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 است

 نم موي ثلاث نينثالا راهن باهولا كلملا هللا دمحب باتكلا رث

 ريسأ هيلا مهجوحاو هللا دابع رقفا طخب 1.1 ةذس لاوس رهش

 ل اذليا ىسسعلا سابع نب :هيحت ني نيسجح ' هنبجد

 نيماسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ ايعذم

 ديكم اندّيس ىلع هللا ىئلصو تاملسملاو

<> 



 خا

 اىاقتن لا ىكضا نم نعجز نسل قيانبتب كانأل امل

 هتع.هغللي .مالكل نيشفالا ىلع ىجمو داود نا ىب سا نادر

 نيشفالا جوف كلذ مصتعملا لعفف سانشا عم افصنو نيشفالا

 ةاب مصتعملل دأود قا نب دجا لاقف هدقح ٌثتشاو هنوحح لاطو هنم

 ىف هحنع سانلا حصنا راشتسا روصنملا رفعج ابا نا نينموم لا ريما

 نأ نينموملا ريما اي لات نا عباوَج 6 نم ناكف ملسم قال

 مهل لاغف ءاَتَدَسَفَل هّللأ الا ةهلآ امهيف ناك ول ليقي ىاعت هللا

 كثتننا مصتعملا كل لاقف م”ملسم ابا لتق مرق كبسح روصنملا

 ؛0 هنا اويعزو هلتقذ نيشفالا ىلا هّجو مث هللا دبع اباي كبسح اضيأ

 .برشعو 7 عيس انس لوالا عمجر رهش نم تبيقب خليل نر شنع ىدحال

 نينس نامت :هتيالو تناكو هيلع ةالصلاب هيلأ ىصوا مصتعملا

 ؛ةاعست ىسلا "نم غلب دق ناكو اموي رشع ةعبسو رهشا ةينامثو

 بأ هعيج ام ىلع لاوطلا رابخالا 8باتك رخآ اذهو

 هبحر 7 ىرونيدلا دوأذ نب كما خةفينح

 8 هتع ىضرو ىلاعت هللا
90 

 ه) 2 هزهدمم هللاب. 5) ]ب لعفي. ه) ]ب ىبق. 4) آب هدصم6 هللا.

 © 001. ك1, 22. م) 2 هرصعا هل. ى) آب هدمدأ ملسم ابا لتق 0

 /) آل عست. 42) ], هتفالخ. م 2 هدسو6 باتك. 7 2 هدسع#

 ئروتيدلا :
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 نم داوقلا هيلع لجو المح كباب ىخا هللا دبع ءاذحب افقو

 ةنيدملا اولخد ىتح اومزهناو اعيرذ النق مولتقف ىدحاونلا عيمج

 ةنيدمللا طسو ناديم ىف برمل «تراصو هبلط ىف عهفلخ اولخدف

 انفو نيتاسيلاو رودلا.ى !ءلتقو ةدش .اهلتم' ري . ل ايحا تناكو

 نقدحا دق ةركاسعلا نا كباب ىأ,ر املف كباب وخا هللا دبع

 هجوت هاولفو اولتق لق هباككا ناو هيلع تقاض ىق بهعاذملاو هب

 ربع املف مورلا ىلا اهجوتم سرلا رهن ربع ىتح راسو ةينيمرأ ىلا

 ىقو ةيحانلا بحاص م طابتس ىب لهس هوكأ ىصق سلا رهن

 ةينيمراي داركالا /ىلاو يحاونلا كلت باكا ىلا بنتك نيشفالا ناك

 نك كفو طابنس ىب لهس هافاوف هيلع قرطلا دخاب ةقراطملاو 0

 ةلغب بكرو هيلجر ىلع ىرخلا شو هيز لّذبو هسابل رّيغ كباب
 ىلا هب هجوو اريسا #هذخاف طابنس ىسب لهس هب عقواف فاكاب

 هنذأتساو ميفلاب مصتعملا ىلا بتكو نيشفالا هنم فتئوتساف ىيشنفالا

 هوخأو كباب هعمو هيلع مدق ىتح راسف هل نذان هيلع مودقلا ىف

 يف ام هبلصو هيلجرو هيدي 2 عطقو كبابل مصتعملا لثق نم ناكف 5

 ىلع ليتعملا هسلجا كباب .ةعمو, نيشقالا مدع انو اولق «روهشم

 فلخ نب فحم“ لوقي كلذ ىفو هسأر ىلع تلا دقعو هماما ريوس
 هللاب مصتعملا اهيف جدم هلا هتديصق ىف رعاشلا

 ( كانك  تناوا انه تنك للاب اهران قركت بوح نع تبغ ام
 2 مه ه0 2865 5 3 بد د 0

 كامكس دبا كستمم ىيدلاو خذمأ كماسح نيشفاب توع

 6) 2 رص. 5) 1, يكسعلا. (6) 1 الق. 2 8) ]ب هاهو رهن.

 هك صطاطابسا: هزه 1:81:111,1223- . مز1 هرمعت لل. 20 8 هلجر .

 7) آب هذخاو. 2 1: هعطق. 5 آب اكانه.
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 هغشو ليكاو ىفسلاو سرد فلآ | ةسمت ىف 4 قوردا ىلا - ضخ

 اميظع اقدنخ ةاهب رفتتحاو فورد لزن ىتح ةلعقلا نم لجر فلا

 لابج ىلع نوفقي هباكتاو كباب ناكف اقفاش اروس اهيلع ىنبو

 موسي نيشفالا بكر مث نولولويو ركسعلا ىلع اهنم نوفرشيف ةقعاش
 ة كباب رماو فيناجملا لجو ةيبعت ىف نابعش نم نيقب ثلتل ءاتلتلا

 لجر فلآ ةثلث معمو ةنيدملا ىلع افشم الث [ممىصحي نا ىيذأ]

 هموي نيشفالا فصناف هنم ليخل 2 عنتميل رابالا هلوح رفتحا ,ناك دقو

 بصنف ىراضم هرارهشا نزغا ق إذ ةعملل ميمي هيلع ادغ مث هقدنخ ىللأ

 لبقاو ءاسورلاو داوقلا تقدحاو ةنيدملا ىلع تادارعلاو قيناكملا

 ىلا !اذيدش الاتق داوقلا هولئتاقف 2ابعو هباككا داجتا ىف كباب

 مايا ةتس نيشفالا ماقاو هباحصأ ىف اوكن دقو اوفرصنا رث رصعلا

 ثعتساو ناضمر رهش نم نولخ لاين عبسل سيمخل موي دفان
 نيشفالا باكا ىلع هلسيل اميظع الكع ْذبلا ىلع عضوف كباب هل

 نا هلاسي نيشفالا ىلا عطقالا ىبوم هل لاقي الجر كباب لسرا رث

 ؛5 هبراح الاو هدارم ىلا راص ناف هسفن ىف اع هيفاشيل هنيللا 01

 نيشفالا نم برقلاب راص ىتح كباب يم كلذ ىلا نيشفالا هباجاف

 نيشفالا هطسبف هل رفك نيشفالا ىأر املف داو امهنيب عضوم ىف

 لبقي ملف ةرخالاو ايندلا ىف ةمالسلا نم ةعاطلا ىف ام هملعأو

 كي

 كلذ ىلا اوعرستف برحلاب هباحصا رماو هعضوم ىلا فرصناف كلذ
 90 باكا باتو لجتكلا رسكناف هودعا اوناك ىنذلا لجتكلا ءاوهدعهدو

 طاّيخل رفعجو هرابهب ناك دقو لبخل سأر ىلا توعفدف نيشفالا

 «) 2 دورر . 2) لب 0265 اهب. 0) آبو اوعتسم ل1 ةهدعتو ه8 6

 مدن 18 همدز وءمدعفر هلع. لوط. !آا1ر 8, 16. 24) آب عنميل. ه) آب اودهدو.



 دك.

 هاكر ىذلا وهو ىسوطلا كيج نب دمحم ةعقولا كلت ىف لثق

 اهيف ليقي هلأ هتديصقب مامت وبا

 هتافو موي ناهبت ىنب نك
 رذبلا اهنيب نم رَخ ءامس موجان

 ليقي اهيفو 5

 هملجر توما عقنتسم م تك

 رشحلا نيب لي ا

 هدحا 6 دتمها نكت م هللا فتعمل 00 ىنأ ىلا. رمالا ىضفا املف

 سواك نب ركيح نيشفالا داوم يرخاو لاجرلاو لاومالا هل لعاف

 ىتح اهب مقاف مكنررب ىفاو ىتح شويملو ركاسعلاب نيشفالا راسف 0

 و هتفيلخ مكلف مث تاقرطلا نع يولقلا ترسحناو نامولا باط

 عنخ ىف طايخلا رتعجت فورعلا ومو رانيد نب رفعجو © هراعن
 نأ اهبرماو اركسعم هيف ناك ىذلا عضوملا ىلا ناسرفلا نم ريتك

 املف ىدنخل ارفتحاو كانه الون ىتح اراسف انيصح اقدنخ ارفك

 ىلوم نايزرملا 4 تنزربب نيشفالا فلختسا ىدنشل رفح نم اخرف
 هجوو ىدنخل لون ىتح ف راسو داوقلا نم ةعامج ىف مصتعملا

 اهترماو ريبك رهن سأر ىلأ فينك عمج ىف طايخل ارفعجو هرابوب

 اهاقو اغرف املف هارفتحا ىتح اراسف كانع رخآ قدنخ رفحكب

 2 :«اذخاراضب كلاخ ىب دمحم هعضوم ىف فلخ رث نيشفالا

 6) ان ةلخرا ١١ 20-22. 0 1:2.كض+أ ١.. 2 2 يع نكي م.
 6) لما سوك 7) 82 كبزوب . 9) الب دتفلتحلا " ار) 2 ترادوبب د 1

 هرابزوب اظل 1225: 22 كييزوبب .٠ ,2) 2 دذحاحت: 1 هاذحاح

 هلم لوط. 111, 1197, 5,



 سن

 رايزم اهنمو هبلصو هدايا هلتقو ساو كباب تف اهنف هلبق اهلثم
 هب لار اف لابألو عالقلا ىف ىصخ هناف ناتسبط ةعلق بحاص

 ىدرللا رفعج اهنمو كباب بنج ىلا هبلصو «هلتقف هذخا ىتح

 رو هبلط ىف لويخل هجوف ىرارخلا 5 ىسو دالبلا برخا ناك دقو

 5 كلذ نمو رايزامو كباب بنج ىلا هبلصو هلتقو هذخا ىتح هب لؤي

 ىلع هللا اهكناف ىرخالاو ىرغصلا ةينيطنطسقلا و ةيرومع جف

 ىقو نومأملا مايا رخآ ىف كرحت هذا كباب رما ءآدتبا ناكو هديدي
 هنأ تبتو اندنع مص ىذلاو 2هبهذمو هبسن ىف سانلا فلتخا

 6بستني هلا هذه ملسم ىنا تنب ةمطاذ نب رهطم كلو نم ناك

 م معلص هللا ليسر تنب ةمطان ىلا ال ةيمركلا نم م ةيمطافلا اهيلا

 /لتقب هرما جفتساف ةلضتم نتفلاو برطضم و لبكلاو كباب ًاأشنف
 وفصتل هيلاوح هلا ىرقلاو راصمالا كلت +بارخاو ٌنَبلاب هلويح نم

 تلدتشاو هيلا لصوتلا ىف ةتوملا كتشتو هبلطم بعصيو دالبلا هل

 لصتا نيح هيلا هّجو نومأملا ناك كقو نما لكفتساو هتكوش

 ؛ةراسف ميظع شيج ىف نيسلل نب رهاط نب هللا دبع هربخ هب
 انموب ىلا فرعي ناكم ىف اهرهاظ ىف رونيدلا هقيرط ىف لزنو هيلا

 مث روكذم ناكمو روهشم مرك هو رماط نب هللا دبع رصقب اذه

 سانلا هبيهتو كباب مما مظع دقو ٌلكبلا ىفاو ىتح اهنم راس
 قيم ناكو غديدانص لنقو عقعمج ضفش بلع أوردقي ماف ةونراحت

 «) ط !كلتقو ١ 5) 12:2 انس: ١ © 2 هدي ١01 ديهتما] 2

 ١2) بسني. 12) 1/2 ةيبطان.' ور 2 لبخلا ١ ط1 ن2

 لنقو هرم. 2) آد برخأ .



 ولا

 | مود يسرا نباادللا تبعا ومو ,نوماكا  عيوبو ارهتأ . ةينامتو

 قو ةيلْلو ملعلا ف سابعلا كلو مج ناكو سفنلا ىبا ةمهلا

 ىذلا وهو سب اهيف برضو طسقب ميلعلا عيمج نم ذخا ناكت

 اهيف هناتسا ناكو تالاقملاو نايدالا ىف ةرظانملل هتقالخ ىف سلاجملا

 ماشلاو ةريزلل نالب لخدو فالعلا «ليذهلا نب دىمحن ليدهلا ابا

 الب ىلباو ةريتك احوتف تيفو مورلا ازغ رق ةليوط ةذم اهب ماقاف

 ءاعبرالا موي سوسرطب ىفدو نودندبلا مهن ىلع ىفوق مث انسح

 نم غلب ناك دقو اموي رشع ةثلتو رهشا ةسمخو ظنس ىيرشع

 نومأملا ىب سابعلا هنبال عياب ناك دقو ةنس نيتلثتو اعست سلا

 ره ىلع وه تام املف قارعلاب هفلخو هدعب نم دهعلا ةيالوب

 نم راسف هوعيابف هتعبد ىلا جاءدف دانجالاو داوقلا هوجو هيلا

 نسب سابعلا ع-اخو اهاخدنف مداسملا ةخنيدم ىقأو ىنح سوسوط

 نادغب همودق ناكو اهب سانلا هعيابو اهيلع هبلغو اهنع نومأملا

 نيتنس اهب ماقذ 5 نينثامو ةرشع نامت ةنس ناضمر رهش ٌلهتسم

 اركسعمو اراد اهذخنأو اهانتباذ ىأر نم رس ىلا هكارتاب هرم رثوو
 مس

 ه) 2 ههه هل لاقي ىذلا. 5) 1 2 نيتام. 0 ةطرما.



 ما

 ةيثاق لمح مقت ملف نادغب ىلا ةمثره ملقتو زاوعالاو ةرصبلا وتكأ

 دعص نيسنلل ىب رهاط نأو « ناك ام هرامأ نم ناك لمبم (ىح

 ديحم اطاحاو دادغيب اقدحا ىح ةمدره مدقستو ةدصبلا نم

 اعرذ كلذب كيحت قاض ىتح هراد ىلع فقينيكاذملا ايصنو نيمالا

 5 ةشاشح ىلع ءاقبالو دىبح لاح حالص بحب نيبعا نب ةمتر# ناكو

 1 نيبو هنيب ام سالصاو هرماب مايقلا هلأسي سمح هيلا لسراف هسفن

 بتكف هيخال رمالا ملسيو ةفالكلا نع هسفن علت نا ىكعا نومألل

 مكافت لبق كلذ ىلا وهحت ؛نا كل .ئغبتي "ناك نق بقرف هيلا

 نأ هلما ىلخل لغشو ايزلا ليسلا رواج :ققفا نآلا الت مقالا

 ؛ اليل ىلا رصف كرما حالصا ىف كهتج ىاف كلذ عمو ااعي

 اقيقو ادهع كل فخأو نينموملا ريما ىلا كرما ةربصب بتكال

 كلاح المل ةداع ام لك يف اداهتجا الو اًذج هونآ تسلو

 هءاكصن راشتسا دكيحت كلذ عمس املف نينموملا ريما ىلأ كيوقو

 هنج املف هتجاهم ءآقد ىف اوعمطو هيلع كلذب اوراشاف «ءارزوو
 !ةروبعلا كيري هيراوجو هناقتو هتصاخ نم :ةعامج ع بكر لبللا

 ايهنيب ترج ملأ ةلسارملاب نيسنل ىب رهاط ٠ سحاف ةمئثره ىلأ

 ءاَلأ هعم نمب بكرو دمح لبقا املف اهيلع اقفتا هلا ةقفاوملاو

 زتحاف هلزنم :ىف هب امد رث هعم نمو هذخان رهاط هيلع كش

 لخد ىتحح نوماملا لسيقاو نومأملا ىلا هتعاس نم هذفتاو ةسأر

 ه0 ٌلنق ناكو ريمالا هل تقسوتساو ةكلمملا هل تفصو مالسلا ةنيدم

 نامت ةنس مرحملا نم نولخ سيخ كحالا ةليل نيمالا نيحص

 ه) آط 1 6) ه5 6 0111 5انلط ]150113 12 82 08125 طل 68

 كامم166 مهونع نتنتع 22212 م088616ا»ع. ©) 2 ىسحاف.



