا قالا لاق هنا ىحي

 دشناو كيف ىذوي نم ىلا

 انج امو ىبلق 1 حيو ىتلع وكسب ىرظن 20

 ' 0|! رلط نلمأ سسلع انفلا -ىيعم اني

 1) 0 جيو“



 4 اخطدمب 91

 نب ىلع هيضحات هرمأ ىف هدنع تيبث امو مهتصقيب بتكو همه كف

 . 3 3 006 ل 5 2 5 6.٠

 ىف ظقساف رظونو ةءاهقفلا رضخحاو ا".ا نس يق هترازو مايا ىسيع

 هلو ىلع كيبوب ١ رض اذأ جال ناكو 6 كاس ىفشنسيل هذخاأ

 رفغي ال هناف ىل رفغاف ىسفن تملظو اًدوس تدع كتنا الا هلا ال

 5 تنا آلا بونذلا. 1م ةسو 14هدس طقوم 90016: ةدايز ةلجد تدازو

 دامر نم اهيف ىقلا ام لجال كلذ نا هباكصا ىعذاذ ةييظع

 فيونط :ىف زا بنكار, دوار نا هباكصا .ىم'مهق فاو هل

 امك لوققملا نيسلو.  قروبص .ىف ةبباد تلوح امنا 20.لاقو 1نايلا

 نمو .ءاملظ لتق, امنا ليقي :كجال رضن ناكو «رقبلا تاليف

 10 جالكلا و

 ردكلل ال .تيبيف 0 كأاذ فيكو . ادبا حار ىبلقل تدجو انو

 ىرصب أو تيس ٌليشي عمدلاو ىدبك ّق راغلاو ىنكاهم ّق نزل ْ

 15 هرعت نمو

 كرد اهبارش و نأكلا ىلع امو : 2 مكباتتمب ىركشلا ل لهس لا

 0 حل اة عجاضمل اهف د فندم 0 8 نبق
 ا اح - 2 د

- 602 

 كبسنتف ل عمت ىنذأك - ىداز ىعمد 5 27

 ثا خرا طاع

 ابكعأو ريرغتلا ىلع تابكا ر دقل

5 

 نوعا يل

 1 هذه. آخ مر هجن اول

 2) 0 مكباناكا 359
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 ىبسارلا نجا نب ىلع هب رفظ نم لوذ فوصلا سبلبو كسننتلا
 ليج ىلع دادغب هلخداو هديفف لال هذه ىلع هنم علطأ 5

 اذه ىف 1 تثدحو ةبطاخو ءأر منا عيضعب ساو هيلع دهب

 ال نأ اوفلحاو نوقأر أ رضحأو ؛ءاهلخم بنكي ال تالاهجعب ىنعملا

 .ذنم هتىم تنشناكو] < كورضشنب الو اعيش جال بنك نم اوعبدب

 كوس و0طقسأ 1 م72666062518 طعولت8 هذ 12156102 211158 8

 لوغر ممصستات]12 200314 , توطتمو 12 226018 22311211026 : دما ىكحو

 ىععداو حالصلا ةرات ىعداف ىبسارلا روحب الذل ىلع ضبق هنا

 ناكو ءاذه دعب امتالا ترص فيك هل لق مث ىدهملا هنا ىرخا

 ' لما هل لاقف هباككا نم هيلع ضبق نم ةلمج ىف ئرمسلا

 ىف رخضطصا ىلا هعم تجرخ لق هقيدصن ىلع كادح ىذلا

 جرخاف لبج حفس ىلا هدي برصف رايخلل ىتبح هتفرعف ءانشلا
 معن لاق اهتلكافأ نماح لاقف ىلا اهعفدف ءارضخ ةرايخ ميلتلا نم

 ةكف اوعجوا ةيناز فلا ةثام ىف ةيناز فلا ىبا اي نبذك لاق

 هنا دماح ثّدحو ءانفخ اذه نم ميصي وهو ناملغلا هبرضف

 تلصح اذاو ةيكافلا يمك ناك هنا تاّيجئرينلا يدي نم كماش

 ناسنا هيلع ضبق نم ةلمج نمو ءارعب تراص ناسنالا دب ىف

 نأك نيح 2 ثيغم ىناب جالخل هانكف ركب ىناب ىنكي ناك ىمشاع

 ىتانقلا نب ىلع نب دمحم ىلع ضبقو «#يعاريو هباصتأ ضريب

 هعيجرو جالمل لوب اهيف ريرارق هيف موتخ طفس هراد نم فذخأو
 مم سمس سنللل

 1) 400101. 0. اهركذ رن من تافارخ ا

 2) 1م اكطهلا ع. زموزسف 112118011 !ءهدزوس 01 أنا 1 كالِغَم م وبا.



 ا 1م

 0 اًرجاف»و مصغتي 00 لفاعتي اًلهاج هتيارف هنبطاخو تارم

 هه - عر

 عرَتْني نأ فوختاي هنا وكذو كلذ نم عنتماف هيف رمالا ءاضماو

 نم ةعامج هعمو ةيتعلا لعب رضخك 3 ىلع ىافثالا عقوف تلا

 5:لغي ىلع لعحيل ةسانبلا عر ورجح لابختبا كح مهقو هناملغ

 مل لقو ممالك عمسي ال ناب هاصواو موقلا رابغ لَخْديو اهنم

 هنع عفت الف ةضفو ابهذ تارفلاو ةلجد كل ا كل لقول

 .ىيبصلا دبع نب دكمحن لعفف توسمأ امك هلتقت ىتح برضلا | ظ

 تركذ ىلا ةروصلا ىلع ةليللا كلت هلو كلذ ةطرشلا بش |
 10 نب دمحم تابو ,شمخل ىلا رلصوا ىتح هعم نماح ناملغ بلا

 تسل هاثلثلا 5 جيصا اًملق 7 0 هلاجرو كيصلا كبع

 فلا هبرضب تكالثل رماو 0 00 9 ريثك فقلخ ةماعلا نم

 لاق طوس ةئامتس غلب اَملف لق ىفعتسا الو ةواث امو برضف طوس

 15 1لدعت ةكريصن ىدنع ناف كيلا ى عدا ديمصلا دبع نب كي ظ

 ليقتس كنا ىل ليق دق لاقف ةينيطنطسق جتف :فيلخكل دنع . ا

 تحكسف ليبس كنع برصلا عفر ىلا سيلو هنم وتكا ود 000
 هقنع برض مث هلجر مث هلي تعطق رث طوس فلا برض ىتك

 نا هسأر لمح ارسل ىلع ةدسأ, بصنو هنثح 000

 00 ىقلأ يالحلا اودع ناك بورضملا نا هباضتأ ىعذاو 3 ناسارك 0

 ه) 01. 1711و 60 4 11١

 1) 07. ىزاون“. 2) 8. 108. نيبموب.

 3) 8. 128. :دب فيطف

 1 د1 فجرا او أ دوس لم انس“ يح ايس دبات يب

- 8 . 5 - 46 
 بت نيكل هناي ةنيعابع



 1 م.1 زنس

 هيف سيلو ةكمب ىرصبلا نسكلل صالخالا باتك انعمس دق
 نماح هل لات مدلا لالح اب رع وبا لات امكف تركذ امم ةىش

 الخل باطخب رع وبا لغاشتف [مدلا لالح ىنعي] تلق امب بتكا
 "اه ةنكمي ال احاحلا هيلع لاو 1لغاشتي كماح هعدي ملف

 املخ سلجكاملا رضح نم هدعب بتكو همد لالحاب بتكف ةفلاخملا

 000 حرب لاح قيل ل اهل للغنم
 2 تسلا ىبهذمو مالسالا ىداقتعا هحيبي امب ىلع اولوأتت نا

 00 ف ىف هللا ةللق ةنسلا ىف ةدوجوم نيقاولا ىف بتك ْذِه

 باتكلا لمك ىتح جطوطخ نوبتكي موقلاو ليقلا اذه دنري لزب
 8هللاب ردتقملا ىلا دماح هذفناو [هايلعلا نم] رضح نم طوطخ

 سلج هرضحأت تمضرع امب هيف ةاضقلا ىوتف ناك اذا باول رخف

 هيدي عطقب مدقتف تدمي مل نان طوس فلا هبرضاو ةطرشلا

 رضحاف هتثج قرحاو هسأر بصناو هتابقر برضا رث هيلجرو
 الخل مّلستب هيلا مّدقتو عيقوتلا هأرقاو 4ةطرشلا بحاص دماح

 1) 155. 20014 ريع ىنا ىلا هيدي نيب نم ةاودلا دماح مدق ىتح.
 2) 5710. نون 1طط 1؟طقها]]1 6. ص. 186 ه0. ؟؟نقمةةهطك م. )ار 2

 نطأ همدتتت119 101117.

 3( 1 جوخ ملف ردتقم ا ىلأ رضتاملاو ايقفلاب ديما كغناو

 اذا ردنقملا ىلا بتكذف هسفن ةرصن نم ادب دجع ملف امهباوج

 هب سانلا ىتتفا همد ةحاباب ءاهقفلا ءانفأ كعب جالك رسمأ ليها

 لا ردتقملا عقوف. 1 ١
 4) 1[. ذمه. نبا نأ ربخا املف رابخالا ىلا علطتسي جالخلو

 هللاو انكله لاقف ربزوبلا دنع دميصلا لبع.

 دسم د



 | ل رد

 وبا موقلا ىف ناكو مارد اهنم رثنف هدي ميقل كرحو اونك ام لفغأ

 اًدحاو اًمهرد ىنطعأو اذه عد هل لاقن ىتخونلا تخون نب لهس

 اهيلا ىضمو ةأرما ىلع ٌلكتسا اهيلا انلصو اًملف كنهلا كلب ى ا

 ىلا هعم نجرخ رث مهيلا كلذ لدغ ىلا هتحعوو اهعم ثّدحتو

 5 لاق دلما 0 ا مفو 5 02 1 اهعمو ركبلا بناج

 اهلجر عضت تناكو طبخل كلذ ىف تدعصو تاملك ةأرملا تنلاقف

 ىل لاقو يالخل عجرو اننيعا ىع تباغ احا تل طيخل ىف

 دماح يجو 2 رت «ء[دنهلا ىلا ىدصق ناك ةأملا هذه لجال

 ىف درفأ هنكمي ملف يدل كارا اذا ناسنالا نا هيف هبتك نم اباتك

 ى 10 3هقرطتي الو تاساجنلا ىم ةىش هقكلي ال اعبرم ةانب هتيب

 ان قلاكلا  نم شنو تلوح فان 4م ماب ترضح اذاف دحأ

 نم هنكمي ام هل ليعيو اميتي نيتلك عمج رق ةكمبا شا
 لوتس ماعظلا ك.لذ هل مدقيو تيببلا كلذ 5 2رضخو ماعطلا

 اصيمق مهنم كحاو لك وسكيو يحيا لسغي مث هسفنب عتمدخ

 15 نأ ىم كشلا عارد .ةتلق وا عارد ةعبس دكحاو لكا لآ عفديو

 ىبا ناكو لق مخل ماقم هل موقي كلذ 6 ناو ل نبا مساقلا

 15ريع وبا نتفتلا لصفلا اذه ىفيتسا اًملف باتكلا اذه ارقي

 باتك نم لق اذه كل نيا ىم هل لاقو الخل ىلا ىضاقلا

 مدلا لالخ اب تبذك ريع وبا هل لق ىرصبلا ىنسحلل صالخالا

 1) 000. اههيفو. 2) 86هو0. هاتددس طهطو5 آخذ 1.

 3) 00. هَ 14 هلخدب. 4) جال مسوم ءاج.
 5) 07. 500. ىلأ. 6) 0 ناف.

 2) 14 طقه]1و وربع هن وهذه طب 1. 600. 5ءطق1اأ»



 1 نيرا

 ضعب معزيو مكداسجا ىلا هاحاورأ تدعا دق دم تناو ىسوم
 هاوهلا نم عتيلع لونب ” ٍهنع بيغي ناك هناب هل © ني 0 500

 ىكحو] ؛ةليبط ةذم ىمخل نم هتلاح ىلع ىقبو 1مالغلا فرصناف

 هذ نا لقو تيم رئاط هعمو امداخ الخل ىلا لسرا ردتقملا نا

 "01 عناق تنام نقو اهبك ناكو سابعلا نا ىدلول اغببلا 5

 تيبلا بناج ىلا دلل ماقذ اغببلا هذه يخأف اكيكع ىعكت

 دعف انتيم ىيحك ال هتلاح هذه ىكي نم .لاقو لابو هيف وه ىنلا

 نم ىل ىلب لق مث ىنم تمعمس امبو تيار امب هربخاو ةفيلخل ىلا
 مذاخل داعف ىلوالا هتلاح ىلا رئاطلا داعا ةراشا ىدا هيلا ثرشا اذا

 نوصقملا هل لقو هيلا دع لاقف عمس ىار امب هبخاو ردتقملا ىلا 0

 رئاطلاب ىلعف لق تتش ىم ىلا رشأف ةويلل ىلا رئاطلا اذه ةداعا

 || ذكي هاطخي هيتبكر ىلع هعضوف تّيم وفو هيلا رئاطلا رضحأف
 ىلا مداخل هداءاف اًيح رئاطلا داع لقو همك عفر ث تاملكب مّلكت

 لقو سابعلا نب دماح ىلا ردتقملا لسرف ىار امب هربخو ردنقلا
 نينموملا ريمأي كماح لاقف ىذكو ىذك لعف جالخلا نأ هل 5

 لقو «هلتق ىف ردققم ا فقونف هب سانلا نئتئفا الاو هلثق باوصلا

 جامل عوجر دعب ةكمب ماقاو لق ةكم ىلا ةنس هتبكع هبادعكا ضعب

 نأ تلوع لق ىنف لعف دوعت نأ تش نا لقو قارعلا ىلا

 ةحايسلا ريتك الخل ناكر لاق دنهلا دالب ىلا انه ىم ىضما

 هتبحصف لاق دنهلا ديري رحكبلا ىف لبن هنا مث لاق راغسالا ريتك 0

 2) 000. 8. م.
 1) #0. 128. امابا هلقع ,مخنأو.



01 1 

 قغملا ىلا هبتك ضعب ىف ناكو ميظع رفكو بولقم مالك» تاتا
 تنذنأو حون تنذأ هدادكحال ليقي ناكو دومتو ناك كليم او و مهقل 3

 ةماهفاو غلوقع بسح ىلع موق لك اوبطاخ» ناو ىوصقلا ةياغلا

 فز مهره ظافلاب هوبتاك ميوقل جناباوجو مدايقناو :جتباكاسأ ردق ىلعو

 مساقلا وبا ىكحو ءهيلا نيبتك .نمو هيلا اهبتك نم لا اهفرعي اذ

 ضهن ذأ دماح ىدحلِي نيسد اموي دأو انا تذك لاق ا نبأ

 نور رضحو اهقاور ىف انسلجو ةماعلا راد ىلا انجرخو هسلخت ١

 كلذ ىف وهف هتداكب لرب مو نأ "ىلتا نم 5 نارمع ىبا

 باغف :ببسلا ام ىردن ال نك اعرسم ضهنف هيلا يري نأ

 هنم ىار ام نا ركناف اذ نمللا ريغتم وهو داع مث الياق انع

 هيدا نجرف يالحناب لكوملا مالغلا ىادد لاقف هربخ نع هلاسف

 ديلا مكقي نأ همسر ىلا فبطلا هعمو هيلا لخد هنا ىنملعا '

 حضرأ ىلأ هفقديب ارغب هءسفمب كتييلا كاسم ل5 هدجوف موسيب لك ع

 فبطلاب ىمرو ىار ام هلاهف 1 عضوم هيف سيل ىتح هبناوجو 23

 نكن انيبف محو ضفتناو كعترا مالغلا ناو اعرسه ادعو هدي نا |

 ليخدلا يف نذاو ىماح لوسر انيلا نرخ نا هتيدح نم بجعتت |

 رب تح نع ةلاشم حب اعدف مالعغلا تيلدح ىرجو اناخردذ هيلا |

 نم تعزف لاقو 9 هنت 2526 اند هباع ص موه و !فذاف : ١

 8 ىنع ٌبِرُعا هللا نعل ىنعمل اذه ىف امالكو الخل 4 يدر

 1) 07. اهمف ن ..اك ىنلا ةرجحكلا كات هلم لذ , هدص اشو

 2) 017. دريزو 1. هربزو. 93) 07. ىنع كعنأ هآأ 0 م ّْ

 ساننلا كلف دسعفا 4) 000. جيربت. ١

0 

 ْش ا ىلا ىمهوأو جالخاب 3 ناك ىذلا دكماح مدلغ ءاسجج لإ

10 

15 

20 
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 000 لكر اةلطورلا ودارت هكنع ليصخت الا خرم اهي ئزهتسا

 اهيف بتك هل تاجوو هلسروو لجو رع هللا ىلع هوارتفا مظعو

 ىنذخو عضوملا كلذ ىم ةيرابلا بناج ىعفرا لاقف ىراوب ىلع

 نعفرو اهيلا د تيبلا ةيواز ىلا ىموأاو تدرا ام هتحن امم

 ام ىنرهبف تيبلا ءلم ةشورفم ريناندلا اهننك تدجوف ةيراسبلا

 نأ ىلا دماح راد ىف 1 تلصحو ةأرملا 507 كلذ ئم تيار

 نويعلا ىكذاو الخل باكا بلط ىف دكماح جو ؛ الخل لتقف

 ىلع نب 06 00 ركب تح هنم هدي ىف لصحو عيلع

 داّيح نبا رتاتساو ىمشاهلا 2 بيغملا نسباب فورعملاو ىئانقلا
 لدتم نم كلذكو ةريثك رئافد هنم تذخأف هل 8راد سبكو*

 ءامب بوتكم اهضعبو ئنيص قرو ىف ةبيتكم تناكف ٌىئاّنقلا
 ] لاجِيو نيل مدالاب ةدلج ريرخلو جابيدلاب ةيطيقلا دححلا

 هدي ىف لصح 9 ياا لام رك اشو رش 78 هباككأ ءاهبأ

 وبا لق ناسارح هل. نايعاد امهنا اوركذف امهنع اَلْخْل باكصا نم

 نيرشع نم رثاكا ةرضممل ىلا امهل ىف انبتكف ىجز نبا مساقلا
 0000000 داب ابيجل ايف لنيقو .اهرتكاا باوج ني ملك ابنك
 ىف ناكو «ةياغلا هذه ىلا المكي رو اليخ الصح 0 نابلطي

 ىلا نيذفانلا هباكعا تابتاكم نم بئاجاع. هل ةدوجولا بتكلا

 ا 001١ عملي امي ّسانلا هيلا نيحْتَي امب مايا ةتيصوتو ىحاونلا
 اوغلبي ىنح 8 ىلأ ةبترمو ىرخا لاح ىلا لاح نم علقت 20

 2) 8وع. 1س 8دتسه0طغستت (؟. ذصكعو) 19عوطلتننت ه8 ثبغأا اب.

 3( الرا كو



 00 اكسب م3

 دق اًيذوعش  تاكرلل فيفخ :كلذ عم ناكو لارتعالا هبهذم نإ

 ىتح فيراخملا لمعتسي لوي ملف .ايبيكلا برجو بطلا لي

 اهل بهو اهيبلا تلخد امل اهناو هيلا اهلج ىرمسلا اهانا ل

 تناك ةأملا هخهو مساقلا وبا لاق اهفانصا تدع ةريثك ءايشأ

 5 دنع تربخا ام ناكف ةروصلا ةلوبقم ظافلالا ةبّدع ةرابعلا ةنسح

 ىلع ىدالوا ٌرعا وهو ىنبا ناميلس كثجوز دف [ىفآ] اهل لق هنا
 مالك جوزلاو ةأرلا نيب عقي نا ولخإ سيلو روباسينب ميقم وهو
 هتيصو دقو هدنع نيلصخأ تناو لاوحالا ىم الاح هنم ركن وا

 رْخآ ىدحعصاو كموي ىموصف هنيركتت 2ىش هنم ىرج 5 كب

 10 ىلعجاو شيرل ملم لاو دامرسلا ىلع 1ىموقو حطسلا ىلا راهنلا

 هنم هنيركنذ ام 3 ىل ىركذاو كهجوب ىنيلبقتساو امهيلع 2 كرطف

 ىلا حطسلا ىم لؤنا اناو امري تيحبصاو تلق «ىراو عّمسأ ىناف

 خجردلا ىلع انرص املف ىف لون 5 ناكو هءلخبأ ىعمو رادلا

 لكاسيو أ تلفذ هل ىدكاسأ هنأ 0 تنلاق ةأيسنو انارب: كبتإ

 !5 هامسلا ىف هلا معن لاقف اهل ىمالك عمسف 4نلآ هللا ريغل دنا
 ابوي هيلا قادو تيلق «[مدحو هللا آلا هلا الإ ضرالا ىف هلو

 اهداعا رث ىلا هعفدو اًكسم ةدولمم اهجرخاو همك ىف هذي لخداو

 كلذ لعفو ىلا هعفدو اكسم ةولمم اهجرخاو همك ىلا ةينأث

 دنع تالصح اذا ةأملا ناف كيبط ىف اذه ىلعجا لق رث تارم

 1) 017. ىفقو. 2) 1س 2[. كرطق, 00. كرظن.

 38) 15د 11. 800. ملم. 4) 11. 800. ضرالا هالا اذه.
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 مللرخ 0 زخيد

3 
 ]11 نيل ىنس هنا تل نايل يس ل 5-220

 نم للزتعمو عيشتلا هبهلم ناك نى ىعينو 72 لها نم

 المل فيراخض هيف ركذ اباناك لبع ناك دقو ٌىرابنالا بتاكلا
 راد ىف ميقم ذتنيح حالخلو ةءامج ىديا ىف دوجوم وهو هلبيحو

 رصن لنع وجو هبلا لخدي ن نوذأم بلع عسوم 1 ناطملسلا 5

 ديح# رخآلاو ريصنم نب نيسدل اهدحا نراهسأ .جالحللو بجاش

 رشتناو ههيومت هيلع زاجو ارصن ىوهنتسا ناكو ىسرافلا دا نبا
 ' ادع. نب ىلع ىلا 1 نمل سني برود

 هنأ ا 3 ةظلغ هيف اباطخ هيطاخو مساج“ 9 رض هرظانيبل

 | ألو تيهتنا ثيحا نق .هنببو .هنيب اميف هل لقو هيلأ مّكقت دم

 ىنعمل اذه ىف امالكو ةضرالا كيلع تبلق لاو اعيش 4ديلع

 ىلا ذئثنيح لقنو دنم ىفعتساو هترظانم ىسيع نسب 0 520

 دق يالخ بحاص ىرمسلا تنب تناكو «[سابعلا ىب]دماح

 ثعبو ٌةّدم 7ناطلسلا راد ىف هدنع تماقاو الخلد 6 ىلا نلخدأ
 هرابخا نم هيلع تفقو اع اهلأسيل [سابعلا ىب] دماح ىلا اهب 15

 رضدح كذا ع 3 نا مساقلا :ؤنيل ركذف هلاوحا نم هنتدعاشو

 سلك لا كلذ رضح هنأو سابعلا ند دماح ىلا ةأرملا هدف لود

 تركذف الخل رما نم هفرعت اع دماح اهلأسف هيكحت ام عيسيل

 1) 07. ردنقمل ا. 2) 01. ةرضحاف». 2) 017. ظَلَع

 4) 00. ىلع درن 5) 0. كتحن ىم ضرالا تفسخ

 6) 0ه». ىلع. 2) 097. ردنقملا. 8) 1طط 1. ىجذلا ١ هب



 د كلم مال

 اذعم الل ناكو « هيلجرو باب عطقو طونس افلا برص دعب

 ربو 3 ىلع كوبهنبلو ناحابلا قى « لقنتي اًنيمبخ ايرغ الجر

 ميمييسسييلل

 ملاعتو. هللا زسع هلا ياللا ن نأو 2 ظ ىهن هنأ“ ىهشان لجوبو

 اوفرتعاف قماح عرطانو غيلع ضبقف اريبك اودع نوملاظلا ليقي اهي
 5 قوملا ىيحي هلا هنا مدنع ص ىق هناو هيلا نوعْدي عناب
 ىذا نأ هلل نوعا لقو عبّذكو هدحجن 2كلذب الذل اوفشاكو

 ريتك او [ّلجو وسع] هللأ كبعأ. ليج انا امناو ةوبنلا 8وا ةيبوبرلا
 [ساّبعلا ىب) دىماح 4رضختساو ريغ ال ريخل لعفو ةولصلاو موصلا
 هدجو نم ةعامجو ىضاقلا ٍلولهبلا نبا رفعج اباو ىضاقلا' ريع انأ
 10 هلتتق ىف نوتقي ال هنا اوركذف هرما ىف ماتفتساو دوهشلاو ءاهقفلا
 زوجج ال هناو لتقلا هيلع بجوي ام دنع حدصي نأ ىلا سل
 8وا ليلدب آلا ههجاو نأو هاذا ام هيلع ىعذا نم لوقف لوبق
 عصنت ةرصملأ [للغا] نم د تريهأ فيك نم لوا ..ايكذ ءراوشلا

 نوعدي نادليلا ىف نوقرفننم جناو هباككأ فرعي هنا ةركذو هيف

 15 هقرافف دقق 3س 0 6 ديلا باجكاننسأ م ناك ةكسنأو ءبنلا

 عمتجاو هرمأ فشكب [لجو زع] هللا ىلا 8 برفنو هتلمج نم جرخو

 ىجراوألا زيرعلا ديع نب نوراغ ىلع وببأ لاذل هذه ىلع هعم

 ه) 000. لقسن.
 1) 0. ءايبنار وتتم مههومأ5 1هعوطلتتتت 6 جنا.
 2) 07. كلذ ىع - لعسيف. 8) 1ط> كل. وع

 4) 0. رضح حاف.
 5) ري. (طمسملطقست 000. 27.) 2. 18, تا طققع ةهولعاتت 10

 جططموو1 همه, طقهاو# سابدب فرعي لتجر. ( 1175+ 11, 0“
 6) 07. هل «) 07. هل ناب. 8) 017. برقتي وهو.