 مسورع

 مكقتو ءانبالا نم لجر فلا نيتلت ىف ىوانبالا نجكرلا كب

 هنواهنك اونوايني الو عدسيتحا ند ىلع رارتغاك أورنغي ل نأ يلا

 راسو مدقتف ارهاط كلذ غلبو ناذ# ىف ىتح نمرلا دبع راسف

 باكىال ىكي ملف لاتق نم اعيش اولتتقاف اعيمج اوقتلاذ دوكأ

 ناذعم ةنيدم اولخدف هباككا هعبتاو مزهناف تابت نجرلا كبعو

 بلطف لق داولا نم مهعم ناك ام دفن ىتح ارهش اهيف اونصحتف

 رفاط هداطعا هباكا عيمجلو هل نامالا ىوانبالا نحرلا دبع

 راسو ضعب ىف ٍهضعب ناقيرفغلا لخدو ةنيدملا باوبا ضف كلذ

 نحيرلا دبع ركفف نابادسا ةيحانب ركسعف ةبقعلا طبه ىتح رهاط

 رجفلا علط ايلف هباكتا ةأبعف نينموملا ريما ىلا رذتعأ فيك لاو 0

 ةفئاط تققوف فويسلا هيف عضوف راغ وهو رهاط ىلا هباكتاب فحز

 اودعتساو اوبكر ىتح جباتا ىع نوبذي ةلاجر رهاط باكا نم

 ا املك لتقلا جيف اورتكاف هباككاو ىلا كبع. ىلع اولج رث

 دبع لتق ىتح اولتاقف هباحتا هاج ىف لّجرت ىجرلا ىبع كلذ

 هونج زربو هلي ىف طقسف ادبحم كلذ غلبو دعم اولتقو نجرلا ؛5

 ال2 ني 8 يحلو لجر فلآ *ةسيخ ىف ىشرلل هدللا ىبعل دقعف

 ارغاط غلبو نيسيبمرق ايفاو ىتح ا!راسف كلذ لثم ىف ىسيع نبأ

 ناولح ىلا اعجر ىتح لاغق ميغ نم امزهناف اهنتوك راسف كلذ

 تاذغبي اف ىتح امزهناف ناولح وحك رفهاط فحبف «كانه اماقاف

 نومأملا دنع نم نيعا نب ةمّترع هافاو ىتح ناولح رهاط ماقاو »
 نارلح نم رهاط نخان ناسارخ دونج نم لجر فلا نيثلت ىف

 4١ 7 جاطعاق. 5) آ.. 2. امعف. 6 آب 2 ىنجرلا هل. ةلهط. 111
 ملاأر 8 ه6 ةانت؟". )2  آب ١ ىسحلل هلع. وان. ملالر 11 أ قانا



 مورس

 هباككا ءاسور هيلأ عيج نيسلل ىب رهاط ناو ءابخن اوناك اهنا

 براكيو ىرلا ةنيدع ىصخي نأ هيلع اوراشاف هرمأ ىف ه جراشنتساف

 مهل لاقف نوماملا نم ددم هيتاي نا ىلا روسلا قوف نم موهقلا
 تفعضتسا تنصح ىتم ىلا مكنم ةبرخاب رصبا ىلا مكخيو

 5 ئودع :نم ,ىلع ىشا اوراصو هتوقل ةيلا ةنيدملا لأ لامو سنك

 ىبم نم ضعب ليمبتسي نا هلعلو ىسيع نب ىلع نم جفوخ

 نم رصنلاو لاجرلاب لاجرلاو ليخلب ليلا فلا نا ىأرلاو عامطالاب
 عضومب اوركسعي نأو ةنيدملا نع ٍيورخلاب هدونج ىف ىدان مق «هللا

 هتنيدم باوبا ىلا ىلا لها دع اوجرخ املف ةصولقلا هل لاقي

 !0 اوتفتلت الو مكماما نمب اولغتشا موق اب هباكصعال رعاط لاقف اهوقلغاف

 مكقويس الا احلم الو ملك ارزوب الدتتا ؛اوتمللعاؤ مكدارو 020

 ةصولقلا وك ىسيع ىب ىلع لبقاو مكنوصح اهولعجاف مكحامرو

 ةليلل رهاط باكا «قدصف اوقتلاو بركلل ناركسعلا فقاوتف

 ةديدش ةلوج نم تناكو ىسيع نب ىلع ةيبعت تصقتناف
 ؛ةدهامذ ىجم اولجاو هاوبوت ' سانلا اهيا لقو ىسيع نب ىلع جادانف

 همر نكمو هن اند نأ تعج هتبئاذ رهاط باكا نب للخا

 نضفاأ ىتح ٍسالسلاو عردلا 4تذفنف هردص ىف تعقو ةخباشنب

 لاز اف هباكتاب ةميزهلا توتساو اتيم هيلع ايشغم رخو هفوج ىلأ
 اومنغو منيب ليللا لاح ىتح نولوم ©و غنولتقي رهاط باكا

 20 نقعف ادم كلذ غلابو «لاومالاو سالسلا نم ركسع ىف نأك ام

 م) 2 جراشتساو. 5 بلل ق.2 0) طاوببت. 24) ]تكاتك

 2 توفق:

50 
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 سو

 0 ال2 نات ىداوذ ةرمتوإ ىنبا ناك .ناو !ادمح نا دل تبلاقت

 ' 21 انو هتيبر 6 ىتلا انو ةبكاملا نم ارفاوإ ابيصن © ىلق نم

 00 شا لب دماما ريست وأ هوركم كنم ءداكبي نا كيت هيلع

 كلبق بكري ىتح بكرت الو هبلف كد ناو هثآرو نم هعم ترس

 هيلا تععفد مث ماركالاو لالجالا هل رهظاو بكر اذا هباكرب فخو

 هديقف صوخشلا ىف كيلع ىصعتسا نا تلاقو ةضف نم اديق

 هاصواو هيلأ وعوأ نأ دعب هنع فرصنا ادم ناو ؛ديقلا اذهب

 05 رح نافم ىياىسيع ناب ىلع راسو دارا ام لكس

 رهاط ربخ نع علأسف ئرلا نم ةليقم ريع هلبقتساف ناولح ىنا

 هنيب سيل رهاط نمو رهاط امو لاقف برحلل كعتسي هنا ةوربخان

 (|نمع ةبقع ترواج ىف ىلا هغلبي نأ الل ىلا كلبخا نيبو

 ىرخا ريع هلبقتساف هءارو ناذيه ةبقع فلخ ىتح راس مث

 قرفو هباكسال ءاطعلا عضو دق ارهاط نا اولاقف ربخل نع علأسف

 ةرشع ءامر ىف اولاقف يع مك ىف لاقف برحلل ثعتساو السلا عيف

 00 اك مدنا الح نيسيع نب ىلع نب سل لبقان لنجر فلا

 اب لاقف ادحاو اموي ىرلاب مقي مث برهلا دارا ول ارهاط نا ةبا

 لاجرلا نم ىحنع سيل ارعاط نإو اهنارقال لاجرلا ٌقعتست امنا ىب

 خياشم نأ أوركذو ' ىلتم هل لعن سمو ىلاقمل نودعنسي ىنيدلا

 اذ نع لمكأ الو احالس رهظطا ناك اشيجن ردنا ل اولق .نادغب

 جرخ موي ىسيع نب ىلع سيح نم الاجر لبنا 0 دايخ كفا

 كرا لتقل )1127 يلا“ .16) 1: ء!كتيز 2 ةادين.



 رض

 ند تعسر ”اهدس ند تروا كهروشخ ب سلك ناح 2 ضرالا

 نينموللا ريم ىلا رض 'لصي اع اهيلع ابنا :بلخي 1

 5باتكلا اولصواو نيمالا هب اوفاو ىتح باتكلاب ميقلا راسو «كيشولا

 فيص تسيأر كق ىلا مهل لاقف هيلا داوقلا عمج هأرق املف هيلا

 ىف ىنغ الف ىننواعيل ىعم هرييصتو ناسارخ نع هللا دبع ىخا

 ريمأ اي لاقف خه وخ نب مزاخ ملكتف موقُنأ ها نورت ان دنع

 نوريب الو كب اوردغيف ردغلا ىلع كدونجو كداوق لمت ال نينموملا

 هذه يش نكلو كبح لق كدهع اوضقنيف ليعلا ضقن كنم

 نأ ىرب لب تيأر ام ىرب 3 ناحام نب ىسيع ىب ىلع ةخلودلا

 ء««دلصب هيف انا ام لقت ىنع لمكو ىنرزاومل ىعم هللا دبع نوكي

 ىلا شويجلاب ويست نأ تيار كاق ىلا ئىىسيع نكتب ىلكل 5

 و وييهأ نب ىسم 0 تحد نم اهيا ىلذف ناسسارسخ

 هناسرفو دونلمل لاطبا نم لجر فلا نيتس بخدتناف هيلا عفدف

 شويجلاب يخت ريسملاب هرماو السلا هيف قرسفو ءاطعلا هل عضوو

 داوق نم كانه نم ميكا لوقيو هيصوي لعجت ليت دعم بكرو

 نحال لغ نيش ا لو 2 فصن ناسارخ ليها نع عضو ناسارخ

 20 ميقي هللا كيع عدت و مكاسب كركسع ىمرب وأ افيس كبلع 0 رهشي

 0) 1٠ لل ١ ن) ل يشد 0 17 هرصفأا اه:



 م

 ناسارخب هماقم نم نينموملا ريما ىلع نوعأ كلذ ناف هتكلصم

 هجو رت «ةضيبلل ىمأو ودعل كتبكاو ءمفلت ردالو دالبلل رمعأو

 بحاص حلاصو نىتسوح 0 كيحو ,ىدسوم ئب سابعلا جمب باتلا

 نم البقم نيسلخل ىب رهاط جلبقتساف ناسارخ وكن اوراسف ىكصملا

 ةنيدمع وهو نومام لا ىلا اوهتنا ىتح ىرلا ةيالو ىلع نومأملا كنعق

 ةجاح اووكذف اويلكتو هيلا باتكلا اولصواو هيلع اولخدف ورم

 ةكليملا طسب نم ةبرق ىف وجيب امو هيلا « نيمالا نينموملا ريمأ

 ؛ هماركاو هلازناب نومأملا رماو جتلاقم ىف اوغلباف ودعلا ىلع ةوقلاو

 هكارزو صخا ناكو ليهس نب ليضفلا ىلا ثدرعب ليللا ءبلع 0 انو

 دولا هب ملكت امي هربذأو نفح نانكا هأرقأو هب الخ هاتا املف

 لاق ترهأ ىلع هننواعمو تاضلإ ىللأ ريسملا ىلع ضيضحتلا وسمأ نم

 نومأملا لاق هيلع عانتمالا الا كل ىرا امو اريخ كب كيري ام لضفلا

 لاملا عم سانلاو هعم لاومالو لاجرلاو هيلع عانتمالا ىننكي فيكف

 نيماملا هل لق ىرا اب !دغ كىيناأل هذه ىتليل ىنلجأ لضفلا لق 5

 ناكو هلونم ىلا لهس نب لضفلا فروصناف هللا ظفح ىف ضمأ

 مهام اهب ناكو هموح» ةهناسح 3 اهلك كلت رظنف امكنم

 هبلغيو دكمد ىلع ريظي هنا هربخحاف نيماأملا نثع [كَغ حبصأ املف

 نسحلف كفولا ىلا ثعب كلذ هل لاق املف «رمالا ىلع ىلوتسيو

 نم اوطسبيو نيمالا دنع” هرما اونسكج نأ علأسو مرتاوجو عتالص

 هذه ىنالو كيشرلا مامالا ناف دعب اما هيلا ٍهعم بتكو هرذع

 ه) 2 هدمو5 نيالا .
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 اهنيمآ نينموملا ريما 00 0 ةماركلا هللا ركجا ىكقل

 اهتومتكي ىذلا ريغ اورهظأ ناو اهب فا 2 وتب كاري

 نسب ليعمسأ اعد نيمالا اذمح نأ مث «هلضفو اعيمج هل

  ةلود ىرأ لق حيبص ةىنباب ىرت ىذلا ام لاقف وسلا بناك حيبص

 نينموملا ريمال كلذ هللا ممتق اليقم ارماو ةميقتسم ةفالخو ةكرابم

 ىأرلا كنم ثدرأ امنا اًضق كغبآ مل ىلا دمحم هل . هلزجاو هلضفاب

 هيلع ري مالا ّ 2 نأ ل .رمأ ىَأر نأ لببعمسأ لاق

 هللا ثيع ىخأ لزعأ نأ تيأر دق ىلأ لاق لعف ىحكاصنو ل غابم

 ؛0 ليعمسأ لق نينموملا ريمآأ ىب ىسوم اهيلع لمعتساو ناسارخ نع

 هدهمو كيشرلا هسسا ام ضقنت نأ نينموملا ريما اي هللاب كذيعأ

 1 هللا دبع رما ىف هيلع وسم لل ١ قي لق هناا دش

 محا ناك ناورمه نب كلملا دبع نأ حيبص نباي كو ةفرختلاب
 اهدحا لتق الا ةمجم ىف نالحن عينجج ال لق ثيح كنم ايأر

 ؛!:بتكا لب هرهاجت الف كير اذه ناك ءذأ اما ليعمسا لاق هبحاص

 نم هللا كدلق ام ىلع كنيعيل ةرضخناب هيلا كتجاح هملعاو هيلأ
 ترسك ه«دونج نيبو هنيب تقرفو كيلع مدق اذا هدالبو هدابع وما

 لق "تقرا ام كرما ,ق تف كيدي ىف انه, راصو هب ترفظطو هذح

 كك نق 2 ىارلا ىرعل اذه تبصاو .ميبص نباي ”تدجا ديحت

 0 هلقتا ىق ةسايسلاو ةفالخل رمأ نم هللا هدلق ىذلا نأ هملعي هيلا

 هيف اع ا ريش هروسمأ ىلع هنمعيل :بلع مدقي نأ ماش

 ه) ط ليابقلاب. 65) 1 نبا اب له سقرسع 11. 13 ه6 19. ه) 2 اذا.



 مكم

 لوقت ام ىسابع ب عيبولا ىسب لضفلل لآق عجولا ف لتشا املف

2 

 سمخل تبسلا موي ةثامو نيعستو ثلث ةنس ىف كلذو ىثوت مث

 نيرشعو اتلث هتفالخ نناكو ه ةرخآلا ىدمج نم نولخ لايل

 موي دادغبب نيمالا ةاديحم ةفالخل تتقاف ءافصنو ارهشو ةنس

 خاءدو ةعلل موي سانلل هاعنو ةرخآلا ىدمج نم فسصنلل سيمثل

 نوسمأملا ىلا ىيشرلا ةافوسب ربل لصوو ءاوعيابف ةعيبلا يدجت ىلا

 ىلأ بكرف رهشلا نم نولخ نامتل ةعبل ممي ورم ةنيدع وهو 0

 دعصو اوعيتجاف هوجولا رئاسو دونأل ىف ىدونو مظعالا دجكسملا

 اف لقا رت هلاو ىبنلا ىلع, لضوا هيلع ىتثاو هللا. دمعت ربنملا

 هللا تاولص ىضاملا ةفيلخل ىف مكءارغو انءارع هللا ىسحا سانلا

 ثا رع 'ىف هللا لم ثداشخل ه مكتفيلخ ىف مكلو انل كرابو هيلع

 : اودكج ناسارخ لها اب لق رث هداوسب هنيع يسف ةربعلا هتقنخ 5

 ةفالخل ناتا امو ءاعيمج سانلا هعيابف نيمالا مكمامال ةعيبلا

 ىناع نب ىسكلل هيفو ءارعشلا هيلع لخد سانلا هعيابو ادي

 هلوق هدشناف عرخأ ىف ىسلمل ماقو هودشناف

 اهتيهث ىتح ءابهصلا مركت نلف اهتيلث ىتح ءهآملاب اعراذ الا

 اهتوُذ كاقلَي سْمّتلا عش نك دعب ل

 اهتويسع دك رهذانس قر اهليح لك أور انتيقاوي ناك

 هر 2 ىاحالا ١ 5) ]ب نيخ. 0 2 ةياذل .



 كدب

 ىضمو اهلزني رثو دادغب لخد رث صوصللا رصقب ىكضف مالسلا

 خسارف ةقلق ىلع مالسلا ةنيدم نم ىو نيحلاسلا ىلا ىهتنا ىتح

 دادغيب هرمم كنع رمأو اهاثأو ىتح ةقولل ادم راس مث اهب تابف

 ماعلا كلذ ةيقب ةقرلاب ماقاو ىركت نأ ىيكج ىب رفعج ةبشخب

 ةلغو ىتح مورلا ضرال ايزاغ يرخ ةثامو نيعست ةنس تلخد املف

 نب عفار يرخ ماعلا كلذ ىفو <« اهحيتفاف ةلقرع ىلا ىهتناو اهيف

 نأ هجورخ بيس ناكو  ناساخ ؛ضراب ابضاغم رابس ني 11

 لماحو ةريسلا .ءايبسأ ناسارح ىو امل. نامام نب ىسيح نب كك

 عفار هيلع جرخ رول رهظطاو برعلا نم ةاهب ناك نم ىلع
 ؛0ءاهر اوناكو ناساخ لها نم دعبتا نميف زاكأ رث تاعقو هدعقاوف

 ديشرلا كلذ غلبو اهتنيدع ماقاو كنفرهس ىف لجر فلا نيتلتق

 رق نيعأ نب ةمّئَرق اهيلع لعتساو اهنع ىسيع نب ىلع لزعف
 كلذ هماع مالسلا ذنيدم لين ىتح مورلا نم الفق كيشرلا فرصنا

 ضرال ادماع يرخو ةكلمملا راد ىلع اديح هنبا فلختساو

 ا نيعستو نيتنثا ةنس تلخدو «هسفنب عفار برح ىّنوتيل ناسارخ

 هيلا هجوف ىلوالا ملا ىف لبخل ضراب ةيمركلا نجرخ 'اهيفو ةثامو

 ةميظع ةلتقم نم لتقف ىعاوذل كلام نب هللا دبعب نيمالا لمح“

 سوط ةنيدم ىفاو ىتح كيشرلا راسو نادلبلا ىف جتيفب درست

 هل عمجف ا!ديدش اضرم اهب ضرمو ئسوطلا كيبح راد ىف لزنف

 3 لاقذ هنوكلاعي ءابطالا

 ىرج روذخأ 00 عيطتسي ال هثاآودو هبطب بيبطلا نأ

 ىصم اميف هلثم م ىفشي 1 4 ل تل قلاب تومي بيبطلا ام

 2 يل 0 ل



 م

 يرخ ماعلا كلذ ىف»و ناساخ ىلع نامام ىب ىسيع ىب ىلعت

 مدهب رمأ اهافاو امملف لصوملا ىلع لخاو ماشلا ضرأ ىلا كيشرلا

 لعا بتو ماعلا كلذ ىفو «هلماعب اوبتو اونك دقو اهتنيدم

 رابنالا نم كو سابعلا ىنا ةنيدب هب لؤنف رابنالا لصق فوصنا و
 لما ءانبأ نم ميظع عمج اهب ىفقب ناك دقو نيسف فصن ىلع

 رت ارهش اهب ماقاف نآلا ىلا ضف اورتك ىتح اهب اودلاوت ناسارخ

 ضرا ىلا ايزاغ اهنم يرخو ارهش اهب ماقف ةقرلا ىلا اهنم هجوت

 ىلا فرصنا رث فوصعم ىهست ندم نم ةنيدحم يقفاف مورسلا

 ىضقف يح ميدل ناوا ناك املف ©« كئذ هماع ةيقب اهب ماقف ةقرلا رو

 كيوم نب ديزي ىنوو اهب مااف ةقرلا ىلع هفرصنم لعجو هكسن

 ىفاو ىتح ةئامو نينامتو عبرا ةنس ةقرلا نم مدق رت خةينيمرا

 راس رف ءاياقبلاب هلامع فخاو ةفاصرلاب هرصق لزنو مالسلا ةنيدم

 خقرلا ىلا ادثاع ةئامو نينامتو سمخ ةنس ىف مالسلا ةنيدم نم

 عاطعاف ةنيدملاب رمف مح مثل ناوا ناك املف اهباطتسا ناك دقو

 رابنالا لصقف فرصنا رث ىيءاطع ةّكم لها ىطعاو تايطعا ثلت

 ةخعيبلا ىقع مت مالسلا ةنيدم ىلأ فرصنأ م أامهش اسهب ماقاف

 مسقلا هجوف ماشلا هالوو هللا دبعو كيح دعب تقلا طبل

 فرصنأو ةثامو نينامثو نامت ةنس كيشرلا محو «هلامع هاهيلع

 عسن ةنس ىو «مالسلا ةنيدم لخد رث امايا اهب ماقأو ةريخل لزنف ور

 ةنيدم وكأ فرصنا مث امرهش اهب ماقف ىرلا ىلا راس نيئامثو

 «©) 2 امهيلع.