 مكأ اذا ذم

 ىنج امهعمو هتزجانمو يعيشلا مساقلا با ةاقالمل مويغلا ىلا افحزو
 بئوعف .تالحاملا رصقي .سنوم لعجن داّرقلا نم هدينغو ىناوفصلا

 هللا ّلعلف ايانملا ىرط ىف .ىنوشمت امنا مكنا هل لاقف .كلاذ .ىلع
5 5 3 

 ىنج ىقلذ اذه لبق لعف امك مما انيفكيو انع عافرصي

 هعم ناك نسم .اًريثك لتقو همزهف مساقلا ىأ داوق ضعب ىناوفصلا 5

 اقيصنم .مييغلا نع .لفقو ثرما هعارف مساقلا ىنأ ىلا .نوقابلا مزهناو
 هتعتالأ نم فخ .ام لجو رفص ىم نيقب ةليلل ةيقيرفا ىلا

 رديشك كلهف ءاملا ةليلق فقيوط ىلع كخاو رانلاب قابلا قرصحاو

 © اشطع هلاجر نوم

 ٌَ ١ . 2 1 ل و ا و
 ىلا ىهنا ةنسلا هذه ىقفو ه يداكلا روصنم نب نيسحلا ربخ وكذ 10

 زانلاب هقارحاو هلتقب رماف جال روصنم ىسب نيسلخل ربخ ردققملا

 0) 186 طتع 320066 0136 06015 1ط> 11986طلعم7؟ 61 (

 8ءاطم/مر) ةدجط ةهصصم 309 دع 115 01136 م1015 186 1211. 01-0

 00. ظوعم]1. 5 102 ». هةموو. تطغعام]8 121515 :

 ؛« قرحأو لشق ىنح روصنم نب نيس ةهسأو جالشل رما رهششا اهببذو 5 ناب 2 هه

 هبلا لأ امو جالكلا ريصنم نب نيسلل ربخ ركذ

 ةلثبلاو لنقلا م نرمهأ

 3 ةفا هقرازو مايا ىف [سابعلا نب] كماح ىلا ىهتنا

 اضن ناملغ ىلعو باكشلاو مشل نسم ةمايج لف كوسا

 ا تكيف 2هنومدخ ّنلَط ناو قملا ىيجي 1هناو هبابساو بجاتمل 0

 يعناو هايبنالا تازجاعم نم ٌبحا ام ُلَّبعي هناو هيهتشي ام

 باتكلا ضعببو 3 ىرهسلاب مهق ىبعسو ؛هيلا لام أرصن 34 خعامج

 1( 408 6 3 2( 48 0” 8 0 3( 1 ركز“ ىرمشلاب»



 ا مخ

 سابغلا ىنب رابخا ىم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ 5114

 ريزوسلا سابعلا ىب دكماح ىلع ددغبب سانلا بغش داز اهيف

 ناطلسلا هبراحو ناعلخل ٌح ىلا !وراص ىنح راعسالا ءالغ ببسب
 ئى

 5 توفايو كوزائو لات بنيرغ ندب نورانه بكرو قاطلا باب كنع

 عبد .نبا ىلع اوبثوو نوجسلا ةماعلا نيحنق .ىا تعب

 ىأر اًملف مهضعب هاج ىتح هلتق اوداراو ةنوعما بحاص ةفيلخ

 متاوح كدبعل مل لاقف ردنقملا ىلا لخد سابعلا ىب دماح كلذ

 ل امف لعفا لق هيلع كماعنا كلخب تدكا هل اهءاضق تيار نا

 10 نا اونظو ىرش ام ةماعلا نم ءاج دقف ىامض يسف اهلوا لق

 نذأي نا هلأسو كلذ ىلا ردققملا باجاف ىتهج ىم ءالغلا اذه

 ةيعطالا ىم اهيف امب هلامع ففنيل طساو ىلا صوخشلا ىف هل

 هبجج ملف ةرازولا ىم هيفعي نأ هلأسو كلذ ىلا هباجاف دادغب ىلأ

 لج ىف ةياغ فبي رو طساو ىلا دماح صخشف كلذ |
 !5 رهش ةرغ ىف ملف رث نادغبب راعسالا رما ملص ىتح ةمعطالا

 ضرع ردتقملا ناك دقو هلعف اوركشو سانلا هاقلتف رخآلا عيبر

 اذاوس هاطسعاو هلصوو هاسكف اهاباذ ةرازولا ىسيع ىب ىلع ىلع

 قرافي مو كلذ نم ىفعتسان ريزولا لغفي امك هيلع هب لخدي 511

 ةيرحتكسالا ىلإ ىفلا ليك فحز ةذنسسلا هلق قف © ةعارحلا ظ

 20 احالس اهب عل ىفلاو ةماتك لاجرو ةعيشلا كثاق اهنع جر خاف

 نم لك فقلطاو عيبلل ىلع ىريتحاف ةمعطاو اعاتمو انثاو اريتك

 رصم طاطسفب اعيتجاو سنومل اًدمم هليبقا رث غنجحس ىف نآك

 ه) 000. لعفأ.



 اتا

15 

 مل 2. ٠ فد

 ىف ل نذآلك ىلا رظنف لاق كيج «ىنأ عم مافسلل ةعيبلا ذخا

 ©دعيو هتعاط ىف*ليخدلا ىلا وعدي ةكم لها ىلا مساقلا وبا

 نلو هنع عفدي ابر تيبلا !ذهل نأ هوباجان هيف ةريسلا ىسك

 سنومو مييفلاب ىعيشلا مساقلا وبا ىقبو ؛هريغ انناطلس ىلع وثون

 'ال] تعاسو هبحاص ءاقل ىع مج امهنم دجااو ّلكو رصمب

 نادغيب راعسالا تلغ ةنسلا هذه ىفو © ايهعمو ايهنيب 5 ىم

 ةذايض ببسب سابعلا نب ىماح لعف نم كلذ نا ةماعلا تنظف

 دادغب ىلآ ةيعطالا لح نم عنم وه هنأو هنمض ناك ام ردتقملل

 ةطرشلا بحاص راد اوسبكو نوجاسلا اوكتافو هوبسو هيلع اوبغشف

 راخلا ىيف ىقرشلا بناإل ىف لوني ناكو كمصلا دبع نب كبح

 ايتح هتلأو هباود ضعب اويهتناو 6 رايشهجلا ىدب ىلعل ةقورعملا

 000 سلتلا .بقوو ئبرغلا  بناثل .ىلاناساربخ باب ىلا ليك

 بابب ةماعلا نم ميق لتقو اوعدتراف السلا ىف فيتك شيج ىف

 سانلا ىلع كيشا كلذ ناكف نيفاقحلا ىلع ناطملسلا وعسو قاطلا

 : هذه ىف سانلل يخل ماو هرعسلا رما ملصو اباوص كلذ

 17 ىسوم 2 ما وخا ىابعلا “ نب للجا خنزسلا

 0) 000. ىندز 7. /7"هوون. ةفوأ. 1١ ءمل1. 1هلط. 111 , امو ا" ةةهو

 ة) 4040103

 0 0084. نامسللا 195. )8, 6 هن 14 711, ٠.6١ ىب ىلع راد
 رايشهج. 1طد ة12-1]ة1121 1. 124 3. رايشهفل : 181 18 2. 2656

4 8101 
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 ما

 هم تايب ب

 220 در 90000 راسخ فكاسعم مسنكو
 5 د 2-50 ل 5

 بيت امم كتريريد نرسم جيولا ى سم دراقم

 هلكآ تلتف كسوف اسيب كرفت

 ن ب ب نمم 2 ا

 بضقتأ ام.ذ ا ويقلا بح تصل

5-5 

 3 ىف ؛ذِجلا :ئوس ؛انم مكجشب 7

 مكيف د اتيرسواب ا
 © ماس

 08 اسمو هعمل د كس ول لقف

 ٌبُْكَتلا « ةكجاحجلا رسكذ 3 ىلا َئ اعد

 ميك م مدي مق كسل 5

 يبزعتلا ري نيف :يخاوأ 92

 218 كك اسما ا وم مسهسب

 -هنمم 5-5 5 00 5-- 2

 سكحتنأو تح تعبسأ امل كس

 5 1 م

 ع مآ مقالا هللا 2 لفأ ايأ

 انيدرسستح قو بوك 3 مقل مسكي الفع

 كعك ر ةيطم اييستلا تست اسك ب

 يحس متر ام اهتم مكل ناكل 200

 رخام عدم

10 

15 

 اديهغ : يع رعشلا اقع :ثتعنص .اًملخ نبوصلا :ئيح نبال 3
 90 نم ثفغرف اًملف هعيمج هتدشناف هسفن ىلا ىنلصوا ىلا ةفيلخل
 كيبع اذه ىحّيس اي ةفيلخلا ىسيع ىب,ىلظاألا 0

 ىذا وهو هاييقنلا رشح ىداحل ىلوصلا نيحن ةليحل ىو
 0) 000. مدحداحكحلا ش



 مل ا ياللي

 د 3ةركع 2

 مسكبأتو تحسبسقسب انينه ىبأَد كسلذو

0 

 بهللاك ممضت اًبرح مكوجبت
 انبتك ةليوط دل ةديصق ىف لاقف باوجلاب رمأ هنا ٌىلوصلا ركذف

 هلبق امم انفذذح ىنلا لثم .اهنع اننفذحو اثايبا اهنم

 بجحعلا نم نامزلا 86 امو ثيبكاع

 بْذَكلا اَنَل 056 ليقلا ىف لّطَخ ىذل

 طقاس رمشت ىبسنم ينوب 0

 تصيب مسلو ةيبيبلف ذ لاق اهي اي

 ةقيرط ب اوصلا كيسصل ب تم

 برعلا هب بارا 50 تاقرسسع اهف

 4 او تيس ول

 ١ فوقنا دقسقلا رسك ف نع 0

0 1 
 بيولا كهجو ىلع تقح دقق ىل نبأ

6+ 2+-© - 

 1 نشا دازأ نه تلوم

 1 1 ا ل

 01 ب 2 ا

 و اجا ريا 9 5 م ع د جندب 19
 يل 1 ' 8 ىف | 6 مالا ١ 0 ع مسسلو

 ا ا ع سبك ا 0ن 8 5-00

 دمتم رنا ديتول يلا نس هةر و بح

 تو الا حب - ن كا:

 نيم تاسعسبو تاَنَصْحبلا 236 تاكابأ

 ب 0 2

 1 السلا ناك مالسالا نسم كح بسصأ

 2) 0 مهمادأ.



 | وب ملأ

 27 يلع نديفسك ادع رسمت باوسشنسب

 ٌبصولا ىذل ى 50 فيسلا 3 أ ' أ

 بلط اذا مير فحلا ليقب -

 5 مع يضانيلا 10 وقدمت
 نب عاش ب

 بجو 12 0 93 هللا مصاب تييدقو
- 

 تلا -ّ -

 ماش ءاجشا ركشل ىو ترويع

 باسحتم 5 انوي يأر : 5 زنيححت

 3 5 هع

 520506 0 ةهللاد ارآ أ. نح دنقلا
 0 20 00 ل 2 د 2

 10 بستم كج :كللمتلا راماعب كييف ذ

 فاقأو 7-0 2 لف ثا
 د ََ 00-7

 بحي 5 هوت ين مي را بلوس
2 

 نكس قيما يح اسعاَو كيب أوءاجكاف

 7 نعل ةليج نسم عولملاب 0 ا

 15 را ا ءاقسأست ملل ليك ا 0

 نححلا للاخ سم توما جو حال 509

 ظ ةدونقي اناتع 00 اسهشفدرأو

 تست بدت نوجا 00 لاسجر
 ع ب د 3 | 3 3 دل

 ىسبأ مس سل سس لو هةر مسهراسع سلا

 20 3 درس ىأسنسلا هلع لوست مهيلسو

 2 0 ت-

 مشروم - نقش انكتبق هللا ديحاب ناجكف

7 

 يلمع رصصتع تأ 55 مهسسب 0 وسسفو

 ن) 000. 8. م. 115 م111111218 11 206

11 



 مب 0

10 

900 00 0 

 نب نجا ةديسلا نتبتكتساو رانيد «فلا ةثام نيعلا نم هيفلخ“

 © ىمشاهلا سابعلا ىب دحا ةنسلا هذه ىف

 مه.م ةنئنس نلخد 2

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 مرحملا نم نولخ عب عبرال سيبك موب رصم 0 سنوم درو اهيف

 ملقت ام ىلع'اهب ةعيشلا ةبراح اهيلا ههجو دق ردتقملا ناكو

 اببطضم ىعيشلا مساقلا ابا سنوم ىفلاذ هلبق ماعلا ىف نكذ

 جراخ لزنو سنوم ىلا رصم لأ هوجوو داوقلاو ةاضقلا يخت مييقلاب

 سنوم عفدو رصم عايضو مويفلا جارخ مساقلا وبا ىبقجاو ةنيدملا

 ماطعا اميذ اهعايض ضعب عابو رصم لها لاوما نم كنت“ قازرا

 ترجو رصم لما سوفن كلذب تيوقو هيلا شويلل سنوم مضو

 ثعب راعشاو تابتاكم رصم لها نيسبو ىعيشلا مساقلا قا نيب

 ريثك ابسو خيلع لماكو عل م ميسو اهيذو خفيلدل ىلا سنوم اهب

 ريبك هيف ىكي من ام 508-5 كقو هيف امل هركذ انكرت

 ىعيشلا رعش لواو باوبإل ىف انلعف ام كلذكو ثفر

 مكمولح تسلاز هللا قوش لصأ ايأ
0 

 5 مهقلا َْهَلَق نم ناععخا مأ
 © 021 ها لا ا ال نير ةزيقا 00

 نسيب مكجاحو نم عص مكتالص
 9: هك تت 95 د 2+ 6 . هاا : 7-701

 بذك الب اوبيجا - وصب مك و زغو

0 

 ه4) 1ططد 8-81 وتنمك 1. 122 ؟. فلا فلا ةئام.



 0 1/ خخ فس .ن

 كك
 ا

 ىلع هدلقتي ناك ام ىف ةفيلخلل ىمضي نا ىلا ريزولا اًدماح :كلذ

 دماح ليمعتساو كلذ ىلا بيجان ةييظع اًلاوما ىسيع انبا دجأو

 كلذ كعب هنع هتغلبف فسوي ىب ىسلمل ىب هللا ديبع اهيلع

 ماقاو طساو ىلا دادغب نم صخشو ةفيلخل نناتساف هنقلقا ةنايخ

 5 هيلع ام ىفواو دارا ام مكحاو زاوهالا ىلا اهنم ردحتاو اًمايا اهب

 هنأ معرف ففناو“ بهو ام ىوس رهش- لك ىف اًطسقم لاو +

 دادغب ىلأ مدقو رانيد فلا ةئام ففناو رانيد فلا ةثام بشو

 هقيار ىلوصلا ل5: لجو هيلع علخو ةنعقلا سد 0

 ةاودلا بذجن هريعش دانف ف ردتقملا عيفش هيلا اكش دقو اموي

 10 بنتكو يك ةئامب .ىسوه-مال بتكو رك ظتامب هل بتكو ظل
 نم رابخالا تعباتت ةنسلا هذه ىفو هك ةثامب مداخلا لدا

 ربخل نرو رث ةيردنكسالا هئافاومو اهيلا برغملا بحاص لابثإ

 ىف عنيبو ناطلسلا باكا نيب تناك ةعقوب ةرخالا ىدامج م 57

 15 أ يور مداخل اياك رددقملا بدنك علتم ناطلسلا باكا

 هبرضم ىلأ هع «“ نس ناضمر رهش ىف 5 ةيذات مم رصم

 راسو سانلا الجو ردتقملا ندسولا ريما نكا دنيح سابعلا وبا

 اهيفو 8+ ةئس قلب فيرطلا ىف ناكف ناضمر هش رشا

 نيضم مايال نالخ نب ىيج نب هللا ديبع ىب تجاوبا ١

 20 نسب كيد ىفوت هنم نيقب ا رفغص 7-1 ع 6 رغص نم

 اهاباق: ةرازولا هيلع ضرع ىمم .ناكو ةدّيسلا بتاك فيدل

 ىف هيلع ليعي ىيذلا باتكلا خياشم نم ناكو اليخ ارسوم ناو

 نم هللاب ردتقملا ما ةديسلا تذخاو ىيواودلا ماكتحا ىو رومالا |



 تب

15 

150 

 الرج زب ليس

 5-32 - 7 325 6) 3 م هدد تع
 اسولدو رمال ضار اعمق .راكو ىجشل وخا رجاح نب لاق امك لوقأ
 00 ةآ١1 82 هاد 3 1 ي تق 2 8 . م1 تا

 اسفنا طقاسنت م اهنكلو هيب تومهدن نمش اهنا ولف

 اىلمألاو فساقال امهر لقا لو 0 . ةينملا بايهب نا

 اَسأ ىذلا ءارج ارخُذ هتمذقو هنلعت ام ىف ناسحالا ىلع ىزاجأ
 5 لللا تا تي د 5
 اَسنوي مهلا 3 نمحرلا َملَس 25 ملم بود 2 وجر هل 2

© 3353-2 

 © اسنوم ةيانعلا 4 رك جمل

 اهتييهنج ر 00 م ترمأ 2 ناجل يسوم مأ -_ 1

 ىمامشل ردب ىتب نهجاوزال لادل بيدرغ تانب نع اهتادعأو

0 8 0 
00 

 لح "سس 1 اهمغو 00 ا ليس امك 0 نيب

 ةقطنم هيلع هبنج مداخ سرف لك عم ةضف ةيلك ةتسو بهذ

 بابتزا رسخاف نم انخضط نوعبرأو تنك فقطانهب فييسو بهذ

54 
 يبا

 00 للآ لبق نم ةيكحم كلذ. لك ةةفيسم رانيد فلا ةئامو

 ىلأ رصم نم ماطسب نسبا مساقلا وسل ماد.5 اهيفو © نهجاوزأ

 نب ىلع اهرادا ةرادال مودقلا ىف هيلا بتك نا دعب دادغب

 !ىلا هجو ملق اًملف اهب هذخا ىلا بهذ ةبلاطمو هيلع ىسيع

 ةبلاطم هنع اعطقف ةليزج لاوماو ةمخث ةيدهب ةديسلا ىلاو ةفيلخل
 ناكو هب ىنتعاف دماح ريزولا ىلا هسفنب عطقناو ىسيع نب ىلع

 ىسبع ىب ىلع نيبو دماح ريزوسلا نيب ام داسفل هك كلذ

 ثعبو باستلاو رثاهتلا ىلا اهعم اجرخ ةاحالم ايهنيب تعقوو

 0) ةطاعوملأر 176 1212015, م. ١١ه "هءووأا ةعببج ءىكاذ.

 00 همن 1. 2.6

 6) 000. ةقيسم.
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 نق 35

 تيم نسب :ئلع :راك "دقوا لصق ليقا ققو سبل ا ناكل
 الام ناطلسلل مرغي نا هيلع .ضبقلا لبق هنع نمضنت-تارقلا لا

 ديري امذا هل ليقو كلذ ىف ضروعف ءالفكلا هب ميقي اميظع

 وبا ةنسلا هذه ىف سانلب محو ة©ىكسمان ةفيلذل ىلع ةليبلل

 1 © ىسوم ما وخا سابعلا نب دا ركب

 ادب نس  تلاخ  ئ

 سابعلا ىب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام رك

 ىلع ةتنواعد مداخل سنوم ىلا نادجح ىب هللا نبع صخل 0+

 جاسلا ىف نبا موهذاو ليبدراب هعقاوف جاسملا لأ نب فسوي برح

 10 ىتلا يابيدلا ةعاردلا هيلع اًرهشم مالسلا ةنيرم لخدأو 00
 ِء ِ 3 2

 «يشافشب اليوط اسنوب سبلاو راقصلا ثيللا نب ورع اهسبلأ

 سانلا ءاسف ناساخ باب نم لخداو ملافلا ىلع لجو لجالجو

 هب رفظ وأ هسا نم لك ىف ةميمذ ةلعف هل ىكت رث ذأ هب لعف ام

 نباب ردتقملا لكوو هباكصا هوجو ىلع علخو ىسكو سنوم لاذ

 15 هبرشمو همعطم ىف هيلع عسوتلاب رماو رادلا ىف سبحو ياسلا ىلأ

 هرمأ بحاص ناكو ةعيقولا دنع سلا نا نبا مالغ كيس برهو

 لاقف ياسلا نا نبا لاجر رثكا هعم برهو هشيج ربدمو هلك

 امم كلن عراف كيلا لابقالا ىف كيس ىلا بتكا فسم 00

 هبواجن كبس ىلا بتكو باسلا لنا ىبا لعفن كيلع ةفيلخل فقري

 90 لتنيحن كيلا هناسحاو كيف ٍهعنص ملعا ىتح لعفا ال ىلا

 اهنم سوبتح وهو راعشا ٍياسلا ىنا نبال تناكو اًعئاط ىنآ

 ه) 000. يسافسس. 1[هوه01 7111, م. 284 فئاقشب.



 تب

 نأ ا

 سبحملا بناج ىف راد ىلا  هلخداو ئنيحبقم هريمج ىلع ةرصبلا

 لفن رث كلذ مسا هنا الا ًالاوما هيف ىرفو 2دعوو ليمجك عاملكو

 عدازو مرضحاو ىنولوطلا كبيس عيلا نسحاف عقالطاب باتكلا

 عماقم ناكف تاّيريمس هل تيركأو هلصو رث اًماعط هل عنصو

 0 ىلغو اقيخاا ىسوم -ماو..نماتح عالضوو مايا ١ ةرشع ةرصبلاب

 '010أ ني لكس ئصاقلا نم :لكلأ ةنشلا هته قو .8 ىشيف

 نب مساقلا ةنبا تشزو تارفلا نبال تناك ةعيدو رانيد فلا ةام

 ةميلو امهل تلمعف هللاب ىفتكملا ىب كما نا ىلا هللا ديبع

 اهيفو #©رانيد فلا نيرشع ىلع كيزي ليلج لام اهيف ففنا

 الا حب :كمح :اهيلوو- نادغب :ةطرش“ ىع كيح نب راون لوم

 تام اهيفو 9©بجاثل وصن داوق نم 6 نيبكت ىنخ سمصلا

 . اهيفو اك وغيص نم نيباخ عبسل هاعبرالا مدل ناوع نئب قاكاسأ

 4ليلهبلا نبا ىّلوو زاوهالا ءاضق هيلا ناكو فلخ نب دي تام

 كوالا ىئدامج لوا ىف ربخل كرو اهيفو © هناكم ل ىضاق

 نأ هيخا ىلا ناطلسلا بتكف راجل وبما متدأحجس نع 3 ع ةافوب

 /مميرس نب ريع نب دا ىضاقلا تام اهيفو © هناكم ىلي

 هاتلتلا موي نفدو هب هموقاو ىعفاشلا بهذمب ىقب نم ملعا ناكو

 نيس تام ةكتسلا هدف كو ©رخآلا عجب نم نيقب سيخ

©( 000. 8. 

 ث) 8'ه66 هدعع1016 اماركأ 7و1 5216

 6) 000. 5 نبك

 0) الكهرصمو ةىطسسع4 1طن 1ةطقلع 1طن 50-31طغتتلا

 © 0 خاج نب مج (ةتاعو 115 0 خاخ) و 710. ماتما"ه م. 11“

0 .3112 ,5( © 4 .31212 

 7 00 جدر, 110. ةطتت'1-ط1هط. 11, !ءا“ هأ 10567110817: أح ةاقتتم
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 ١ خرم 5-8

 داحغب ىلا مدقف هلاعا نع بساحيل اضيا لسيقو ةرازولل كلذ

 ةليلج اياده ةفيلخل ىلا ىدهاو 1 ةنس ناضمر رهش نم فصنلل * ١

 ايادهو الام ىسيع ىسب 0 ىلا ىدقاو الام لجو ةدكيسلا لإ ظ

 تعينجاو تارفلا ىبا يرخاو ناطمسلا ىلا اهلمك نا دماو اهذرف

 55 هدلقت دنع هيلا للي مهنا دوا نب نيسلل رقاف هقرظافأ خعامأل

 هيلا لاملا لوصوب رقاف رانيد فلا ةئايتس ةيناثلا ةعفدلا ىف ةرازولا

 نرو «قابلا مزلاو كلذ ضعب لبقف اهيف هفرتي اقودنو رك

 صخلهاو ماسثنلا ىلع هودكأو اهلاععأو ودعم ىلع كويل ىسب نيل

 طاقساب ةفيلخل عيقوت يرخو ةدعقلا ىذ نم نيقب نيسل ايس

 10 سب قيخ هيأ ىسباو ديا نب نيس هيلع ردوص ام عيمج

 فلا ىتئثام ىلع كلذ عيمج نم امهب راصتقالاو دا نب ىلع

 ادق ني نجا _ نايا نس ةيورسلا .. مب ربشخل توو راما

 ناتسحس ريمأ ىلكا نب ريتك داوق لحا ناكو ىركبس تا نبا

 ىلع هتءعطاقمب ناطاسلا بئاكو كلبأ) كلمو هلئقف ريتك ىلع بتو

 15 لوتقملا دبحص نب فلاخ ديزي ابا بجحج اذه ريتك ناكو كلبلا

 َج رخ كفو عقازرا ترخات نيح ىسيع ىسب ل ىلع نييفشابلا

 هدلجراو هتعارد اوقرخو هونزو ةومتشو سابعلا ىب دكماح كنع نم 0

 ك.لذ لصتاو اكيدش انيّرَض اوبرضو عبرات عانم داوقلا 5

 20 نيديقم ةرصبلا ىلأ اوفني نأو ماظع روسعاب عبث رسما هللاب ردنقلاب

 راب رسمأو ةركلاب عاضعب بوض نأ لعب خقيبطم ةنيفس ىف اوليك

 ريما ىئولوطلا كبس ه هسلجا اولصو الف سبكحملا ىف اوسبك

 0م( 000. اسد



 نجع م ةمدبب

 كريمال عيجا كلذ نافذ هب نيعنتستو هفلختستو ىيواودلا هيّلونل

 ٌيردتتتما عيفش ريزرلا ىلا باتكلا مّلسف كين ليمج ىلع نوعاو
 قاف هيناج ىلا هسلجاو هيلا لخد نيح ىسبيع ىب ىلعل لواطتف

 ليبقلاو ركشلاب اهيف باجاو ةعقرلا ًارقو اليلق «ايوزنم سلجو هيلع 5

 عيفش ةرضح تارفلا نبا ةرطانم ّيلصوملا دام نبا ىّلوو امهل
 ديحن نب ىلع نب نسحملا سابعلا نب دماح رضحاو ىلوللا

 ال ريزولا هللا زعا فلخ ىب ىسوم هل لاقف امهمتشو امهبرضو 0

 ىف كازف كلذ هظاغف اذالوا كل ناف ءارزولا نالوا ىلع اذه ّىست

 ردشقملا رماذ ىسحألاب عقواو فلتو هيدي نيب نم لمح هتبوقع

 هنأ رهظا ربخل تارفلا نبا غلب ايلو « قلطاف ىسحملا ىالطاب هللاب

 لبق هل ناب هل رقاف هضحاف هنم ةفيملكل عمسي نا تارفلا ىبأ 15

 امهنم هدخاف لاملاب قاف لماح اهرضحاف راغيد نفلأ ةقام عميس

 اوذخاو تذخاف هبابسا ضعب دنع هل رانيد فلا ةئامب رقاو

 تازامج فذفنا ناطلسلا ناكو ءرانيد فلا فلا هبابسا نمو هنم 0

 نأ سانلا فجراف مودقلاب هرمأي ىئارذاملا نجا ىب نيسفخل ىلا

 2) 000. 8. م. 6) 000. ساكس , 000. 60ه:ط. 1256 5 526

 ساكبم ه6 ساكاست © 00 سيسهل



 تن زخم 1 ن0

 ءامدلل كاقس بتاك ماطسب نبا مسا سدح عقوو حلصي ال رش

 مسا تمحت عقوو هل نيد ال مااظ لغبلا ىأ نبا مسأ تحن عقوو

 ل عّقوو ربك كق فيفع رسوم لماع سابعلا .ىب كماح

 هنيبحان ىف ام ىفك كقو هب ىلإ ماع. ال !ىقارذاملا دجا نب نيس

 عّقوو

 عقوو ثددح بناك كلخت نب نسل ىب ناميلس مسا سن عقوو
 نب | 0

 ردتقملا ىار عمجاف «هللا الا هلا ال ىراوخل ىلا .ئبا مسا تحت

 ىلع ناعاو ةرازولا سابعلا نب كماح دكيلقت ىلع هرواشي ناك نمو

 ىباب فورعملا هيجاح ردنقملا ك5كفغناف اياوص ه] أ رو نتج وصن كلذ

 مدبب تاوغلا نب قي وسلا اي ىلع ضدءقو دماك لابقالل حبوب

 نم ىلعو رخآلا عيبر رهش نم نيقب ثلثل رصعلا دعب سيب ؛ 06

 كرب هدا نتف ىف هئرازو 50 هتيتاحو ىلا سك رفع

 ناويد نم: ىشكملا نبا رفو اًموي رشع ةعستو رهش ةسال

 ماف ءالعلا ىا ىب نيسلخل لونم ىلا  لخدف هيلي ناكو برغل

 قب نفاخ لخدو ناطلشلا زاد. كلا هب عى نكاو ها

 اًهشع ىلوالا ىدامج نم :انلخ. نيتليلل .نينثالا سي .كاكغي بال

 ءاثلثلا موي لصوو ناطلسلا راد ىف ىتلا بجاشخل وصن راد ىف تابف

 رهن "نم. نسانلا ىاقلت نا اذعبا هيلع عاخو د ىلا ةردخ 0

 5 روهتم فا ناقاخ ىب هللا ديبع ىب ديا مسا 55-5

10 

15 

 50 3 رمخأف نييعم نم هل نك *ل هنأ أوهلعف ةرجك 0: ىلماح فعض هلوح

 بانك هعمو دماح رسبزولا ىلا لفنإو هسبيد نم ىسبع نب ىلع

 الو ةنايحخ ةرازولا نع ايلع فرصي مث هنا هيف هملعي ةفيلخل نم

 0( 0000 ساس

10 



 تاب

 3 0 خدي

 اذه .فقئاوو طفلا يح جب ىب ليت لاق ؛ ريتك لام نهيلع

 رعش لمعي ىنيماث هيلع ادم بجاش رصن ىلا ىدصق مهسيسأأ

 نحرب امو نتلعفف ردتقملا ىلا هلصوا ناو راهنلا نسح هيف فصا

 رد 5 ديمي معو ,ىسوم مالا م دا ءاج 5 هلدلئع نم

 اهلوا ناكو رعشلا نيينموملا و يمهأ سك سأ لقو [قاوفلا «لوض لاقف

 ٌبْنَدك ىل ناك امو اًبْنَذ ىليحأ بدع هبتعت نم مهي لك أهل

 اهمفو

 55 اهتروذ هلو ىفخي اهصخش دف ةريبنم كا لع هك وبث

 بوَعلا اهعلطييب سمشلا ع نأ ثلخ امو ةقالخ قيم برعلا نقف 0
 3 ند - 2

 بوقلاو عبلا مقار 3 نم قرشاو رفعج ةفيلخلاب 20 د
0 0 

 بحر بستنم هلل قس نم ل ىبهلا 5 لع هللاب ردت مب

 . ىبأ ربزولاب سانلا فجرا مداخل !ةيضتويف جاسلا قب 7 مز يلو

 هعيبضت ىلا ثدح ام لك اوبسنو هيلع نعطلا اورثكاو تارغلا

 سوبح وهو ىسيع نب ىلع ىلا ناطلسلا راد نم تجرخاو ةعقر

 ه) 86ه«. ]211. 000-01: 1. 91 ”. 00عام لدن ىسبع ىسب ىلع

 فلص 7 ىسيع ىسب ميحربأ « افعأو نينموم ا وبههأ هيلع لضفنت

 خفت ماس ىبا « لام لا ربخك فيفع سابعنا نب دماح «ملصي ال

 نبا «هب ءاقف اعيش ىفكتسا دنكل هفرعأ ل روجنز ٠( ىوبا) ىبأ «نيما

 ىناقاحل وخا هللا ديبع ىب لجأ ءهللا ىفني ال رسجاف لغيلا قا

 « هللا الآ ملا ل ىر اوك ىب دآ «فها لفاج. 2. 200000 16016

 8610061 ىراوخل ى 1 ىراوخل نبا. 856 ممصمو ىلع مساقلا وبا

 راو ن ٍ 0 2 0 (هأطم 1256 1 22 ؟.). 14 ةورص م61

 ىراوخل نب مساقلا وبا هن هزع 1ص 8كدفءطلعم»#. نست ةومتطأك قراذ 2
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 0 مس نأ ظ