 مسيح

 ام لق كلذلذ كيح نب رفعج ىب ىسوم نم اننيب ىرج ام

 ثيداحا :ىهنتشيو رهسلا بكج كيشرلا ناكو ىنمصالا لاق «لاغ

 هرماساف ليللا هيلع ىجو كلذل طشن اذا ىلا لسري ناكف سانلا

 قرطأ ارد دا هنرماسف لحاأ هدنع نكي مو خليل تاذ تيبناف

 و عيبولا ى تكلا لضعلا يعل 0 ميسايعلاب قلل مالغ اب لاق هم ركفو

 ةيلوتي كتينع. ىلا + ىسابع اي لاقن سولخاي هل ؛نذات لخدو شخ

 نارا .تسلع ىفو هللا كبغو نبك ى اهرشألا تس

 ىلع طلخ تاذللاو وهللا يف هكامهناو هاو هبوكر عم ادم تيل

 ئغبلا لها نم ىصاتالا هيبغ عمطي ىتح ىأرلا عيضو ةيعلا

 هذّكحملا هب نكلسيل هللا دبع ىلا رمالا تفرص ناو ىبتاعم او

 ىرن اف ىديملا ةعاكاشو ريصنملا مو كبف نأو ةكلمما نحكلصيلو

 هيف ةلولاو ميظع ريطخ رمأ اذه نأ نينموملا ريما اب لضفلا لاق

 ةرلخل نابكحي ايهنا تملعف ذه ريغ ناكم هيف مالكللو لاقتست

 نارظانتي الار اف رادلا ىكح منم ةيحان ءتسلجو امهنع تمقف

 !5 دبع رييصتو دهعلا كبح ةيلوت ىلع امهيأر ففتأو اكبصا نا ىلا

 --- . ع " 0 510 3
 داوقلا 9و عمج رسمأ حبصا اماف ناسارخ نوماملا ىلوتيو خفالخأ

 نومأملا ةعيب ىلا هدعب نمو كمت ةعيب ىلا عامحف هيلا اوعمتجاف

 كيرلا ىكقع ةتثامو نينامت *نس قو « اوعبدابو كلذ ىلا اوباجافن

 2)6 5-3. 18)( 1: (سامعلا كايا 600 3 نسامعلا انا

 ىسمالا ةيلوتو هان ]163 06 رمالا تبتم. ©) ]ب 056)2 امهذع.

 7/) ل ىف. و) ]1 عيمجاب.
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 مريع

 لق ىعبصالا نع ركُذو 'رذمل ىنغي لمو ئثاسك اي تلو
 سولجماب ىلا ًامواذ ةرصبلاب نيلوح هنع تيبغ تنكو كيشرلا ىلع تدخد
 تسلجُم سلجا نا ىلا ًامواذ تمضهن 8 اليلق نيسلجن هنم 0 ابيرق

 اًدبح#  ىرت نا بحت الا ئعمصا اب هل لق رث سانلا 3قفخ ئتح

 تدرأ امر كلذ بحال ىلا نينموملا ريما اب ىلب تىملق هللا كبعو ة

 نمحم ىلع لق مث ىفكت 2لاق امهيلع ملسال امهيلا الا مايقلا

 امهناك البقاف نينموملا ريما ابيجا لاقو لوسرلا قلطناف هللا دبعو

 ىلع افقو ىتحح ضرالا اهرصيب ايرضو اهناطخ ايرق لق فقفا ارمق

 007 سلجات هنم ايندق امهيلا امواو. ةفالخابب هيلع ايلسق انهيبا

 ىقلأ ال تنكف امهتحراطمب ىرما رق هلامش نع هللا دبعو هنيج نع 0

 ىرت فيك لاقف اباصاو هيف اباجا الأ بدالا نونف نم اعيش امهيلع

 ةدوجو ءامهتاكذ ىف ايهلتم تميأ, ام نينموملا ريما اي تلق امهبدا
 ايهتفطعمو /مامهتفأ, نم *مألا قزرو اهنَقب هللا لاطاق امهنهذ

 نذأ مث هعومد ترذحت ىتح هتربع هتقبسو هردص ىلإ ايهيضف

 امهيداعت رهظ اذا مكب فيك لآقق اجرخو اضهن اذأ ىنتح امهل 5

 دويو ءمدلا كفست ىتح امهنيب امهسأب عقوو امهضغابت اذبو
 ءىثش اذه نينموملا ريما اب تيلق قوم اوناك هنا ءايحالا نم ريتك

 اهرما ىف ةابلعلا هترثا ءىت وا اهدلوم كنع .نومكانملا هب ىصق

 ءاهن ما ىف  ءايبنالا نع ءايصوالا نع ءاملعلا هترثا ءىش لب ال لق

 عيمج عمس دكيشرلا ناك ىف هتفالخ ىف ليقي نوماملا ناكف اولاق »

 ه) 161 انحف ]ةعاتتع و28 آب نآن1 ه5أ 5مم166 مه: 1126 1223112 009516-

 216006. 8) 1 فخ . 6©) ل 02261 3 ١١ 0) ]ظ لاغخ : ه 2ط

 امهناكذ. #م) آن امهتقأر هو م1966 هلت 068855 © اهرب 011 6



 مسوس

 ناسارخ ىلع ىسوطلا سابعلا ىبال ىقعو «ةفوللا ىفاوف قارعلا ىلأ

 كثّعنشالا نب دمت اهيللع لمعتساو هلرع رث نيماع اهيلع ثيلف

 نيب ماشلا ضراب ةيبصعلا نياعقو ةئامو نيعبسو عبرا ةنس قو

 ريتك رشب نيقيرفلا نيب لتق ىتح اوبراكاف ةيناميلاو ةيرضملا

 5 هللا ىدبعو كمت دانبا هعمو سانلاب ماعلا كلذ ىف كيشرلا حدو

 هللا .دبعل «ةعتب :نمم كيك نىيعلا ةكيالوب اباتتك ءامهنيب بنك

 ةنيدم ىلا !فرصنا رق ةبعلا فوج خخ باعللا قّدعو .نودالل

 نوب ىلع لاق « ءاطع نب فسيرطغلا ناسارخ ىلع ليمعتساو مالسلا

 كا تيكف ذل لسا تيما كيشرلا ىنالو ىتاسللا ةرمح

 1/0 أديحم ةةصاخو اديدش اذخا هب ايهتذخأو بدالا ىف امهيلع

 55 ىثاسك اب تلاقف رفعج مأ ةيراجج ةصلاخ موي تاذ ىتنتاف

 فقفرت نا كيلا ىتجاح كل ليقتو مالسلا كيلع رقت ةدّيسلا

 ادب 5 هبلع كر انو ىنيبع رق 0 ةرمث هناف دمحم ىنباب

 زوجج او هيبا دعب ةفالخلل مشرم ادمحن نا ةصلاخ تلقف

 ؛ةكربخ# انا اًيبس ةدّيسلا ةقرل نا ةصلاخ تلاقف هباب ىف ريصقتلا
 ةوسن عدرأ ناك اهمانم ىف تييرأ هتحلو ىتلا ةليللا :ىف 5 هب

 كلا تشلاقف هك رود همامأو هلامششو هنيمي نع هنفنتكاف هيلا نى

 ومالا أو وبكلا ميظع ردصلا كيبض رمعلا لبلق كلم هيدي نيب

 «فاصق ك.لم هثأرو نم ىنلا تلاقو ردغلا , ىيدش رزولا ريتك

 ؟ هني نع ىنلا نلاقو فارسالا ريتك فاسنالا ليلق فالتم رّكبم

 ع ىتلا تلاقو مدحرلل عواتق مثالا ريتك ملل ليلق مخض كلم

 ةصلاخ تكي رث رامدلا عيرس راثعلا ربتك رادغ نككام راسي

 0) 28 فاضق.



 مميزا

 ذاختاب 5ىدهملا وما ماعلا كلذ ىفو ةكذل ىذ نم تللخ ذليل

 نيدس ةنس ىدحهملا مح رث تاءامأل ددنجاسم عيمج ىف ريصاقم ا

 نم كجكسملا ليح ام ىرتشي نا رماف ةنيدملا ىلع فرصناف ةثامو 5

 ةقامو 0 0 ا 0 ىحسملا هب عسويف روكلاو لزانملا

 سد 0 ىبوم 00 3 خيالو ىدهملا كقع ماعلا كلذ

 نب (وديوص جوخ نيتسو عسن ةئس ىو كيبتولا نورد كندا هدعب

 اهزنتم اهب ماقذ 8 ناذيسام ىلا ىدهملا جرخو ناجرج ىلا ىديهملا 0

 نينس رشع هتفالخ تناكو ةنس نيعبرأو ثلق نبأ وو اهب تامو

 000 .راجرجك وهو 00 ىسوم خفالخل تءناو « افصنو أرهشو

 ىدوم نب ىسيع :بقلف ا ةنيدملاب كا ىب ىلع ىبأ

 مامالا ىقوت ةظذئامو نيعبس ةنس ىفو «هالتقف ىلع ىب سابعلاو 5

 ناكو لوألا عيبر رهش نم فصنلا ىف كبايسيعب ىدهملا نب ىدوم
 أرهشو ةفس هنفال تءنتاكو دس ننورشعو عبرأ ىفوت مح 3

 اللا نؤرف فاختسا ماعلا كلذا ىفو ءاموي .ىيرشعو ةعبرأو

 لبقاف هل لزجاو ءاطعلا اهلعال عضوف ةنيدملا ىلع فرصناو محو

 ه) لب هدمعأ 1ع م38588ع6© م6 يق 66 ةفئدس 6) 2 هرمعأت

 0| 0 1 ورع. )١10 1 نادبسو 2 ناكبسام. 05

 هرم66 ىداهلا .
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 هام

 هكنع ىطبأ .دناضم نبا نفي اكل 'ندعا تا ام نيسسعلا

 نع لووسمو فوقومو ثوعبمل كناو كحصني نم كعنو ةكيبسصنلا

 دمتاخب رفعج وبا هيلا ىمرف لاق رشلاو ريخل نم ةرذلا ليقاتم

 ىباكا نأ لاقف مهّلوف كباكحا عداف قاب ءآرو ام كتيلو كق لاقو

 5 رنا للعقلاب تكلف 0 لدعلا تللع نلف كوري ىتنح كوني « ىل

 24 لبطل وك نيعبراو ثلت ةنس ةرصبلا نم رفعج وبا راسو «فرصنا

 رفا ايش اهب مذ اهي مخلب يك نانو حيت ةنيحل د
 اهنم كقعو كلذ هماع ةيقب اهب ماقف ىثادملا قأ ىتح فرصنا

8 1 +5 3 1 : 5 

 ؛ ىضق املف ةذبرلا لزنو ةئامو نيعبراو عبرا ةنس اًجاح اهنم بخ

 ديحن هيلع جمخ ماعلا كلذ ىفو ةئيدملا لخدي رو فصنا هّحح
 كتلاط. با قب ىلع" ىباع ىتسللا ىب ,نسللا ىتب هللا 20-5

 ىسيع رفعج وبا هيلا هجوف ةيكولا سفنلاب بقلملا مالسلا جيلع

 ميعاربأ هوخأ يرخو هللا در /لتقن ليخ قى ىلع نب ىنوما نإ

 15 ةنس ىو « يلع هللا .ناوضر لتقف ىسلمل نب ىستل ىب هللا قي ندا

 نوديم رب ىلع عطبألا لزنف رفعج وبا مح و ةثامو نيسمخو نامت

 مدل ماقف ةحل ىذ نم نولخ نسل نتبسلا ةادغ ىقوتو اهب ضروف

 ىلع نب دمح نب ىيحك نب 2كمحن نب ميعربا ماعلا كلذ ىف سانلل

 ىدوم نب ىسيع رفعج ىبا ىلع ىلصو سابعلا نب هللا دبع ىبا

 م 2 كديع“ ار صردلاب ' هن طلا 0 آ.ليبثل.ا 02

 هرصعأ طماتك هع ودتت هلأ الكون يك لأ سفلاب. )/  2 هدصعف ةماتك ©

 وتخ ةدنغ لدكوت 8 ميلا هللا ناوضر. ى) ب هدصو6 ختام. 8)

 هان10أ كيت نب.



 ممن

 ونحأ ,ىضمو رئاولل هيف قرفو قزرلا ىف هل ىنساف ءاطعلا اهلهال
 ىلا راس مث ارهش اهب ماقذ اعافاو ىتح سدقملا نتيبل ادصاق ماشلا

 ةخنيدم ىفآو ىتح ذقرلا نم راس رت كلذ هما ةنقل اهب ماقاف ذقرلا

 ا نيتنتا ةنس اهنم راس مث «الماك الوح اهب ماقاف مالسلا

 زيسرخو اوعادت ه ةيدنو أو لا نأ هغلبف اهاناو ىتح ةرصيلا وحن ةثامو 5

 نب مناخ ميلا هجوف ةعاطلا اوعلخو ملسم ىا راقب نوبلطي
 ةرصبلا نم ةدثاز نب نعمل دقع مث ضرآلا ىف 2313و علت ةموخ

 0012 نب ورع نا اوعرو «ةرصيلاب كلذ هماع ماقاو نميلا ىلع

 ورع ملكتق هبناج ىلا هسلجاو هحاص رفعج وبا هأر املف هيلا لخد

 رتشاف اهرساب ايندلا كاطعا دق هللا نا نينموملا ريما اب لاقف

 مت امب الآ كنم ىضري ال هللا 5 ناب ملعاو اهضعبب هللا نم كسفن

 ىضري 0 هللا ناو كيلع لدعي ناب الا هللا نم ىضرت 3 كناذ هنم

 كباب ءآرو نم نا نينموملا ريما اي كتيعر ىف لدعلاب الا كنم
 الو هللا ءباتكب كباب ءآرو نم لمعي امو رول نم مَجأت اًنارين

 000007 لك فيك رت ملأ نينموملا ريما اي. هللا لفسر :© شي هد

 0 ا /لق مث ةرويسلا خا ىلع ىلا ىتح ءدامعلا .تاذ مرا

 اي هم :كلاج نبا لاق رفعج وبا ىكبف اولا « هلع ولثع هللاو

 اذه نم وربع لق مويلا ذنم نينموملا ريمأ ىلع تيققش دق ورع

 ريما اب وربع لق 5دكلاج ىبا كبخا اذه لاق نينسوملا ريما اي
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 نسمع نب نسي اسسات> ويس سس هتيم ضحس

 ا”

 رمال ملعم ١ ىبا تافكا "سحاو رد فنا ةتلك قرص لمك ١ قف

 كيلا تيفذقف ررصلا كلتب رفعج وبا رماف فويسلا اولسو اوحاصق

 لاقو رضقلا ىلعا ىلا ئلع نب ىئسيع كعصو ماس ىبأ سأر عم

 نينموملا ريما كيبع نم اطيع ملسم وبا ناك امنإ ناسارخ لها اي

 ءامكلامآ عسلاب .نينموللا ريما اذ مكشور خفيلف هلتقف هيلع دجو

 ضارلا» كرفو . ةرنق ىصخاو لك ررصلا كتلدت 'اولوانتو اميقلا لك 5

 هجوو ءاطعلا ملسم ىبا باحكعال عضو رفعج ابا نا مث افرذقم

 بتكو ءاطعلا 8ل ىنساف هفلخ ثيح ملسم ىبا ركسع ىلا لاومالا

 فارشالاو داوقلا تالص لوجاو ملامآ هيف طسبي هيلع نقف اباتك

 0 نامت ةنس روصنملا رفعج ىبال ةفالخل نقدتساو «كلذ عاضراف جنم

 نأ بحا رفعج ابآ ناو ضرالا راطقا ىلا هلامع هجوف ةئامو نيتلثو

 هسفنب راسف ةكلمملا راد اهذختيل *ةنيدم هدونجو هسفنل ىنبي

 اهب مهقي خيرق كاذنا كو داكغب ىلا ىهتنا ىتح نكامالا داتريب

 هيلاومو مهشحو هسفنل طف ناكمللا هبكعاف رهش .ّلك ىف قوس

 ,ىاهطسو هبصق ىنبو مالسلا ةنيدم اهامسو ةنيدملا هتيب لعاو هدلوو

 لما لغجو ةنيدلملا لوح هدونج طخ رث مظعالا ىجسملا ىلا

 ءاننبلاب سانلا رماو ةدرفنم انهنم ةعيحات ىف ناسارخ نم كلب لك

 خسارف ةينامت نم تارغلا رهن رفحف رماو تاقفنلا ىف هيلع عسوو

 ماشلا كاوم هدف قأيل دادغب ىلا ىرجأف اممد نم رهنلا 0 هوقو

 ن» ناكو ةلجد ىف لدصملاب لصتا امو لسوملا داوم قت امك ةريزدلو
 عح رفعج ابأ نأ رث «خكامو نيتلذو عسن ظخنس ىف اهنايا ةوانب

 عضوف لوسرلا ةنيدم ىلع هفرصنم لعجو ةثامو نيعبرأ نس سانلاب

 ©( ةفوف :



 |كابمب

 ىباعتاو ىمايفق لضفو ىتالب ىسح تايسنا نينموم ا ريمأ اب

 0 كلا نئلسلا اذه تعش ىح .ىراهت»ا لديك سعت
 012 ننفإل ءادوس ما كماقم..تيمات ول .هللاو ققيبُْل :ىباي رفغج

 لقا .انتوحد راهظا نم هللا .بحا اهب كلذ. ىف رومالا .كل. ىّتأت ابن

 ام كتوقو كتليحو كوك كلذ ناك ولو انيلا انقح كو تيبلا ه

 ادا ىلا ينك ىذبلا كنحللا :ىباي تسلا اليشف نتتعطق

 ىبا كنا كيياتك ىف معرتو هللا كبع نب ىلغ تننب ةننمآ ىنمع

 لاقف ابعص 0 ىقترم تيهقترا ىقل سابع ىب هللا دبع ىب طيلس

 ظيغلاو مغلا كسفن ىلع لخدن ال نينموملا ريما اب ملسم وبا

 رفعج وبا فقصف اذه كنم غابأ نأ نم ارحق رغصا ىف ىبسب
 نفيا ملسم وبا أر املف فويسلاب ميقلا هيلع رخو انلت 6 هيفكب