 ونهو اًسنوم ةئكبشلا رستم كح هتياضقاو نينا ا ا

 هديب ناك .ىنلا لاملا تخأاو كرس داراف لام هيدي نيبو مزهنم

 هذه ىف رسأو دعم 5 ءىشل الو هل ضرعد ال فسوي هيلا دهجوف

 0 لج 0 عيلع علخو فدسوب عمرك اف داوقلا نم خعامج ةخعيقولا

 4 يل 3 .٠ . ف . هو ٠

 5 علم ىو 0 أورسأ جنا سنوم ,ركسع ىف ناك نم دوف عقلطا

 سلجت نأ لمتب فرعت اهل ةنامرهذ ردتقملا ما ةديسلا ترما ةنسلا

 ركنا ةعمج لك ىف اًممي سانلا بتك ىف رظنقتو مهاظملل ةفاصرلاب

 لوا نسلجو هيف نعطلاو ه2 هبيع رثكو هوعشبتساو كلذ للا

 10 تاعيقوتلا تجرخو اهيلع حلصاو اهرما ىسحف نسم ابا ىضاقلا

 اونك ام ىلا سانلا ىكسو 65 نومولظما كلذب عفتناف دادس ىلع

 ىنولوطلا انمي ردتقملا وما اهيفو © اهرظنو اهدوعت نم هورفان

 عابرالا نم عسبر لك ىف سلج ناب دادغيب خطرشلا هيلا تاكو 0

 ىرجي ال ىتح جلئتاسم ىف ىتفيو غنامالظ سانلا نم عمسي اًهيقف ا

 15 خلا ىغاكلا نمك سانلا فلكي الا هرماو_ ملط يدك
 نىيذلا ناوعالا لذاب لاو كد موس نأو صصقلا هبك بتكل

 ىف سلجو ةيديبزلا ىلاوح جهبراضم ىف داوقلا بتراو مرل ضعب

 20 وو مرد عيسم بونشو انم ةخعامج لصوو عماعطال تلبس موس

 0) 0004. ىركيسلا. 05. 14. اذكر, 3 8 5 860 1211. 01-0

 5. رس ب ىلسلا ثا نبا, مالغ كوس 1. كّوس)ا
 0( 000. ىسولطلما.



 1/و ١ فد

 ”اآرأ نب قاحسا كلو نم ىقب نم رخآ ناكو ذكم ماما كلملا

 ليقلا ىف مرتكاو اًناسل سانلا ايعا ناكو هتيصو هيلا تهتناو
 بتكو اكلاص ناك هنا الا الفغم ةيحللا ليبط نو اَلَطَخ

 لإ كب بتك ام اهنم ةفكصم بتكو رابخا هلو هاورو ثيدلل

 هتيكحن هطخ باتكلا اذه ىفلأو مح امل ةيسداقلا نم هلها

 ةيسداقلا نم مكيلا ىناتك ميحرلا نجرلا هللا مسب هظافلا ىلع

 اليكو ىنعي دروللا وبا ىبل اوقف « ىضاحالا رما تملافغا دق تنكو

 : تاهما نيرشعو دحا ىلع ةاهيضكح تارقب ثلث مكل ىرتشي هل

 دواكلا مرخا اناو نيرشعلا مامت ىماو ىناو رسشع ىنثا دالوالا

 هيف لقو هللا اش نا هليجعت كلذ ىف همكيارذ نيرشعلاو 0

 ءارعتشلا نم 0 ضعب

 هقدصلا ا ليلق اي هقدص ىنب 5502 أ ىمصو
9 2 2 

 © هم 2 سدر

 هقيح فطنم ريغ نم ريش دقاعارب ىف 1 كض
5-5 

 ا

 ذقت انك ةقلح 7 ذ لاقف هلكب مالكلاب ىسنأ نأو

 ةنسلا ا ْق 4 35 © داحغب نم ىقرشلا بنامخل ةطرش

 © هعم رضاح هوباو كلما دبع ىب لضفلا نبا

 ن4 زنس نرلخد مث

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راج اهب نكذ

 "نب فسوي نيبو مداخل سنوم نيب تناك ةعقوب ربخل درو اهيف 0

 تناكف رفص نم نولخ لايل نامثتل ءاعبرالا موب كلذو ياسلا ىنا

 ©) 2:0 ىحاضالا (000. ىصاخألا). 8ةوو. مان درولا ىنأ نبال اولوقف.

 65) 0-2 اييّكضي (000. اهيصخد). 6 0 مكدارف.



 ب عز كدب 41

 اًميقمو ربصتم رايد لماع :ناكو وتلا هوريع نجح نسابعلا

 ردتقملا ىلا عاركلاو سالسلاو ثاالاو لاما نم فلم ام لمحت ةقرلاب

 ملف ىرمتكببا فيصو اهدقذ رضم رايد رما هتوم كعب بوطنضاو

 © اهطبضف ىناوفصلا ىنج اهدلقو لزعف ىضري رثا اهيف هنم رهظي

 5 مشل ”تبسلا» مولي ئعمسملا مهعاربا “تب وللا" نييبط ا

 بابب اهعطقأ علا هراد ىف :نفدو. رخآلا عيبر رهشا نم نيقب لا

 باك :لق ' املا القاع يعمسملا ميهاربا نب -هللا“انكبع“ ناكوا نانا
 ناكو ظفخل ىسح ناكو اريقك اعامس 5 ئشايرلا نع عمسو ثيدشل

 هريع مالغ ىركيس تام اهْيِفو -ه©دنوق ناكر دنا الا اًملع 0

 10 ردتقملا لاخ بيدرغ تام اهيفو 8 ندادغبب رافصلا ثيللا ىبا

 نا هيلع ئلصو ةرخالا ىدابج نم نيقب نامثل كاعبرألا ||

 رضحو .ىتيع : رضقب !'ىفدو "ئسوم ما وخا ٌيمشاهلا ساب 0

 ةاضقلاو ف اوقلاو هنب.ادح عومجو نك نسب يلف 7 يزوملا هنزانج

 ىبأ ريزولا ّئ ىأ ا دوس ردتقملا نم سحلا ل بجاذل وصن ناكو ف للا

 15 ردتقملا ىلا وصن هجوف هب عاقيالا ىف ٌاليعو هناكمل لاقثتساو تارغلا

 ه«ء:يشاحو هلعها عيمج يف ةرانجل رضح لف تاوفلا نبا ناب هرعشي

 ال نا كنكما مييلاف هيف كرما فاغنا ىلع امزع تننك نا هل لقو

 «متقو سيلف ذه رح ردخقلا جوف اذك» قمعيمج ىلع ردقن

 ام كّلقو بيوغ نب نوراع 8 مول كلذ نم ةعمح دعب عاخو
 00 قف * كلذ للعدد هغاول عىل كقعو ةامغألا قل 5 تا 0 . 1

 كديبع 0 لضفلا هيلع يليصو خيبلاع 0 علب ىلقو ناب خعلس '

 0) 000. رمع. 5 000 8



0 

5 

0 

 تاب

 مث

1 
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 “م ا زكي دعب

 ىلأو ىكئافلا ىننعلا نامتع 2 تال كا يي د رد اهيفو © هبباع

 الجر ناكو هلتاقب رفظ مث توبات ىف دادغب لخداو ناسارخ فيرط

 © تام ىتح دكيدخلاب لقتو برضف ىدركلا مرالع ؛ىناملغ قم يدرك

 . هللاب ردتقملا ىلع ناعع بحاص لاله ىب ديا اياده تدرو اه هفو

 ا خيسراغلاو 0 اغببلا نم ا 8-1 ل 2

 رص نم ّىناغفلا اميس نب مساقلا مالك انهو 109 كودس ؟ابظ

 ةعيشلا كثاق ةسابح برح ىف هنأ ىسحو هوالب مظع نأ دعب

 ىنتح مهب برغملا لها فيس رادو اومزه كق رصم لعأ ناكو رعب

 تدروو ليللا اوبكرف هباكحاو ةسابح مزهو هلك مايكنف مساقلا جف

 "اهلا باب ىلا لضو ايلف ةيلاعلا 0 هيلويو 0 ءاطقالا

 ىف هل اونذا ث رجاضو لم نأ ىلا ليخدلا نعنمو اهب هوماقا
 ريثك ىدص لجر مساقلا ناكو هيلع ةمعن كلذب اودنتعاف ليصولا

 ىلا اًليلع اًدبيك دادغب لخد ذنم لزي ملف ةينلا ىسح 20

 نم نيفقب ناحل عبست عيل مويس خنسلا هذه 0 0 ىفوت نأ

 ةفاصولاب تنفدف ردتقمال كنب تنام اهيفو 8 ةجلمل ىذ

 تام رخآلا ع-وبر رسهست ُْكو 28 رفص 3 ثدحملا زوطم ا ءايركر

 داوقلا نم دحا هتزانجج ىع فلخي زجو  لاشل بيرغ ىب مساقلا

 كلذ ىشع ىف ايزعم بيرغ ىلا ويزولا تارفلا نبا بكرو هالجالاو

 وبخل درو رهشلا اذه ىفو ة©هتادغ ىف هنبا نفد ئذلأ ميلا

 اد

 ادي



 ا 0 4

 بصب ْن ها د ر ةبصيلا لما ىرك ىفقو سيخ نح ليلخ .ب :سكلا ةاقانا

 قو + ة©ايلاوتم ارهش ةءملل ةاليح نم اوعنميي نيسيكلا |

 بلكي فرعي جاسلا أ ىسبأ ركسع نم لجر ثرو خئيديلا هذه

 هلقتعي ناك سلا ىنأ نبا ناو ىولع عنا يكف املا 0
 5 ىلا بذكو نيزاتكملا 3 رانبد خدامدلكت هل ىرجاف هن برع هدنأو

 دق ناكو هبسن نع هرظاني نم هيلا سحف كلذب بسلا نأ ىبا

 ا نأ نى ل 56 نب نسل نبأ 2و ظرظان لأ 5 نبأ نأ مهاب تع

 نسب راؤسن ىلأ ملسف ا ناكو «رظافف بيقنلا راموط بأ رضحاف 1.92

 لاوش ىو 9 سينمل ىف هعضوف ندادغبب ةطرشلا بحاص كيك

 ك
 و2

 نبأ لخدو ادي هباككأ نم خاب هلو ةعييقب عجباشكا 7 اديعا

 ف اهف ىحالفملا .ناتاخ يابسلا نا نسبا مزه نا ديب ل |

 نبأ ىلا كك ىسجع نب ىلع نأ هياعاف هللاب ردنقم ا ب تاوفلا

 اريبدتو ةفيلخل ىلع ةليح ىرلا ىلا ريصي نا هرمأي بسلا قنا

 5 اماف تارفلا ىبا نم مالكلا اذه هللاب ردتقملا عمسف هيلع

 هل لاقذ ه درأد 3 هكيع ايو ناكو دنع ىسيع ىب ىلع لاحلي
 تت

 ىخآب ه ةقلغنم ياسلا أ نبا اهيلا تصضهنا ىتلا ةيحانلا ىلع

 بِيقو اههنم لتقف نم كايا الو هتبيراحم هيلا تيبتكف كلما

 عيقوتلا هتلأسو هيف نذأف اذه ىلعف ىف نينموملا ريما تنذاتسا

 20 مءل كلذ عضقودم ىسح عيقوتلا رضحاف ىدنع هعيقوتو عقوف د

 فيصضي رو هسبح ىف ىسيع ىب ىلع ىلع عسوو ردتقملا نم

 هن) 000. 8. زم. ,: ا



 امد ةكليلع 0 ىف هد فشكف ليخبلا نئاخلاب ىف
5 - : - 

 ٌراهتتتالاو تيد و .ببأو تن اير جو برسم نيا

 5ب- - هع

 رقتلا هيلع تاع اذا ديفا اهم نع أو افقلا عفص نيا
- 2 

 'لطحألاو 00 نبأ طق : نسل الو ديلا 2-5 -

 م اورلا ىب .ميأو اصخلا رصعو 5 اهلل مّظألاو ناذالا كد نأ
 د 300 1 32ه كح

 رامضملاو يرحب نيأو مسيز 0 تو اكللا فتن نبأ

 - ةم

 از8 َققْف ناف ككشاف كن اطْلُس َكّنم اذ ريع ىنضري سيل
-" 

 تاب

 22 ادخلو رايخلا كسيبسلاو عيسأف 507 هب ان 3

 وهو 4 ىث 5/,فاملا ليا ىبب ميعاربا كتخا با ىلع 5006 00

 قلو ئمامللا ردبل بتكي ناكو نجا نب نيك لي سلا وكب

 همرغات لاوماب ولا نبا  رجئاطلا لع 5 قييح ركب اباو روبنز ابا

 .درو ةنسلا هذع ىو © هراد ىف هل دجو ام عيمج ثذثخاو

 م 0

 عيفش لبق نم ةرصبلا ريمأ لامير نب ليلخ نب ىسمل ناب ربخأ
 ةحيبق روما ىلا هلي لكمو ةرصبلا ىف ةريسلا ءاسا ىردتقملا

 ىتلا قوسلا قرحاو بكرف هب اوبثوف فئاظو قاوسالا ىلع فظوو 5

 ةماعلا نم ةعامج اولتقو دجسما ىف هليخ تيضكرو عماتخل ليح

 '0 للك رق ميلا كلذ ىف ةغمجل لصت رو ىجاسملا ىق: ناك نيم

 هباكتأ عبنجاو ريمن ىتبب فرعي عضومب هراد ىف 0 ان حملا

 ادم هلوعف هلوعب ىردنقملا عيفش ىلا ردتقملا م ا

 جرفأو ردحاا  ىمعاوشل 7 ىيأ سباب فرعي 58 نم الجر 20

 06) 000. 8. م. 6) 000. 5 رابؤلا»

 ه) ط0 كعيجحكجز 000. كيكاد. 0) 008. 1ةهححسص ىحلرداملا.

 © 14 ه6 ىعازشل دكيحم نب (مساقلا) مشاه فلد وبا.



 مكانو هضعب لكاع لام ىلع هرداصو هل ظلغاو تارغلا نبا هيلع

 3 للي نه ىلع ىلأ تارفلا با بتكو © هيباع قابلا

 ىب نيسلمل ىلع ضيقلاو رصم ىلا ريصملا ىف ماشلا لاعال كلقتملا

 0 نب نيك ركب ا يح ىبا ىلعو روبنز ناب فورعما هد

 دادغب نم اهب هيلا ذفنو تازامج لع مداسملا خنيدم ىلا اييلكا

 خنيدم ىلا ةرداصلا لم لجو امهيلع داصقتسالاو امهترداصم كعب

 اهازاجن هيلا انسحاف ءاطقق نباب ارفظ كلذ لبق انك كقو مالسلا

 ضعب ايهب , ىتعو اهروما ئسحو :امهب ففر نام,اضينا ماظن

 10 ىف 5 امنا رسزوسلا نأ ةفيلخلل ليقو دادغبب ناطلسلا خةيشاح

 فيرط ىف تازايإل ىلع همدخ تاقق نم امداخ ذثفذاف امهاتق

 الا اهظاني لا ماطسب ىبا رماو رصم ىلا اهنمو فشمد ىلآ ةيرزلا

 هبحج امم كلذ ناكو امهيلع فنعي لاو هيلا هجوملا مداخل ةرا 0

 لام امهنم ذطخاو ةءاسالا ةياغ امهب ءاسا ناك هنال ملطسب ىلا ||
 15 ىسبأ ةرظانم هوخا نيستا وك كّلقتو هنكاأحا هنا لاقي اليل 0

 هيلا ناك امم ةىيش ىف هيلع !كتشي و اضيا هب اققر 000

 هدرضع رطانيل رصم بحاض نيكذت ىلا هامّلسو هيلا انسْكلا

 ءارعشلا ضعب هيف لقو رجعلا ىلا كلذ هلعفب بيطلا وبا بسنف

 بيذعتلا ةعنش ىف ٍفبهذم نم هيف امل هتركذ ارعش 0

 ٠ ءاصقتسالاو 20

 راصتنا كيف سيل لكعلا هب هسا يطأ ىلا بيلا بأ. ايا
 2 در -ّ 0-0

 راظتنأو خلفسقو تلينأقا نسعي ليف ت تظتتأَو تحبيذاش دقا

 ه) 008. نا 80166 ىئارداما.



 4 1 مدع

 اهلمح رانيد فلا نيس ىلع دعم رمالا عطقف هيبا ىلا تناك ىتلا

 نم نيقب عبرال ناسا نب تن توبانن ؟ىجو :ءبتاك بنج دنع

 هذه ىف سانلل مل ماقو © ىبرغلا بناجنلاب هراد ىف نفدو لاوش

 © ىمشاهلا كلملا دبع ىب لضفلا ةنسلا

 زم مد تماخد ل 71

 سابعلا ىب رابخا نم ةئسلا هذه ىف راد ام ركذ

 تلحو خيش ماسبترو مورذأ كلم ليسر مداسملا ادام لخد اهميف

 هيلع عسوو دعاصل تناك ىتلا رادلا اولوئاذ اًجلع نورشع امهعمو

 باب نم ةفيلخل راد ىلا مايا دعب اولخدا رق فئاظولاو لاونالا يف

 نو فاصملا هل ىبع دقو مظعالا عراشلا ىف هب ءىجو ةماعلا 0

 ةماعلا باب دنع امهتبأاد نع ناسيئرلا لوناف رادلا ىلا مرخملا باب

 ةفيلخل نم اميذا مث شيوفلا علوا ويصاقملا تنير كقو راحلا الخداو

 ف هيدي نيب 00 نسب رسيزوسلاو ض أرذ ةبام 52- نع

 فيطو هلثم ري مل ام شرفلاو رهوذلو ةضفلاو بهذلا تالآ نم 5

 ةليغلا طوطشلا ىلع تعا تكح هةلجك لل ايبب وبيص رث هيلع امهب

 ةسلايط علخل ىف ناكو امهيلع عاخو دهفلاو عابسلاو ه« ةفارؤلاو

 رد فشلا نيرشعب نينقثالا نم دكحاو ككل ورهأو م خاقتم جابيد

 بناخل ىلا امهب ربعو امهعم اوءاج نيذلا عم اذشلا ىف لجو

 امهب رم نا ىلا ةلجد عارش ورئاس ىلع فاصملا كم دقو ىبرغلا 0

 0) 1601. 0-1 1. 89 تافارؤلاو.

 5) 000. هلقش. 86هوألكاتخ هع 111. 01-6

0 



 ةطرش نع ىنولوطلا ىدمي لزرع ةنسلا هذه :ىو . ه0 ةركبلا

 هذه يسم مرتك أ قف © ىبيضلا ليد نب راؤن اهيلوو دادغب

 وخا رهاظ' عب هللا تبع ئب رهفاط ىب ويرعلا كيع ىفوت الا

 ةريكل ريثك بهذملا ىسح اًضئاص اًدبع' ناكو رهاط ىب ليد

 اهيقو 08 رهاط نب رهطم هبلع ىف شيرف رباقم ىف نفدو

 © ىلوالا ىدامج ىف ىناسارلل روصن قاب فرعي: لكثع ثّدح# تام

 ىف ريزولا ى سلا نسب -سابعلا ىب لجا ىسملاوسبا"تام ا

 © ةاهل موق هلهاو ةرازولل هسفن مّشرو بدالاب ىنع دق ناكو نابعش 9

 10 ناميلس وبا تام اهيفو © نولوط ىببأ مالغ 3 تام اهيفو

 ىلع هيا ىلع ضبقلا ليق عئاوبل نب دوأد نب ىسيع نىب دواد

 © ءالجالا نم هتزانج ىع دحا كفاك ملف نيرهشب ىسبيع ىبا

 قدر 'قاحبلا "ىف نيح نسب ناخرط مكلف ةنسلا هذه قو

 ريزولا ىلا :بكرف  ناضمر رهش ىف اجاح رينيحلا نم هاف

 15 او اوش نم تيقب غليل ةرشع ىدحال نينثالا مهي ىسيع نب ىلع

 55 اعرج هباع ع رع هيبأ ىع ويزولا هأرعف ربخ هدنع سجلأو

 ىلع ءاول هل كقعو مايا ةثلث دعب سيمبل موي ىف هيلع علخو

 لاعالا ىىع اوظونو .لعلا ىلع هفاخسي هيخا ىلا بتكف هيبا لاا

 ه)ر ىلا[ طمو 1066 هج111016 ل9210 اآططد 21019:1عط دل ا

 ظواقلط. 55. خان ظفطصتتقو 182. 11, 4 ةةهو0. وره 0 راهدنقلا
.61 8115816118 

 6) ىاتتف 523711 ة]-خطط85 1طن ج183-1ةو2 5211115 120111116 قطان

 آلزة ه1 81هطقطستتت ه0 م081 2201ه م3615 80]عطق7ص6 ةم10 831228-

 21005 06عزأ (طمسةلطقطأ 6000. 2ورعتق. 16 7 7. 860.)

 6©) 00 سحادنك.



 تا

10 

 من 5

 ب مد نوبي

 | يادطاادو دلما نع بكرا يطق نم لطول املا
 أ نق نويمشاهلا هب حعيصف هبحاص فلخ نب ىسوم هعمو

 ىف عابلكي الا هعم ناك نم تارغلا ىبا رماف جهقازرأ رمأ ىف اوجكضو

 باحتا بجاحك ناب رماو ردتقملا كلذ ركذاف ليقلا ىف اوطرفاف ءىب

 هيبلا اورختعاو تارفلا ىبا ىلا هخاشم راصف رادلا نع بتاملا

 ٍهنع ىضر ىتح هيف ةفيلخل ملكف انلاهج لعف اذه هل اولاقو

 ةبيكرب اوبكريل ةيرجلمل ناملغلا ىم ةعامج تارغلا ىبا ىلآ مضو

 نم باتكلا نو اهيفو © هيف نوكي عضوم لك ىف دعم اونوكيو

 وتم جرب اهروس حاربا ىف راهدنقلاب 6 هنا هيف ركب ناسارك

 هذه نمو صيشح ىم لالس ىف سأأر فالأ ةسمخ هيف اهب

 ةدودشم ةعقر اهنم سأر لك نذا ىف اًسار نورشعو ةعسن سوؤللا

 بايخ نايح ىب حبوش ءاهسالاو هنم لجر لك مساب مسيربا طيخب

 .هللا دبع نب ثراخل ىميمتلا ىسوم نب ليلكلا ريبزلا نبا
 007 اليرعا نب ىتاع - هنسح نب متاح '.ئيلسلا ذاعم نب قلط

 ريبزلا نب بيَبُخ ىب رباج ئندملا داّبع نب ريرج نالع نبا
 000 00 ناييلس نبي هللا احبع «ىحعبلا: ريقلا ني رقرق

 نبأ ليقع ءاول بحاص ناخرط ىب كلام ةراع نب ناميلس

 قالتكلا باتع نب كيعس نايح نب وربع ورم ىب «ليهسل

 ليربج ءالعلا ىب «ناليغ ةورع نب نوراه سنأ ىب 0« بيبح

 نامثع نتخ مبَص ىب فّرطم ىلجبلا هللا دبع ةدابع ىبا

 جدولج نفج دق منا الا لاح ىلع اودجو ةدهضر نافع ىبا

 2) 000. 8. م. 5) ة8دسن 23, متقأ ممدصتص# 6194158 ىميمتلا

 6هعأن, ماو 201011215115 8118'567221 8111013126111, 0110 68811 161761782 29 1112.



 ناطْلَسلاب َكارْعَأ ىذلا اذ ْنَم هبت ىلع ناطأسلاب تنك لق ؛
 ىلا هسأر لمحت هقيوط ىف تام اذه ديزي ابا ىناب ربغل قا

 ةنمي لزعو ة9ديدلخل ىجسلا روس ىلع بصنو مالسلا ةنيدم

 « لامير" مويا ليلخ قب :ئسامل اهيلوو عوصبللا كرام” نس ا
 5 © هيلا اهترامآأ تناك نا ىردنقملا عيفش ىدي ىلع

 ةياقوو رمرولا :نيسنح نب "لع قعانصقتلا
 خيناث تارفلا نب ىلع ْ

 ينقالا ديب :ىسيع نسب ىلع ريزولا ىلع ةنسلا هذه ىف ضبقو

 لزانمو هتوخا لزانم تيبهنو ع ىذ نم نولخ لايل نامتل

 0 مويلا اذه ىف ةرازولا كلقو ردنقملا راد ىف سبحو هيوذو هنيشاح
 اي

 علخ عبس هيلع علخو تارغلا نب ىسوم ىب نيت نكاد

 تريضرق كىسرتثاك ىنلا هعابض ردك | بلع تدرو بو نسب ناميملس

 هعئانص نم هببسب رمتتتسأ ناك ىم رهظو هيلع طّكستلا دنع هنم

 15 هيلع  علخو: ةرازولا تارغلا .ىبا' ئّلو امل هنا هنع ركذو ه0

 ام ةرثكل بهذ طاريق هنم ىسم لك ىف عمشلا ىمت دار ةادغلاب

 س.يطاوفلا ىمت 3 دأزو كده ديم.د نعل هلبقو 8 20 ففي ناك

2 

 لصضفلا 0 ىبا ىدوف 1 كليات اموي بف نلقع عاخ ىذلا 5-7

 مولا ناكو «هلئاضف نم كلذ سانلا ٌبعف اهيا هلامعتسا ةرن

 20 نوعبرأ خليللا كلثو مويسلا كلذ ىف ةرأد َّ ىقدس هنأ ثراو ىبأ "00|

 ه) 000. 8. م. 7 ١

 6) . 8"هدنه 1٠ م 6011 15 15“ 6) 000. طتع هأ ةطقته 8. 2, '

 14 هى. لامر. 0) 22052511166 دحاولا كبعو ةاتمانو رم. هو 2

 للا هموم طلع 7106111 6886 2؟-(00.
 (درك
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 مل مقاو هاتّيم دجوف ةالصل كح رث ىّكغت نادعب

 © ئمشاهلا كلما ىبع نب لصفلا ةنسلا هذه ىف سانلل

 مهب كنس نلطد رش

 سابعلا ىنب رابخا ىم ةنسلا هذه ىف راد ام وكذ

 نامركب كيربلا بحاص باتك درو ةنسلا هذه نم مركملا ىفو

 ناكو كيري ىاب فورعملا ه« ىنارعشلا ديح نب كلاخ نا ركذي

 ىلع فلاخ نانتسجاسو نامركب يار هالو ريزولا ىسيع نب ىلع

 لاومالا هل نمضو هسفن ىلا سانلا عمتجو اًريما ىعدو ناطلسلا

 ىمضو سراف بحاص 09-22 دب براك دعم اوضهنيب نأ ىلع

 8 1 ول يس و ناو

 هتلجاعمو هيلا شيج ذافنا ىف ىماملل ردب ىلا ردنقملا بتكف

 نم هببلأ ةسضو كردب فرعي هداوف نم أَلكاق رحسب ةحنلا جوف

 شيل فنافنأ لبق ردب بتكو ةاريتك اوكسع سراف لاجرو هدنج .
 عم ةيفاعلا هل ىمضتيو ةعاطلا ىف هبغري ىنارعشلا كيزؤي قا ىلأ 5

 ام هللاو كيوي وبا هبواجث ةيصعملا لابو هفوخو خلونملا ىف ضايهنالا

 ءّلجو رع هللا ليق هنم ىلا ةردبف فحاصملا نحنتق ىلال كفاخا

 ىنابيب بكوك ىعلاط ىفف كلذ عمو ىّشحت الو اكرَذ فاحت ال

 رصوحو هيلا شيل ردب فذفناف كيرا ام ةياغ ىنغلبي نأ كب ال
 اهنم ر ادا اىبف  نلا ا اريسأ فخا ىب

 ىنابيبلا بكوكلاب ر تكفل ل ناتهيلا لئاق ديزي افدانب

 نايصعلاو ىغلاب ا عاب لعاج ةياغ لتقلا ناب ملعأو

 0) 14 7 ىارداملا. م) 000. 8. م. 0) 150. 20 78. 0.