 رفعج وبأ هسفرف اهلبقيل هلجر لوانتف رفعج ىأ ىلا ماقف رمالإب

 حالس نم اما ملسم وبا لاقف فويسلا هتذخان ةيحان عقوف هلجرب

 رفعج وبا هب رمأو لي ىتح هوبرضف مسفن نع ءرلا هذ ىماكإ

 اا نك ىو (تميبلا نم ءةيحات عضوو . طاسن: 52000

 ىلا ىتم لخدا ىلع نب ىسيعل لق رفعج ىبا ىلع هليخد لبق
 ىسيع هل لاقف رومالا ضعب ىف هتبتاعم كيرا لذ نينموملا ريما

 0 2-- ىبا ىلغ ,لخد ىتح ئسيع لنبقان .كرتا ىلع قاف مكقت
 الل وه اه رفعج وبا لاق ملسم وبا نيآ .نينموملا ريما.اي لاقف

 عنصت_فيكف هلل انا هتلتقا ىسيع لق طاسبلا كلذ ىف افوفلموم

 0 2 انكم ١ هزاع فكي! 1١ 00 2 عيخلان“ ىف



 زباب

 داوقلاو ناسارخ دونج نم هعم ناك نم لضافا نم سرف فلا يف

 الا لتقا ال نا ىوربخا نيمكنملا نأ لوقي ملسم وبأ ناك دقو

 رفعج وبا هيلا ماقف هيلع لخدف ةيمورلاب رفعج ابأ ىفاو ىتحح موولاب
 نأ لبق ىم ىضمن تحك هل لقو هفارصناب رورسلا رهظأو هقناعو

 : ىتح لؤوناو كبايت كنع عصضف مقف كيرا اب كيلأ « ىضفأو كأرأ

 هل دعا دق رصق ىلا ملسم وبا بخ كنع ريسلا لالك بهذي

 رفعج نأ ىلا ممي لك ودغي مايا ةتلت ثحكف هلوح هباككا لزنو

 مامالا هيف ىذلا سلجللا باب ىلا ىهتني ىتح هتباد لع لخديف

 املف رومالا ىف نارظانتيف ايلم هدنع سلجف هيلا لخديو لزنيف

 ١0 ىلع ناكو كيهن نب ىنمتع رفعج وسبأ هل ْنَطو عباولا مييلأ ىف ناك

 هللا دبع نب نالف ابو هتطرش ىلع ناكو مور نب تابّشو هسرح

 سلجللا بنج ىلا تينا ى ةاونمكي نأ 2رماو ليكلا 12

 ىلا اوجرخاف اثلك «ىدي تقفص انا اذا هل لاآقو هيف ناك ىنلا

 ةحاب نأ ماسم ودل لكحف اذأ بجاذل ومأو هوعضبف ملسم ىف

 /ة لخدف هفيس بجاخل فخاو لخدف ملسم وبا لبقأو هفيس هنع

 ذخأ طق هلثم ئب لعفي رث ام ىب لعف نينموملا ريما اي لقو ابضغم

 سلجا هللا هنعل هذخا نمو رفعجح وبا لق ىقناع نم فيسلا

 ىف نكي رثو' أكتم هل عضوو رخ دوسا ابق هيلعو سلجن .كيلع ل

 ليق ناسارخ وحك كيضع تدرا ام رفعج وبا لاقف اهريغ تيبلا

 ه» ىف انيما ماشلا ىلا ىرثتا ىف تهجو كنال ملسم وبا لق ىثآقل

 لاقف مالكللا رفعج وبا هل ظلغاف اهيف ىب تقتثو اما مئانغلا ءاصحا

 هر 8 ىضقأ. 5) 2 اونكمم 01 986 605156 ةانت“ 18 128186 2
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 مب“

 اا لع ريطتسا ىتح انهاه ام ىلع ىنمتاي“ ) نيننموملا ريما نا

 جالصا ريوصنملا غلب امو «ةكيحكش ةشحو كلذ نم هتلخدو

 ىلا هركسعب راسف رابذالب ىلا سابعلا' قا "نيدع ماقملا ةرك مأشلا

 000 نداكملا نم ىقو.ةيمولا يحن ىتلا ةنيكملا لونق نتادملا

 ىذلا ىسلا اهلوناو ناورشونا ىرسك اهانب ىتلا ةنيدملأ و خسوف و
 ملسم ايآ ناو ءةنيدملا كلتب روصنملا ماقف مورلا كالب نم هابس

 ىتح زاجو رابنالا ىلع قارعلا ىفاو ىتح تافلا ىلع فخاف فرصنا
 لخاو نكادغب نم ةلجد ربع مث ةيرق كاذذا و دادغب خرك فاو

 بتكف رفعج ابأ كلذ غلبو نئثادملا فيرط كرتو ناسارخ فيرط

 فلخ باتالا اهلمتك رث روما ىف كترطانم كيرا ملسم ىببا ىلأ 0

 وِبأ تفتلي ملف ىلع مدقاث ىباتك كيلا ىهتني تثيح كركسع

 كلو نم لجر روصنملا عم ناكو هب ًابعي رثو روصنملا باتك ىلا ملسم

 هللا نبع نب ديزي نب ربرج همءاو ئلجبلا هللا دبع نب ربرج

 ىصضم دق هنا ىلا هذر لواكتف ملسم ابا فحلت ىتح كيوبلا ؛5

 002 ىتانلا )لضفاب هدر ىف تأتو ىلع هداسفا نما الو ابصضاغم

 هكسعب لزانملا ضعب لون دقو فقيرطلا ضعب ىف هقحل ىنح لبجرلا

 ترهساو كسفن تدهجا ريمالا اهيا لاقف هبرضم هيلع لخدف

 ىنح كيبن تيب لهاو كيلاوم ةرصن ىف كاهن تبيعتاو كليل

 يف كتينمأ تلنو ناطلسلا هل كّطوتو رمالا هل مكحتسا اذا »

 ةنعطم كلذ نا ملعت الآ سانلا لوقت اف لال هذ ىلع فصنت

 ىلع منع ىتح هب لوي ملف كتافو دعبو كتايدح ىف يسمو كيلع

 افرصنم راسو كلذ هناكع هركسع فلخو روصنملا ىلا هعم فارصنالا



 "بد

 2 ع

 ىجم اونوكيف ىلع كدونج نم كعم نمو كلاقثا فلخم نا تيأر

 ركسعلا طبضتق رابنالا درت ىتح كثيربلا رفن ةرشع ىف تنا بكرتو

 ةتصاخ نم رفن ةرشع ىف بكرف لعفا ملسم وبا لاق سانلا ىنكستو

 ئىبا ةنيدم ىلا ىهتتاو قارعلا ىقاو ىتح ىيدشلا ثايب راسو

 5 «سابع نب هللا .ىبع نب ىكع ىب ىسيع دجوف راينالاب سابعلا

 املف رفعج ىببأ ىع دهعلا ةيالو علخو هتعيب ىلا سانلا اعد كق

 رذتعا رفعج وبا ىفاو املف ىسيع اوكرتو هعم اولام ملسم اب اوأر
 نئارخل ظفحو ركسعلا طبض كلذب دارا امنأ ةدنا ديلعاو ىسيع هيلا

 ناك امي هذتخاوي لو كلذ هنضا فقج ىبا لبق لاوصلا تل

 10 ماشنلا ضاقت هاتأ مث رفعج ابا ريصنملا ابعيابو سانلا عيتجاو «دنم

 ل ل ناك دقو

 كينج نم دعم عك نم لامتساو دسفنل اعد سابعلا ىببا ةافو هدغلب

 اهيأ ملسم ىبال لق كلذ رفعج ابا غلب املف هعم اولاف ناساخ

 وأ اعرما حلصتق ماشلا ىلا ريست نا اما تنا وا انا وه ام لجبلا

 هكاقلا رشجل ىنخا ىف راسو ةحتساف اذا: ريسا لب ملسم وبا الق انآ هلا

 ناك نم. هيلا زاك ماشلا ىفاو اذا" ىتح ناساخ دونج لاطبأ

 وبا افعف هذحو ىلع نب هللا دبع ىقبو غعيمج دونلل نم اهب

 سابعلا ىبا ةفالخ تناكو «هنم ناك اب هذخاوي رثو هنع ملسم

 وك ملسم ىبا ريسم كنع رفعج ابا ناو رهشأ ةتسو نينس عبرا

 ه0 نكت نأ لقو ملسم ىبا رثا ىف ىدوم نب نيطقي هجو ماشلا

 حد تع غلبو اهضبق ّليتف مئانغ كانه

 ه) ط هدحعأ سابع 0 6) 2 هددعأ هنأ .



 مدرع

 مامالا ناو مامالل دبع ملسم وبا اهاف ىسيع لق سانلا نم دحا

 لعجلا مّلسا تمسل اذه كنع عد كيح لق كمأ درب نأ ىضوي ال

 هربخاف سابعلا نأ ىلا ىسوع فرصتناف ملسم ىنأ باتكي الا كيل

 نقع ملسم ابا ناو «مالف هدنع ماقلاب همع رماو مظكف كلذ

 هيلا يرخن اهافو ىتح ناتساخط صضرا ىلع ىرسلا ىب سلغملل د

 برهو سلغملل رفظلا ناكف اولتتقاف اوقتلف برحلل !ًدعتسم روصنم

 ماقاو اشطع اوتاف لامرلا ىف اوعقو ىتح هباككا نم رفن ىف روصنم

 نأ مامالا ىلا بتك ملسم ابا ناو «دنسلا دالب باب ىلع سلغملا

 مدل ناوا ىلا هدنع ماقماو هيلع مههدقلا ىف نانسم "ساشا

 اذا ىتح ملسم وبا راسف كلذ ىف سابعلا وبا هل نذاف يحيل

 داوقلا نم ةرضخلاب هعم ناك نم عيمج سابعلا وبا وما مامالا براق

 ناوقلاو فارشالا هل لّجرتو ةمارللاب لبقتساف دولبقتسي نا فارشالاو

 ا ١ هرصق ىف هعمهلزلذ سابعلا ىبا ةنيدم قاو. ىتح لبقاو

 يف هنذاتسا يل نقو ناح اذا ىتح هماركاو هرب ىف هذهج

 ىلع مزع ىق رفعج ابا ىخا نا الول سابعلا وبا هل لاقف مخل ؛5

 بحا كاذو ملسم وبا 5لاق اعيمج هائوكف مسوملا كتيلول ميدل

 0 ىلا ملسم وبا .لزنيو رقعج وبا لكي .ناكف اجيخ رث .ىلا

 ىف قرع تاذ ىلا رفعج وبا لصو املف افرصناو امهَْع ايضقف ةكم

 وبأ هافاو ىتتحح هتاكحب ماقاق سابعلا ىبا مامالا ىبن هانا هفيصنم

 مدر لقو ةربعلا ملسم بأ تيفنخ سابعلا ىببا ةاثوب هريخاف ماسم 0

 دق ىلا رقعج وبا لاقف نوعجار هيلا اناو هلل انا نينموملا ريما هللأ

 0) 2 اودوكف. 5) 2 لاقف.



 منيع

 د

 مييلا ىلا ىهمستو هتفالخ لوط ةنيدملا كلتب ماقاو هنكسف افينم
 روصنملا رفعج ابا هاخا هجو سابعلا ابا نأ رق «سابعلا ىأ ةنيدم
 دجوو رومالا ضعب ىف هظانيف ملسم ايأ قي نأ ةرماو ناسارخ ىلا

 هيقفلا ةاطرا نب باجل جيفو داوقلا هوجو نم الجر نيتلث دعم

 : رل ملسم ىنأ ىلع روصنملا مهق املف ئمئشاهلا لضفلا نب فحتاو
 همودقب ماتلا رورسلا رهظي مثو هماركاو هرب ىف ملسم وبا غلابي

 ايح ملسم وبا ماد ام ةفيلخ نتيسل لاقو سابعلا ىنا ىلا فرصناف

 كدحا ال هناكو هتيأ, دقلف كرمأ كيلع ىسفي نا لبق هلتقل لتحاف

 ؛هراتياو هرما عابتاو هبح عهبولق برشأ ىقو ناسارخ لعا هعمو كلذ

 هل لقحاف هنمأت ال نا ىرحا هللاو كاذف رفعج وبا لاقف هتعاط

 ىف كيأر نملعت الو اذه ىع رض ىحا سايعلا وبإ لاقف

 ةاطرأ/' نب ٍجاجحلل مهي تأذ لق سابعلا ايأ ناو ءادحا كلذ

 نأ نينموملا يما اي لاقغ ملسم ىأ ىف ليقتءام هجم الل
 لق هاتّكسقل هللا الا َءَهْلا ايهيف ناك وَل هباتك ىف لوقي ىلاعت هللا

 1 هجو ملسم ابأ نا مث تدرأ ام عميق هك كسمأ سابعلا بأ

 هرمأو اهيلع هل ىكقعف ع نب ىسيع ةكيع اهيلع لعتسي نأ

 نأ 0 ت.عدالا نب لديح ىلع ىسيع مللت املذ اهيلا رهسم اب

 ت0 مامالا ةعاط ىف تمسلا ثعشالا «ىبإي ىسيع هل لاقذ هيلا ملسي

 ىلا لجلا ملسا 6آلآ ىرما ملسم ابا نأ ريغ ىلب لق سابعلا ىأ

 6) 0002 ككل : 2 كا انحا



 مم

 ليقع 0 ميجربأ 0, مجكبف نوديرت ام هل لاقو مهل دلبقتنسم نمتع هبأ

 وح اولبقاو لتقف ورع هبتاك مق مث لتقف هوجو ىف دواد هنبأ
 هوبرضف كجسو ةلبقلا ىلا ههجو لوح هنم اوند املف ةريبه نبا

 وبا رماف كلذب هاربخان رفعج ىنأ ىلا افرصنا رم نيح ىح عفايساب 5

 كبع نب مككلا الا نونمأ متنا سانلا اهيا ىدانف ايدانم رفعج

 الا مورحالا ةملس نب تلاخوا رذ نب دمك و ارشب نب كلملا

 ضرالا ىلع تيقاضف رذ ىب سمح لق لاق ىا ىنت34 متيهلا

 بأ ارا انأو ىمدق ىلع طساو ةنيدم نم اليل تجرخن اهبحرب

 افئاخ لزا ماف توج ىتح سانلا نم كحا ىل ضرع اذ 0 10

 «ىتنمآاق سابعلا ىأ مامالا نم هللا ىبع ىب دايز ل نمأتسا ىتح

 تقاضو اهب ىفختساف ركسك ىلا كلملا دبع نب مكلل برهو لاق

 اليل روصنملا رفعج ىنأ باب قاف ضرالا ىموزخملا ةملس نب كلاخإ

 031 اب نينما اعيمج 'متنا سانلا اهيا ىدون مث هنماق هل. ىماتساف

 ثلا نكسد مكراجك اوقنلل راجكأ "لها ايو مكماشب اوقلمل ماشلا ؛5

 دايز نب متيهلا طسأو ىلع روصنملا ليعتلسأو “كو اتوتطاو أاونسمأو

 و00007 ناسارح لقا نم نيرذ فلا ةسمخا يف ىعارخلا

 نأ مث «ةريخاب وه, سابعلا ىأ مامالا ىلع مدق ىتح سانلا رثاسب

 ىنتباذ اهباطتساف رابنالا ىا ىتح هعومج ىف ةريذل نم راس مامالا

 اططخ اهيسقو هعومجو هسفنلا ةيبطع !ةتيحملا ىلعاب ةئيدم اهب 0

 ايلع ارصق اهطسو ىف هسفنل ىنبو ناساخ لما نم هباكتا نيب

 ا 1



 مضيإ

 مكح ال سابعلا وبا بتكف هيف ىري ىذلا هيلعي نا هلاأسيو

 ىا ىلا كلذب باتالا ىهتنا املف فيسلا الأ ىدنع ةريبه نبال

 )نأ ةريبه نذل وه 1 لاقو سانلا عيمج نع ا رفعج

 تاءامخل هذه هنع عليو دحاو مالغ ىف الأ بكري ال نا انيلا بكر

 داميظع :بكوم قا رفعَج نيل لأ هريبع نبا بكور ىغ نع
 ايهابم ىهعلا ْىلو ىقأت امنأ كنك كلاخ ايا بجالل مالس هل لاقف

 مكتأ رن متطإك متنك ن ا ةريبه ىبا الق لفل هينان الو

 ىلع رفا د ىلف ىحاو مداغ يف 3 ةالا اننا القارات نحل مالغ ىف
 و

2 

 بكري نم ةرثتك نوركني ناسارخ لما نأ الا كفقحب انافكسا

 ٠ دنحاو مالغ ىف الا جينأي ال كلن دعب ةريبع نبا ناكف_ كعم

 ةبطخق نب 'ئسحلل لق رفعج ابا نأ رث * فصنيو ملسيو لخديف
 ةنانب ني ىمحتو لهس .ىب ةتوكلاو ىليقعلا كم١ نبل 0
 ىنزملا ثرلملا نب كيوسو ةمادق نب قراطو رشب نب هللا ىبعو
 عقانعا برضا كدنع اوعيتجا اذاف ريع نب ديزي داوق اوناك ءالوكاو

 !5رمأ هبغ ةذفنال ةريبه ىبأ روس اسرح -ةجاوو قغبينابخإ ىننأو

 كتلوا ىف هما ذفناف ةبطحق نب نسل قلطنف سابعلا ىا مامالا

 هنم نراك امو هلتق لنع ك_حا مهنم قطن اف لق عييتاوخ هاتاو

 مناخ رفعج وبا اذ قالا ميلا ق4 ناك انلف <عنتما لإ 0

 نم رفن ةرشع ىف اقلطنا امهل لاقف ليقع نب ميخردأو ةيزرخ ىبأ

 ه0 الخد ىتح البقاف « النفخ ا 4. نبأ لع الخدت ىتح ع

 ريما ىف. «دجاسامر نع! نيالكجت وق سمشلا حولت ل

 لق هيلا رظن املف رصقلا ةبحر ىلا ههجوو بارخل ىلآ ةرهظ 0

 ىتضت ارشنل ميقلا هوجو ىف نأ هللب فملحا ىنمتع ابأ اب ند



0 
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 هتتدحت مهم لو مالسلا درف ةرمالب هيلع تمّلسف ملعم ىناكرب

 دايز كعب مولا متت نهب لاقو هانيع تعمدت خاص نب دايز رماب

 لعج امير هللا نا ريمالا اهيا تلقف هب ىربو ةقوللا هايأ ىتيلوتو
. 2 

 لوح ال لاقف كانه هناكمب هللا كعفني نأ وجرأو اريخ رالأ قى

 ئرسقلا ةمادق ىب قاطب ىلع مالغ اب لق ث هللاب الا ةوق الو

 نم كباككا عيمج ىلع ةنيدملا هذه ةسارخ كترتخا دق ىلا قراط

 راصأل ةريبه نبا ىلع لاط انو «كب ىتقث وحنك ىكف انتصاخ

 كنموأ نأ تدرأ نأ كلا لسراف نامالا هلاسي روصنما ىلا تدعي 0

 "د01 نبا رواشت تلعسف نيابعلا ىأ .نينموملا ريما مكح. ىلع

 ىَنأ هملعي رفعج قا ىلا لسراف لعفي نا هيلع اوراشات هةحصن

 هسفن ىلع كهشأو طخ كلذ رفعج وبا هيلا بنتكف كلذب ضأر

 هنناطب نم رسقسذ ىف رقعج ىأ' ىلآ ةريبه نبأ جم داوقلا كلذب

 لجر قل ةرثتع قدارسلا لوحو هقدارس ىف وهو هيلع لخلف 5

 ةداسوب هل رفعج وبأ رماث حالسلا ىف نييتاتسم ناسارخ لفل نك

 ىلا فرصتاو بكرف هدبادب هل ىدو ضهن مث اليلق اهيلع سلجع

 الق «ضعب ىف هضعب سانلا لخدو ةنيدملا باوبآ نيحتقو هلونم

 ماعطلا نم ىقب امو سالسلاو لاومالا نم نئاوخلا ىف ام ىصحأو

 ناكف راصحلل كعأو رخذا لق ةريبم ىبا ناك ىذلا فلعلاو

 نيتلك ماعطو ريتك ءىت السلا نمو مرد فلا فلا ةتلث لاما

 انآ ناو «ةنس باودلا نم سار فلا ىيرشع فلعو لجر فلا

 هبكح ىلع ةريبه نبأ يورخ هبخ سابعلا نا ىلا بستك رفعج
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 قوحللاب داير مه امل لق ىنا ىنتدخ 3 لف 1 جيتاغم

 هتيتاف هيلا ىميصملاب ىئرمأي مالظلا طالتخا ىنع 0 هلوسر ناك

 ىناتا ىقو اعيش همتكا ىمم تسل كنا ىخا «ىباب لقو ني الخ

 5هكلذ ىلع 5ىل لذبيو كب ىنوكلللا ىللأ وعدي رغفعج نبأ كاشكأ

 ىإ مأ تدناكو ةلووضلل عار هنا هباتك ىف ملعاو ينس ةلونم

 ديا ةريبع نبال نأ مع اب هل سيلقف ىدلاو لق ةيقراح سابعلا

 1 سانلا ركشا نم انا خا نباب لق عب ردغلا كل ةركأو :كليبحل

 هارع تيهوو داوق تيضفنأ دق كلم ىلع ميقأ نأ ىرا ال ىلا ريغ

 نوجراو انهاه هل ىنم عفنا رقعج ىنا دنع مويلا ةريبه نبال انأو

 ىجورخ تو ل ىدنع مشاف ىديب ىلعو 0 كرمهأ هللا جلصي نأ

 هناملغ رما ليللا ثلث ىضم املف هدنع تفقاف مناغملا كيلا ملسال

 ىشما اناو هلزنم نم خو بكر مث هباود اوجرساو هلاقثا اولمح

 جتافملا تناكو ةلجد ىلد ىذلا ةريحملا كاف ل ىهننا ىنح هعم

 ا5 عالطتسال و 0 ديرأ عل لاقو بابلا اوكفي نأ سارحالا رمهأو دعم

 تاكل لغات ىرمهأو جاخ مم «ةذعاس كعي فوصنم انو رومالا ضعب

 فقئلاطنات تكصا اذا ةنيلو ابن اهنيك لإ ناكمكك جتافملا ءدخاو

 ىل هملعأو هدب ىلا كحي نم انربب نبأ ىلا اهعفدت ىنح جتاغماب

 ىلزنم ىلا تمفرصتاو ىضمو ىنعدو رث انهاه هل ىتم لضفا كانه هل

 10 ةريبه ىبأ ىلع تنذانت_ساف ةرامالا وصق باب نتيبنأ كلما 15

 ىلأ هيلعا تلق 'هنع منقي رل هالصم ىف دعا وه بجالل لاقف

 «م) آب نبأاي. 5) 2 همك ىلا



 ا

 نب مقيهلا لاق “ ريتك أوهشأ كبري رسصصاخحو نسخ راسف رب

 م ديعلا 0 رفعج الو خفالخاب سابعلا ىننأل عبوب ىدع

 ننال فدتسا املف ةثامو نيثلثو نيتنثا ذنس نم بجر ىف هدعب

 هباب ءآو ام عيمج ىعادذلا ةملس ابا ىَلو ةرمالا سابعلا

 1 وبزو ,ىمسي ناكف هريمأ عيمج هيلا كنساأو هريزو هلعجو ه

 وهو ملسم ابا كلذ غلبو ةرماوم ريغ ىم رومالا ففني ناكف ديت

 فقلطنا هل لقو هداوق ىحا ناكو ىبضلا ناورم اطلق ناسارخب

 يرضاق سابعلا ىنا مامالل ىنع نم ةملس ابأ 0 ةفوللا ىلا

 ىتري رعاشلا لاقف كلذ ّئَبْصلا لعقف كتعاس نم فرصناو هقنع

 خماس ابأ 0

 اريز» ناك كانشَي نمف ىتوأ لآ ميزو ويزولا ن
 روصنملا رفعج ايأ هاخا كجم د نأ ا سابعلا هابا مامالا نا مث

 نب نسلل ىلل بتكو ههجوف ةريبه ىبا ةيراح ىلوتيل طساو ىلا

 ٌليتملا ةدوخا نوكي نأ بحاو هركسع ركسعلا نا هملعي ةبطحق

 نع ةبطحق نب ىسلل لوك اطساو رفعج وبا ىفاو املق رمالل 6

 هيشحو هميرع رفعج وبأ هلرنف هل هيف ام عيمج هالخو هقدارس

 نم دعم نم فاوش 2 نبالاياف كاوق ىلا رفعج وبا بنكو

 ةلود مارصنا قفرعيو 0 ىلع ةهبنيو عامطالاب ملك لا
 دايز هيلا فركناو هباجأ نم لوا ناكو ءاعيمج هوباجاف ةيما ىنب
 هباضأ صخاو ةفوللا ىلع ةريبه نبا لماع ناكو ىتقراخل ماص نبا

 هيلا عفدو ليللاب هتنيدم ةساح هالو ةريبه ىبأ ناك دقو هدنع

 00] 2 قاد 18) 2 هاا



 نإ
 مح

 0 3 ِِ | ط3 نط 2 506

 امركت نم مركأ ىرمأ ىلا امذقم ةالقلا راوخآب وجنت

 كر بيب نايا ع الا هس دّيعُم
 ا اهربنم الع ىتح امبم ارمأ بلطت ةبصع ىف

 هامون الك سانلا اهنع ناك َّفأ امظعأو هب راق 5 0

 ةلبيخل ضرا ىلع فاضتسا قارعلا ىلا هريسم كنع ةبطكاق ناو

 ىطاش ىلع راص ىتح ةريبه. ىبا لبقاو' ىثاطلا ليقع نب .فسوب

 ىتح ةبطحق لبقاو لجر فلا نيتلت نم وه ىف وهو ىبرغلا تارفلا

 اويحفآ نا هدونج ىف ىدان رث اتلث ماقاف ئقرشلا بنالل ىف لن

 :بطحق باكا ربع انو هباكتا مامأ خبطحقو اهويخاقان املا مكليخ

 10 اهببف نصحتاف اطساو ىلا ىتح مزهناف هل مقي ملخ ةريبه ىبا جلناق

 سانلا ضعب معزيو بهذ نيا ركل ملف بيبش ىب ةبطحعاق لقفو

 ند_ نسل دقني 0 ما ىلوتو قرغفا عب صاغ هسشقا نأ

 ةبطحق نب نسل فلخ طساوب ةريبه نبا ىصحت املو ؛ةبطحق
 كقو ةفوللا وكأ راسو لجر فلا ىيرشع ف هداوق ضعب هيلع

 ؛5 مامالا اهبو ةبطحق نب نسلمل اهانوف كلاخ ند دكمح اهذخا

 نقياكسشلا))ا لحدا ىتح هنالثفقاو ساس علا ايأ را ضايعلا وأ

 ىلصو هيلع ىنثاو هللا ديحن ربنلا دعصف سلتا 0 مظعالا

 مدعو مرا ةيما ىنب كاهقنا ركذ رث مالسلا هيلع هيبن ىلع

 رث ريسلا ثيبخ نم اوعدبا امو قيناجملا اهيلع عقبصنو ةبعلا
 هم رمأو اهلونف ةرامالا راد وحن لبقأو هعجللا نما مل نسل رثكا لبن

 نب رمع نب ديزيب ةخانالاو طساو ىلا فارصنالب ةبطحكق نب نسل

 0©) 06 ؟ءدنه لحطق 2 هقأ مادعم ةكوطت 14 8 يلا ةبصع ّء



 مس

 كيدي ىف اهناذ ةفوللا عدو كعم نمو كسفن كلتقب كلذ «لسفت

 جراخب تسل دمح لق ةبطحق ىلا مضنت ىتح كعم نمي رسو

 ناك نم كعتساف ةريبه نبأ ةيراح ىف ارذع ىلبأ ىتد ةفوللا نم

 ابت هموق نم ةريبه 5ىبأ عم ناك نم كلاخ ىب دمح ىندانف 5

 مكيلع ةيمآ ىنب لماكتو هللا دبع نب كلاخ قا لتق متيسنا ملك
 ةيما ىنب كلم دنلا لاز_ لق مع ىنب اي مكتايطعا مكايا هعنمو 03

 ىف ناولك ةبطحق اذه ناف مكمع ىبا ىلا اومضناف عمم لاداو

 نأو مكسفنا نولتقت ملف ناورم لتق دقو ناسارخ لما عومج
 ملل نكيلف اهيلع ىدهع اذعو ةفوللا ىنالو كق ةبطحق ريمالا 0

 0007 ديلا ارلم كلت اوغمس امل ةلوجلا  هنتع !قارفا
 امرهنم ىلو كلذ ىأر املف ميمتو سيق الا ةريبه نبا عم قبي

 00001 دل للعت ب هدجوو طماو قارا قح دعس نم
 سانلا بطخ ةقوللا ىلا ىدلاخ نب دمح فرصناو راصحلل

 ةبطحق لبقاو ةفوكلا لعا ةعيب ثخاأو نناعلا ىبال اعدو 4

 نأاذغب نيب اميف ىو اممد لزنف قارعلا ىفاو ىتح ناولح نم

 مهيقي ةيرق تمناك اماو دادغب ىنبت نا لبق كلذو رابنالاو
 نب ىلع لاقف اهب اركسعم ماقاذ ةرم رهش لك ىف قوس اهب

 2] ةعرلا ىلا هقبسو..ندلاخ نب دكيحن مكي ىدزالا نميلس هم

 ملفا
 كس ىسقلاك تالمءبيب اموق فقيرطلاب اييفدادح

 ا - 2

 ىأ ١ 2 )) ١ نيسفي: 12 8
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 مدا

 ريسلا هب ىهتتاث ربعو اهيف سلجت ةنيفسب اطلق ناورم هيف ربع

 انو اولق «هلتق ىدح فيسلاب ةبرضف امون لقثتسم وهو ناورم ىلا

 ةفوللاب اتتسم ناكو ىرسقلا هللا دبع نب كلاخ نب كيح غلب

 ناسارخ لقا عومج ناولح بيبش ىب ةبطحق ةاناوم ةليجح ىف

 ةمامالا سابعلا ىنال اعدو رهظ مث همو5 فارشا نم ارفن هيلا عمج

 هوعنف هموق ديلا عمتجاف ريع نب كيزي لماع حلاص ىب دايز هبلطف

 نب دايز لماذ ةريبه ىب ريع ىب كيزي كلذ غلبو هنود اوماقو

 نم ةفودكلاب ناك نم عيمج كيمكام ىلا عمتجاو لاجيلاب جاص

 نب ديبي فقخا ىح خاص نب دايز برهش ةيعبرلاو ةيناميلا

 ؛0 ناولك وهو ةبطحق ىل ىلاخ نب كيح بتكو طساوب رع

 لعفن اهيلع هذهع هيلا ثعبيو ةقوكلا رما هيلوي' نأ هلاأسي

 اورهظا ىقو :ةيناميلا نم ريثك عمجلا ىف مظعالا تكلا هذ

 ةقامو نيتلتو نيتنتا ةخنس مرحملا نم ءاروشاع موي كلذو داوسلا

 نب ديزي نب كيلولا هاقق نم ناك اميف كلاخ نب دمح لقو

 15 أ كلما دبع

 الالّصلا عبتاو فحلا عاضأ امل لاتخملا قسافلا انلتق

 الاجر تاك :نا ,ناطخكت وني هكلممح )الآ ةللاخ لكس

 البحلا اههبشي سيدارك هيلع ُتَدَع ةادَغ قأر يكف

 الوف ىدوأا ىف قكّلبلا نأب ىنع ناورم ىنب ٌعلَبا الا

 ور دلاخ نب دم كيري ةفوللا ىلا ةريبه ىب ريع نب كيزي راسو

 ةريبه نبأ لودفب هبخاف ىعادلا ةيلس ىنأ ىلع ديد ليخدف

 كك هنا ةملس وبا هل لاقف 00 ةردكب ىوقي الإ مقوكتو

 الف كل هاسني ال ام سابعلا نا مامالا ىلا ءاعدلا 3 كتم ناك



 مسرع

 تارفلا عطقت نأ ىأرلا تلق كدنع ىلا امف لق هل ءاقو ال

 عئانص ةنيدم ّلكب كل ناف ةنيدم ةنيدم ماشلا ندم ىرقتستو

 ىهف رصم دالبب لونت ىتح ريستو كيلا اعيمج همضتو ءاكصنو

 ةيقيرفاو ك.مماما ماشلا لعجنتف الاجرو اليخو الم ضرالا لها رثكا

 ىرخالا نكت .نأو ماشلا ىلا تفرصنا بحت ام تيأر نف كقلخو

 لق ةدرفنم ةيئان ةعساو ضرا اهئاذ ةيقيرفا وحن برهملا كل عستا

 تارفلا عطق ىتتح نارح نم راسف ؛ ىأرلا وهو ىرمعت تقدص

 نوباهيو هنع نوغوريف مضهنتسيف ماشلا نلم ىرقتسي لعجو
 ااالصا نوعا وبا راسو «ليلق الا جنم هعم رسي ميلف. برثل

 0 ا را نس داس ودامت ماذفأ هميطعا ءلتتما اهلثفا 3ك
 ناورم ثعتساو اهافاو ىنح رصم وحن ارئاس ماشلا ربع رث مك

 قللا نيرشع نم اوح اوناكو هل ءاقولا لها نم هعم ناك نميف

 ملف اولتتقاف ناقيرفلا ىقتلا ىتح نوع ابا اليقتسم راسو لجر

 انودابلا مرهناو قلخ عنم لتقف تابت. ناورم باحصال نكي.

 لاحف ليثل هتبلطو ةيقيرفأ (قيرط ىلع ناورم برهو اودكبتف

 بنال نم راصف ةنيفس ىف لينلا ناورم ربعف ليللا هنيبو اهنيب

 نال ةليللا هذه تنلس نا ىلا همالغل لاقق امكنم ناكو. قوغلا

 عفدو لزن مت ناسارخ اهب غلبا ىتح اهباقعا ىلع ناسارخ ليخ

 رم ناك دق ام ةدشل مانو اهدسوتف هعرد علخو همالغ ىلا هتبأد

 00001 للا لح لدي ليلح دفع نيكي أ توا تعتلا نمادن
 اوك ىلا بامصا نم للجر لئبقأو لصيف رواغملا كلت ىف لي
 فكنا! ناكملا ىا !ىتح ناورم, بلط» ىف ليعمما . ب رماع ىمسي



 سلم

 امإيا .ئصخاف' ئلعابلا ق1 ,ىبب' كلام ؛اهبو قتواهن ىنا 'ىتح راس

 لين ىتح ةيطحق راسو ةيلا 3 وت هنماف ةبطكق ىلا 00 مث

 نيف ناوزم ماو ربت هملعتا هلسم .ىا' ىلا يبتكر اهب 'ماقذ ناولح

 نيتلخ ىف! اهب, ماقف :ىيباولا. قاو ىتح .ماشلا نم لبقا قلق نيم

 5 باتك هاتاذ طساوب 3س نك ةريبع ىب ريع نب تينا نآأو افلا

 سراف_فلا نيثلت ىف ىكعلا7 نوع ابأ هجوي نا هرمأب ملسم ىا

 وع 10 هبراكف نيبازلاب دم ىب ناورصم ىلأ هدونج لاطبأ نم

 هيجيت نع هلغشيل ريع نب ديزي براكف طساو ىلا دونتمل ةيقب ىف

 نوع ىلأ لوصف ع نادر“ علبو كلذ ةبطحاق لعفقف ناورم ىلا دحلا

 ؛0 مزهناف اولشاتشاف ر وزو هستنب اهقتلاذ كابقننسان ناولح نم شويجاب هيلا

 ىقثحخن مثيهلا لق «نارخ ةنيدم ىلا اوراص ىبتح ماشلا لفا

 قاعد لق هللا دبع نب كلاخ وخا ىرسقلا هللا دبع ىب ليعمل

 ىل لاقف هدنع ,رسانلا صخا تنكو نارخ ىلا هلوصو دنع ناورم

 لق نينموملا ريما اي كيبل تلقف كلذ لبق ىنانك امو مشاه ايأ اب

 ا: مالعو تلق ىرت اذ هيرب قوثوملا تناو رمالا نم لين دق ام ىرت

 ىلهاب لحترا نأ يلع تعمجا لق نينموملا ميما اي تعمجا

 عطقا ىنح ىاككا نم ىنعبدا نمو ىتيب لها ةصاخو ىدلوو

 ىنينأي لازي الو: نامالاب هنم فتوتسان مورلا كلم ىلا ريصاو بودلا

 ىرسمأ ككي ا, ىتخ .ئدونجو ىتييلسفا .ن :براهلاو دلك

 ه٠ ناك هللاو كلذو ليعمسا لق ىودع ةبراح ىلع وق بيصاو

 مايا هتاداعم» ىموق ىف هرقأ ءوس تركذ ىلا ريغ ىدحنع هل ىأرلا

 0 ريما اب هل تللقو هنع ىأرلا تفرصف ميلع هلماكتو

 نال كمرحو كسفن ىف. كرشلا لما مكحت نا هللب كذيعأ



 يا

 ليكحت ةلفغ ةبطحق .نم رصن باصا اًملف هنع كسمي نا ةبطحاق

 ,نأ ريغ نم هركسعم نم جوخ اليللا هتيشاحو هاكلوو ةئسشحل 8

 اهب ماقاف ناجرج .ىلع هقيرط لعجو قارعلا وكن راسو هباككأ ملعي

 نماتساف اهب قوت مث امإبا اهب ماقف ةواس ىلا اهنم راسف «اهيف ضرف

 وما اوهرك اسانا الأ ملسم ىنا ىلا ىنامركلا باكاو هباككا عيمج و

 ال2 اوماقت (سوط اوقا: ىتح ايار ورم. ةنيذم نم. اوراسق. ملم "نبأ

 ناكف اهيلع هلامع لعتساو ناسارخ ىلع ىيتتسا ملسم ابا نآو

 دلاخ 1 لنقرمم ىلع ن .راعنلا ٠ عبق عانم هل كقع نم 0

 بييدت نب ابطكات كنز مضو دالملا كلت رشا ىلأ ءبادكأ هجو 0 10

 0 ا اخو كمرب نب كلاخو ىكعلا ميكح نب لئاقم نوع ابأ

 ليصفلاو ىلجعلا دارم نب روهجو كيهن نأ رابج ديد -

 نم دحاو لك ىلا مضو ىتاطلا ناعنلا نب هللا دبعو ناميلس ىبا

 رايس نسب رصن دونج نم كك عمتجا دق نم ىقليف سوط 15

 ىتح امذق امذدق مدقتي رث اهنع مدرطي ىتح جبراجف ىنامركلاو

 كلوا بره سوط نم اند اذأ ىتح ةبطحق را.سف نا د

 00 نم ةبطحق راسو 20 اهب ادا أ اوناك ل5 ىيذلا

 نم ةرابض نب رماع اهبو اعاناو ىتح ناهبصا .ىلا ىبولا نم راس مق

 مث اهيلع ىليتساو ةبطحق اهلخدو هنم بريف رع ىب كيزي لبق

 ه) 2 :هدمهغ اهيف.