 رح 0

- 



 را 8 0 نأ

 جال ىلع عفا خطمارقلا رسمأ ذ هيأ 0 نيبعب ىسبع ب ىلع

 فلطاو ماداهو ةءاطلا ىف ليخدلاو ةاسارلاو ةبناكملب هلغشف ثريغو

 اونياع اًملف سانلا هأطخ جفكو .كلذب مدرف فاريسب ىوستلا هل

 هلعف ىذلا نأ اوملع ةاوجرحأ نيح ةطمارقلا هلعف ام كلذ كعب
9 

 5 هنأ ببسلا اذهب ىسبع نب يلع ىلع « عّنشو لك باوص ىلع

 لبجولا ناكو كلذب ةئد ذاطم 3 لييسلا 20 كلك جحوو ىطات

 ةةبلا تسن اًفيِف لوخدلا نم ايهذم نسحاو القلم حجرأ

 سيل 5 ةخفوكلاب ربك لا خباوت نب متيهلا وبدأ تام زخنسلا هدف قو

 نارمع نسب ناطلسلل الباع قام قاكسا هنم خا نأ دعب

 10 ان 50 هيلع رقي نأ فوخ هلثق ىف لاتحا هنا ليقو ةشقلاا ظ

 .راخرف نب ىيك ب لضفلا تام اهيفو 2 هسفنل هنم نخآ 189

 عيمج ىلع ناطلسلا ضبقف انف ريد نم ىنارصنلا ىناريحلا هاش

 تخاف رانيد فلا نوسمخو ةثام لجر كنع هل تيناكو هكالما

 2 ند

 15 لدعلا سيردا نب 0 تام اهيفو 2. هعايضو هنكرت اوصحاف

 ةراجحتلا ىف الع دق هما ناك ةكم ىلا اح وهو ةّيسداقلا ف
21 
 ّك

 الام دعنا" لجو اهتم لكك مك ناكو ناطاسلا كنع ةناكملاو

 ىقولعلا ىبكإ ىب نيد لاق «(نذقفنلا ىلا جانحا نم ىلع هقفني

 هفرصأ ام ريغ خففت 507 اذ كي 1 1 لوقي اًموي هضعمس انأ

 راهنلا فصن لاق ةجلل ىذ ىم نولخ عبسل ةءاجن ىملسلا

 2) 060: 2 5) 000 أوجرخأ.

 6) 000. عيشو.



 هم [ ا ير

 ' اااسلاب لزنيس ام نود الا قلبن ىنلا امو ىسفن ىلع فيشل

 ردتقملا ىدي نيب فقوو رادلا هب غلبو «ىلتم هئايلوا نم كقف اذ

 ©رادلا لم ةرجح ىف هسبخ مرا يشتت ىلا الاس 3+ هللز

 ىلع ليخدلا نم اوعنمو ةدايزلا نوبلطي ةلاجرلاو ناملغلا بغشو

 ىسيع نب ىلع راد ىلا اوضمو داوقلا نم دحا ىلع وا سنوم
 رق ىلصللاب اوركسعو هباود هلبطصا ىف اوكذو هباب اوقرحاف ميزوملا
 ةئام عبس ناملغلا ناكو عئاطخ اوفرتعاو اولخدف ةنيب رمالاب رفس
 ايسي اعيش !وديرف ةدايزرلا سنوم مدعوف اريك اًقلخ ةلاجرلا ناكو

 ات

 نم ىراسأ رفن ةسمخ لخدا ناضمر رهش رخآ ىفو © اوضرف

 ىجانلا ىب ىلع هل لاقي لجرو هنبا ةزج قيف نيسلخل باكا 0

 مهعارباو هللا ديبع ىلع ضبق رث ءرهشلا اذه نم نيقب ثلتن

 علت ىفو ©اقلطا رث لاخل بيرغ راد يف اسبحو نادم ىبا

 ةخفوكلا ةنوعم كابيسلا نيم نسب ءاقرو ىلق رفسم ىف ةنسلا

 لاقع ناكو نارع نب قاحكسا ةفوكلا نع لبعو ةكم فيرطو

 وسط اهجكساسط ىم ةعبراو ةظفوكلا خبصقو هيكل كيرط ل

 برَضلاو ةةينوطخو لباب موسطو القذاب تارف يوسطو «نيحليسلا

 ةنسلا هذه ىفو © 2اول هل دقعو هيلع علخو اروس يوسطو

 لقو ىسوم ما ىخا سابعلا نب دجال ىسيع نب ىلع ظاغا
 ةلعالا روهش نم رهش لك ىف قزترت ناطلسلا لام «تينفا دق هل

 فرت ىسوم ما لزت ملف اهليصفتب ةعقر بتكو رانيد فالآ ةعبس
 رظن ةنسلا هذه ىفو ©هنع كسما نا ىلا ىسيع نب ّىلعل

 ه0) 000. نيكلسلا.

 5) 000. هيفرطخو. 2هزس06 برو (2). 6 008. 8.2:



 يار دبي 0/

 وىبهنف ركسعلا ىلع اوفطع اذه داكالا ىار اًملف اًديسا رقصلا ظ

 امه نطفف لام امهعمو فيرطغما وسبا يخل نبأو 1 نبأ برو 8 1 "ا

 ايهعم ام ذخأف بجاملا رصن مال اميس لماعلا ناكو #مآ لا ظ

 ذخأت سيل ىف تام فيرطغلا ابا نا ركذ مث امهسبحو لاملا نم

 5 نم فيسصنلل سيمبل موب (عو ل2 نب نييك رغظلا 8 ناكو ةسأر

 0 نادي نب نس هعمو دادغب كدر سنوم لي 9 نابعش

 اًببلصم ليج ىلع نيسمخل رْيصف هلها رثكاو هليبس لثم ىلع هتوخاو

 نم 00 روحت لحجر قفا ريدتو 00 هناكو فنقن 5

 لجولا نطغ كق :خغباس جابيد ةعارد هيلعو لابس ان هفقوم

 10 نم بره ناك ىذلا هنباو دحا هاري ام فنقنلا ريدي ىذلا

 هيلعو لمج ىلع هيدي نيب لم كف رقصلا وبا مالسلا ةنيدم

 عسأر ىلع سدنوبلا عضو نم عنتنمأ لذ ناكو سنوبو جابيد ءايق

 هالواه رثكا سناربلا سبلا كابا نافذ ىنب اي هسبلا نيسلخل هل لاقف

 بابقلا تيبصنو ةيراقصلا ىم ةعامجو لاتقلا ىلا امواو مارت ىيذلا

 15 هيدي نعنو هللاب ردتقملا نب يي لاابعلا وبدأ بئرو قاطلا بانا

 هوخأو ىسيع ىب ايو سنوم هقلخو ةيرذمل هعمو بجاش رصن

 اهلج نشيل تلمع قي تاررسلا هيلع ةميظع ةلمج فلخ نيل

 هلل ديلل نييبشاهلا ىم لجر هل لق ىيك قوسب نيس را 0

 ىقيدانص تألتما كقل هللاو نيسلخل هل لاقف كنم ىكما ىذا 8 |

 90 اذه ىلا ىئراصا امثاو ةلودلا ءادعا 3 تيبنفاو ةيولالاو علشل نما ْ

 ه) 816 013606ه22ج 066هقو6 ؟10عطأاتا'. 56011621518 4 2 أوه 80

 1[. 5 14 . ةةصماتا> باهولا دبع هنبأ هعمو دادغب 3 هلخداو

 ليف رهظ ىلع (10) فقتفد ىلع ايح هبلصف»

 6) 000. 8. م.



 تاي

 هسأر برضغخ كحل :بقل دومه أو جك افر.عبب روش نم لحجر ىلع ماسلا

 ناك نيذلا كواقفر بغشف ببس الب هلئثقف هدي ىف نراك نيزربطب

 ةثاملا وك اونكو ٍهنم عنمف دولتقيل نوراه اويلطو عتامج ىف

 اهلف هل رظني ملف هنم قلل ذخال نيبلاط اودنرتو هرما اوكشف

 ىف ناكو جاسلا ىئأ نبا ركسع ىلا معمجاب اوجرخ كلذ مروعا
 رصن نتخ ىمرلمل اقيشر ردتقملا هيلا فغناو ناطلسلا ىلع كرت

 دنع ٍياسلا نا نبأ هسبحن هيهذم نع هفرصيل الرس, بجاش

 كلذ دعب هقلطا هذا مث ردتقملا ىلا اًباتك بتكي نأ هعنمو هسفن

 نب نيس رما مظع اهيفو © هنع ىضرف لامو اياذهب ثعبو

 ريبكلا اقئار ملسم ابا ناطلسلا هبلا ذفناف لصوملا ىحاونب نادج
0 

 نواصت هيف .ناكو ةبتر مالعأو ةيدضتعملا ناملغلا نسسأ ناكو

 ىكرتلا ابأ نب مسح نب نسل نم ةعامج نادم نبا داوق
 رعسما ىا نبا «نتخ ئيش وسباو امادقم اًءاجش اسراف ناكو

 | ااكسي ةعامج فئار ىلا ناد نب نيسمل :هّجوو «ئيمرالا
 ىضمو هتبراحص نع اذهب هلغشي نا دارا امناو نامالا هل ذخاب

 اهيف تايرامع رشعو بارعالاو داركالا هعمو ادعصم نيسمل

 كمآ ىلا راصو ةنازغلا نم فرصنا ىف مداخل سنوم نراكو همرح

 هباككاب ربع دقو هوقكلف نيسفل رثا ىف ناملغلاو داوقلا هجوف

 دعمو اسرذ نيسمخ ىف روبعلا كيري فقاو وهو اًيداو هلاقثاو

 وأ هنبا ذنخأو هلايع مّلسو اًريسا هوذخا ىّتح ممياكف تاّيرامعلا

 0( 000, يح جاد,

 رثآ

 9 : 2 دحيه نميشتحاوت



 را همه

 فلا .ةتامقلت هلق .عمتتملا لالا : نم :ناطلسلا رص ل
 اوتمكو اهذخاو اهباهتنا ىق' اوعيطف. .تاوذش“ تلت“ ىف تلك 00

 اهنم كتلفف تاوذشلا لما غب ئطفف فيرظلا نضعب ك لسا ١
 نوجراخل رفظي رثو ةرطبلا ىلا ناتنثالا نيعجرو تدعاضو اللد
 5 | 2لي كاسم اوفرحأو اهلهاب اوعقواو طشسأو وقل ىلا لو راصف ع شي

 1 2203 نو 5 30 نمابعلا نب لما غلبو مو ل ا

 ةنوعم عل تلقح 3 0 ىرزؤخ فور 6 فسوب ىب 5 هليق

 ناطلسلا ىلا بتكو اًضرغ هل ضرف اًموقو هناملغ هيلا مضو طساو

 10 لحتم 0 6 هيلا غلبي ملق ىنولوطلا يول هما ربكلاب

 غانم رسأو امهعم نيجراخل تنارعالا“ ؟ةنكاو حابر نب ررتكو ىبلاطلا

 ىرسالاب تعبو ردنقملا ىلا جفلاب كماح بنئكو بلوغ خدام وكأ

 سئاربلا :اونسبلا "نبقو :دوالا ىدامج .ىف مالسلا هشبل

 رسما 2 أ, 00 د 0 معزو 2 اوكاضف لامدل 0 اولجو

 قدام 3 ةخنسلا هذه 0 . طسشسأاو ردييج ع ل

 5 م كح أوجرخو اولشح مورسلا ناب ربضلا 1 7

 نيسيخ نم اونخ نفاع نم 0ك ا شن.عرمم لها نم َُ 0

 90 لاجرو لامب ناطلسلا 5 ىتح مس كلذ ىف رمالا مظعو اعلا

 © ةربثك تاعقو ك..لذ دعب مورسلا ىلع ترادف رغشل لا كلذ ىلا

 0 ناركس وسفو خيانج لاش نتعب مخ نب نوراجل تناك اهيفو

 .٠ ىررخد .0000 (0



 ثايب

10 

20 

 نزع نزلا خيم

 ميحاربا وبا فرص ةنسلا هذت ىو ةهرصم ىلا بلح نم ريعالا

 قالا رصق لاا نع لماعلا ىِررُعلا ركب ابا ديز نسب رشب. نبا
 ةنيدم ىلآ لو تام نات ع راقللاب هبرضو هبيلاطف هيحاونو ةريبم#

 بيشالا ىب نسل نب مساقلا تام اهيفو © توبات ىف مالسلا

 نيتليلل ىقوت سانلا هنع لجو ثّدح دق ناكو دمح ابا ىنكيو

 . هيقف الو ضاق هترانج نع فلخاي رثو ىلوالا ىدابج نم اتيقب

 ةىدتهملا نب ركب وبا اهيلع ىلصو ةجامل ىذ نم نولخ تسل
 هللاب ردتقملا رماف تاراقعو اًعايضو اًرهوجو اًريقك الم نتفلخو

 © طق للجر اهكلم ام ةنس نوتس اهلو تيفوتو هلك كلذ ضبقب

 ىلعو ىناسرخل متاح ىلع ةكم فيرطب ةنسلا هذه ىف عطقو

 ملس نم تامو مرذل اوحابتساو لاومالا اوذخاف قءاطلا كرم ىبا

 ىف سانلل يل ماقاو © متاح ةلفق ريغ لفاوقلا تملسو اًشطع

 © ىمشاهلا كلما كيع ىب لضفلا ةنسلا هدف

 ميم نس نتلخد مم

 سايعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 مضنأو طسأو ةهجإ راث نيبيبلاطلا نس الخ ناب ربخل كرو اهيف

 ةرصيلاو زاوالاو سراف بحاص ناب عقغلب هنا 0 حار 97 0

 ه) 14 "ابر 5 8 م. 6 بجدرغ. 01. 1207. هلآ. 497. ك1 ألة.

 6) 0060. 8. م., 1طط 81-1)]. 6 "6.

 © ةطاا-ةكهط. 11, 112 ىنيسمل رع ىب نسل
 0) 28م0 داوسلا لفا 14 ابار 6 ةدماغاب رهظ. 7. 6. ةط



 نا م“

 نيكتب ىاحللاب ّيناساركل سوبا قاو روعالا «اكذو .غلغيك ىنبأ لإ

 5 رخو ميا ةةنسس لوألا عيسبر وجدت 3. سنوم لع علخو هتيراكمل

 تازامدل بهتونب ريزولا ىسبيع ىب ل مكلقتو ورصم تب اهجوتنم

 5 اومزهنا 6 خسابح هدتاق عمو هنباآ عم 5 ناكل هللا ديبع شيج

 تاب موجع يفتن ردنقلا كلذب ىسيع ىسب ىف رش

 عجر نث ةليقي ملف ميظع لامت ىسيع ب ىلع لحصوو رد فلا 667

 رانيد فالآ ةعبراب ةعيض ءهللا كش ام نئبا هل عب ىقو ىلع 0

 رصم شويجناب مذاكل سنوم لخدو لجو رع هلل اركش اهلك اهقرفو

 10 ىسع برغم أ ,للعا نم ريتك فوصننأ كو الا ىدايج ىف

 «ناوريفلا ىلا اًلفق هللا - ديبع كلو .فرصناو اهيحاونو ةيردنكسالا

 ةتكو رصمب لاخلا فيض ركذي 4 ىتارذاملا ىلع ىنب نمحت بسلا

 ردتقملا هيبلا .لفناف اهنل :لاومالا .!نم-' هبا جاناإ امم اهب شويا

 بحاص ملسا نب رباج عم ةزامج ىتثام ىلع مارد ةرحب ىتثام

 15 ةدعقلا ىذ ىف رصم نم ربل دروو «دادغبب ىقرشلا بناإل ةظرش

 سنوم فوصناف ىعيشلا هللا دكيبع تومب عيلع ترذاوذ رابخالا ناب

 /اكذ لفقنو فشمد هالو رصم نع ؟نيكن ردتقمل ا لوعو دادغبد ديري
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 نأ ا ذو

 اًطفاح ناكو ّىرصملا جرس نب ىلع نسل وبا انثّدح ّىلوصلا
 هللا ديبع وه ةخيقيرفاب مئاقلا اذه هللا ديبع نأ ةعيشلا رابخأل

 اولهابلا ن .رادغس ىبا وكم ركسع لقا نم ماس نب هللا دبع نبا

 00 دهملا هلتق هنج راسو هيلاوم. نمو دايز ةطرش بحاص

 قس ىنب لزني ناك هج نأ جارس نبا ريغ ىربخاو لق «ةقدنولا 5
 هلو مثاقلا مامالا ناكم فرعي هنا ىعلي ناكو ةرصبلاب ةلهاب نم

 برغملا ةيدان ىلا هجوف هببسب لاما هل نيعمج ىدحاونلا ىف ةاعد

 00١) شلتلا ىرأف بستنملا_ ئفوضلا رمللا نبع قاب يفرعي الجر

 بلغالا نب هللا ةدايز ىلع نسفاف مامالا ةعاط ىلا ارس متامدو

 ىلا جرخ 0 ةييلسم انبقع نيف للا فيع ناكو ناوريقلا 10

 الام هنم ذخاذ ناميلس ىب كمح هب رفظو اهب بلطف رصم

 ناوريقلا ىع هدرطو بلغالا ىبا ىلع بسنحلا راث مث هقلطاو

 وعدا تنك اذه ىلا سانلل بسنحملا لاقف هللا كيبع هيلع مدقو

 . رهظاف « ئرصَبلا ىباب ناوريقلا هلوخد لوا فرعي هللا ديبع ناكو

 ةلعف ركناو انجرخ اذه ىلع ام بسنحللا لاقف ءانغلاو رمخل برش 5

 هلتقف ريونخ نباب فرعي ةيراغملا نم الجر هللا ديبع هيلع سحف

 ذخاو اهحتف ىّتح سلباوطا لما رصاحو دالبلا هللا ديبع كلمو
 كلو مدقو رصم كيري هشيج لبقاو ةقرب كلم رث ةميظع الاوما

 الول ةظوفح ةريتك اًبطخ اهيف بطخو ةيردنكسالا هللا ديبع

 ةلاطتساب رابخالا تدرو اًملو © اهضعب تبلتجال اهيف مفك 0

 بحنو مداخل اًسنرم ردتقملا ضهنا رصم ةهجب ناوريقلا بحاص
 بتكو رصم ىلا ريصملاب ماشلا دانجا لامع ىلا بتكو ركاسعلا دعم

 ه) 165 ةهدتحص 2مم61186 18. 11 60
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 ىلع نب كيا بتكف «قيتف امهنيب ترادو همع ةبراكمب هدو

 مايا ةليعامسأ نب دحا لبق نم ّىرلا ىلب ناكو كيلعصب فورعملا

 ىرسلا لاعا هيلا بطخب الوسر هتيملا هجوو ردنقللا ىلا هتايح 5 1

 لاععالا هذه ىلا فيضتسي امو ناتسب.طو ناجرجو ىسيوزسفو

 5 لفن وك بجاه رصن مب ماعد أريناك لام كلذ ىف نمضيو

 ةئامب ىمض ىذلا لاما نم ردتقملا هلصوو ةيالولب بنكلا هيلا

 ةلفالا روهش نم رهش لك ىف هل ماقت ةدتامب ماو مهرد فلا

 ىف ميقي ام ىرلاب ناطلسلا عايض نم هعطقاو مرد فالآ ةسمخب

 ىلا ردتقملا بكر ةنسلا هذ ىفو 858مد فلا ةثامب ةنس ّلك

 10 هنباد .ترفنف دعحلمل ريزولا -ىسيخ نب ىلع تأب ابكرو ن0

 ىلع هلجو هتماقاب باكرلا باحصا ةفيلخل رماو ةلوم ةطقس طقسو

 اهنم راعشا هيف تليقو هولجو هوضهناف هتباد

 لاح طوقسو لجاع ىوخو لاب فّسكل َىلَع اب قطوٌقس
 لاف ريح ا 0 باكا ا لب كل اَعَل انْلَق امف

 15 لام عمجاب مامالا طخ ملف بوَغو قوم ىف قلانلا ليكمل

 8 ىلذسل ساشلا ةهصخبا اليخ ئىسيع نى. ىلع نانا

 ىلع هبلغتو ةيردنكسالا ةيبقيرفا بحاص ليخدب رابخالا تلا

 خرصتسيو ددملا بلطي رصم ىلا ةصاخل نيكت بتكو اهريغو ةقرب

 0: ردنقللا ىلع كلذ مظعف ناطلسلا

 90 نق .اوناكو هثوعذب مئاقلا هللا دبع. قبو ىغيشلا هللا كييبع را

 0) 000. نوت. 6) (000. لكيعس. ه) خ01 5600. 01. 1
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 هو زب ةاعيلب

 مدخ هب لكوو هسبلي ام هيلع علخو هل ميقا لزنم ىلا فارصنالاب
 نييبلاطلا بهقن راممط ىبا رضح نا ردشقملا رماو هنومدخ

 هيلع اولخدف هما نومهفيو هنم نوعمسيف بلاط كا لآ حِياشمو

 نبا هلاسف نم كحاو ىلآ ماق امف ةعفترم ةيربط ةعذرب ىلع وهو

 ىسوم نب ىلع نب نسل نب دمحم دنا معرف هتبسن نع راموط
 رث راموط نبا هل لاق ةيدابلا نم محق هناو اضرلا رفعج ىبا

 .بقعي رش اولت ميقو بقعا هنا نولوقي موق نآكو نسال بقعي
 معزي اذه راممط نبا لق ىنح هرمأ نم ةريح ىف سانلا ىقبف
 فيسلاب اوتعباذ ةعنصلاو ةيلذل ىيدج هفيسو ةيدابلا نم مدق هنا

 باحككا ىلا هب ثدعيذف هلصن .ىعو هعناص ىع اولسو قاطلا راد ىلأ 0

 لقيص نم هعاتبا الجر اورضحاو هفرعف قاطلا بابب فويسلا

 نسباب فرعي لبجرل لاق فيسلا اذه تعتبا نمل هل ليقف كانه

 بلحب ماظملا هل دّلقتو تارفلا ىبا باكا نم دوبا ناك « ّىعبضلا
 ىنب ىلا ىعّدملا اذه نيبو هنيب عمجو حيشلا ئعبضلا رضحلف

 ىكبف هلوق ىف يلجلتو ىعدلا برطضاف هنبا هناب وقف بلاط أ

 هتايبقع بهوتسي ناب هدعوو هكر ىتح رسسزولا ىحي نيب خيشلا

 اذه رهشي نا بج اولاقو مشاه ونب مضف هيفني وأ هسبخكو

 دعب لجو ىعدلا سبح رت ةبيقع شا بقاعيو :نمانلا نيب

 سبح مث ةفرع مويو ةيورتلا موي نيبناأل ىف رهشو لمج ىلع كلذ

 برطضا ةنسلا هذه ىقو © ىبرغلا بناجناب 5 نييرصملا سبح ىف 0

 071 ىب رصن لغتشاو ليعامسا نب دجا لتق امل ناساوخ وما

 ه) 8هء. 1ص 1-طزوتتمأ 1. 111 7. 000. 015 ىعنصلا,

 65) 0060. 8. م.

 د



 سارا 0-7 81

 متاح نسهلو :قامأل ةعلس هذه هل لاقف ةريغص 0 ةعاس اذاذ هرهظ

 رهش ىو © فقبطملا ىف هسبحو هلييقتو هعفصب رمآ مق ةوبنلا

 ناوي نم نكق هتيساننشلا باي قاو ةنسلا هتذته ا

 سراف انام ةهباصصا نم هعمو ةةحج وبا هل لاقي ناوريقلا بحاص

 5 جرخاو هيلع عاخو ناطلسلا راد كئاقلا رضحأف ةفيلخل ىلا نيعزا

 © يادنك نب قاحسا نب دمج عم اونوكيل ةرصبلا ىلا ةباككاو وف

 علخو لاتقلاب فورعملا ىرافصلا هنككس نم ردتقملا فقلطا اهيفو
2 

 راحلا روضعح ةرسهأو قزولا بلع ىرجأو اهلوني اراد هعطقاو هبلع

 ثيللا ىب دكمح اًضيا فلطاو ءايلوالا عم بكوملا ىموي يف

 10 لع فوطو كتيبلل ١ عم لكما نهتم وقسفو باع علخو ىدوكلا

 باب ىلا ةحتارلا بيط ةربلا ىسح لجر ءاج اهيفو 89 لبج

 ملسو لاكل بناج ىلإ دعق رث لخدف لنو هيلع ظلغاو دهتناف 5 14 |

 15 كرعأ لوقت امم كرهأ عشرتسا كلو بيدوغ ىل لاقف ةرمالا وربخب هباع

 :كيصن ىدنغو بلاط .نا ىب يلع ثنو نم لدجرا انا لق ذل!

 رخآت نأ ىذلا مهملا نم يو هرببغ اهعمسب نأ ىنعسي ال خفياخكلل

 ةديسلا ىاو ردنقملا ىلا لال لخدف ميظع رما ثدح هيلا ىوصو

 لاخلا رضحاو ىسيع سب ىلع ريزولا ىف ثعبف ةرسمأب امهملعأو

 20 ام خكجصنلا خملعي نأ لناغلو وضن بجاغلو وبزولا لينجاف ليجرلا

 2غ” يسسسس7*سس م علا - ع

 ت> 9

 قيكتكو هنم ىلدأو دفيس قخأو ةفيلشلا لاب لكلا ىتح كبأف 2 1

 كرمهأ 0 هيلخا قفقي: 2ىسشنب ردققملا ربخاف مدشلو ناهلغلا ء

 0) 008. ط. 1. دعلص, م) 1198:405 7111, 284 ةرج ظ



 6 2 كم ديب

 زموض دخل فيدانص كلذ هناقو قى لجو بأ اولو فيفقرو تاثأو شرثو

 نم ' ةاطاس اًشيف هرأد يف ناو بىقتذ ةيبنأو ارهوج اهبف ن 0

 ا عل تدجوف هر ه.أد ترفحو طفس ختام سيخ و دعم بابيذ عفذرم

 سوورلا ةصصرم مقامقو رضخ رارج ىف ةنوفدم ةليلج لاوما هناتسب ثايب

 الطر نيسمخب ليقف وه نعلم ردنقملا راد ىلا اهتعيهك نتلمخ

 ةثام ىلع ردوصف هيلع ىرج ام سانلا عمستو لغو كيدح نم

 "0 نسل وبآ لك هلرنم ىلا قلطأو هلك اذه دعب رانيد فلآ
 لام نم ضبق اًمم حص ىذلا نا ةدّيسلا بناك كيمأل دبع

 ةينالاو قرولاو نيبعلا نم ىرهومل صاصخل ىب دا نب نيسفمل 0

 نمت الو كلذ ىف ةعيض ىمق ال مدهخلو عاركلاو شرفلاو بايتلاو

 يف ةنسلا هذه ىقفو #©رانيد فلا فالآ.ةتس هتميق ام ناتسب

 '00 راطلسلا كل ع قتارذاملا ىلع نب دي باتك درو بج

 شيج نيبو ناطلسلا باكا نيب تناك ةعقو نأ معزي رصم

 رساو فالآ ةذعبس ىعيشلا باكحا نم لتقف ناوريقلا بحاص 5

 لبق مترتكا تامف جوجو ىلع اوضمو مانم ىفقب نم مزهناو ميكا

 مظعو ةفرب ةعيشلا لويخدب راجنتلا بتك تدروو ةقرب ىلا ةلوصو

 لق © هل تناك ابنا هبلغلا نأو ةيحانلا كلت ىف اوتدحا ام

 . ءءاتلث مود لك 9 ئاظبلا "ىسيع- نب ىلع .سلج اهيفو ىلوصلا

 انا لاقف مظانف ى يق فل معزي لجرب ءىج دقو نم هثرضف 20

 نع فشك رق ىرهظ ىف ةدبنبلا متاخ ن ١ ىتمالعو كيلا لجأ

 ©6) (000. ©. ْذ. ز) ©0016 خعسن 16عأ م0688. 008. 8. م.