 ل

 ىنامرللا هيلا جرخو ةنيدملا نم يسارف ةنس ىلع ركسعف ورم ضرا

 مركأو | ملسم وبأ 0 هباكصأ عيبج نداتيساك دموك نم رغن 3 كمل

 ةكلهلاب ىقياو رايس 1 رصن ىلع كلذ :فقشو دعم. مقاف ىنامرللا

 رمالا ايلويو الزتعي نا ىلع هيلا عوجرلا هلأسي ىنامرللا ىلا بتكف

 5 ىغصاف دازأ لا ناك ىذلا رمالا وو هناهض د ةعببر نم الجر

 فرصنأ قاح ماس. تل 7 ا ركسعم نم اليل لمخو كلذ ىلا قانا

 سد ليغ هنم باصا املف رصن ىلا ىنامركلا لسرتساو هركسعم ىلا

 ةئامتلك ىف هداوق نم الجر رصن هيلا هجو لب لاقيو هلتق نم عيلا

 املف ملسم ىناركسعم نم هفيصنم كنع اليل هل اونمكف سراف

 هملسم ابأ كلذ غلبو « لتقف هيلع اولج ٍهنع لفاغ وهو اذاح

 هردع ىلع هانصنو هعم انمقت انعم ربض ول هريغ هللا دعبي ال لاقف

 ىنامركلاب كرفظ .ى رصتا للقو

 اهدودج تباخ نيحرْذغب ىوْدَع ترفاظ ةعيبر تاناك ىقل ىمعل

 اهدوع رسكلا اهمار نم ىلعاًديدش ٌةبيلص ةانق ىّنم اوزمَغ دقو

 5 اهديلوو انهلهك حلا 0 ةنجو افهكو انصح اهل تدنكو

 اهذيرم الا تارسلا لعفي لهو .اورّذعت مك تاوسلا ىلا اولامف

 اهذيعروتَحَي سانلا"ابانم كاذك , نقع تيمااا 007

 نإ ىلا :هقدتخلا رم ىلع: نبا ١ ىنضم. ىنامركلا لكتك اهل 0

 نا بيس | نير ةيطخقر مانا ذنبا راتبا هل ل نأ هلأسف ملسم

 20 وأ برا هكبانيف هقدنخ ىف رصن ىلع جيني ىتح ريسيو 200

 ىليتساو اهلخدف ةنيدملاب ًأديف ةبطحق راسف ةعاطلا ىلا بيني

 ملسم قا ىلا ىصن بتكف .ترخاب .ةنذوياريضعنت ىلإ لشاب

 رماو كلذ ىلا هباجان هبما ىف هعم لخدي نأ ىلع نامالا هلاسي
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 م

 ناتسراخ.طلاو ناهناغصلاو لبو سخرسو روباسينو سوطو درويبأو

 اودوس دقو بايتلا ىدوسم اعيمج اوفاوتف فسنو شكو نالتخو
 اولبقاو تاَبوُكَرَفَك اهريسو عهعم تناك ىتلا بشل فاصنا اضيا

 اهنرمسي ناورم ره اهنورجزيو خريمح نوقوسي ةلاجرو ةرامحو اناسرف

 املف *لجر فلا ةثام ءامز اوناكو كمح نب ناورمل اميغرت ناورم :

 ىلع فاخو هيدي ىف طقس ملسم ىا روهط رايس نب رصن غلب
 يلا ةيعبرلاو «ةيناميلا ىف ىنامركلا زاحني نا نمأي رثو هسفن
 ىنامركلا عم ناك نم فطعتسي نا داراف همالطصأ كلذ ىيف نوكيف

 ورع اعيمج ةاوناكو. هيلأ بتكف .ةعيبر نم

 اناكعلا عفني فني ناليك او ا 0 اهتوخاو و ورسم عئف د علب 10

 تسال ناك ”مكنيب ا نرعالا نوحكقلت لب ام

 0001 د بشان نمم  مكلطا كنف اودع نوكرتتو

 00 از يللا ميس ا. مهقرتتت ام بيع ىلا اوسيل
 011 هبا ثءاج الو لرسرلا نع هي ثعمس ام انيد نونيدي اًميَق

 0000 ا يسب نق انبب لسأ نع لتس نكي نا
 وهو مامالا سابعلا ابا غلبو ءتايبالا هذهب ةعيبر لفحت ملف

 ]000 ركع ملاطميا نأ كر نأ ةفوكلاب فختسم

 كلذ ىف هبوب هيلا بتكف برثل عفادي هنا ريغ لعفل ىنامركلاو

 ةكوش هب مصفيل نيلجرلا كحا ليبتسي نأ بح ملسم وبا نآنو
 رظت نم هل مقتنيل هيلا مضني نا هلعسي ىنامكلا ىلا لسراف رخآلا ور

 ك] ةكاسع ىف ملسم وبا ليقأو هيلآ ريسمل ىلع منعخ رايس ىبا

 016 ةيتفملا 8) 2 ؛هدصفف .اوناكون. 001 تيَغ



 هوك

 ىب ربع نب ديزي ىلا بتك ناورم ىلا تايبالا هذه نتلصو املف

 شع قفا ”هدونج نم ”ايتاني نا هرماي نيفارعلا قلع هلماعا ةرق

 دعو ةرصبلاو ةفوكلا برع نم قاوعلاب هضرفي ضرف عم لجر# فلا

 نب رصن ىلا هب هجويو همادقاو هلقع ىضري امزاح الجر قيلع

 5 نم دعم نم نأ ناورم ىلا ةريبم ىب رع نب ديزي بتكف رايس
 نم لصتا ماشا ضرف نأ هيلعَيَو اهلا رشع ناب نوفي ل دل

 نم ءفلخضلل ةكصن ل تسيل قارعلا برع نال قارعلا © ضروخ

 ناورم ىلا داعا ثوغلا رصن ىع 8 نحا مه جبولق ىفو ةيمأ ىفغب

 عطاس نيب رماب ماق ىنذلا مامالا ىنع غلبم 1
2 

 10 عطاق محر وذ ع مماست ل ىم كل ويذن ىنأ

 عناصلا ةلليخل قد لح نيحأ) نلبلا ديف ِعِهْنأ ن ١ بوكا

 عقاولا 0 قركل عسناو 93 دقف اهيرادن انك

 وبأ هيف ةّدعا ىنلا تقولا ناحو اعيش ناورم دنع دج ملف

 روك عيمج نم دحاو مي ىف اعييمج اوجرخث هيبيكتسم ملسم

 ؛5 نب ميقربا ىلع الست بايت اودوس دقو هوفاو ىتح ناسارخ

 ناكف !ناورم هلثق 'ئذلا "سابع ىب دلا بع ىبارلع 5 نك

 ١كبع نب ثيسآ 0 0 قو :تاوقلازل نم دلع درو نم 1

 _ ةعارخ ريم شيركلاو ناوْرَغ نب نقكمو ميكح نب لئاقمو هللا
 نب هللا دبع نب 0 نب كمحن نونعي روصنم اب لمح اودانتو
 0 سانلا لفجتاو قاثالا يف هتاحد ثبو رمالاب ماق نم لوا وهه» سابع

 ك0

 أسنو تر ناقلاطلاو نوولا 5 جذشوإو 0 نم ماسم ىأ ىلع

 ه) 12 هدموأ ضرف. . 6) ط6. ىنعاو:



 كم

 ىنب ىف ةىتلا ىعس ىب كيلولا راد اعيمج «جلوناف قاوعلا ضراب

 ةعيشلا رابك نم اناكو ىراوبالا انيطقيو باصقلا ارواسم عامؤلاو دو

 ةملس ابا انيعي نأ اهرماذ هتايح ىف ىلع ىب كم ايقل انك دقو

 ةقشب رواسم لبقا اوسما اذا ناكف الالخ ةملس وبا ناكو ةرمأ .ىلع

 0 اكل راق نطقي ليقارو لح هيلس ىبأ ليقاو مج
 رفعج وبا لوقي كلذ ىو

 هقرملا تباطو نيطقي رازباو ةبلس ىبا ٌلخو رواسم محن
 محق نأ ىلا ةفوكاب نييفخاسم رفعج وباو سابعلا ودا لوي 1

 ميعربا مامالا لتق ملسم ءابا غلبو اولق «قارعلا بيبَش ىب ةبطخق

 اهتواقختاسأو ماشلا نم رفعج او سابعلا ىأ 3 لديمح نباد»

 لخدو ةفوللا مدق ىتح ناسارخ نم راسف ةملس ىنا دنع ةئوللاب

 كدي ّدم سابعلا ننال لق مث مامالا ميعبأ امهيخاب اهازعف امهيلع

 مكقتف امهيلا فرصنا مث ةكم ىلا راس رث هعيابف هدي لف كعيابا

 الا هرما ىف لخدي ال ايبرع ناسارخ عدي الا سابعلا وبا هيلا

 01 افرردي لعبت ناسارخ ىلا ملسم وبا فزصنا, رث هقنع برض 45

 ا( ةيف نورهظي ىلا مييلا 2دعاوتق_ااتشر_اتاتسرو ةردك
 ايس نب رصن تيعا املو اولاق «ردق نمل باودلاو السلا ةعيهتب

 ا ذأ بتك ملسم نا فوزأ 20 ىنامركلا رم ىف لب
 بّتك نم كينأي ناومالل نآ ىق هترشنب ىناولا كلملا اهيا اب

 09 الب اهيحاوت ىف تحرفو اهتروقص تبضاب د تكضأ 0

 بهل اميا برح نارين نبهلي اهب نهل َلَمْحَي ملو نرطي ناف

 ©6) 2 تلرتاو. 5) 1,2 ىتذلا. 0 طوبا. . © 1 اهياب..



 مدلج

 دبع نب كيلولا ىب ةيوعم ىلا بتك ناورم ىلا هباتك لصو املف

 هرمإاي صخ ةنيدع فتنيح ناورمو فشمد ىلع هلماع ناكو كلملا

 ميعبا نخأيف ةييبكلا ىلا ريسي نأ ءقلبلاب هلماع ىلا بتكي نأ

 ومو ميعربا قاف ؛ديلأ هب لسريو اقاتو هدشيف ىلع ىب كمح ىبا

 ة لما نم هعبتاو ناورم ىلأ لك هسأر فلف هدحسم ىف سلاج

 هيلاوم نم رفنو ىلع نب ىسوم نب ىسيعو ىلع ىب هللا دبع هتيب
 ناسارخ تجرخ ىتلا عوملل هذه ام هل لق ناوره ىلع لخد املف

 ناف ملع كلذ نم ءىشب ىل ام ميعربا هل لاق ةفالخل كل بلطت

 هتاسل طسب مث كيرت امو كنودف انيلع ىتجتلا كيرت امنأ تنك

 ؛0لق ةديبع وبأ قربخاف متيهلا لق 2<« سبحن هب رماذ ناورم ىلع

 نبع نب ريع نيالا كبعأ هيف هعمو هسبن ىف ميهربأ نأ تنك

 هدنع ليللا ىننج امبرو هدنع ىراهن ةمع لظاو هيلع ملساف ريزعلا

 سبلمل ىف هعم تسب دقو هدنع ةليل تاذ انا انيبف هعم تيباذ
 هل تفف بابلا تفتساف ناورمل كيم ليق ذا هيف ةفيقس ىف مثان اناف

 اة ةعاس اوتبلخ ناورم ىلاوه نم الجر نيرشع نم وحن هعمو لخدف

 ملسال تيبلا تلخد نتيكصا ايلف اتوص سحال عمم ثنو اوجرخ مق

 نب ميعربا لتق اًمِلو ءاقنُخ ايهنا تنننظف ناليتق اه اذا ايهيلع

 اجرخن امهسفنا ىلع سايعلا وباو رفعج وبا هاوخا فاخ كيح#

 ىسيعو لبيعمسأو هللا كيع امهعمو قاوعلا وكأ نيبراش ةميبكلل سم

 و اولزنو ةقوللا اومدق ىتح> سابع ىب هللا دبع ىب ىلع ونب دوادو

 ىلع نب دمت ابهيبا ةيعاد ناك ىتلا ئيادلا ةملس قنا ىلع

 ه) 2 هرمعأ سيح:



 ماما

 ارصن رومالا ىنكلو ديح نب ناورم مامالا هب ىضري ا” هام اذه

 ءالره ىف ربدتو تثش نم لزعتو تمش نم لون كل رمالا لعج

 فيك ىنامرللا لاق هيلا يوزتتو كيلأ يوزتيو تتش ام ةدوسملا

 تيب هل لجرل اذه ليقتا ليقع لاق وفكب ىل سيلو ىلا جوتي

 فيكف كتلعف ام ةنأانك صاصم نم ناك ول ئنامركلا لاق ةنانك 5

 نم لزعأو ْلوأ ىبلا رمالا لعجي هنا كلوق اماف هيف قصلم وهو

 'راطلسلا ىلع هراقا وا هل اغبت' نوكا نا ةمارك الو الف درا

 ىنم وصبأ الملا اذهب تنك كنا ةلاقف رصن ىلا ليقع فرصناف

 ناآورم مامالا ىلا رايس ىب وصن بتكف هلك امهنيب راد امب هربخا مث

 هلاغتشاو هدايا هنيراحتو كالا ىنامركلا جورخ هربخإ لمح نبأ 0

 نأو عوسمأ مظع كف ىتح هباكتاو ملسم نأ بلط نع كلذي

 راطقا نم لجر فلا انتام دحعياب ل5 ا محب 6 عل للقملا ىصخحملا

 كليق نم دونك 1ك ثعبأو كرما نينموم لا ريما اي كرالنق ناسارخ

 بتك رقت ىنفلاخ نم ةيراح ىلع مهب «نعتسأو ىنكر هب 2وقي

 هباتك لفغسأ ىف ؛5

 مارض هل نوكي نأ كشوُيو رّمَج ضيمو دامرلا تحت ىزأ
 ادالكلا ءادبم رشلا ناو (ىكذت ىيدوغلاب رانلا ناف

 ماين ما ةيمأ كا ىرعش تيل بجتكتلا نم /ثلقو

 مال ال ىتناف تّدقر ناو كلم ءاقب كاذف تدظقي ناف

 مايقلا ناح كقف اوموق لقف اماين اووتو اوكصا كي ناف

 ه) 2 هرصع# اه. 85) 2 هدمه لاقف. 6 2 هدمع+ عل. 0) آب 2

 ىيقي. 6 1 7 نيعتسأ. ) آب هند 12 سصمتنعو ليقاو 8560 اضيأ 7



 مود

 كّلظا ىقو كناطلس طبضو كلاعا عيمج نع كتلغش دقو موقلا

 كتريشعو كسفن «ماشت نا هللا كدشنف بلا ودعلا اذع

 رمالا ضقننأ كقف ةيراغملا ضعب ىناموللا ىنعي حيشلا اذه براق

 تركذ ام تههف لق مع نبل اب رصن لاقن لليح نب ناورد مامالا ع

 5 ةعيبر خرمأ ىلع هترفاضو هتريشع هندعاس دق الملا اذه نكلو

 ل بيني الو احلص ىدني الف هريط كلذ لجا“نم ةادغع دف

 ام ىتع هطعاو كلذ هلَسف تكش نا مع ىبا اي فلطناف نامأ

 لخدف يىنامرلا ىلع نذأتسا ىنح لقعم نب ليقع ىضف كارأ

 اهيلع فبات ضرالا هذهب امديسو بوعلا جيش كنا هل لق مث مّلسف

 ىبصلا مكح كل لعجو كيلا رصن ىنلسرا ىقو دحا هيصح ال

 رانلا هذه ءافطا ىلع ارزاتتل هتعاط ىلا عجرت نا ىلع هيوبا ىلع

 ةدوسملا ىنعي اوفشاكي نأ لبق ناساخ روك عيمج ىف ةمرطضملا

 ىباف ءرمالا اذهل اهراك تننكو تركذ ام تيمهف دق ئنامركلا لآق

 ا هنجس ىف ىنسبح ىتح لواطتلاو نذبلا آلا ارصن ىنعي كمع نبا

 ءافطا ىف كدنع ىذلا اف ليقع هل لاق هموقو هسفن ىلع ىنتعبو

 نأ كلذ ىف ىدنع ىنامركلا لق ءامدلا هذه نفحو ةرئانلا هذع

 ريبدتلاب ميقيف ةعيدر نم دالجر انرمآ اعبمج كونو رهالا وو انأ لوننعن

 الف اوعمتيج نأ لبق ةدوسملا ءالره بلطل رمشتنو اعيمج هدعاستو

 ءءرأ ليقع لاق برعلا عيمج انعم هيلع بلحا ولو هب ىبقن

 ه) آب 2 ماست. 6) طادغ. ه) آه هدسمن رمال.