 © 0060. اتالم



 رار خدمي خب

 تام اهيفو © لوالا عيبر رهش نم نيقب سمخل تبسلا موي

 نفورعملا نيضاقلا ,ةيبراوشلا نا ىب. ىلع ب اهللا ىبع نيالا

 ةيقرشلاو ىدحهملا ركسع ءاضق ىلع هيبا ةفيلخ ناكو «فنحالاب

 ةاجد ريكو ةرصبلاو ةريبه نبا رصقو ٌلملاو شاوزلاو تاناورهنلاو

 ىدابج نم نولخ لايل عستل  ىحالا موي .ئفدو زاوفالاو طسارا

 ىو  ة©خنس نوتلثو نامث هلو ماسلا باب ماقع هركح ىف ىلوالا

 الجر ناب ربخل كرو ليعامسا نب دا لتقف كعب ةنسلا هلل

 فرعي هسفن ىلا وعدي ناتسبطب يمخ 5 اينيسح اس |

 ديصلا دبع ىب كجيأ ىفوش خنسلا هذه را 8 © شورّطُلاب

 نيبيسابعلا مشاه ىنب بيقن لبق ىف اكو يسال راموط بأ

 اجلا ٍحضف ىسوم مأ وخا هدلقتي ناك ام كلقف نيبُيبلاطلاو

 نبا كبح ةنبا» ىلا راموظ“ نبا كالونيب ناك ام درا اولاسو دل

 ىفوت موسي كمصلا دبع نب كحال ناكو كلذ ىلا اوبيجاف دا

 ةتتسلا تدع قرا نمانلا مد ماقاو . © ةنس «نونامتو ناننتا

 © يمشاهلا كلما كبع نب ل0

 ما ريس نكيالحد ىف

 سايعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 قيل نس اعفايكا و 3 فورعملا مداكل عيفش بكر اههف

 صاصخخل ىباب فووعملا دا نب نيسلخل راد ىلا لاجرلاو ناسوفلاو ' ش

5 

10 

 90 لكوف ئجارشلا ركن ةطرشلا .بحاص هفخو ئيحج ىوس ا

 رهوجو .لم نم هزاد هيوعااام عيمج ,,ىلعا :ضيقوأ كارل ل
 ه) 000. كيحالابز 710.١ ةنمانته م. "هو 6

 0( 0000 اين. 6( 28 نيعستو.



 تاب

 | روك 02

 كهعلا ليدك هلعسي ردنقملا ىلع هباتك كروو نوعا نب 7 هنبال

 ااا كل 50 «نبا :يالولاب ل دروفاق هاك نم

 ٠ لكيبع ىسب نيني ىكدي نيد ماعلا اذه ىف تحي تا لاق

 كا نب ميهارباو صاصخل ىبا نيب تناك ةريظانم رديريشلا+ هللا

 نبال همالك ضعب ىف ىقأر ١ .فكاملا' نجا نب ميهاربأ لاقذ ه ىقأر املا

 ىنذلا ىف تلطبا ىقل ةقدص ىلم نم رانيت فلا ةئام صاصخل

 ةقدص ىلام نم ريناند ئيفق صاصخل نبا هل لاقف تبذكو 3 هتيكدح

 '00 1 نما ىتارذاملا قبا اذل ؟لاقف“ كين: تلظبأو انا" تقدص "تال
 بجعف ريناند ريفق نم رثكا رانيد فلا ةثام نا ملعت ال كنا

 كماح 6 ىب ركب ىأ ىلا تفرصناو ىلوصلا لق امهمالك نم سانلا

 ريئاثد اهألمو ةكليك رضحان ةنكمب اذه ربتعن لاقف ربل هتربخت

 تس رويغقلا اذاف ائيظنف رانيد فالآ ةعبرا اهيف كجوف اهنزو ث

 الله غنسلا هذه قو 8 ىتارذاملا لق امك رانيد .فلا نوعستو
 نيقب عبرال ثدحكملا © ىبايرافلاب فورعملا دم نب رفعج ركب وبا

 اهيفو © ةيزمنوشلا راق 4 ميفتوا هيا ةيلع ىلإ دفا“ نو

 © 11. ةخنس هدلوم ف ثّدحملا «ةيجان ىب لمح ىب هللا دبع ىّقوت

 جاوخل لاا دلقتني ناكو ءاجر نب نسل نب نسل تام اهيفو

 ه) 000. طلو 8. م., طلق هدتص ذر 18. © 13 . ىلارداملا.

 3 28:00. : ىنغ هز هن ءزسو. قا 0) 14 18:3, لطد

 هآ-طزودنم5 2. 110 . (قايرفلا), 11. 2. 14 :. (ىايرغلا) سايرفلا. 0
 الاهوء]1م51]: ؟.د هن لؤعفت 111, محمحر 14 ةهوير 1*ءر 15. 01. ةاتزناف
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 ."٠ خنس م

 لفتا ئبسارلا ةافوب ربخل ترو املذ هريغو ركل نم بابتلا انا

 ناسرفلا نم ةعامج ىف «ثراو ىب ليضفلا ىب دكحاولا دبع ردنقملا

 سنوم هجو مث هيف رظني نم هجوي نأ ىلا هلام طفش هلا

 علخو ةليلج لام هنم هيلآ راص هنا لاقيف كلذ ىف رظنلل مداخل

 ا

 ىضاقلا هيلع ىّلصو ءاسورلا نم هتزانج ىنع.لاحا فلخي رو ٠
 "ب

 دنع ردقلا ليلج ناكو ةفاصرلا فرطب ىفدو فسوي نب ديح

 ضرع نم هالوتتي ناك ام ىسفل هنبا كلق تام املف ناطلسلا

 10 تتناك كل لاععالا رئاس فقرشو فلطاو بقاعو رظنو سلف شويلل

 هباككا مضو دهسر ىف اونك ىيذلا د اوقلا نم ةعامج لع سنو

 نب: نسلل ىلع علخ رو ردتقما ىب نسسابعلا نا ةمرالسا
 د 32

 لكعي لزعو متن ال هتيالو نأ ملعف عببأ ناكم ةيالول سنوم
: 5 07 2 

 هتفيلخ ناكو رهاط ىب هللا ديبع ىب كمح لوعو (2ىيرهش
 3 ٌّ 031 دو

 15 نب ىرزخ لزعو 2< كفار لا ردب كذاكم ماقو ىقوشلا بنا ىلع

 نقاكاسأ هناك 2 يوغا بنا ىلع سنوسم ةفيلخ ى

 ©ريكالا هيف قيمسو :نيليرسلا ولولا ميهتا ار 00

 بحاض تهاني ليعامسا ىب ىحا .ناب نابعشا ىف 00

 ةهضعب فاخا دق ناكو هشارف ىلع ةليغ هناماغ هلذق نأسارخ

 90 اوعيابو رمالا اوطيضف هناملغ رئاس عيتجا مث هلتق ىلع اوعطاوتف

 0) الآه همدصقاتش 0611112 هات كبع 4 ليضفلا ىىب دكحاولا كيع

 ثراولا نأ ةهسمانه م. ., 14 0هطلتقوو 010ألان“ 22120

 6) 1241. 01- 0 1. 81 ”. رانيد فلا فلا نيع اهنم.

 © 00 مداخل 0 111 انا كال راس 7



5 

 مي 0

 و أ”.١ خمس

 اوفا ال نينموملا ريما ٌفح هل لقو «ةفيسم مارد هيلع رثنف

 هجو ىللطي لجولا لعجو هل فقوف ةليلاغلاب سرفلا ىلط ىف ىف

 ىلطي لبقاف هندب رئاس لطأو ههجو عد هل ليقو هنم رفنف سوفلا

 هلوح نمل ردتقما ىب دمحم لاقف ةيلاغلاب همئاوقو سرفلا فرع

 نيج ركب وبا نلق ةنسلا هذه ىفو 68لجيلا اذه انل اوفرعا

 '115 مأشلا لاعا ىلع فازشالاو رصم: لاعا 5 ئثارذاملا ىلع ىبا

 ناضمر رهش نم فصنلل سيمبل موي كلذو هيلع علخو شريف

 ىلع هل دقعو اييس ىب مساقلا ىلع اضيا راهنلا اذه ىف علخو

 ةخآلا ىدامج ىف ةنسلا هذه ىفو © :ةقرب لاعاو ةيردنكسالا

 هعم نكي رثو ةنس لك ىف رانبد فلا ةثام عبراو رانيد فلا فلا

 نمضت هنال ناطلسلا باكحا نم لاعالا هذه ىف هكرشي دحا

 «فلختف هلبع ىف ام رئاسو ةنكشلاو عايضلاو يارشلو 4 برملا

 ةخينأ نمو رانيد فلأ فلا نيعلا نم رابخالا هب تدرو اميف

 /لامإلو لاغبلاو ليخأ نمو رانيد فلا ةئام ةميق ةضفلاو بهذلا

 عم ناكو بوش فلا نم كبزا ىقاطلا عيفرلا زل نمو سأر فلا
 هل جسني ازاوط نونامت هل ناكو خلغلا ربقك خعيضلا عساو كلذ

 02) (000. دفنشم. 6) (000. 8.

 6) 008. اياردامو. لةء06غ 11, م. 10, 2 طقط## ايارداب 000 م286-

 1ع" عدت 01313 7106117.

 2) 1ذءنغ 1.1. 8 ثرألا 6) 000. فلك.
 /7) 181221 115[(260 313 0 ايه همس مكس هنأ ذص لامأل

 607 ععاناتتل ر 311 57166 8.

 ٠" -ي



 ل #0 ار

 عهنم تبسف ناسارخ نيملسملا ىلع كارتالا تراغا ةنسلا هذه قو

 لاجرلا نم تلتقو .لاومالا نم هب تيبهذ ام ىلا افلا نيرشع وك

 ةريثك شويج ىف اهبلاو ناكو ليعاملا ىب دجحا عيلا ررخف

 دكفواو ىرسالا ضعب ثقنتساو امش اًقاخ جنم 0 لققف عاعبتأو

 هلعفب هيلا ديحسي ّىدامفاب فرعي اًخيش الجر ناطلسلا ىلا 60

 نامركو سراف لاععاو مالسلا ةنيدم ةطرش هيلا بطخبو كارئالاب

 قو © 8نهع باتك اهب: هل بتكو اهدحو»:امرك كاان

 ىذلا هللا كيبع نب ني ىلطأ خنسلا هذه نم اذ ةرخالا ىدامج

 علخ اهيفو  ة©امهلزانم موزلب اره هللا دبع هنباو اميز ربزو ناك ؟

 10 ىلاخ نب .ئلع :ىلع .عاخو :فاريس» ئلوو ةرخلا ىب ملسافلا

 نابعلا وبا بكر ةننسلا هذه قو . © ناولح ئلوو ىذا

 ءاول هيدي نانو ٠ ىنسكلاب فورعملا رصقلا نم ردتقلا ىب -

 ناملغلاو هلك داوقلا هعصمو برغملا ىلع ردتنقملا وسبا هل هدقع

 هنيهي نع ىسبيع نب 0 هباكر لوح مدل ةخعامجو 5 رجل

 ع راشلا ىف راسف هيدي نيب بجاش رصنو هراسي ىع مداخل سنومو تاب !!

 2 ىشركلا ةعبرمب لجر هضرتعاف هعم سانلاو ءاملا ىف عجرو مظعالا

 ه) 816 لفقو. ]ص 600. 0م1120 217.

 5) 000. زممونندس ركلا هم ركدأ. 0) 000. ىنسحلاب.

 2) 003. ىشرتملا لونغ 19, م. عد مدهموهتال ىسركلا أ
 عزم 601016 لاوج25011 210 ل2181, م. .١) 860 4 هدع 1م80 له-

 ما 100 م56 (8151. عممعت» ؟11, هاذ, 8) دمدتقط طه56أ 9

 1 هنو لكيبعس 06 0110 7. 71211. 01- 0 رص. انا", لولعمط1 2. هالو 5

 (ظزطا1. 0همعد, *,.*. 5). 1ص هلتتق 10015 همن لوعفكت (111, م. هر

 15 © هلتكما“ همه ىشركالا»



 ا". خخنس

 حبع هنبأ ناكو لقعو هاهد اذ هيف ىارلا ىسحو هب ربخل لها

 اًداوج طل نسح ظفللا ملم مالكلا نسح اًعيلب ابناك هللا

 نب هللا دبع لصو ةليلخل ىدابالا ملقيو ةليزلل اياطعلا ىطعي

 لو ام ىلا رانيد فلا نيعستب هتيالو ةكم ىف هلام نم نود

 ىضر ةنسلا هذه قو ةدلحا نأ نمم اريثك هاطعأو هريغ هب ة

 ىدهملا ركسعو ةيقرشلا كلقو فسوي نب ديد ىضاقلا نع

 ةفيلخل راد نم بكرو دوس ةماعو ناسايطو ةعارد ةيلع علخو

 © ةيالولاب هدهع هيلع ئرق رث نيتعكر ىّلصف ةفاصإلا دجسم ىلا

 لصوملاب ناد نب هللا دبع ءاججهلا نا بوثوب ربخل درو اهيفو

 دنكل ثاغاو ةاييدرك عما نال هلاوخا اوناكو داركالا نم ةذعامج دعمو 0

 ىلا هاججهلا وبا راصو ةميظع ةلتقم عنيب تلتقف لصوملا لسا

 نم ةرصبلا لها ملظتو 86 ةعاطلل علاخلاك هيلع رماتو داركالا

 | 00 ىلع ىلا هيب اوكشو يادنك .ىبا ىاكتسا نسب سمحت ب
 كيتنسي لعل رو هيف رماقسا نأ كعب هنع هلوعف ريدا

 0 00 || ل ثا ىنلوطلا احب .ةضملا لوو هننود ىلا. لاب 5

 ناويد 5 نب “ هيدي ىَلوو ريغنيدلا ح انك ىب قاكسأ

 #1 ميفاربا ىسيع نب لع نليحا دنقلا لفت نيف 2

 نب نيسلو نامثتع نب ديعس هيلع فلضتساو شيال ن

 سنوم ليخد ةنئسلا هذه نم رخآلا عيبر رسهش قف 0

 ىلع علخن انام هاطعا دق ءاجيهلا وبا هعمو مالسلا ةنيدم مداخل 0

 ناك ىتلا ةباجتل عم ئروشقلا ,صن كّلقو 9 هيلعو سنوم

 رذانمو ىربكلا رْذاَنَمو روباس ىدنجو سوسلا ةيالو اهآلوتي

 © مداخل ىلالهلا اننا كلذ عيمج ىلع فلختساف ىرسغملا



 را أ

 © يمشاهلا هللا ىبع ىب كلملا دبع ىب لضفلا ةنسلا هذه ىف

 نبعلا 'ىنب رابخلا نم تسلا ءذه قى راخ انا

 همم 0 مرديا) لواط ىلا ئسيع“ وم ىلع دادغب ىفاو اهيفف

 5 نم هب ىضمف مركماملا نم نولخ رشعل نينثالا موي كلذو ذكم نم

 اًقيس كّلقو اهتيالول هيلع علخو ةرازيلا كلقف رحتقملا راد ىلا هروف

 « دحاولا دبعو هللا دبع هينباو هللا كيبع نب ديد ىلع ضبقو

 ناب اودعوو رادلا ىلا راهنلا كلذ ىف اوبكر كق اوناكو اوسبحت

 رمالا عقوو هيلا اويلسف هيلا ىسيع نب ىلع ملسيو عيلع علخ

 10 هللا لبيبع ىسب 5 ىسبع ىب ىلع للعدو ؛ ةونظ ام 527

 ةيانعلاب تيّلوو لاومالا ا كلملا تببرخا هل لاقف هرظانو

 ناكو ءاباوص 5 املا لعقا ينك ام لاقف ةئنسلا ىف رات

 ىلع تاعئاصملا :فخأي هانست نم ركذ امي هللا ىيبع نب

 15 ةوشرب هعئاص نم لكل دهعب ىفي الو ةباوت نب متيهلا ىلا ىدي

 اهنم 8 ةريثك راعشأ تكي تليق ىتح

 90 0 شط 5 ف لود ةعاقر لأ 0 فيفي الق 2
 0 د ه2

 «عاضب مه رشوأ 6 ٠ ىطخأف هيلا اورامص* ىدنن شرسلا لسعا اذأ ا

 نس 0 هتك خيَشلا ن وذ هةنم لعفلا 0 ركفمب * سيو 4 1

 ه0 رك انبغ لانا ب , ليصل عا ليق هللا 50 ديحت ناكو

 ن) 1طد ه]1-طزودتأك 4. 108 7. باهولا لبعو 6.
 مز 1 5132 قماكلا ف: 0 10 ريخذ هيدك وعيت د

 0١ 10. لاحب اذه ىف مدا“ 0) 70«. ذط [ ظ



 رب 0

 ل ري 3 كدب

 ةيقولخ ءاتمك ةلغبلا تدجوف ةولفلاو ةلغبلا قرضحا نم ثهجوف

 . كلما ناحبس بنذلا ةلدسنم ءاضعالا ةمات فلل ةيوس ةولفلاو

 هدلبتو ريزولا هللا ديبع ىب كمح وجع ىار امل ردتقملا ناكو

 . واوعالا ىلا ةيمشاملا ىسوم مأ اا سابعلا ىب هدجا كلفنا لق

 ' اهلا ,ىا قباب فيرعملا ئيج نسب كي نب دجايد مدقيل

 الف طساوب راص ىتح هب لبقاو هيلا يرضف ةرازولا ةديلويل

 نب دا ىلع سابعلا نب ه«دجحا مّلس ناطلسلا راد :نم برق

 نب دمحم ربخل لصتاف رانيد فالآ ةتلث هيلا لجو ةرازولاب دمحم

 ىبأ ومهأ تيضقملذ راغيد فلا نسيمخ كرمه لوا َّق هني الوب ا

 ماعلا اذه نم لاوش ىقو © سراف ىلع اًّيلاو كرو لغبلا ىأ

 '0 لكلا زيكا اكو رفاظا نببدللا دبع نسب هللا كيبهأ ىقوك

 بلع محي دعب 0 نينامتو ىدحل ىبا وخو انعو رو امهفو خلالجو

 © مشيرق رباقم ىف ىفدو ىمشاهلا ءديصلا دبع ىب ديحا

 ثراولا لبيع حجج ليضفلا ند لدحاولا لبيع ليضفلا وبأ تام اههفو

 سانلل مد ماقأو و كمل ىذ نم نيقب عبسل كتنسسلا موسبل

 0©) 000. 22816 دكماح.

 م) 000. ه. م., ن6 ءاتنودنس ةيلونل 1هعت 1

 ©) الوصتسو ةيوبنتسد, 1611. 0101-01 000. 8و0و1. 1. 28

 0) 1611. ه0-1مان: 1. 80 7. نيعبس و نامت 860. 14 هأ طقكاتف

 هوا هلت © 148. راموط نب“

 /) 10. شيرف رباقل ءقصالمللا دادغبب خيمشاهلا رباقم ىف.
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 فلا ذم سمخ ةباوت نب مقيهلا ه.وبأ خبيلاطف لقا نب اع

 نافاخ بأ ربزولا اوعئاصو لالا تبب ىلآ اهلا نيسمخ اهنم اولمكخ

 ختام ىلع ةعامج ةباوث ىبا رداصو ريشصك لامب *بداوق ىباو هنباأو

 ةيقبلا تيضرفو اهلا نب رع ارد نبأ اهنم ليبخ رانيد فلا

 ةاذه ىف رهظو هرببغو ىضاقلا براوشنلا نأ نسبا عانم خعامج ىلع

 ريزولا ناقاخ نب ىيع نب هللا لكبيبع نىب نيك ومهأ فعض ماعلا

 ةعايج دحاولا لعلا ىلوي ناكف هرما عيمجو هيأر ىف ديتح نم
 ايروداب ةلاع دق ىقح تاعئاصملاب مّدقتو مايالا نم عوبسا ىف

 10 ىذلا لجرلا لخدي ناكو المع رشع دحا اًرهش رشع دحا ىف

 انأ هل ليقي ىتح هفرعي الف هيلع ملسيف اًليبط ارهد هفرع لق

 درو اهيفو 1 ةقرعبل الفذ ذئعاس كعب هاقلب مث نلف نب نلف
 و9

 نم ريثك هم يورخو ة لتلاب فسعي رونيدلاب لبج فاسخاب ربخل

 فاسخلاب اضيا . ربخل دروو ؛ ىرقلا نم ةحدف كبد تنفرسغ منك

 15 اًثدح كلذ ناكو رحبلا ىلا اهطوقسو نانبل لبج نم ةميظع ةعطق

 ركذي رونيدلاب ثيربلا بحاص باتك فوءاهيفو هه رد

 نامحرلا هللا مسي هباتك ةكسنو ولف تععضو كانع ةلغب نأ

 بابلأ هناياب كشرملو نيلفاغلا بولق هربعب ظقوملا هلل ديل ميحبلا

 يف روضملا ىرابلا هللا كلذ لاتم ل ءاشي ام فلاخل نيفراعلا

 90 مكذي عفر نيساموقب فاوطتلا ربخ لكوملا ناو ءاشي ام ماحرالا

 ىرملا ىلع نب دجحا باكا نم ةدرد ىناب فرعي للجيل ةلغب نأ

 كنم اونياع امل ةبحعتو كلذل سانلا عايتجا فصيو ةولف تعضو

 0) 12هقو6 12 000. كا ف



 تاب
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 مثل 3 ديل ٠ زك دبب

 رهش نم تعبفقب ايل ةرشع عبردل سيمدل مود ه«ريجاشوم فيصو

 سانلاب محو ©ثدكخلملا ةىقرخلا تام اهيفو 8 ناضمر

 © كلما دبع ىب ليضفلا ةذسلا هذه ىف

 0 خدم نيخد 8 6

 سايعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام وكذ

 نأو سانلا نى 5 ثيراوملا خبلاطم عفرسب ردتقما رفعج رسمأ اهيف

 هنأ حدص 0 لا ثارسمص ىف دحال ضرعي الو ماحرالا ووذ ثروي

7 

 ' لم لصتم للعتو هالب ىف كلذ لبق نم سانلا ناكو ثراو ريغ

 . قاكسا نب ديح يرخا اهيفو 8 نيلماعلاو 0

 ىلا اوءاج ةغطمارقلا نم ميق ةبراحمل هباككأ ضعب ءفيجادنك ى

 اهيف سانلا ىلع هفايساو هيديا اوطسبو اهب اوثاعف ةرصبلا قوس

 ةديدش ةمدص ةطمارقلا مهمدص فيجادنك ىبا باككأ هفقأو املف

 ناكو ةعامج فيجادنك ىبا باكا نم لتققو عيمرف 71-

 لاو عما دغلب املف ل كم اك جرخ دق قاكسا نب ديح

 ديع نب ليحت .راطاسلا سهنافذ ةنيدلا ىلا أردابم فروصناأ هتكوش

 اماقف هل !ذدمو فيجادنك نبال ةنوعم ريتك لجر ىف ئقراغلا هللا

 ةنسلا هذه نم نابعش ىو © ةبراحمل اضرعتي رثو ةرصبلاب

 / نب دمحم هيخا نبا ىلع و ئارذاملا دا نب ميعاربا ىلع سبق
 ةهشمش سيسسسسااسلا

 0) 000. ريجكاسوم. 8906مو ريكشوم 86111 نانا“

 5) 000. قركلا. 156 قىطت ىلث ه5-1هددتص ٠ص 4ط0ه11عط د

 ةطسعل, ططقطقطأ, 2/هدم742517:, م. ادد ه011. كطدتن1-اكهطقمتسر 11

 2م. اثر 1طط ة10-1]ز3051 1. 104 3.

 ه) 000. طلع ه6 0هز206 ىنحادنكر 860 21151 هصقتت نيجادنك

 02 1276210, ام جادنك هأ فيجا لنك.



 ارز 50 مخلي

 ب في رزوتساو «ليوط ردبخ :ىف دادغب اوسبكي نب بادلا

 ثلق تارفلا ى.با ةرازو تناكفذ ناقاخ ىب ىيك نب هللا ديبع

 هلاوماب تارغلا ىبا بلوطو ام رشع ىنتاو رهشا ةينامثو نينس

 فلا فالا ةعبس هل تناك عئادو عم هاهنم عيتجاف هئاخذو

 5 غرابخا ىلع اًقرشنمو !دهاشم نآكو ىلوصلا نع ىكح امهف رانيد

 « تارفلا نب اأويغ فلأ ا ةرشعيب طيح ام 7 عايضلاو

 دانك 1 ك3 :نيق يا 2 خابلج دابا هل 0 لاق ؟

 10 فلا فلا 5 ا تاكو را 07 نيف نم تا ٍدأ

 هوكافو تاو لا بأ صاقتنأ ىع دأد غيب نيلعبلا كسمي مثو « رانيد

 نب ىيح نب هللا ديبع ىب 0 رطجلاو ؛ كراثأ ىسحح عم

 كلقف تارفلا نبأ ىلع هيف مض ىذلا تقولا ىف ردتقملا راد نافاخ

 مول بكرو رايط 3 ةكياجلا فاحب هلوخم كل فرصنأو ةرازولا

 15 ببسلا نا ليقو ءاقفيس كّلقو لجو هيلع علخف هدعب سيمخل

 اهل ىنمض نا ىلع هرماب كضتعملا دلو ما ةيانعب ناك هتيالو ىف

 نم مدل ناكو هرهظي ناك كابر اهدنع دما ىدقو رانيد فلا ةثأل

 ةعكر ةثام دعب الا هنم دحاولا ملكي الف بتكلاب هنونأي رادلا

 هحنسيأ لع علخو ( كغم أوأر امو كفصوب نوفردعنب 6 اوذاكف اهيلصي

 20 م نم لك * ليعو .لامعلاب لحبتساو هيبا ةفالخل لمح ىب هللا 01

 تام ةئسلا هذه :ىقو . ©هلآو تارفلا ىب ىلع ىلا ةطوطخم نإ

 0) 000. اهمد. 5) 000. ناكف.

 6( 000. نملك.