 موو

 كلذ لثم ئنامرللا لعفو ءاكصلا نم ةيحان ركسعف يرخو

 مييلا ىلا ناكملا كلذ ىمسيو هركسع ىلع امهنم دحاو لك ىدنخو
 ىف نيييعبرلا ءاليملا «اباو ىتتملا ىب دمحم ئناملا هجوو نيقدنشل
 رايس نب رصن ركسع ىلا امذقتي نا اهرماو ةعيبر نم سراف فلا

 يف موقلا ىلا يرخآ ميمت هنبال رصن لق هركسع ابرق اذا ىتح البقاف ه

 اوقتنلا جرخ م سراف فلا بختنان ميفتو سيق نم سياف فشلا

 ايراضتف رصن نب ميمت ىلع ىعبرلا ىتثملا نب دمح لجو اولتتقاو
 لمح ىأر املخ امهيتمال لاكت اعيش نافيسلا عنصي ملغ امهيغيسب

 ىلأ اعيمج اطقسف هقناعف ميم ىلع هسفنب لج كلذ ىتتملا ىبا

 :«عحذف فيسلاب هقاح ىلع ئكأت ميم قوف لكيح راصو ضرالا (0

 اميمخ هنبأ ىتري رايس ىب رصن لاقف

 ميغ نع سراوغلا ىلَح ةادغ اَذَّلَج تنكو ةاآزعلا ىنع ىفت

 ميثللا ةلونمم ىحضا ال و ىداعالا ىع هدي ترصق امو

 ميرح عفادي هتكايمل ادبساو همكلخلل امو
 0-2 ك-

 ميلكلا وذ رقْتَصَعْلا خيشلا انآ) داك لعل داس لكي ننال

 ميمص ل نيبتني عسا تاخناب ةميرخ نم 0

 مابا لك ضعب ىلا ٍهضعب كيني اهش نىيرشع كلذب اوثكف اولا

 علغشو ضعب نم عاضعب فصننا دقو نوفرصني رث ايوه نواتتقيف
 هنكر كتشاو هرمأ ىبق ىتح هباكتأاو ملسم ىتا بلط نع كلذ

 ىتيللا لقعم ىب ليقع لاقن ناسارخ روك عيمج ىف هنأش ىلعو 9

 اليف نيبو امني تداغ سك ةيبصعلا هذه نأ رايس نى رصنل

 6 12 بأ



 ممن

 ىلأ ةعيبر يبىدتسي نأ كلذب دارا امناو هدلججو هييكت ةيلعامل

 ءيظعو نميلا فارشا هيلا ىنامرللا عمجن هيلا هب لسراف هتفناكم

 ىلعلا هللا مسب ةحسنلا تناكو فلل ةضسن عيلع اقو ةعيبر

 «ناطحق لآ هيلع فلتحا ام اذه ء«معنملا دجاملا «مظعالا

 هام ءاخالاو ,صاوالاو ءاوسلا ءاوسلا ىلع اوفلتحا «ناوخالا ةعيب

 راغصلا هلمك 2*ىدتغاو ه« بكار أر اهو « اذح لجر 0

 ءاضقنا ىلا «دبالاو رهدلا رخآ « رايخالا ىع راوشالاو «رابكلا نت

 علط ام ءٌبَتيو أطوي فلح « كّيولاو كابالا ضارقناو «كمألا ةّدم

 رمخ اهطلخ «ماضرا كلم دنع «#عامد هيلع اوطلخ « برغو مج

 , عمجن « عرافطا جلمانا نع ملقو « مراعشا هيصاون نم وج «عاقسو

 رخآ نك كك 6 1 م نك هنفدو اروص ىف كلذ

 نقعبا ؛ نالكخ الو ردخ 39“ نايسنا الو هيف ا ءرهدلا

 امو « »ابا ا اعد ام « ديبالا رهدلا رخآ ىلا «ديدش ككوم

 ؛ ٌلباوقلا هيلع ٌلبقتو 2 لماوحل هيلع لمحت هنا ف دبع بلح

 سد سيب ىتسح « تاملاو انكملا هيلع « لكت مع كعب لح 5 ظ

 نب عبذ “< ممذ ىخا كلم كنع ءمصالا رهشلا ىف 0 <« تا فلأ

 د لفك اًعيمح يلع «بسللما ليصفلا ندكما 200
 3 هلهجو 2*لقع نم هلقع ؛لعف ءاش ام نئدلا «لجشلا

 ها .نأ ىلع 2اوقفاوت باتكلا اذه هيلع رق املف ؛«لهج

 ديرت تنك نا رصن ىلا ىنامركلا لسراف ادحاو مثرما نوكيو اضعب
 ريضم نم هدونج ىف رصن ىدانف ةنيدملا ٍِ راخا كارلا ةيراخأ

 ةز ةيرص# 7 2 لئاكي ١) 4) اب افكت
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 وزب

 ّى ام نكسيو فيفا ىنتح ةعاس ىنلهما هالومل لاقف هجرخاف ةئلاثلا

 كلذ نم لن هسفن ىنامرللا ىلا تمعجر اهلف خالسنالا عجو نم ى

 هيلا تعيتجاو هلرنم ىلا ىهتنا ىتح اهيكرف ةبادب أو للا

 غلبو ٍهعم ةعيبر تراكناو ةيناميلا نم ناسارخج نم رئاسو دنزالا

 | 01د ةقنح برست سيل بحاضب اماقفا ربثل رايس نيارصف
 0 كو قراملا زوحأ , ىبإ ملسل لق مقا! ءمنم !كطاوع ناك اهكلذ

 تدرا امئاو اهوركم هب درأ مل ىلا هملعان قامرللا ىلا قلطنا هطرش

 ضعب ىف هرطانال انمآ ىلا ريصي نأ هرمو هب ىنلبقتسا امل هبيدأت

 انلاج ىبرلا ىنتملا « نب كّمحمب وه اذاف هيلا ملس راصف ومالا

 ةلاسرلا هغلبات ةهيبلا لخدف ةعيبر نم لجر ةثاعبس ىف بابلا ىلع م

 كلذ غلباذ فيشسلا الا ىدنع هل ام ةمارك الو ال ىامركلا لاقف

 هتصاخ نم ناكو ىدزالا هللا بع نب ةمصعب رصن لسراف !رصن

 هرظانال انمآ ىلا ريصي نا هرمو هنماق كيع ىبا ىلا فلطنا هل لاقف

 نيح ةمصعل ىنامرللا لاقف ودعلا اذه نم اند دق ام ضعب ىف

 300001 كو وتو كانوا ثنا امي ةتيبخلا نبا .اهوصت 'ةلاسز..ةغليااو
 ا ذأ برقتت نأ: كيوت انجل تست ىلا كنتحا رمغل كنا

 كموق قرافغت رف بسنلا ميكك نتننك ول اما ارصن ىنعي عطقالا

 هغلبأو رصن ىلا ةمصع فرصناذ كنيبو هنيب محر ال نم ىلا ليم

 نب ةقربأ دلو نم ميعربا نب ريع ىلا بقك قامرللا نا مث « هلوق
 هلأسي ةفوللا انطرتسم ناكو قكولم رخآ ناكو ريمح كلم ٍحاَبَصْلا هب

 ىف منيب ناك ىذلا ةعيبرو نميلا فلح ةحضسنب هيلا هجوي نا

 ه) 2 هدرصو# نب. 5) 82 بلع.



 مسعإ

0 

 ةليئاميلا ' ىلع ابضعتم رايس نط رصف اكو :ةينامطلا نم ناشد

 اهليمل ةعيبر اضيا ىداعو نم دحاب نيعتسي ال ناكف هل اضغبم

 كاذو تينا ام رصن هل لاقف كلذ ىف ىنامرالا هبناعف ةيناميلا ىلا

 ىسفت نأ فاخا ىفاف كرما حالص كلذب حكيرأ امنا قامرللا لق

 ه ة«دوسملا ىعيا لظبلا "نيف كودع كيلع ليجو كتاطاس 1

 اشيلغ امالك ىامرسللا هعيباف تفرح لق يِيش تدنأ صن هل لاق

 ةعلقلا كو ردنهقلا ف سبح سبلمل ىلا قامرللاب رماو رصن بصغف

 راسا نبيا رعت اول تعلق ىامسكلل برعلا ءايحا بصضغف :قيتعلا

 دوم ىنامركلل نراكو دوعياشو دقباطف ةيرضملا رصن ىلا عمتجاو

 ,0 ىقامرللا ناكو هسبحص ىف همدخ» ناكو ةبرجتو ءاهد وذ مجكلا ءانبا

 هالوم هل لاقف نيبكنملا نيب ام ضيرع ةتلل ميظع امخض الجر

 اذه نم يرحارخ :ح ةبطاخملاو ةّدشلا ىلع كسفن ىطونآ

 عت لع كح ك1 ىف ىنجرخ فيكو قامرللا هل لق سبشل

 حلس ىلع كسفن ىطوف نيقرافلا ىلا رطملا ءام هنم م فقيض

 1 تدرا ام لعاذ ربصلا نم ل ىامرللا لق بقتلا فقيضل) كدلج

 ليللا ىج املف هقيرط ىف هنظوو عاطاوف ةيناميلا ىلا هالوم جر

 باب ىلع هل فقوف روسلا يراخ نم هالوسم لبقا سارحالا مانو

 هيفا طسبو .بقثلا ىف, هسأر لخدا ىنح .قامرللا لبقاو بقتلا
 ةديحش ةباذتجا هبزتجاف مالوم ىفك هاذي تلا ىتح هيدي

 هم هب ئهتسنا نئتح ةيناث هبزتجا مق هدلج ضغباااهب خِلس

 رام رام تكذيب هالوم قامرللا ىدانف بقثلا ىف ةيبك وه اذا فسصنلا
2-1011 

 هبذتجا مت اهضصع ىأ هرب ركب هالوم لاقف تضرع دق ةيحح ىأ

 0( آب 2 ركب رك



 مو

 هدبعب كلتقا امنأ, ىا لتاق تلتق دقو تقحكص دكقف ارومم

 رث رهشا ةعس كيليلا نب كيزي كلف هقنع برضف همّدق مث ناوزع

 سانلا هعيابف كيلولا نب ميحبا هوخا هدعب نم كلم اب ماقو ٠ تام

 نب زيزعلا دبع هدعب نم دهعلا ىلر لعجو ىافآلا عيمجو ماشلاب

 نب ديزي قارعلا ىلع لعتساو ناورم نب كلملا دبع نب حاج
 مويلا ىلا ىذلا ناكملا لزن ىتح ةريبع نبا راسف ةريبق نب رع

 الونم ناكملا كلذ ذختاو ارصق هيف ىنبو ةريبه نبأ رصق ىمسي

 ةدئافيلا بلغ نم ناك اميق .تموالت“ ةنيوضملا ناو: اولق ءةدونجو هل

 ضعب ىلا هضعب بدخ ىيزري نب ديلولا :فيلخل جلتقو اهيلع

 اهبو ص ةفيدم اوفاو ىتح اوراسو ضرالا راطقا نم اوعمتجاو

 ةيمأ ىنب ديش فموي ناكو مكمل نب ناورم نب دمح نب ناورم

 ةوعيابو هراذ نم هوجرخساف لضاف ىأرو لماك بدا اذ ناكو مريبكو

 ديلولا كع نبا راتب بلطاف جديسو كموق يش تنا هل اولقو

 رداسو ةنانكو سبك ميمت ىف هدونجكك ناورم كعتساف ديزي نبأ

 ديلولا ىب ميحربا كلذ ع فقشمد ةنيدم وك راسو رضم لكابق 5

 نب ميعربا فخاف فشمد دمح نب ناورم لخدو هرصق ىف نصحتف
 كيح برهو امهلتقف جالا ىب ويزعلا بع هدهع ىلوو كيلول

 ةفوللا ىلأ ىتح قارعلا وك ىيسقلا هللا دبع ىب كلخ ىبا

 اددللإ لخو اهيف١ ىفخسان :ىلجبلا رماع ,ىبب وريقاراقا ىف. لئنق

 0 ندر رع ىب قيرلا الماع :ئتراشل ماض نب دايز ذئموب 20

 '0 11 نادلبلا لقا ءاطعاو تنعم ني .ناورلا كللملا ةلقحعتماو

 تيس ناكو ةيناميلاو ةيرضملا ْ-ه- ناسارخ تعشو ةييبصعلا نأ

 راب نم .,ىيس ناك قامركلاب فورغملا ىلع ىب عيتج نأ كلذ



 معو

 اًدعتسم رضمب ىيلولا جيلا جرو ةيناميلا تلبقاو فشمدب

 تمزهنات هرضم ىف لتقلا ةيناميلا تنختاو اولتتقاو اوقتلاف بركلل

 هيف ىصحتف هرصق سىيلولا لخدو فشمد هك اوذخاو رضم

 نب ديح اوجرخاو .قشمد ةنيدم الخد ىتح ةيناميلا تلبقاو

 < بأ ىلا «ديلاخ لقمع سرا يلع يشار اس رنا هك
 ءاجت ..ككلملا , ىبع نب ؛كيلولا نب كيري وهو ديري خب ىيلولا ع

 اهركو ايوط هدوعيابف نييرضملا فارشا ىلا لسراو اعيمج هوعيابف هب

 ىنب عيلخ وهو ةريتك امايأ اعياخم ثبلف ديزي نب كيلولا اوعاخو

 ىف قرفو ءاطعلا .سانلل عضوو ةفالحلاب .ديلولا نب كيوي ماقف ةيما

 ؛0 ديلولا رصق ىلا كلاخ نب دمح لبقاو ئئاوللو تالصلا ةيناميلا

 ىّلعف اوقلستو رصقلا فس ىف تيقلاف قاهوالب رماو كيوي نبا
 ةهلتقف ديلا !ولون مكءارمكلا برات ايا" ىطول' اياننلو 07

 جو ةلاخ..نشب كين ناو .نئلولا * نب سيريلا كللا فشل ١

 ةنيدم ىلا دصقي نا هرماو قارعلا ىلا ليخ ىف روهمج نب روصنم
 ؛5امد اوعياب !ذاف كيلولا ىب كيزيل ةعيبلاب سانلا ذخايف طساو

 ةقوللاب البف روهمج نب روصنم راسف هقنع برضف ربع نب فسيب

 طساو ىلا اهنم راس هوعياب ايلف كيلولا ىب كيزيل ةعيبلاب هذخاو

 رع نب فسيب امد غر املف كيزيل ةوعيابف سانلا ديلا عمتجاف

 فسوي لاق هللا دبع نب كلاخ بءعلا قيس .لمافلا كمنأ ذل نا

 ه» نم ىنيفعث نإ كل لهف بنذ نم كلذ ىف امو ارومام 6
 ىتح هلج رث هنم كحضف عد فلآ ةرشع ىتيد كيطعاو لئقلا

 تنك ىلا كعب اما ىيح هل لاقف ماشلاب كلاخ ىب كمح هب ىقا

 4) 7 هسعأ روضه ىلا



 عا

 فسوي ىلا ملسف هب رما لاما نم هيلغ اب كلاخ كعاقت كيزب نبا

 هيلع ام عيمج هداتاساو قارعلا ىلا كعم هب فلطنا لقو ريع ىبا

 موسي " هجرخ ناكف طساو ىلا رع ىب فسويي هلي لاما نم

 ”نعاقتلا اذه ام لقو موي تاذ هجرخاف سبلخل ىلا هدري مث هبذعيو

 ال هلئاو هللا كنعل تاهمالا ككذ ام كلاخ هل لاققف ةقتاملا نب ابو

 ىلع عضوف كلذ نم رع نب فسوي بصضغف اآدبأ ةملكبي نكملكا

 ةءابع يف اليل هنفدف هلتق ىتح اهب هبّدعي لعجو ةسصملا كلاخ

 ديزي نب دكيلولا ًاشناف هيلع تناك

 الوف الصتم ناك البخو الاصولا ركذتف جَدهَت ما

 الايهنآ 1 ككل ءابك " لكس دل للم عمدلا ىلَب م

 0 دل ردنا نطق لفتت لا ك3 قدح مك
 اكنلاو ةلديلا 'عيموسلت ٠ ارسنف :نيانلا ' نوكلاملا نكاو

 1 لا ا ع فسخلا ضايح قرون

 القتسي نآ انيظو ككَي مو ضر ّلكب نيرعشألا انّمطو
 البكلاو ةلذملا مهموست ايذاعتسا ىق ركاب اا

 الم نك نم عب انميقو راون ىنبب انكم اندست

 اا دكان عمم 91 ديعك .انييف. ندلخ اذفز

 كالض هغعئانص كنيهذ امل  اًيرع ناطخق وذنب كعّناك ولو

 اللقثلا انلسالس هليحت اريسا ابرلسم هركرت الو

 اللقم عتلذل اودجي ملف مهتعصعص ةلذملا نلل»و هه

 افذا اوفنا رعشلا اذه ةيناميلا نم ماشلا راطقاب ناك نم عمس اماف

 ديزي نب كيلولا بك اوراسو ماشلا ندم نم اوعيتنجاف !اديدش

 سبت هللا دبع نب دلاخ نب دمحم رمق عريسم كيلولا غلبو



 رع

 هغلب نيح: ماشه لفك ملف اهل ىبحاف هللا اهبج لاصخ ىم

 رم اهلذ عدتلاقم| نم ءىشيا مدحاوب زو للاخ ليش نب نكت

 عست ماشعه ةفالخ

 نبع نتا كيزي: نب .تيلولا هيلا نبا ىلإ ةفالكل كلتش [

 تام ىنلا هتضرم ضرم وهش ةعبسو نس اة شع

 5.نيعس ؛ هطرش بخحاص رما ديزي ىب كيلولا فلخضتسا املف :كلملا

 نيقارعلا يارخ اياقب نم هيلع ىذلا لائاب دلاخ فخاب ناليغ ,ندا

 ىلا ناليغ نب دكيعس لبقاف هحايص ىنعمسا لاقو هيلع « طسبلاو
 هموي هبّدعف ىكاسلا ىلا هب قلطناف هجرخاذ هلزنم ىف 00

 نب ؛ثعشالا لاقو فيح دلاخ هملكي ملف باذعلا ناولاب كلذ

 5 ادلاخ لان اميذ ىنيقلا

 لدسالسلا ىف هب شيرق ريسأ -اذنلاوو اًسقم رسانلا سس 0

 لفاتتملا هةر ىهاطاا ادناخا حسا نى 015

 لئابقلا ىف هقووغم اوسيُحت الو. همنأ اوسيحت ال رسقلا اوسبحت نأ
 سلجن فيولا ىلع نيقارعلا لاب ئفقثلا رمع نب فسوي مدقو
 ,ى.ىجرتلا7 نبع ْنِب دايز ملكعش ااماع انذا هل ؛نذاو سانللا يش دا