0 

 م از 07

 هتّلع نم نوكي امو هلاح رهظي ىنح هيبال ٌةفيلخ سانلا روما
 © هذيفنت لثم رومالا ذغناو دبا رظني نراك امك رظنف

 1 دا اتوا

 سابعلا ىنب رابخا نم خذئسلا هذه ىف راد ام ركذ

 ىلاو وهو سويسرط ةيحان نم ةفئاصلا مس ةوزغ هادكلذ نمذ

 قرحاو هيلع لخد رث ىنيمرالا ةحيلم نصح رصاحن روغتلا

 ليعامسا ىب دا ليسر درو اهيفو 8 عالكلا ىن ضابرأ

 اهريلخد هباكا ناو ناتسجس يف هناب ناطلسلا ىلا هنم باتكب

 لع نب 4لّدعملا ناو رافصلا باكا نم اهيف ناك نم اوجرخاو

 لّثعملا ناكو نامالا ىف هباكصا نم دعم نمب هيلأ راص ثيبللا نبا

 ميقم وهو ليعامسا ىب دا ىلا راصو ءمنرزب هعم اًميقم ذتموي

 © رفص نم نولخ رشعل نينثالا مهب ناطلسلا ىلع كلذب ةطيرخل

 كحا وهو ّرغالا دعمو هيوركز بحاص مريطعلا دادغب ىفاو اهيفو

 © اًنمأتسم هيوركر داوق

 ىلع ردتقملا بضغ ةكلأل ىذ ىفو تارفلا نبا ىلع ضبقلا ركذ

 لقوو سبحو هنم نولخ عبرال تارغلا نب دم نب ىلع هريزو
 بهن ميقا هرود هتبهتناو هلعالو هل لجو #ام لك ** فشخاو هرودب

 ىلا بتك هنا هيلع ىبعذا ناكو هلا ءاسنو هئاسنب طرشلا ركفو

 0) 40016111 نم. 6 0 جلعز ه1. ه5. ١مير 1,

 066097. "71 , !هأ* , 5. م 04 8ءاققط. م. انءر 1طط آكطم70. ادعو 9.

 0) 000. لرعملا طتع هغ سماع. 01. تموتم 1طص-لكطملال ع. د. 8

 ه0. ؟؟انقذوطصك. م. بك. 6 جدرولا /) 0. كر أ وبس

 و) 008. ريطعلا. 05. 1وط. 1.1. 0 7) 008. املك.

 - . تدروو منار ىلآ دعم نمو هلايعبو للصأ هب :«جوف يخولاو تسيب



 رن مم

 فيصو ىلع علضف ٍبابيد نم سناوبو © عيرارد عيلعو ليدل ىلع

 رضتحو ىركبس لخد رث ردوج مهظخم بهذ قوطب فوطو روسو

 ةرشع ىدحال نينثالا موي دوقلا رئاسو تارفلا نبا ريزولا هلوخد

 ليوط سنربب رهشو ليف ىلع لج دق ناكو لاوش نم تيقب ةليل

 5 8 نب ثيللا هفلخو 3 ونصلاب برضب نمو كركلا هيدي نيبو

 ءاذوهشم اسوي ناكو لجو تارغلا ىببا ىلع علضف رخإا ليش لا

 ثركذتف لق ميلا اذه دهش مهنا ىلوصلا ىبجتب نيك 0

 ردققملا هيف عيوب مولا طه كلا ىاص هانتدح ناك اتيدحت ا

 راح 8 0 لا هللاب ب منيت تبسفأو فاض لاق دللاب

 اولخدا ىف سراف كولمب ىناك هل لوقيو ردنقملا فنك ىلع برضي

 ةعيب موي ىقاص ناكو سناربلا هيلع لامإلو ةليغلا ىلع كيلا

 : © ليقلا اذه فقح نا هللا ىلا وعديو اذهب ثّدح رجتقملا

 نب كا هيلا اهذفنا ناسارخ نم اباده ردنقملا ىلع تدرو اهجفو

 15 كسمو بايتو هلويخو عاباود ىلع ناملغ اهيف دحأ ىب ليعامما

 © ليق نم ىدعا اميذ اهلثمب دهعي رث فئارطو رومسو ةازبو ريثك

 فرشاو ميساحف ءاطعلا باتكل رميزولا تارفلا نبا سلج اهيفو

 .لك أ ليلق رمهالا نع ىروذ راغدد فلا ئئتام وكأ خنامبخ ىلع ل 9

 © رغسو فقفر ىف لاملا نم دجو ام يرخكاساو جنم هبانك 8

 90 نأ نب ىللع نب هللا دبع ملف ماعلا اذه نم ةرخالا ىدامج

 ىّلوتب هللا بع نب ةديح هنبا ردتقملا رمذ ىضاقلا براوشلا

 ه) 000. عدارد» 6) 1211. 01-0141 1 69 ؟١. ءاتتتتح 70 8ةنأن

 فنحالاو 710. 12128 815 3220



 م )16 خمس

 نآَدْغِب نم هجوتو :صاخل نيكت هنانكم ناظلسلا ىّلوف ودعم لماع

 لمح نب رفعج ىفوت ةنسلا هذه نم لاوش ىفو هرصم ىلا

 . ىلوف برغملو قرشملا ناويد ىلي ناكو ريزولا وخا تارغلا

 ماحد 0 هنبا هب برغملا ناويبد « نسحملا هنبا ريزولا

 © ختس نيعسنت 5 ام 0 نىيدب جملا قاد نم

 تا

 © ٌيمشاهلا كلملا دبع نب لضفلا ةخنسلا هذه ىف سانلاب محو

 5 سا ييلحت

 1 ا اووا ديورلاو أد ام ركذ

 هعمو مورلا ىلا ةفئاصلا ةازغ نم اميس ىب مساقلا مهق اهيف 0

 لامأل ىلع اولج كىق الع نوسوخو 00 نم ريتك فلخ

 بهذلا نابلص اهيلع مورلا مالعا هنم ةعامج ىحياب ى

 عيبر رهش نم تيقب ةايل ةرشع عبرال سيمثل مي 0 خضغلاو

 هتبراكك بدنف هيلع امب ىوتلاو ىركبس فلاخ اهيفو © لوالا

 نيسمل مايفو داوقلا هوجو هعم صخشو ففوملا مدلغ هماك فيصو 5

 ئمامحلاب فووعملا ريبكلا ركبو ىرشونلا مالغ ردبو نادي نبا

 برهو هبحاص لاتقلا اورساو ةومزهو زاريش باب ىف ىركبس اوعقاوف

 «نامرك ةيحان ىلا هلاقثاو هلامب هكسع 5 فئفو هنع هد اوق ضعب

 مالسغ هروكميس هسا ىذلا ناكو 1 ىركبس 0 ويقل كروو

 00 بحاص اذ دماك فيصو 2 مث ليعامس نب 2 20

 ه) 0 د م) 003. فشو
 6 000 روكا.

 د



 ءاعبرالا هليل 55 © رانيد فعلا ذثام هل كلسخا ةفا يس

 © رجفلا عولط لبق ءاتينخ ريدب هللاب ىضارلا ديد سابعلا

 نيبو مداخل سنوم نيب تناك ماعلا اذه نم ةكلل ىذ قو

 م هباكصاو ثيللا مزهف « ناجكنبونلا ةيحانب برح ىلع نب ثيبلا

 رد نسب نيسح نب 1 لييعامسا هامخاو ثيبللا سنوم رسأاو

 دادغب ىلا هيدي نيبب عليحث هتضبق ىف اوراصو ربنع ىي لضفلاو

 لذ ندروهشم لافح ىلع دعم ناك نمو ليذ ىلع ثيإلا لخما

 ىب مساقلا ردتقملا هجو اهيفو“> ه©اوسبح رت سناوبلا اون 3

 10 ىف دنل نم فيتك عمج ىف مورلا ىلا ةفئاصلا ىف ايزاغ اميس

 را ىنابيشلا كيح ني ءاقرو ىلو اهيفو 2 ©:ىبسو متخف ٠0

 رض اهنع .مسحو سانلا نبع نىوملا عفوف ةّكم قيرطب دو |

 ىسحو لتقلاو بلسلا نم فيراطلا ىف هنولعفي اوناك امو بارعالا

 يامل عجر نا ىلا ةيحانلا كلب اًميقم لزب و كلانف 1

 15 ماعلا اذه نم ىلوالا ىدامجلو © جيف هلعفل ىيركان# 8

 ةكمب تناك لويس ىف تقرع .ةعبرالا تايببلا .ناكرا ناب ربل 007

 ىف هلثم ري ل اليس ناك هناو ميمز رثب تضانو فاوطلا قد

 رهاط نباويك : يفوق اهنف لاوس قو  ةايقيدخا مايالا ميدق

 رباقم ىف ىفدو 5 يقيدانصلاب فو رعطلا و ها نسب هللا دبع نإ

 20 © لواهبلا نسب قاكاسأ سب ليا ىضاقلا هيلع ىليصر شيرلا م ا

 ىرشونلا ىسيع ةانوب ربخل تر. #© هيقفلا ىناهبصالا نواد نإ 0|

 ه) 000. ناجدبونلا. 6) 000. 8. رم



 مدنا )907 زخنمس

 لفق رث نادغبب ةماعلا ىلع كلذب هباتك ىئرقو ةريثك اًجالعا

 نيج نب رفاط رخا ةنسلا هذه نم رفص ىفوو 8# اًفرصنم سنوم

 "ا لوملا لاملا نم .عمرلي ناك ام داريا رافضلا. « ثيللا' .نب ورع نبا

 نب ورع مالغ ىركبس بتكف هب عفادو ساف لأوما نم هيلع

 ةديوخاو رهاط هيجوت ىف نذاتساو هدارياو لاما لح ىمضتب ثيللا

 نيو ىركبس عيتجاذ كلذ ىلا بيجاف ناطلسلا باب ىلا ىرسا

 ىلع ىركبس ليتسا ىتح ةديدش برح منيب ترادو قيلع هالاو
 ىف اولخداف ناطلسلا ىلا هيوخاو رهاظب ثعبو ناممكو سراف

 "نب كثيللا نا رث ىركبس لوس ىلع علخو ةفوشكم تايرامع
0 
 امي

 ليج“ ىتبا بيقعيو رهاطب ىركبس لعف هغلب. امل ثيللا نب ا

 : الاثق القتقاو ىوكبس هاقلتف «سراف ديري راسو كلذل بضغ

 سنوم تدنف 086 ناطلسلا ىلع مدقو ىركبس موهذاف !اديدش

 ناملغلاو ءايلوالا نم فالآ ةسمخ ءةاهر هيلا مضو سراف ىلا مداخل

 ةنواغم ىف ليلو زاوعالاو. ناهبصاب نواعملا باصصا ىلا باتكو

 نسبأ ربزولا هعصم صخشاو يلع نب ثيللا ةبراحم ىلع سنوم

 سراسفب عايضلاو سار مالوو 4ىاتربعلا رفعج نب تمدح تازغلا

 اوضري ملف رفعج نب كيح اهب جدعوف جقازرا ىلا دنخل ناتحاف

 باكا ضعب معزو ةيرض هتباصاو هركسع اويهنو هيلع اوبثوو هدعو

 ه) 400361 ىب» 6) 000. طلع 66 1218 8. م.و 31

 00076 16عأ م0981 هتوخاو. 6) 000. اسراف.

 2) 81غ 00076 8ب © 9 . ط159 م6هةم1606. 14 +“ ,١111

 قبايربفلا, م5604 هك هطط. 5 ه6 84 هسص.2 4. 1316 هطتتغ ةستنم 8

 (14 5*8, 8 5 2), ه60 ءمدكاتقاتق ه8 تتحسن قط 8وءاع» 1هطططستس 0

 ذطد طردته 94501]5:2"1-21 نأ ةهسدتتم 301 تود هطتتك (؟. اطل“

0 



 10 م

 علخ ةرخآلا ىدامج نم نيقب عيسلو 8 كلذ ىطعأف هسفنل

 ىلقعو هلوسرو جاسلا با نبأ بذاك ىناوصنلا لكي « ىبأ ىلع

 صوخشلاب ر.ماو عاخل هيلا تلو ةغارلاو ناكبرذا ىلع فسوهل
 2 2 ك1 كلا

 رمهأو مداشل سنوم ىلع عاخ نابع نم فشصنللو ةليغ كل

 5 خعامجو نفيا ركسع ق جرد مورذأ وزغل سوسط ل 5 صوخك . لأ

 ٌبحاو. يمرثلا قاص ىلع .لسقت ىف «سنوم' ناكو :«فاودقسا ٠١
 هداعبا ىف تارفلا ىبا ريزولا عمم ىعسيف دادنغتبب هرواجج لآ

 ملف كرابملا ىب ةفيلخ ٌرغالا هوبا هيلا مدضو ةفئاصلا ىف فرعا
 فارضنالا ىف هيلا بتكف همذي ركتقملا ا بتكو سنوم هضراا
 10 ف هنأ جنيب فالتخا الب سانلا ليق عمتجاو سبحو ف رصناف

 الو هنم عجشا مجعلل الو برعلل سراف رغالا ىبا نمو قا

 نب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو 2 8 اًدلجو اًذيا مظعا

 137 يم كاشف © كللا كبع

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام وكذ

 16 هه بيقكي قا: رهاف ' با: ردجقملل حلو ماغلا فعالا مرتكملا 3

 كلذ شعبي مثو 6 تاهسلاو ماردلاو رهئاندلاو 6 سارغلاو مدلعالا ع

 كيس ناطلسلا ىلع. مداخل سنوسم :باتك درو اهيقو اة
 مدقت /مىتلا جيلا هتازغ ىف مورلا ىلع رهظ هناب مركملا نم نول

 ل رساو ةميظع ةخلئقم عنم ليتقو عمرهو 11 خنس ىف اهركذ

 ه) 000. ىبأ.
 ة) 8ومو ةدمم1ه71 ه 1وط. ؟اثمكر 12 ةهو.ر 1ذط ه1-1طل]ةهنتقأ هن هتف

 6) 000. ىسوم. 0) 000. ىبأ.
 ه) 004. و. م. ط0 مالعالا 1200. 21-0 1606 ١ دراطألا.

 7) 008. ىلا



 تاب

 اوذخاف داوقلا نم ةريغو ةصاخل نيكت يف ةعايج هيلا بتوف

 هناملغ نم كلذب هعم ناك نم عمس املف اميب هولخداو هغيس

 :باجخل كّلقو «سيشل يف ماسيأ كيعب ىسوس تامو اوقرفت هباككأو

 ©لضفو للةعب اًقوصوم ناكو ©« ىروشقلاب فورعملا بجالمل اًرصن

 بلغو مما الع ىق نسل نب سابعلا مايا رخأ ىف .ىراصنلا ناكو

 ام وكنب هيف كهعف ردنقملا ىلا جرما ىف عفرف غنم باتتكلا غيلع

 رث ةمدخل ىع عطاقساو هحارطاو هضفر نم لكوتملا هب هع ناك

 عيبر نم نيد عبرال تبسلا موي قو 8 خايف كلذ مكي رف
 يف راسص ىتنح رصعلا ىلا ةردغ نم ملثلا دادغبب طقس لوالا

 هلثم ري من رما كلذو عباصا ةعبرا نم وك هنم ةرودلاو ىوطسلا

 مّلس لوالا عيبر نم اتيقب نيتليلل نينثالا مي ىفو 8 دادغبب

 0١ ١و صاصلخلا نيازأ ديور نب دمتو ىضاقلا ايغسوي نب سلمخ

 عفشو مهضعب لتقف نرزاخل سنوم ىلا ميغ ةعامج ىف شيلل بناك

 ةعامج ىف ءاميس ىب مساقلا هجو اهيفو © فالطاف ضعب ىف

 كلذنل صخشف نادج ىب نيسمل بلط ىف دنالو داوقلا نم

 هللا ىبع ءاجيهلا نأ ىلا بنتكو ةبحرلاو ايسيقرق ىلا راص ىتح

 هيخاب ىقتلاو هرثا ىف جرد هعيتيو هاخأ بلطي ناب نادي نبأ

 هللا دبع مزهتناف ىهعألاب فرعي عضومب ةيناقدوسلاو تيركت ىيب

 نامالا بلطي ناطلسلا ىلا نيسال ثعب رث نيسأل هيخا ىع

 0) 000. ىروسق لاب. 106. 070-01 1. 91 . ىروشقلابب 8
 هللط1 ه. ع. 2 139 ». دغ هم. هذ ه1 6000. (هأذطص 1256 1. 34 1.

 مز 1طط 3121-21 1. 89 7. ع]زا15 ن5 بوردلاو ب 860 "ا.

 )امل, 8 هاتقطم رودلا طططوأ.

 0) 008. ىسيع. 718. 18. ؟امك 1 وهف 1 أ,

31 7, 



  5خنس ١15

 نذأف زتعملا نبا عياب ناك نمم ةعامج ىالطا ىف مّلكتو شطعلا

 ني نب هراؤنو ملح نب رهاط ليبس ميل كلذ ىف ردتقملا هل

 ىرهولل هللا. ىميع ىب. نيسمملو 3ئئتارذاما نما قسنا ميال ١

 اوقب نيذلا ءايلوالاو ناملغلل ءاطعلا عضوو صاصلمل ىباب فورعملا

 5 6 بكاون : نعس ةلاجرللو رهشا ختلق ناسرفلل ةيناث خلص ردتقملا عم

 ىلا 0 م.قتو اهبياب امو دادغب 6 يذاج خطرش ما انس ىلع

 نر .لخبي ناو :ضاقرلا سمح ميو واد نب تمس ىلع هاذا

 نب هللا دبع ىلع علخو راغنيد فال اف ننع دوأد نب ني ءاج

 دكاقو دادغب ىبناج ءاضقل برايشلا نا ىب كيحح ىب ىلع

 10 برغم أو قرشا ناويد قيينعت نب رفعج هاخا تيح نب ىلع وب زوللا

 اهنع لزعو اهجساسطو ةفوكلا اًرازن كّلقو هيلع 4 دفلخ هنا عاشاو

 ىلع عاخو ىنولوطلا اكد خفوكلا قل ًاراون لوع 7 ىعيسملا

 رما مظعو 2 8ةفئاصلا ةارغل ئملسلا كرابملا ىب ةفيلخ وغالا ىأ

 ىارلا راداو هنمأي رثو ردتقملا هيهتاف ىغطو ربجتو بجاشمل ىسوس

 15 نم لاجرلا نم 5-- ردنقم ا عببلا ىصواف تارفلا ىبأ عم كرسفأ قى

 تيببحا ام لاعالا نم لوتو تمتش ام 320 لاملا نمو تش

 فيسلاب هتذخا رما 1 هيلع 1 كيرا نم اهّلوا راحلا نع 06

 ْ معا ىلاص ص 5 ضعب ىف نآديللا هعم لخد املخ هلنق

 10 ةذوعبل . ريوس لد اق ةلاعتنم ناحجملا قرط (صضعد 3 سلجو :لعلا

 ه) 000. 8. م. م) 000. ىخادراملا.

 ه) 816 ه1 ةهاو 2292118 6"0071ه11. 20521116111 01112 13 13
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 ذخنس ١14 1

 ىفاص سفن ىوقو ةدايزلا 2دعوو ناملغلا رضحاو هنع ىماحو هب

 ىتح :شعغ عفادو 1و علكف نراخل سنومو مداخل سدوم سفنو

 زتعملا ىبا ةعيبل اهعمج دواد نب دي ناك ىتلا عوململ نضفنا'

 تاوذشلا « ىلا رادلا ناملغ نم انايلغ لج مداخل اسنوم نا كلذو 5

 زتعملا نبا اهيف ناك ىتلا رادلا اوزاج املف ةاجد ىف اهب كعاصف

 ' 001 برهو اوقرفقف باشنلاب عوقشرو عب, ارحاص دواد نب: لمحو
 نك نمو زتعملا ن ٍدأ برهو باتكلاو داوقلاو دنكل نم رادلا 1 نراك

 اورذتعاف ردتتقماب زتعم ا نبأ اوعياب اونك 5ىيذلا ضعب فقخحو هعم

 اولتقو اوذخأف عضعب ىفتخاو هوك ريصملا نم اوعنم عناب هيلا 0

 ىضاقلا بوقعب نب دجا نم ةءامج دعم لتقو لتقن زقعم ا نبأ

 زوجي الو ىبص وم لاقف ردتقملل عيابت هل ! ' الو اًضبذ مبذ

 رتعملا ىباب ىضرلا ىلع تععمتجا ةماعلاو ةصاخل ناف ردتقملاو زتعملا

 ءارودقم اردق هللا رما ناكف هنس رغصل رددتقملا علخو هميدقتو

 ىتو ىلع اهمايا ليطو ردتقملا ةلود رسما ىف سانلا ريحت كقلو

 هتربيبس لدتمبد أووعمدب مو سانلا وب 23 اهتانمبا فعضو اهلصأ

 مني قو ئلوصلا ىيجح نب لمح لو ©هتفالخ ليطو هماياو

 ىلع ىلع ردنقما عاخ لوالا عيبر نم نيقب لاهل عسنل نينقالا 0

 قوسب هراذ ىلا هعم سأنلا بكرو ةرازولل تارفلا نب دمح نبا

 ه) لوط. املا موه. قب

 5) 000. ىذلا. عم) ةآمعاتق 12 ه011. آطب6ه10. 202 81.

>” 1 

 معا يي صح ب نت



 ارك 00 ب

 دعملا نب هللا دبع ىف اوهجو رث ناتغب ةاضقو باتكلا )0

 ةارصلاو : هةلجس ىلغ :ىعلا 8 ئتارذاملا دا نب ميعاربا راذ لكلا

 اوعيابو ةاضقلا رضحأاو مركملا رهظب 0 راد ىلا اهنم لج 0

 هراتخا بقل وهو ةدللاب فصتنملا هوبقلو مرض وعملا ىب هللا دبع

 5 .نشيلل لع م دفاكساو 0 نب دوأد نب دمحم رزوتساو هسفنل

 ىلع ةعيبلا ذأ 1 ناكو ةاضقلا ةرضعح نوفلكح سانلا ناكو 6 29:

 نب دم جئامماب هامدلاو جفالكتسا ىّلوتيو كاوقلا ىلعو سائلا

 ىأ ب دلع ب هللا ىلع رضحاو سيخ 52 قرزالا كلل بعد

 ام ل ما رهعملا ى بال ةعييلاب بلوطو ىضاقلا براوشلا

 10 فو ل غنم وبأ لشفقو * هركدص ىف عفدف ر لتقلا رفعج لعف

 لها 000- قا عل 1 00 نأ 0 نكي منو 0 ةخعيبلا نع

 تمذاك 14 ويلا ٠ اذع قو 8 ايماحو ا ب ردتقما رادب

 ردتقملا اهب "ناك ىتلا راذلا ناملغ نيبو ناحح نب نيستا

 ه) 000. طقع هذ ؟هدثو نط10لتت6 (910. 017100116 1801/01: , 1, امه أن 7)

 ىللر داما (560 ما12018 836م6 766. 122812.) 65 816 ءاتتت نتا 1106 ا

 ذص ه000.: هك ةمدثا-ةكهط. 11, م. اذا, >1 ىلادراملا. 1هذطته 6قاتح ا

 ]ودمتم هوذ نانو 6عهم1: 910. لؤوعفقطر 1ل, ا"مأ هن 1/0550 !-9-1» ا

 م) 1[طص ه1-]طلزونت21 1. 88 7. 12 ه>عء>مأئ0م © ءهطتم2160 طق

 طم ةزصقص: هللاب رصتنملا ىلوصنأ لاقو هللاب  ىضترللا بقلوو 22 81 ©

 طقاتتغ دللاب ىبضارلا هوبقلو نق 185. !مل, 12. 18. هللاب ىضتوملا.

 © ىلأو طه. هفاخكأسأو.

 0) 11316 طقهعع طب 1. ممق115 2116101. 16011887165 طلقت قطانآ-

 اططهفطقسسق 1. ه. كطسمم 1طن لة]ع0ط 282086616 1101190111112, ات

 رصمتع ه0 1060 6201601. (000. ه6ع 11 80166 8. 2. 01186 12311118

 م0و16ه101 2001015 22620080 22000 ا 6»



 م م14 نس

 هدهد ن 5 0 - هاهي © هه

 انهر ثادجالا 3 2 3 بيزو نت انيار مسك

 د6 6-0 6 كنان ولك

 اًهسح  ناينلل لبق محد / بوم نحت
 5 هع د 0 تا --ٍ

 انهي ٍاساب 0 « لزعسب ا 2

 ان 5 رسمأ 0 عضلي حيبقو 5

2 2-22 

 ىنمتنت مهيف كم قي الا 6 كرستأ

 برش :نأ سابعلا ىلع ناد ىب يلا هب عنشي دوم ناكو

 :عيبرصأ نم هيناخ سابعلا ج مختاسأ 221 ركس املك هدنع امو

 ىهتشا كالوم كل لقب اهل لاقو هل ىتفذ عم هنئيراج لا هذ-غذاو

 ىفاخ اذهف ىرخانت الو خعاسلا ىرضحاف كتانغ عام وذ 10

 0000 0 اقل دنع ننيفشلا تدك ركتقوا نشل لك يكيلا' .ةمالع

 ١ تظففف ا اهيلاإ هل تا ةثتكو متاع ىندغلب تاغالمل

 نيسللل ناكو «هتباجا الو ىتفلا لوق ىلا غصت ملف اهترذحو ةيرال

 كذأو معاص ليسرلا 8- نيا رفكي هعهمس ىكذأ انياب يفلح

 رق ةجيدكل اريجا ناك دق ليقلا نم ىرج ام ضعب ىف لاق 5
 دقتعاو قولا كلذ نم هلتق تدقتعاف لق تيار ام هنم ءاج

 هتضغب ىلع بولقلا تعيتجاو كلذ لثيم هيف داوقلا نم ريغ

 0 هلنق ىذلا ناكو 0 ميقلا هب بتثو وهدم

 5 هاعلا نم 000 عيبر نم تبقب خليل ةرشع ىد> نتبسلا 0

 هعلخ ردتقملا علخ مييلا اذه دغ ىفو ٌرتعملا ىبال ةعيبلا ركذ

 ه) 4 ادعم. 001:ه21 هز 8. 6 8 ٠" 6) 000. 8. م.

 © 000. تمنكو 860 مان218 66631.



 0517 مه

 توم لنع اورمأوتو اورظانت كق اوناكو ردتقملا رفعج علخ ىلع * 8

 نب هللا. «كنيع: لع عايأر عمجأو ةخذدلكلل هنومدقي 57 ىلع ىفتكملا

 ىلوت ىلا جباجاف اهدلقت ىف هوروظانو هورضحاف وتعملا

 مّلسي رمالا نأ هوربخاف برح الو ءكمد كفس كلذ ىف نوكي ال

 نأ ىلع رمالا

 ة هب اوضر ىق باتكلاو داوقلاو كنللا نم 0 نم راو. ارفع 3

 نسل ىب سابعلا رمالا اذه ىف سأولا ناكو رس كلذ ىلع جاعيابف

 بوقعي ب كجحأ ىفشللا ده 2 : 00 5-5 0 ريؤولا

 هدقع ناك ام ضقنو سايعلا كلذ ىلع جفلاضف غيغو ىضاقلا

 هيف نراك ناو ركتقملا رما ربتخي نأ بحاو وتلعملا نبأ رما ىف هعم

 10 مدعم هلاح نوكي كيكو هع عم :فالخاب مايقلل ليت ئ

 نع علصنف هرييغ لع 9 قوف نوكيس هيلع 9 نأ ملعو

 نأ مث هركذ مدقت ام ىلع ردتقملل ةعيبلا قع فذفناو وتعملا ىبا

 اهعيبمج سايعلا كلك ىفتكملا ةايح ىف اهارج رومالا ى رجا ردنقملا

 ىلع سابعلا ريغتف .ىهنلاو رمالا هيلا ريصو .ةوظنلو ةلوتملا ف 3

 15 ٍهنع هباجتحاو سانلا ىلع همبك ٌدتشاو هب فخضتساو داوقلا

 ةماعلا هيلا فام كلك ناكو نم فنص لكي هنافختساو

 اونكو هيلع ربجت رث هئاقلو مهل هنذا ىف هل اًقصنم مدخلو داوقلا

 نيملظتملا ىلع فوقولا كرتو بوكرلاب جرماب الف هيدي نيب نوشمي

 راكنالاو هيلع نعطلا رثكو ةماعلاو ةصاخل هلقتنتساف جهنم عامسلاو

 20 عيف دادغي ها أرعش ضعب لافذ هل ءاكملاو هلعفل

 نسلم ايري ككماسيأسب 5 ل يي 0 5

 هان 71 الما قيم هك ىلا رذحأو

 م 18: 87



 ّ مؤ انس

 اهانب ىنلا تالغنسملاو تربنأ 1 نأ ةيرولا عدفرو روما ىضاقلا

 نودعقي اونك ذا ءافعضلاب ترضا قاطلا باب ةبحر ىف ىفتكملا

 ليقف اهتلغ نع لاسف ةعساو ةينفا اهنال ةرجا الب هتاراجتل اهيف

 حالص ىف اذه رادقم امو لاقف مهش لك ىف رانيد فلا لت هل

 تتناك ام ىلا اهندلعأو اهمدهب رمهاف جئاعد وسد بالكتساو نيبملسم ا 5

 رددقملا م 718 رغصا سابعلا ىنب ىم :فالخل لكي ايس« هيلا

 ببحتو ةماعلاو ةصاخل ىلا ميلصتساو اهب ضهنو رومالاب ٌلقتساف

 ”0ذ0 نياتلا ناكل زومالا" نم ريثك ي. ةيلع :مكحلا» الولو اهيلا

 اريتك نودسفي اوناك هتيشاح نم اهريغو هما ىكلو دغر شيع

 عم ه اح نب -- عفو كيناك ةئسلا هلق ف 09 هرهأ نم 10

 دن بهتناو رماع نبا ناتسب ىلا ىنمب اوناك ىيذلا سانلا برهو

 ضعبب عفرصنم يف جشم نم نيفرصنملا باصاو نائندع © نا برضم

 اااه ىربظلا لف  ءةعامج جنم .تام 'ىتح شطع فيرطلا
 0 الا رق ةغشك ىف ليبي ناك لجرلا نا  ىكح نم صعب

 © كلملا دبع نب لضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ب ليوا ف

 سابعلا ىنب رابخا نم خنسلا هذه ىف راد ام وكذ

 ةاضقلاو باتكلاو داوقلا نم ةعامج عامتجا نب ناك ام كلذ ىف

 0) 000. 0 ع 2 جيجان (مانتطعأو "6ع.)ر 1. 100 6 حاجان

 سف 14 7111, 9: مرو يلح دق 83م8 م. |, 6 (ةصص. ©) حافج 56

 2 100 خاج. 110. 1'هط. المار 04 هذ 0701. 1

 85) 000. طتع انمبر طممتع ةون26] انم. 0) 000. ىبأ 8

 ماسوأو هع. الآورمو هزا18 686 كمحك نب ةعيبر (1ةهط. ؟دلر 9“

57. 
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 مك خس |

 هتعيب .نم .قاثلا نينتألا ني رددشملا ملخو رانيد افلا 00
 سل :ةروهشم اعلخ ىسلل ىب سابعلا .ىجا نا سيروشلا لك

 هدي ىلع اهارج ريمالا ىرجت ناو « هتينكتب رماو هتباتك هدّلقو

 هما ةدّيسلا ةباتكو هيلع صرعلا ساّبعلا نب دججا هنبأ تلو

 فذ فارطالاو رهيكلا ىلا سابعلا بتكو هيوخا دمدو نوراه ةباتكو

 ناسرفلل ةعيبلا لام دنلل ىطعاو ةدحاو ةخسن ىلع اًباتك ةعيبلاب

 زوناك اه نفا نيوأو اوىلا باكك) رصأو 6 03 ةلاجوللو وهشأ تاق

 هبجاح ىراتك ىذلا ىفتكملا ىلوبسم سوس ىلع ردتقلا علخو هيلع * 26

 نزافل سنومو ّىدضتعملا كتان ىلع علخو هتباجح ىلع شأو
 حز

 اولواح موب ردنقما خعبيابم مهبل مدق لق ناكو د د لاا

 اوقوطو لايج ىلع اولمحت اهب ةنتف خماتاو فشمد ىكاس فنف

 تلعج لع لع مقانم كتل ناك نمهف مدل وسم ريتك ىلع علخو

 ةعلكل تناك لع هيلا ىكي ل ىمو هلبع ىلع هرارقال هيلع ةعلشل

 15 وعدا 0 بلع تنذاك ام أ زفالل مويدعر ردخقما ا هل اقي شن

 خسمخ مشاه ىنب ىف قرشو فشئاظولا ءارجاو بارشلاو ماعطلا ىف

 هيلع قرفف داسلللو ةاضقلاو ىيواودللا باكتاو لامعلاو داوقلا ىلع

 90 مبصخ ال نمم نوحاسلا ىف ناك ىم ىالطاب ماو. سار فلا 00

 فسوب نب ديح نكاما نأ دعب هيلع لحب وع هلل قح الو هل

 ن) 000. 8.



 تاب

 اذا( 5١ه خذس

 ناكو لق  ©دحاولا ةمأو ةراسو ءامسأو زيزعلا مو سائبعلا .مأو

 هافلخل نالوا رقتسم ىف ىتلا رهاط ىبا رادب دكضتعملا ىب رفعج

 | دلحلو حالا هليل "نم اتيقب نيتعاسل ئميذط قاض, هيف: دجوفف

 *ىجج نا ىلع .ايفاص قراف ىسمخل نب سائبعلا ناك دقو رضقلا

 ىلا معم هب ردكاذنيل 2-1 ىلع اهنكسي نراك ىنلا هرأد ىلأ ردتقلاب

 لاراتست ةليحح فاخ نا :سايبعلا راد نع :ىفابع هب جرعف رصقلا

 © هلقعو ىفاص مزح ىم كلذ دعو هيلع

 دحالا ميي ردنقملا دجا نب رفعج عيوب اهيفو ردتقملا ةفالخ وكيت

 ذثموي وهو /71 ةنس ةدعقلا ىذ ىم نتلملخ ةليل ةرشع ثلتن

 مهسبل هدوم ناكو اموب نيرشعو لل->او « ةذنس انرشع ثمات نبأ

 وبأ هتينكو ١١) ةنس ىم ناضمهر رهش ىم ىنيقب نامتل عمد

 .ردتقملل ةعيبلا تنكو © بغش اهل لاقي كلو ما هّماو لضفلا

 وسما اًبيصنم ريرسلا ىارو هلخد اًملف ىنسكلاب فورعملا رصقلا ىف

 هتوص عفري لاز امو تاعكر عبرا ىّدصو هل طسبف ةالص ريصح

3 , 2-7 03 

 5 ىربطلا ريكذو هرهاط نىب هللا دبع ىب دكيمح راد نم عضوم

 ةماعلا لم تسيب ىف ناك هنا ىكحو ىلوصلا كلذ ,كذو رانيد

 0) الوهط. مى. سلق. ةهو. ذصق. دكحاو ميشو, طمس 20طقطتأ 8انممأ

 ا, 6500. طومتم. 1 6 2. (خح 8) ورهشو

 6) امأر 3: 1



 "ك5 خس ٠

 1 خعبب تدحا اهدحأ نا كنغلب لله ىفتكملا هل لاقف امهب

 ةاف كبنذ سانلا فاجرأ ىف امهل ىرأ امف هل لاق ال ىئاص هل لاقف

 كو ندع ومالا لو زد نأ فاذو ةدسفمد مدلكلا عقوو امهل ضرعت

 5 ثيحشمل هيف 00 مالا اذه نم ةىشب هل ضرع. اذا ناكف هيبا

 وه ىف كيتعالا نب 2 00 ان ىد للا 3 2

 . ب ةشرفلا ل ةدورمع 0 نيسبو هنبب تعناك و ظانم ىف

 ذم ىلأ ليغ هلاغب ترخأ م كدايق نم 3 َّق ليك نأ ساببعلا

 10 ةلعلا تنشأ 5 ( ةريبخ ليت ىلا سقت تفرصنأ /: ةروصلا كلف 83

 رفعج للضفلا نا هيخأ نىسع نام ةدعقلا ىذ لوأ ف ىفتكملاب

 دهعلا لعج دق هناب مدهشاو ةاضقلا رضحاف غلاب هنأ هدنع حصف

 0 هدعب ىَس ىلا

 نحالا هليل نجا نب ىلع .هللاب ئفتكملا تامو» ىفتكملا كو 1.
 15 نينتالا مس نىفدو ١10 ةنس ةدعقلا ىذ ىم تلخ ةليل ةرشع ثلا

 قينس كس هتقالخ تناكو رهاط نب هللا نبع 5 نب ديت“ رآذ 5
 ناكو ةنس ىيثلتو ىنيتنثا حربا ىقت مهي ناكو اهو رعاة 9

 اليود ناكو ايكو ذ كلو 1 ها ني وبا هتينكو 2115 ةنش نك

 هللا دبع مساقلا ابا كلوو ةيحللا رفاو رعشلا ىسح نوللا فيقر

 20 كبعو ىسيعو كللا دبعو سابعلاو كا اابأ انبح ىفكتسم ا

 ةملس ماو لضفلا ماو دم مار ىسومو اًرفعجو لض-فلاو دكمصلا
 ل

 0) 004. اوعجرأو. مز 400181, هم11. آر, 18, لهط. !المأر د
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 تلي

 مي

 م ارز زكض دب

 . كيتعملا نب دمد# هللا دبع ىا ىلا ةفالخل رييصت ىف لعف اًنيدش

 فسوي نب قلم ىضاقلا رضحأو 1 درأد «.ضتاف هللا ىلع

 رمالا اذه تيم نا كدنع ىل ام هل لاقو هنرضك هملأكو هدحو

 'ىم هقحتست ام ىدنع كل دكيتعملا نب دمج هل لاقف كيلا
 نا ىل فلحت نا ديرا سابعلا هل لاقف :لونملا برقو راثثيالاو ءاول

 كل مصناف ىتمحخ دكيرت نا اما نيتلاح ىدحا نم يلد ال

 اماو كريغب هتلعف امك كل لاما عمجو كتعاط ىف ىدهج غلباو

 "000 قلتي ىلع طسبت .الو..ىطمحاو قرقردني قيييغارتوت نا
 000 قيشعلل ىف كيم مل لاقف هىبسي كنتا لعب الو. للمو

 الك ام ىلا اذن ضيست ازول بفذملا_ ليمجا  لقعلا نسح

 'ل] بنك اذا فيكف كرقا_نسحو كتيافك ىف كنع لدغم

 كلذ ىلع ىل فلحت نا ىيرا سسابعلا هل لاقف هيلا ليبشلاو هل

 ىضاقلا لاقف نيميب كل فوا مث نيجي ريغب كل فوا رث نا لاقف
 نيميلا نم ملصا هناف اذهب هنم ضر سابعلل فسوي نب دمح

 3 كدي ّثم سابعلا هل لق مث تيضرو تعنق دق سابعلا لق

 هدظاو دما رخآآ ىف وه لق ىفنكملا لعف امو كّمح هل لاقف كعيابأ

 حور خعيبل ىدي سا ىئارهل هللا ناك ام ني لاكفا لدلك نك

 "00 لايخحم لاقع كلذ, كلعق تام. نأأ كلوا هكسج. ىف ئفتكملا

 ىفتكملا نا مث «لاخل هذه ىلع اوفرصناو لق ام باوصلا فسوي
 نأ ىينممملا ربيصمأ ىأر أ ا ىلاص هل لاقف كرمهأ لقعو قاثأ 20

 0 امهب لكويف دكيتعلا ندب 1 زقعم ا ى د هللا لبيع ب هجوي

 ه) مل]غةهزو طمقتتاتق طلطع 10016 ىذنيسنبب

 - دف

 اداه انآ 9

 د ا فت



 )وه زخنس آي

 خب اع 0 ىثو 0 هيلا بتكو ىعمسملا ه ميهأوب دأ سب هللا يع كل

 ناطلسلا ةعاط ىأ عجرف هوطان هيلا راص املف هيلا دجوتف ىفالذل

 هعمو هل خفغيباخ ناهبصاب فلك ساو ةنايلغ وم رق ىف صخا#و

 نع نش هللا قبل ىسب روصخم طرش ناطاسلا باب ىلا راسم
 ئى 066

 ع 3 عقوا اهيفو © هنبا ىلعو هيلع عاخو هلصوو ىفتكملا

 ملف لابجلاب فّلعتف ه ةيحانلا كلت ىلع بّلغتالا ىدركلاب ىسوم

 صعب هيلع بلغت ناك ام 4 باح نب رفظملا يف اهيفو 8 كركي

 © يميكحلاب فرعي جهئاسور ىم اًسيئر طخاو نميلاب حارا

 ناقاخب رمأ ةرخآلا "ىدامجا ىم :ثيقب ةليلا ةرشع كنلكل 00

 مضر. سلا قا نب. فسوي :برح ناجيبرذا لا جووخاب ّىكلفملا

 ةليل ةرشع دا 8 دنل_ل ىم لسجر فالآ ةعبرا وك هيلا

 بلغالا نبا وضم 1 ليسر دادغب ليخد 0 رهش ىم تيب

 ىفتكملا 3 يعش انعص ا ايادعو ء ىحكجألا متف دعمو

 د ىدفف ةدعقلا ىذ ىف مورل أو نيملسلا نيب ًءدغلا ناك اهيفو

 © سفن فالآ ةتلك لاّجرلا ىه تدع

 ناك دا ع رسفا نسا ا لب ىفتكلا ةّع وكذ

 :تاشحا ىف اًداسفو هنيج قافلغ وكشي ىجحا ىبرىلع نا

 كيذش برذ هذنخاو ماعلا اذه نم نابعش ىف هب ةلعلا تدك

 هدي نم هفاخ ىمكلا ىفاص ذخا ىّشح هلقع لازاو هيلع ظرفا

 كلذ ىهء ايش لقعي ال وعر ىشخل ني نايغلا هيرو د 0

 اًقوخ هفاذكو رئاعللا نو د هللا دىبع رمالا نكد نأ دركي سابعلا َْن كو

 ه) 008. ط.1. هللا دبع ىب ميحربا. 5) 008. فيس. 4) 80
 لصوملا. 0) : 000: طبع حاجان. هز هاو ا ىهجكعالا.

 عك

 1 تسر

15 
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 أم ارا ضدي

 ةريبك ةيده مهعمو دادغب اولخدف مورلا نم مالسالا ىديا ىف نمل

 نيسمل نيب ةعقو تناك اهيفو 9 ناطلسلا باب ىلا اوهّجوو اضيا

 هيلع اوجرخ اوناك جريغو كساو هرمنلاو بلك بارعاو نادج ىبا

 نسب فيصو مزه اهيفو © بلح باب هب اوغلب ىتح هومرهف 5

 0 ,. © بال نم هعسم نمي املاس لحر مث كيفب بارعالا نيكتراوس

 ©كلملا دبع نب لضفلا ةئسلا هذه ىف سانلاب محو

 ١565 خس نءاكد رش

 9 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 نع ىعمسملا ميعاربا نب هللا كبع ٍيورخ نم ناك ام كلذ ىمف 0

 رسما ناطلسلا ىلع فالخلل ارهظم هيلا ىدرك فالآ ةرشع نم

 داوقلا نم ةعامج هيلا مضو هيلا صوخشلاب ىمامأمل ارحب ىفتكملا

 ةركلل ةعقو تناك اهيفو 295 دنل-ل نم فالآ ةسيخ نموخك ىف

 نب دكا هنبأ ماقو دنم تملخ خليل ةرشع عبرال رفص ىف دكجحأ

 3قفو هل تعق ىقفتكلا نا ركذو «هماقم يبا لع ىف ليعامتا

 جورخلاب هماو هيلع علخو ىلع نب رهاط ىلا هعفدو هءاول هديب

 بناكلا روصنم ىب هللا كبع نب روصنم هجو اهيفو © ءاوللاب كببلا 0

 «) 86«. لوط. ؟8حر «. 000. ىميهلاو.

 5) 1هط. ؟كر 8, 18 ه4 14 7111, 1 (ىسحلل) نيسحلل.



 نا ١

 ىلا هوبيجي ملف جامع هيلا اوملسي ناب كيف لها للشاري ةيوركر

 ىفو «ٌعشالا ىسوم ىنأ ريقح ىلا رق يابَنلا ىلا لقنك رق كلب

 عفو: نيكقراوسأ نم فيو. قفشكملا م عيبر رهش .لوأ

 فيرط ىلع يسداعلاا وم "او نفعف ةطمارقلا ىلا فاوقنلا نم هع

 عيبر نم نيقب نامثل نييسلا موي ةطمارقلب فيصو ىقتلاو نافك

 برخلا مدواع رث ءاسملا جنيب ريح ىتح كلذ هموي اولتتقاف لوالا
 :لتقم جنم اولتقو ةطمارقلاب ناطلسلا 3 ؤظف ىلاثلا مميلا ىف

 فيسلاب ةبرض دنأل ضعب هيرضف هيوركز ىلا اوصاخو ةميظع

 هيناكو دهنجوز 5 بنا ةسعسم ذم خاو اويبسأ 0 هغاملب كرلضصتا

 ىف ام عيمج ىلع دنجلا ىوتحاو هنبارقو هيصاخ نم. ةعايحلا

 كلذك لجو هنطب قشف تام رث مايا ةسم+ هيوركز شاعو ةركسع

 اخ اهيفو © امل ىرسا نم هيدي ىف ىقب ناك نم فلطناو ؛

 ىبس سأر فالآ ةعبرا ودعلا نم باصاق سوسرط نم غلغوك ىبا

 ءةقراطبلا نم فيرطب هحي ىلع ملساو اًعاتمو ةريتك ىشاومو باودو

 هروغتلا لهأ * برح ىلع ناكو فيرطبلا سقنوردنا بنك اهيفو

 ىلا بيجان نامالا بلطي ناطلسلا ىلا مورلا بحاص لبق 3

 ىرسا هدنع اونك ىيملسملا نم سفن ىتثام وكنب يرخو كلذ

 نيسفل رفط ةرخآلا ىدامج ىقو 2 سوسرط ىلا هءاتمو هلام برخأو

 لتقف 6 خعقولا نم اوبر اوناك هيوركر باككا نم ةءامجع نادي نبا

5 

0 

60 

1 

1 

 20 باب مور 6 كءام لحسر ا اهيفو © نايبصو م ءاسن ورسأو ةرتكا

 نيماسلملا نم قعم ىمع ءادفلا هلعسي ىفتكملا ىلا بانكب ةيساملا ١ ١

 ه) 000. فيرطجبلا».

 5) 8هء. لهط. ؟لعر 2. 000. هقفرألا. همه م1
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 ا

 | م1 خخس

 ىلا شويمل فافناو اهب ماقملاو ةفوكلا ىلا بورخلل «ريزولا ارجل ىبا

 مركملا نم تيقب هابل ةرشع ىدحال دادغب نم جرف ى ىطمرقلا

 ةلابز ىلا هيوركز راص مث هدنجل هاطعال ةريثك لوما هعم لجو

 ناطلسلا باكحا نم اًفوخ هءاروو همامأ عئالطلا ثيبو ةاهلوهف

 لاوماو لاقثالا اهيف تناك ىتلا ىرخالا ةلفاقلا دورول اًداصتراو

 ىدّلوملا سيفن داوقلا نم اهبو ناطلسلل سيفن رهوجو راجتلا
 لعج كق دسضتغملا ناكو ةناوكلو ءةذسمشلا ةعمو دوسالا 0

 كثعشالا ىأ ىب ميعاربا اًصيا هعمو اًسيفن اًرهوج ةسيشلا ىف

 دا نب تارفلاو بتاكلا ميعاربا نب نوميمو ةنيدملاو كم ىضا
 0 وييهللا نساينعلا نب ل ةيماعا نب © ىسفلو تارفلا ىبا

 اًمايا اوماقاف ةطمارقلا ربخ هغلب كيقب ةلفاقلا 00 تراسص اًملف

 فرعي عضوم ىلا ةطمارقلا ليقاو ناطلسلا لبق نم ةوقلا نورظتني

 .لحما شطع مث مايا ةتلث اهلها اوبراحو ةلفاقلا اوقلف م ميلخلاب

 عضوف اوملستساف اهنم اونكمتي ملف ءام ,يغ ىلع اوناكو ةلفاقلا

 ةطمارقلا ذخاو زيسيلا الا جنم تلفي رثو فيسلا هيف ةطمارقلا

 هجوت مث 2و لاومالا اوحستكاو * ءاسنلا اوبسو ةلفاقلا ىف ام عيبمج

 لعجو هنم ىصختق ناطلسلا لماع اهبو كيف ىلأ هعم نمب ةيوركز

 «) اطط»هدع ةقع1ط1, 7”. "ه5. 01 12 ١

 6) 1ةهط. )ثار 12 هذ هطن'ا-اطلوط. 11, 1 اهلوفف 1016 6

 60111م18 ©6886 702.

 © ة]ؤورنو دططهتتاتق طتطع 1ءءعنأ ةيسمشلا طلو هآ 20.

 0) 416683 38 نيسلمل.

 6) 000. 8. م.

 /) 81غ ؟00. 560 مدصعأو "هءورر1 ه5 طق. ها. )أر 1 جلطلا

 هن 155 الكهف. 1. 1 9و) 008. لاومالاو.



 اهيل 19

 ن0 , اه

 ككاو ىليقعلا وصن 0 ىلعحأو ىمقلا كرابملا اهيفو ه خبيناتلا خلفاقلا 1 ا ١

 ىسع: ةطمارقلا لحر ناك :ىقو ئناذسهلا نيسان ا
 ىلا ٌباودلاو لبالا فيج اهكوب اولمو اهعايم ارو 00

 ةيناتلا ةلفاقلا لها اهب عافاوف ةبقعلا لرنم ىلا اولقتناو عهعم تناك

 ةرفظلا ىلع ةلفاقلا لها فشا ىّتح ةديدش برح جنيب ترادو

 اهربكرف ةرغ نم تقاس ىف اونكمم ةرجفلا نا رث عيفشكو ةطمارقلاب

 اونكمتو لبالا 5 هتحرطف اهنوطبو ملبا بونج ىف“ غحامر اوعضوو

 اوحستكاو ءاسنلا اوبسو هودفتسا نم آلا جرخآ ىع عولتتقف غنم

 هرئاشعلا وبا لتقو هنبا رقظملاو ّىّمقلا كرابملا لتقو ةعتمالاو لاومالا
 10 موق يا نم كتملفاو هقنع تعبردض 1 هالجرو هأذب تعطق مث

 ىف تام نم عنمح اوضتنو لئيللا ىف «اولماصف نكقلا نين ا

 منايبصو ةطمارقلا ءاسن ناكو ليلق 2و اج نم نمو فيرطلا

 وأ فمر هيف ناك ىمف هءاملا هيلع نوضرعيو ىلتقلا نيب نوفوطب

 9 حا نم ةلفاقلا ىف ناك هنا ليقو هيلع اوزهجا ءاملا بلط

 15 ىذلا نأ 0ك ريسي رفن ريغ معيمج لتقف لجر فلا نيرشع

 ©رانيد فلا ىغلا ةميق ةلفاقلا هذه ىف ةعتمالاو لاما نم اوذخا

 عبرأل خئبلل موس ع مداد ةابدع ناطلسلا نع وبل ثروو

 اني 53

 دوأد نب دم ناطلسلا بدتو سانلا ىلعو هيلع كلذ مظعف

 ه) 000. ةختلاقلار 710. 1هط. ااثاللر 12 هن ذةسكموم 01. هانم 5
 1011217: به, "" 6006

 65) 190. تنك.

 0) 000. سابعلا. 1م10111عذطت ىليقعلا رصن ىب كج. 01.1 هط. لو 7

 0) 000. اوماكانف.



 اب

 مخ )#5 زةئنس

 *١2 خنس نتلخد مم

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 دعم سرخو مركاملا لوا ىف ايزاغ سوسرط غلغيك نبا لخد اهيفف

 هوكاتة فاو © اودنلس ىصح 0 ةيناتلا ماسر ةارغ ىو مناسر

 تاب فالآ خسويخ نم اوك 6 أوردس ٠و خويظع خانم 55 يصح

 م كيري ةائينثملا رهن نم لارا ىطمرقلا ةيوركز ناب ربذل كرو
 ركذو «لايمأ ةعبرا ههلحارم ضعب نيببو هنيب اعضوم ىفاو هناو

 هامب اوراص ىتتح قرشملا هج ىف اوضم غنا دواد نب كم
 ةلفاق رظتني هعضومب ماا ةزاغم داوسلا نيبو هنيب ام راصو 4 ميلس 0

 لينملل لعا رذناف مركملا نم نوملل> عيسل هتقفاو ىتح ما

 اولحراف لايمأ ةعبرا كعضوم نيبو عهنيب نآو هل ةطمارقلا كاصتراب
 ىميحاربالا اميسو 2ءىسوم ىبا ةلفاقلا هذه ىف ناكو اوميقي مثو

 '”0001 هضيملا ىلإ ئظمقلا راص ريسلا ى ةلفاقلا_كنعما الف
 تيلقنت اهنا هوربخاف اهنع ناوريقلا لقا لأسو ةلفاقلا هنع نتيلقتنا 5

 ىرحاو ةعامج اهب نيفالعلا نم لتقو ةلفاقلا راذناب همهتاف مقت مثو

 لعجو اهلغاب عقواف ناساخ ةلفاق هيوركر اًصيا دصترا رث فلعلا

 تويفنف فييسلاب اهنوكعبيو جامولاب لامكتلا نوسخاني ةباككا

 70 عواتقف احل ىلع هيوركر باد بكاو 'ةلفاقلا تطلتخاو

 لما هيلع ىفاو مث ةلفاقلا ىف ام ىلع اووتحاو ءاسنلا اوبسو اوناش 0

 ه) 000. أودنلش مز 000. ه. م. 10. 1'ه5. ,10 ,١1 ,19 ١1

 ه) 1266111 علطتع خصقأو. 0) 1" ةا.

 ه) 1ةط. ىعبولا ,ىسوم عب ىسخخ
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 علا 2 ل ةكسخس

 تايقتت هنن رادع وب

 و ل" اع الام اي دع

 هه رف
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 - يح ا
 بهل. سلال *ىأ ٠

 مهرس زيرس |

 ماسلا ىحاون ىف نيبضرفنم ناطاسلا باكا ناك ذا خطمارقلا كل

 ىننتال ةعيدل مويس 57 3 خيل | كلذ تنكلا تذفننذ صو

 ناب بانك نأ غمد وجنملا ىلع 0 2 بّجر نم تءاخ خليل اةرنع

 هوبراحو ىجراكل ىلع اوعيتجا ىنميلا لها رئاسو ءاعنص لها

 ناطلسلا .علضذ نميلاب ىحاونلا ضعب ىلا راكان هعومج اولفو تا

 سمخل اهيلا يرخو نييلا ىلع هل دكقعو © اح قش رفظم ىلع

 نيقب عستلو .9 تام 00 اك ماقاخ ةدعقلا :ىذ نم نولخ

 - ةخيسام ثلا باب ١ ىسفتكلما 00 تجرخا 0 نم

 10 27 كسب 3 هل 3 اح 5 هباككاو ع 2 ليش ك1

 كةرصو ىفتكملا براضم تذرف مداسيسلا ةخنسب دم ىلا هل نوهجوم

 مداسلا فلما لكما ا تعبيركذ تزوا.ج تسناك كىلقو هنئارخ :

 عم الجنب نورشعو كحاو ليدل نبأ ناضمر رهش نم فصنلل

 ىفتكلا علخ رق اوسيحف ريرح عيراردو سنارب مهيلعو لامج ىلع

 15 اذه رمأ ىف نيبدت ىنسحل اعاخ ةىسألل ىب ساّبعلا هريزو ىلع

 ىطمرقلا سأر دادغب لخدا لاوش نم نولخ سمخل رت © مذفلا

 © ةانق ىف ابوصنم تيه ةنيدم بهتتا .ىذلا وصنب ىهستللا

 اوراغأ موولا ناب مالسلا ةنيدم وبكل درو لاوش نم نولخ عبسلو

 اوبسو اهدجسم اوبرخاو ةنيدملا اولخدو جتلناقم اولتقو سروق ىلع

 8 محو © اهيلا ىيوضنملا ميمت ىنب ءاسور أولثقو اهيبف ىفقب نم

 © ىمشاهلا كلملا دبع نب ليضفلا ةنسلا هذه ىف سانلاب

 ه) 04, 1و. اادكر / 000. 3 مان 22283 13 حاحر 4هذد06 ةد سانج
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 11 65) 0 مريس



 )م رو“ نيب

 اوهتساف داوسلا رك ١ ىلا دكه ىب مساقلا ئلمصي هل خيعاد هيوركز

 نيعبرا وك ةفوكلاب مل عياب دق هناو رضح كق هروهظ ناب مثدعوو

 مدعوم ميي ناو لجر فلا ةثام عبرا اهداوس ىفو لجر فلا

 ريسللب عرماو هىّحُْص شالا هي ْنَأو ةتيزلا يي هللا هركذ ىذلا
 عهناذ سيمخل موي ومو ركنلا مهي ةادغ يف اهركتتغفيل ةفوكلا ىلأ

 عمتي نمو داوسلا لهاب ديا نب مساقلا هجونف اهنم نوعنم ال

 سراف ةئثام نامث ىف ةفوكلا باب اوفاو ىتحح كيلاعصلا نم هيلا

 ةلاجولا نم ةعامج عمو ةنسفخل ةلالاو ىشاوللو عوردلا عيلع

 نم هوقحن نمب اوعقواف الصم نع سانلا فرصنا كقو لحاورلا ىلع
 نسب قاكسا ميلا رخو اًسفن نيرشع ءامز عنم اولدتقو ماوعلا

 برذل ةطمارقلا اوفاصف كنكل نم هعم .ناك نمو ةفوكلا لماع ناو

 نوعدي مو دمحم“ اب دا اب ةطمارقلا راعش ناكو رصعلا تقو ىلأ

 مالعالا اورهظاو داحغب رسجح بولصملا نينعي نيسكخل تاراثل اب

 هللا ليسر ىبا اذه اولقو ةبق كا ىب مساقلا ىلع اوبرضو ضيبلا

 جلصاو ةيسداقلا وحن ةطمارقلا نمرهنا رث اًديدش اًلاتق اولتتقاف 5

 نب قاكسأ بتكو عتنيدم اوسرحو مقردنخو روس ةخفوكلا لعا

 ىسب رهاط هيف ةعامج هيلا بدنف هيي ناطلسلا ىلا ناري

 تاب

 مس 0

 اغب نب ىسوم ىب لضفلاو نيكتراوص نب فيصوو ريزو نب ىلع

 يلا مضو :ىروكلا فئارو ئناوقصلا ىنجو مداخضلا رشبو
 ا ملح نو انيس !قبا ةشاقلا ماو جلا - نابل نم ةدعاقج 9

 ضوهنلاب متريغو تارفلا فيرطو ةعيسبر رايدب ىداوبلا «ءاسور نم

 2) آك0. 20 78. 1

 ة) 04 0 04, 1هط, )"و 6

01 



 ١ للا ل

 هركسع نطفو اًكلاص لتقف غاغيك ىب دحا ةفياخ للضفلا ى د اص

 5 اهذع اهلهأ جعفاد نأ قشمد خنيدم يف عمطب مو

 اوبسو اهلها نم ةفئاط اولتقف ةيربط ةنيدم هعم نمو ىطمرقلا ؤ

 نب نيسلخل جتيراكت ناطلسلا قفنا ذتنيكف اهب ةيرخلاو ءاسنلا 618 ».

 5 لليد دقو فشمد اودروف لاجولاو تاوغنلا نم ةعامج ىف ناد 1

 < اوفطع هيلا داوقلا يورخ هب لصتا اًملف ةيربط ةطمارقلا

 هما ىلا هام نم نولقتني مو. نادخ نيب نيسظموعبم ا

 مدع امل هعابتا ىع نيسلخل عطقناف هايملا نم مءارو ام نوروعيو

 مو اهيحبصف تيه ىلا ةطمارقلا تدصقو ةبحرلا ىلا داعو هلا

 10 عم نابعش نم ىيقب «ه عبسل اهريس ةناصغ ةنيدملا ىلا اولصي

 اهلها نم هيلع اوردق نم اولئقو اهضدر اوبهنف سمشلا ع واط

 لثها نم قشقو :تارغلا ىف لا" ىفسلا تيبهتاو لانا ل

 رق ةطنللو ةعتمالاب ريعب فالآ ةثلث اورقواو سفن ىتثام وك كليلا

 املف جيلا يادنك ىب نيخح 6 مرفأ صخش رث ةيدابلا ىلا اولحر

 15 هيلا تفنأف هنيبو عنيب هايملا د 1 كنم اوبره عنم يرقي ناك

 نم هيلا ”قوفنلاب نادج .نب نييسلملا ىلا بتكو .دارلاو اياورلاو ل

 مهب عاقيالا ىلع جاحنك نك نيك عسم عت خبحرلا ةهج
 0 تفقشاولا . 7

 ىطمرقلا ىبعس ىب هللا دبع عم اوناك ىيذلا نوبيلكل سحب ايلا
" 

 ه) لوط. !لهدر © عستل. 1"هدئثو ؟هدئطه اهروس  اولصي رثو م85

 سمشلا عولط 0011063208 ةانطأ» 5) 000. ه. م. 560 0856101

 229115 م0618 90861ما18 طقصع 100115 ميهوب داب

 6ه) 1 156. ةاتمم1ةهط لت 71061101: خيلع نيش فأو هلئاب»



 تب
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 خخنس ١9 1

 بادرس هل ل كقو ىلزرنم ىف ىدنع ايفنخ# لينقملا نيسح وبا

 16 ماج ؟ذافبزودك .انل  ناكو قيد باب :هيلع ضرالا . نيش

 00 | ةيحسف هاما تفك باذيبلا نايا لع رتعلا انعيصي

 ىلزنم نم لقتنا رث كضتعملا مايا ىف نينس عبرا كلذك هيوركز
 فبطنا بابلا تف اذاف رادلا باب ءارو ثيب اهيف لعج كق راد ىلا

 وه ىذلا تيبلا باب ىري الف لخادلا لخديف تيبلا باب ىلع

 ةاعدلا ذفنا ذئنيحت دكصتعملا تام ىتح هلاح هذه لزي ملف هيف

 هنولفتي هراوص ةيرق لقا راصو ةيدابلا لها نم فئثنزوط ىوهتساو

 ١ بح 0 نم عييبج هيورك ول فرننعأو هل نودحكحاسيبو غيدبأ ىلع

 عفهكو عسيتر هناب ريغ ىطبنو ىلومهو وقوع نم هبلق ىف رفكلا

 لفا نع برجا وهو هب اوراسو ىيملاو ديسلا هومسو مالمو

 كم ركذو «هيأر ىلع اهيض< هنود رومالا ىّلوتي مساقلاو هركسع

 ناببصلا ملعي نك اك الجر ماقأ اذه هبورهم نب ةيوركز نأ دوأد ىبأ

 كيعس نب هللا لكبع سم ةجيلقلا لع نم ةقوباَز ىعدت خيرقب

 ىبيهتسان هريخ ىفخنو هرمأ ىمعيل رصنب ىمستف مناغ ابأ ىنكيو

 ندرالو فشمد ىلع ناطلسلا لماع ناكو مأشلا ةيحان مهب كصقو

 كلذ منتغان ىجادل برح ىلع رصمب اميقم ناكو غلغيك ىب دجا

 براحت ىرصب ةنيدم ىلا راسو رصنخب ىمسنملا كيعس نب هللا دبع

 عيرارذ ىبسو 0 لتق هلل اويلستسا اًملف عنمأ رث اهلها

 عم اهب ىغب ناك نم هيلا 5 فقردشمد ىلا ضهن 8 جلاومأ قا.خساو

 ه) 000. ناوص, طولس0و 000. هذولقس. 01. 1هط, 7"

 6) 000. 8. ٠



 )1 خلس 1

 كسل مورلاو 'نييملسم ا :نيب ادغلا ناك اهيفو © :يماشلا روغتلا

 رت سفن انتامو فلا نيملسلا نن ىدوف.فذ ةدعقلا ىذ نم نيبقب 6 10#. |

 ىراسأ نم جيدي ف نك نوماسملا 0 2 نوهت مورسلل 2و نيوع

 نك.اطأ كلكيع 0 لضفلا خنمسلا هذ سانلاب محو © مورسلا

 5 © ىيح# ىب نمابعلا نب هللا تبع نبا

 0 ضدي كتءاخد 00

 ساّبعلا يب نابخا :نم ةنسلا نقع .ق.رانم رئال 11|
 نب ىلا عقاو رصم ىلع بلغتملا ىجيلخل ناب ربخل درو اهيفف

 يصلخل عمره .5.شيرعلا نم .برقلام داوقللا .نم ةعامجسو خلفا
 10 داوقلا نم ةعامج هيلا يورخلل ناطلسلا بحنف ةميزه ميقا

 ىو  ©هيغو غلاغيك نسب ميعاربا عيف مالسلا خةنيدع نيميقملا

 نب نيسكالل احا نب اب ربل د 15 خئنسلا عذه نم لوالا عيجر وهم

 ه0 و مث هباكصأ نم مفن ىف تاؤفلا فيرط نم ةيلادلاب ردهظ هيوركز 18 >.

 فشمد وك ب راسف ةصيخلتملاو بارعالا نم ةعامج هيلا عمتجا

 15 مءبنلا 00 رخال ناطالسلا بتنك يا براحو ملوالا ىدامبجح ١

 0 ' نم 5 ا 5 تأ راس 0 اذه 34 9"

 ءاسنلاو. لاجبلا نم اهنب نم ةماع لتقف اهلخد . ىتخح عبرات

 دمحم سلجم يضخ نم.وكذو «ةيدابلا ةيحبتا ىلا" فرصقاو ايا
 20 لنق دعب ةخطمارقلا نم مؤق هيلا ليخدأ كفو حار ى د دوأد نبأ 00

 ةيوركز ناك 6 لجولا لافذف دادغي مسد بواصملا ءهبورك از نوب نيسفلا

 ن) 003. ددع. 2 5) 000. ىدرعلا نص06 0هزصلم ماتتعأتق 561
 نيبرغلا 132 نانا .0) الاوصمو هيوركز فاس. 195. 7514 66
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 م 11“: ةاقنزا

 جديقف الجر رشع ةعضب مو هعيمج ىلع «ضبقتو قلاوماو نولوط

 هذه تناكو ىفتكملا ىلا متفلاب بتكو علاوما ىفصتساو هسبحو

 لآ .صاخشا- ىف ناييلس نب لمح ىلا بتكو رفض ىف ةعيقولا
 لعفف ماشلا الو رصمب ةادحا عهنم ىقبي الو ندادغب ىلا نولوط

 رسلل نم طئاخل طقس لوالا عيبر نم نولخ .ثلتلو © كلذ 5

 هنم فبي ملو هنكطف بيلصم وهو ئطموقلا ع ا

 ادئاق ناب ناطلسلا ىلع ربل درو ناضتر رهش قو 9ةىش

 فل ميعارباب ىمسيو ٠ ىجيلخلاب فرعي نييرصملا داوقلا نم

 ىف دعم 0 ناكو ناطلسلل افلاخم ودصص ىلآ ىضمو مربغو دنكأ نم 0

 رصم ىلا راص ايلف هعيج رثك ىّنح ةنتفلا اوبحا ةعامج هقيرط

 عم نك نم ةرثكل كلذ نع رجعف هتبرام ىربثونلا ىسيع دارا
 اهلخدف رصم ىلخاو ةيردنكسالا ىلا هنع راكان ىجلخل نبا
 برغملا رما سالصاو ىجيلخل ةيراحم ناطلسلا بدن اهيفو ٠ يجيلشل

 بلع اريشم ةهلعجو ىماميشل ارحب عجولا مضو كلضتعما حلوم اكناف 5

 علخو اريثك اًدنجو داوقلا نم ةعامج هعم بدنو هب لمعي اميف
2 5 5 3 

 ةاعر سب ارمأو لابش نم نولخ عبسل ىمايخل ردب ىلعو ىكناف 1ع

 ؛لايش نم تلخ ةليل ةرشع ىنتثال اجرخف ريسلا ليجكاعتو جور

 ىلعو اهيلع اهلاو سوسرط ةنيدم متسر لخد لاوش نم فصنللو

 ه) 000. ضبقيو 560 م2618 6. 85) 000. دحأ.

 هم 8زع 00. طتع هن ةآط["8, 2 ىجنلخل. 014. 185. !!ةأكو 0.

 1292 طوعو]اع 1171" عن“, م. 24 6010111 ةنأاأا 3 ىجيلخل ميهاربأ.

 0) 18. دمعاتتق راصو. 6©) 000: 8. 2.

 /) 000. هيلع.
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  7خلس ١1

 رك دن ناش ف

 سايعلا ىنب رايخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ 58

 جورشل دارا هنا ركذ الجر ناطلسلا ىلا ةرصبلا بحاص دّجو اهيفف

 هيلع ضبقي نم هيلا كصقاف اهب اًقلاخ طساو ىلا راصو هيلع

 5 لجرلا اذه لمكف دادغب ىلا هب هّجوو دوعياب هنا اوركذ موق ىلعو

 0 اعدم سككس لديحس ىلع ىجبص 5 نبأ 9 ندعو جلا ىلع

 ثيغتسي مرثكاو ريرخل سنارب يلع لامج ىلع الجر نوثلثو
 هذه قو 8 عاسبدك ىفتكملا رسماف ؟ىرب هنا كلكو نكد

 ةصيصملا لها رفنف اهيحاونو شعرم ىلع مورلا تراغا ةنسلا © 9 *

 10 نا نب ةلاجرلا وبا هيف نيملسملا نم ةعامج تبيصاو سوسرطو

 رصم رزاوحا ىلا بتاكلا ناميلس نب تيح نيهتنا اهيفو ١ ةراكب

 ليخدب ماو «ةنايمد رحبلا ىف ىفتكملا هيلا هّجوو نوراه بر

 لصأ نع عطقو ىضمف كنخل نم رص نم ىع ٌاوملا عطقو لينلا

 ىنح رهظلا ىلع © ناميملس ندب ليد * جيلا فحزو ةريبلا : نحب

 1ةرحب هيلا بكف اهب يذلا داوقلا بئتاكو طاطسفلا نم ائذ

 ةيينلا يورشلاب صنم داوق عياتت رق ,ىلعلا سيك ناو

 نيبراصص اوجرخ هعم ىقب نمو نوراه كلذ ىار اهلف هل نامتتسالاو

 نيب ىعشو اهنا. رث :تاعقو ؛كنيب ناكر. ناميلس ىب لمح

 ميلا يرخف اهيف اولقتقا ةيبصع ماالا ضعب ىف نوراه باتا

 20 نب ديح علبو هلمقف سب ةبراغلا ضعب هامزف عنكسيل نوراض
 مس

 لأ رود لع اووتتحاو طاطسفلا ةعم نمو وف لخلف بدل ناميلس

 هن) 18. ا'هأ, 9 خعستو 5) 06082 د,

 © 000. حجدامدا 0) 000. هد.



 تا

 ري 0

 خنخس ١١ :

 اول لأ ووردت نول نورا نم اللالا' نمبقلا شم كناكالا

 ناميلس نب ديس لحرو ؛ةطمارقلا برح ىف هلاجر بهذو هفعض

 دعاب رسماو بجر نم نولخ ثيسل كلذو فالآ ةرشع همز ىف

 باتك نءانلا ىلع ىئرق بجر نم نيقب ثلثلو  نريسملا ىف

 ميظع شيج ىف نيملسملا اودصق كرتلا ناب دا ىب ليعاممال

 ىدونف ةصاخ جهنم ءاسورل ةيكرت ةبق ةئثام «عبس عركسع ىف ناو

 يفاوف ريثك فلخ ركسعلا بحاص عم خو ريغنلاب سانلا يف

 نوقابلا مزهناو ريثك فلخ نم لتقو اًليل موسبكف نيراغ كرنلا
 اضيا دروو «نيماغ نيبلاس نوملسلا فرصناو مثركسع 5 ميبتساو

 ةرشع هيف ءاركسع اهيلا هّجو مولا بحاص ناب روغتلا نم ربخل

 و
 ةفارز ها | 0 نك ان ييلصلا 0 راب هدعم ىأ

 لثقو ةونع اهكنتفان ركابلا لحاس ىلع م ةيلاطنأ ةنيدم ىلا بخ

 عنم ةذعلا هذه وح رساو مورسلا نم لجر فالأ ةسمخ اهب

 مورلل كجوو ناسنا فالا ةعسبرا نيملسملا ىراسأ نم ذقنتساو

 عاتملاو ةضفلاو بعهذلا نم اهيف ناك ام فخاو اهقرغف اًبكرم نيس
 هلآ م دعيف ىف باصا ةاوغلا نيف. رمح لمي لك ناتالي

 ةنسلا هذه ىف سانلاب محو © كلذب نوملسملا رشبتساف رانيد

 © نمح نب سابعلا نب هللا دبع نب كلمل دبع نب لضفلا
 «) 1طط 12-21]ة1121 118. 8ءطقإ» 1 69 ا. عسن.

 6 0 حتفتساو عم0 ماتدعأو موز 1666211018 115 8386218-

 ةزنسوم 15 6) 000. ركسع.

 0) 185 اوبس وممتماستت 51061: ©, 1هط. 14 ,١1

 ه) مدا تمص لسست 7106أان نأدعم. 01, 1هط, )16. ©.

 /) 000. ديكاطنأ. 9) 008. ديف, 1"ه>68 1. كبيصت.

 8 اتق



 ١ ذخنس 8م

 نأ هيلع 00 ىتح امهضمغيو هينيع 0 وو هنطبو هرصاوخ

 ةكدلا ىلع ن ءراك ىم ربك و يشكل 3< هشأر عفرو هقنع تابرضف توجب

 فرصنأو ىرسالا ىفاب قانعا تببرض مث اهلفغسا ىف سانلا رشاس 5206 6

 تلم دغلاب ناك اًملف ءاشعلا تدقو عضوملا كلذ رضح نمو داوقلا

 5 نادغبب ىلعالا رسملل ىف ئطمرقلا نحب بلصو رسلل ىلا سورا

 رمأ رث. اهيف لوطبطق دنقلا ناجح ىلا راآ قتعلا نادنبال ا

 مساقلا ىدي ىلع نماتساو «كلذ لعفف ةكدلا مده ماياب كلذ كعب

 ىنكيو نامعنلا نب ليعامما ىهسي ةطمارقلا نم لجر اميس ىبا
 ىوضنا نم ريغو هريغ مأشلا ىحاونب هنم ىقب نكي رث دم“ ابا

 10 دا ىف اببغرق: ضيلعلا.:ىج ىلاوسص نم لجنلا اذع ناكو هيلا

 نوتسو فيهن عل ةعم نمو وه «نموأف هسفن ىلع اًفرخ ةعاطلا ىف

 رق جيلا نسحأو قزرالا هل تيرجأو دادغب ىلا اولصوو الج

 راخخلاب وميك ةّذم ةعم.ةوماكو هلي دك انيس. ف نئاعتلا لآ

 ىلوالا ىدايج رخآ ىفو © هعيمج داباو هيف فيسلا عضوق هب

 15 نم اهانا اًليس ناب 5 ىبج ةيحان نم باتك درو ةنسلا هذه نم

 ريثقك ٍفلخ هيف بهذو اًضسرف نيثلث نم وحكأ هيف ىرغ لب
 نم يبرخأو تالغلاو ىشاومل تكلمو ىرقلاو لزانما هب تيرخو

 دحالا مي قو 2 ©عهنم دجوي رز نم ىئوس نانتام»م فلا قرغلا

 شيل بئتاك ناميلس نب دي ىلع ىفتكملا علخ بجر ةرغ

 90 زربو ناميلس نب كمحكمل ةءاطلاو عمسلاب ماو داوقلا هوجو ىلعو

 شويجلاب نرخ رث كلانه ركسعو ةيسامشلا بابب هبرضم ىلا نمت 25.6

 0( 000 نماق.

 ةر (700, 8. م. ا". هةطب ا مي



 7 م١9 زئنشس

 «نجسلا ىلا ىرسالاب رمأو قلزانم ىلا 9 رق اوروسو اوقوطو دعم

 خاو اهرسكو هيلع لخدت 'تدناك ىتلا ةدئاملا نم ةجركس

 34 ريخك مل هنم جرخو هقورع ضعب اهب عطقف اهنم ةيظش

 ا ىفتكملا رمأ 59 عببر نم نيقب عبس 0 موس ناك

 فلخ 4 نم ع فقيبعلا ةلصإ قي ةكدلا 00 1

 00 عر يدع ل ..اهيبلس

 ليم جب ءاج نيذلاو ىفتكملا جب ءاج ىيذلا ىرسالا قليل

 لحتا نم موهقو ةطمارقلا نم ىجاسلا ىف ناك نمو ناميلس ىبأ

 ريغ نم نادلبلا رئاس نم موقو غبهاذم ىلع هنا ركُذ دادغب

 كب 0 هكادلا ععيمج م ةفلتخ تايانج يدا 1

 ةعبرأ مّدُقو ةّكدلا ىف اودعقأو قوطملاو 00 ةماشلا 0
 عقانعا تدبرضو علجراو جيديأ كتعطظقف خطمارقلا نم الجر نوخلقو

 علجراو ميدياو عتتجو ةاسوور ىمرت كتناكو دىداو دعب اذحاو

 ءالواه لتق نم غرف اًملف ةكدلا لفسا ىلا اهنم عطق هام لك *

 رث قوطملا مث هقنع تبرضو هالجرو هاذي سعطقف رّثذملا مدقق
5 ٌّ 

 خيبظع ران تمرضأو 5داجحرو ءادب نرعطقنف خماشلا بدحاص مدلق 20

 ىف ةدقوملا ةبشخل عضوق كتناكو بيلص بشخ اهيف لخداو

 ه) 000. املك.
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 انإ 5 7-١

 ليخدي نأ ىلع موزع دكادغب ىلا راص املف رسفسم لو 3كيلو

 ليف رهظ ىلع لقدلاو لقد ىلع اًبيلصم مالسلا ةنيدم ىطموقلا

 ليفلا رهظ ىلع هبكرو ايسرك نامزإب مالغ ةةنايمد هل لمعف كلذ

 5 خماشلا بحاص ىطمرقلا هيف كدعقاو فصنو نيعارذ عافترا ىف

 انلخ نيتليلت نينثالا ممي ةحيبص مالسلا ةنيدم ىفتكملا لخدو

 ىلع نيديقم ىرسالا هيدي نيب مهق كقو لوالا عيبر رهش نم

 ملغ وهو عطسو قوطملاو ير سئاربو رد 0 عيرارد يلع لامج
 َح : د 5

 مجنأو ةطورخ ةيشخ ةديف ىف لعج لق دعب تبغ كيسين

 10 ليخد امل هنا كلذو هافق ىلا تّدش ْث ماجللا ةعيهك ممف ىف اهب

 لعجاف هوجو ىف قوبيو ههيلع اوعد اذا سائلا متشي ناك ةّقرلا

 ىف كد ةانبب .يقثاكملا :رثما: رث ءزعشي. الو ملكتي التل اقنظا ا

 لتقل عرذا ةرشع اهعافترا 43 ىقرشلا بناجناب فيتعلا ”ىلصملا

 بتاكلا ناميلس ىف فم عارو ىفتكملا فلخ اكو ةظارتلا

 15 اولخدو هعيمج كيفقف ههوجوو عتاضقو ةطمارقلا داوق نم ةلمج

 تق منا ىف لخدذ هعم ليخدلاو هيقلنب داوقلا رمأ كقو لوالا

 نم قوطب فرطو هيلع علخو اهب لون ءايرتلاب راص اذا ىنتح

 نيمداقلا داوقلا عيمج ىلع /”علخو بهذ نم نيراوسب روسو بهذ

 ه) 000. ةناهر © رامزاب . 5) 0084. كيبق.

 همه 000 عيلع. 012 1 ا

 0) 1066 ه و هممدمانستر هدطلة515 768518 نورشع اهريسكت

 اعارذ ىيرشع ىف اعارذ» 6©) 000. 8. م.

 /) 8ءوودتنكتت آض 000. و هيلع نت00 21



 ذنس ١1١١ ١

 عضوم ىلا ىهتنا ىتح ةيربلا ىيف اًضرع ةفوكلا ديري راسو اليلد

 نم تعم ناك ام دىفنف تارفلا فيوط لامعا نم ةيلاكلاب فرعي

 اوجاتحا ام هل ذخأيل هعم ناك نم ضعب هجوف فئغلاو داولا

 1 نع ل بز ركنأف هنجاح ءاشل ةيلادلا لخدن هيلا

 * بح ةيحلنلا كلت هحلشل لما ملقلو بارا (باتس ه

 ّ 0 ةدرعلك د خفيل ىناب فرعي لل-جر نواعملا ىلع

 خماشلا بحاص ىأ هملعاف هبخ نع لجرلا اذه ا :خعامج

 نواعملا بحاص ىضمف هئاكيب هفرعو وفن ةثلث ىف هنم برقلاب

 تاعسجرو «ةقولاب ومو ىفنكملا ىلا هب 1-5 مدخاو جيلا

 بتكو ارساو اّلتق تكا اونفا نأ دعب ةطمارقلا باط نم شويلل 0

 ةتيراكمب هللا قيبع ىب مساقلا ريزولا ىلا بتاكلا ناميلس نب ني
 | هنا ب كرز هك قيدش الل ل ل انا

 ارهاظ قولا ىلا ةماشلا بحاص لخدا مركجملا نم نيقب عدبرال

 «ءبدب نيب.دو * جابيد ةعأردو 0. سشرب هبلعو لاف ىلع سانلل 15

 عم دع فلخ 00 0 نيلمج ىلع قوطم او 0

 ةعقولا ىف رسا 0 ةعامجو قوطملاو رّثكملاو 1 ها

 0) 06م5 طقمع ةاتطصغر 860 هط 1م80 231165076 111 مة16أن ©

 ؟6هنذ8 نواعلا ىلع ناكو. "914. 1هط. )6, 9

 م) 8ومع 00101 © '1"ةهط, ١72) 5 ومو. 8ةزط0و 600. وو

 © 000. ذاآدغب طب 1. أ

 . 5 م. كعب -
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 ميحرلأ أ نمحرلا هللا -

 الأ فنس كتلخذد م

 سابعلا ىنب رابخا نم ةنسلا هذه ىف راد ام ركذ

 ناييلس ىئبب كيك ىلإ هللا كيبع نيب مساقلا ميرولا 0 0
 5م ةماشلا بحاص ئطمرقلا بح هألو ىف نغتكملا نكو بدك

 ٌلدملِو ةماشلا بحاص ةضفانم هرمذ شويللو داوقلا رما هيل ريصو

 نب ديحن هيلا راسف هتبراح ىلع لاجيلاو داوقلا عمجو هرما ىف

 بارعالا نم هيلت .ىتلا"ىحاونلا لماو عم ناك نم عيمج ل

 رشع ىنثا وك اهنيبو عنيد راصو ةامح نم اوبرق ىنج تلو

 10 نم نولخ تسل ءنئلثلا ممي كلانه ىطمرقلا باكا اوقلف اليم

 سراف .فالآ ةئلك ىف هباحصا لطعب مق نق ىطمرقلا نأ 03

 اةدر هنم ةعامج ىف وه فلخو هتمّدقم ىف ةلاجولا نم ريثكو

 ناطلسلا لاج, ىقتلاف هعمج لام هعم ناكو هءارو داوسلا لعجو مهل

 ناقيرفلا ربصو هنيب لاتقلا محتلاو جير ةطمارقلا نم مكقت نمي

 15 غنم لثقو ريثك رشب علاجر نم رساو ىطمرقلا باكا مزهنا مث

 ناطلسلا باكصا هعبتو ىداوبلا يف نوقابلا قرفتو ميظع ددع ؛

 «ليث ام :ئطمرقلا ىأر اًملف هنورسأيو عنولتقي هاعبرالا 00

 هل لاقي هل اَّخا لّمح رسالاو لتقلاو قرفتلاو مازهنالا نم هباكتاب

 ىلا اهب رتتسيو .ىداوبلاب فكلي نا هيلا .دقتو الام ليصلا ١.

 90 باو وه بكرو لائاب هوا هيلا ريصيف عضوع ىطمرقلا نانا

 أو ىمور هل مداغو قوطمل اب فورعملا ههيحاصو رقكملاب يمس هيع لا

 ه) 4003073. 014 ك2'هط. 11111154





 ل عس نب بسيرعل

 ىبطرقلا

 ةسوركالا نديل ةنيدم ىف عبط

 ليرب ةعبطيب
 امك ةكطدم
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 عرربما لق 2 0061 1 190١

 ما عمد ع 00 08/07 8عا101/ع

 608805 08 5185 ع801/ 17115 مم(ع1
 هسا ه4 ل جيس

 انالاا/ع8ول77/ 0ع 708011710 ا88خقا/
اكا

 ب

 ]رضطو)  'ةذعّم 1ط» 0'53, 21-اًنتمءنط
 100 مدعو ط 132321021113115 و

 60. طال 6063
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