 ةيساح# لع [نينمولا ريما ايالاغح نلابحل انناعم ناكو تب

 كلاخ ىلا كيلولا لسرف ىلا هملسف غرد فلا فلآ ةسبكخ كلاخ

 5 كتبساحمب  ىطعا لق نجرلا دبع نب دايز نأ نجسلا ىف وهو

 لسراف هيلا كانعفد الاو انل اهتككع ناف مرد فلا .فلأ ةسيخ

 ه0 نأ ,ضتلاس ىل نا فلل عابت ال برعلاب ىدهع را دلاخ هيلأ

 كيلولا_ىأر املك تبلعف اما :ضرالا نم ادوع عفرو اذه كل 000

 مز1 طلسحلا ٠١١ مر ط كتساس#



 مسرعا

 لاقف كلذ اماشع غلبو اماشع اوغلبت نا ملت تدنذا دق ىناو الأ

 هقح ميظعو هنمرح ميدقل هلامتحاب ىرح اناو متيهلا وبأ فرخ

 3 امراصم ماشنهل ابتاع فشمد ةنيدع هللا ديع '"ىب كلاخ ماقف

 ؛هنع ملكو هليتك كلذ لك ىف ماشهو هب ًابعي الو هيلا بكري ال

 دلاخ ىلع لخد ىلللا بيوت 000 نموا دبع ىمسي الجر ناو

 لاقف ماشنلا لها فارشأ نم رفن هدنعو هيلع ملسف هللا دبع نبأ

 كانم هللا اهبج كيف لاصخ ,شعل كبحا ىلا متيهلا هابا اي هل

 نكسلج ىف كراقوو كتفأرو كلدعو كنيدو كوفعو كمرك اهنم

 لقو دلاخ هيلع ىنثاف كبداو كجر ىوذ كنلصو كوافوو كندجو

 201١| نبع قسافلا رمآ نم َعآبَأ لاقف كلذ اماشع غلبو اريخ هل«

 هبدا ىسحأاف هب رما رث هدالبو هللا دابع ىلع 5 نينمتوملا ءافلخل

 هوجو نم سانا هدنعو الاخ كلذ غلبو فشمد ىع 1

 2م ركذ لجبب ماس عينص نم نوبجكت الا عل لاقف ماشنلا لفا

 ىف لاق امم مظعا 3 هدرطو هبرضف اهل ىنبكج هنأ معز الاصخ ؛5

 ١ لآاف نيح ىفيص نب هللا _كيع ٌلوق بيرت نب نمرلا كبع

 ما كدنع رثآو كيلا ٌبحا كلها ىف كتفيلخآ ىينموملا ريما اب

 ىف هللا ةفيلخ تنان لاق ىلعا ىف ىتفيلخ لب ماشه لاق كلوسر

 رغللا عراضت 2و ىفيص نب هللا ليع نم خلاقلا هذع ركني ملف 0

 خب ىنفصو ام هيلع ركنيو بيوت نب نمرلا دبع ىلع بضغيو

 ١" اباه. 1 5) 2 نينمولا»



 مدعم

 مالسلا يلع بلاط ىبا نب ىلع نب نيسمخل نب ىلع نب كيز
 هيلا راسف ةثامو ةرشع نامت ةنس رفص ىف هجورخ ناكو ةفوللاب

 هذخاف هولذخو كير باكا مزهناف ةسانللاب اوقتلاف ريع نب فسوي

 بلصو ماشه ىلإ هسأرب 'ثعَبو هقنع برضف رمع نب فسوب

 5 جورخل ىف هنذاتسي ماشه ىلا بتك !كدلاخ ناو «ةسانالاب هدسج

 يفاو ىتح راسف كلذ ىف ماشه هل نذاف اءوطتم ايراغ سوسوط فا

 صصلتي ناك قارعلا لها نم الجر ناو اطبارض اهب ماتاف سوسرط

 نم ةعامج ىف ماشلا ضرا وحك ةفوللا نم محق سرعملا اب' ىنكيو
 ليللا هنج !ذا ناكف فشمد ةنيدم !وفاو ىتح ةفوللا نموصل

 ؛:اولغتشاو سانلا مياصت اذاف رانلا وسلا نم ةيحان ىف لعشأ

 قوسلا نم ىرخا ةيحان ىلا هباكصا ىف ليقأا فيرثمل ءافطاب

 نبا ىتلك لخدف بره :مك هيلع ردنق ام كخاو لاغقالا رسكف

 ومو هللا دبع نب كلاخل ايداعم ناكو ماشع ىلع ىرسقلا ضايع

 نكي ل فيرا اذه قا نينسوملا ريما اي ماشيل لاعع م 0

 ؛هىنب نيلاخ, نب كتيخح لييع الا وع امودتتخ نككو احا

 دلاخ نب كيس بلطب ماشه وماف هناملغو ىرسقلا هللا دبع

 !دلاخ [كلذ] غابدو هناملغ سبحو هسبك را مل ناملغبو هب دونا

 ادغو اهب هراد ىف لزنف فيشمد ىفاو ىتح راسف سوسطب وهو

 سانلا .اهيا لق هدنع اوعمتجا اذا ىتح ىيبلسم سانلا هيلع

 هو. نسانلا  ايصأ ىقاملعو )ىو سيخ ةبماو ماشع نذاب ايزاغ تجرخ

 هماب كلذ لك ىف هيمسي ماشع ىنع نفكيل هللاو ماشهلو ىل ام
 راخلا ئماقش ىوهلا ئفارع كا نوعدال وأ ىينموملا ربما ليش ذو

 سابع نب اللا دبع نب ىلع نب تمد نب ميعربا لصالا ىزاح
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 معرع

 ىلا اوراص ىتح هلعم ملسم وباو اوفرصناف مامالا اهيا كل ةعاطو

 لك هجوو ةعيبلاب موقلا فخاو ءءدلل ملسم وبا رمشتف ناسارخ

 ةروك اهب نوروحي اوناكف ناسارخ نم ةيحان ىلا هباكصا نم لجر

 ميظع سانلا نم رح ةعبئاف_راصيلا_ىز ى ادلب اكليور ةروك

 بك ا ا لع ىّلوو هل هامس اموي هريهظل مدعأوف

 يلا كلذ ىف يورخضلل دادعتسالاب هيلا مكقتو اهلعا نم الجر

 اهلبجو اهلهس ناسارخ ضرأ عيمج باجأ ىتح هل هاهم ىنلا

 بتتساو هلبق نم هباككا هغلبي رث ام كلذ ىف غلبو اهانداو اهاصقاو

 هتعيش لنع الونم سانلا مظعا نم راصو هتبح ىلع رمالا هل

 نقو © نولمي الخ هنووكذيو نوتنك الف هب نوفلاكاي اوناك ىح م

 اعبرأ نينس رشع نيقارعلا ىلو ىرسقلا هللا دبع ىب كلاخ ناك

 هلزع املذ ماشه ةفالخ ىف اّتسو كلملا دبع نب كيزي ةفالخ ىف

 هيلع بكف فسوي هبسح رمع نب فسوي هناكم ىلوو ماشه

 ا001 ند ناكو اردو سانلل اهبعو ناك ىق مرد فلا فلآ ةرشع
 ماشع ىلا بتكو قارعلاب هدنع رع ىب فسوي هسبح برعلا

 طسبلاب ماشه هيلا بتكف هيلع 2 ىلا لما كلاخ نعاعدي

 ناطلسلا لاب كعاقتلا اذه ام لاقو رع ىب فسوي هب الف هيلع

 كلاخ ناكو ةتاهللاب فورعملا بعص ىب ل نئاكللا ندا اي

 | ادعتا هللا ىبع نب ىلاخ هل لاقف هدلو نم .هللا دبع ىبا

 ادا اناا فئاطلاب كدجو .كوبا ناك هامثأو رامثل 5 ىب اي ىقرشب ور

 فسمي ىلا بتكف سانلا ىف لاما كلذ رْذب ؛دلاخ نا اماشعه غلبو

 جرخ ىتح ةفوللاب اميقم كلاخ لوي ملف هنع فلتاو هقالطاب همأب

 ]2 امن. 5) 1: نبااي.



 مسعر

 هل تناك نم ناسارخ ةيالو ىلع ىبقي امناو اهدينج نم ةريشع

 * ظرلا “| ىنم رتاتبا 2 حاط لو طارت نسا

 5 دب قوتحأو هديع ءاشناب © ريق باتللا ىلا قلظنا مالغ اب

 رما مث هيلا هلصوت ىتح فلطنا لو هينلوانف هب قأو هدهع هل
 ةهلزنم ىف ةتيتاث ناسارخ نتيفاو ىتح ترسف كيربلا ىلع لجأ نأ

 قلطناف دكهعلا لوانت مت عرد فلآ ةرشعب ىل رماف كهعلا هتلوانف

 سلاج وهو هيلع لخدف اهب ناك ريمالا ةلظنح نب رفعج ىلآ

 ىتح هعفرف رصن كيب ذآ مرق املف دهعلا ةلوانف هريرس ىلع

 هل لاقف نينموملا ريمال ةتعاطإ اعمس لقو هريرس ىلع هعم هسلجا

 , نسب رفعج هل اعدو كرماي ريف كناطلس ناطلسلا فّلَخ ابأ رصن

 طرق نبا زهالو ريثك نب نميلس ناو ؛هيلا رمالا ملسو ةلظنح
 عم اوجرخن ميدل اودارا بيبش نب ةبطخاقو متيهلا نب كلامو

 1 ماعلا كلذ ىف اهتافو دقو ةكم اأوتأ ىتح نىيركنتم جا

 اوناك دقو ناسخ سانلا هل عيتجا اهب هوربخاف مامال كبح نبا

 رو الص كيلا انلجك ىق اولاقف ةعيشلا هيلا كب تتعب ام ديلا اولج

 هوملس لاقف رد فلا اتثامو رانيد فلآ ةرشع * مكو لق

 نأ تيأر "نق ىنأ ميعربا هل لاقف هيلا 5 هوعفدف ةءرع ىو د

 هنناما نم تولبو هلقع نم تبوج امل ملسم ايا كانه رمالا ىّلوأ

 هللا هجر ىدلاو ناق دما اوعيطاو هل اوعمساف مكعم دهجوم انأو

 رى ىخلا ؤه نوكيا توجر .ىتو ةتفض انل فضو ناك ند

 اعجيي ابلاق درهأو در ىلأ اوهتننأو ةوفناكو دوسنواعث كلل 6 ووسع

 «©) 182 لاق. 5) 1,2 هعفدت.



 هسوعإت

 كانه اذه دكلوف ةقرازالا هتيراحص سنع بلهملا عم هوبا ناك نامركب

 كلذكو ةيناميلا ضغبي ماشه ناكو ةيناميلا ىف ىل ةجاح ال لاق

 لطبلا برجا نم تنا ىيان نينموملا ريما اب تلق ذيمأ ىنب رئاس

 فورعملا ميعن نب ىيج نتيلق وه نمو لق ىسللا «ففانلا

 |( بلح ال لق ةريبه .نب ةلقصم .ىخا ىبا وهو ءاليملا .ىبابو

 كيلعف نينموملا ريما اي تلق روغتلا اهب لست ال ةعيبر نال هيف

 ىتيللا لقعم ىب ليقع بيسلمل لماكا بيرالا بيبللا دجالاب

 نلق ى امو لاق هيف ةنُع هنم ترفتغا نا تلقف هيو هنأكف لاق

 تلق هيف ىل ةجاح ال لاق يرفلاو نطبلا فيفعب سيل

 السلا محارم ىب 5 نسك# برجا ,سرافلا .« نفانلا لماكتلا 0

 امو لاق ديف رنه ترفتغا نأ تلق ةيرضملل هيره هناكف لاق

 اا لق 2( ءيف ىل ةجاح ١ لاق ةكبل ئذ بنكا تلق. ى

 00 بحب مكتودقب ىدتقملا مكذهعب كىكسمتملا ملل ةعاطلا

 00 نأ كبحا ملا لق ةلعو نب ثردملا نب رذنملا ىب, نيصخا

 نب نطق لطبلا عاجشلا ففانلا لماكلاذ تلق روغتلا اهب 5

 هنم ترفنتغا نأ نيللق ةيرضملاب اضيا هيلا لاف لق ملسم نب ةبيتق

 اكلك نأ ناطلسلا ديلا ىضفأ. نأ هنمآ, ال؛ىلق  ى امو لق ةنه

 لق هيلع اووفاظت اعيمج جاف ةبيتق هيبا محب ناسارخ دونج

 لاسابلا برجا فيفعلا نم تننأ ىياف كتاف هيف ىل ةجاح

 ةيرضملاب هيلا لامو هب لعاقت هتأكف لق ىثيللا رايس ىب رصن كنخأ

 ه) > دقانلا. 5) 10ه ىفط رشجملا 3” 9.



 م

 نئيركن هنبايك جنم دوس نم لوأ ناكو هيلع ابآستو هباصل انرخح 03

 يطاق هدعب نم اهدوس مث اسّن لما ميظع ناكو ةعارخ ىلوم

 اهلك ناسارخب ةعيشلا ترثكو اعيمج مىقلا دوس مث بيبَش نبا
 اقف اذ 'قيفارعلا لع قالو رثع نب تسولت بنك

 ةالجر هيلا ثعبي نأ هةرمأب فسوي لأ ماشم بتكف كلذب هربخ

 ناك دقو اهدونجو اهداوق نم اهيف نمي ةفرعمو ناساخب ملع هل

 اييلعأ لييتساو ”نيرلا ىبع نيالينخل اهنع لع ارمع ند

 عم رع نب افسوي ىلا رقعج رتكف :ىنارهبلا ةلظنح ا نبا رتعج

 ةدوسملا رما مقافتب هربخب ئفنال ةّيطع نب طيلس نب ميرلا دبع |
 هعمأي ماشه بانك هاتا املف اهب ةاححلا باجا نم ةرثكو ناساخب

 طيلس نب ميرللا دبع لك ناسارخب ملع هل الجر هيلا هجوي نأ

 فقشمد :تيفاو ىتح ترسف ميرللا تبع لق ىيربلا لك كلا 06

 كنا نم 4 لاقف ةفالكلاب هيلع نملسق اشف كع تلح

 فيك لق ىفنلل ةّيطع نب طيلس نب ميوللا دبع انا تمل
 اق ْنأ هتربخا مق رثع لكج اهب انا تدلق اهلهاو ناسارخب كملع
 هللا ىنارهبلا ةلظنح نب رفعج اهريمأ باتكي اهنم ناك ىهجو

 اهم كرا' را تيرا ىلا لق اهيف' اتاك |ع هبح عا ندا ا

 اهرمأ يلوا نا رت نق“ ااهب 6 نوشرما © نيكلا فاوقلا ند 07
 تلقف ةيناميلا 3 ئاوظ ناكو ميرللا كبع لاق اهب موقأ قياو كانك

 هر ماو مرح ىلذ اهداوق نم- لجر نع كنأ نيا نينمولا ردا !

 ىلع نب عيكج نملق وه نمو لق هموق نم ةفناكمو ةوقو ةديكمو

 ىلو تالق قامرللا « ىمس فيكو لاق قاموللاب فورعملا :ىدزالا

 0) 2 ىقسي.| مزال 00



 دبع

 رت سرغلا نم ناسارخ عيمج ىف مب اوسدغ امب هوربخاو هياع

 هل اوفصوو اهب نيسبحملا مهناوخا ىلع مهلوخدو طساوب رم هوربخا

 معريف وه اما اولاقف كيل ما وه رحأ مهلاسف هقطنم ىسحو هنهذ

 0 اكلك و تنيك ةهتصق تناك ىلجكلا :نيطب "ني ريع ىبأ هلنا6

 نم ةميمحلا ىلا هب اوثعباو هورتشاف طساوب مكرم اولعجاف متقرصنا

 اذه ىنبا مكبحاصف ثدح ى ثدح ناف !ذه ىماع دعب ىوقلت

 فرصناف !مريخ مكب هيصواس ىّلاف اريخ هب اوصوتساف ميعبا ىنعي م

 سيردا ىنبا لقعمو ىسيع اوقلو طساوب اورمو ناسارخ وك ميقلا

 اعرف مهنم هعيب اهولأسو'ملسم "قا ىلا مامالا ةجاحح اهوربخاف

 ريخل هيف سيفن ها, املف مامالا ىلا مهقلا هب هجوف هل هابهو امها

 هتغلب تناك دق هيف اهأر تامالعل رمالاب ميقلا وه نوكي نأ اجرو

 ب ةريقك راو مهلا 0 فلتةخ اف مهنيبو دلت كهف ليسأل أ ءلعفغ د

 0 انر) عنيا هذعب رمالاب ءاقف ىلع نب نمت ممالا ىفوت

 كلذب بخاف اهب ةاع)لا ىقلو ناسارخ ىلا راس مث هب هرما اج0



00# 

 رعي

 ا©دتع كلو ملسم وبا ناكو ناهبصا ىلي امم ةرصبلا هاب ايهتكسم

 ةلونم امهنم لون ئتح هابحاف انهذ ابيدا انقل امهف امالغ أشنف

 اثكف ىلع نب كبح مامالا نابتاكيو مشاه ىنب نايلوتي اناكو كلولأ

 هللا دبع ىب كلاخ لبيع اماشه نا رث «هللا ءاش ام كلذب

 5 ناكف. ىفقثلا ريع نب فسي هناكم لوو. قارعلا نع ىرَسقلا

 لها ةذومو مشاع ىنب ةالاوع فرعي !اذحا عدي ال ريع نب فسوي

 رماأ هغلبف طساوب هدنع هسبح هيلا ثعب هلأ ه هللا ليسر تنبب

 نييف طساوب ايهسبحو اميصخشاف سيردا ىنبا لقعمو ىسيع
 ايهمدخب ناكف ملسم ايا امهعم اجرخا اناكو ةعيشلا نم سبح

 0 ىتب. رهالو مثيعلا نسب كلامو ريتك نب .نميلس نال 01

 ةبطكق عم مدقو محلل اومدق ناسارخ ةمحلا اوناك و ةطرق

 عقيرط اولعجت مما ىلع جعياشو جهعياب نمم ناكو بيبش نبا

 ةعيشلا نم هيف ناك نم اوقلف سبل اولخدو طساو ةنيدم ىلع

 ىف هراصيتساو همهفو هنعبه نم أور ام هيجتان ملسم بأ اوف ظ

 3 هه
 >لكع

 !5 ناكف طساوب قدانفلا ضعب رفنلا ءالوه لزنو مشاع ىنب بح

 هب اوسناو #©ب سنا ىنح عماقم ليط مهيلا فلتخكخ ملسم وبا

 اليكلا, نيطب نب ريعل ,ةمأ تناك ىمأ نأ لاقف هما نع هولاسف

 لقعمو ىسيع اهاأرتشاف لماح قو اهعابف ى تلمح اهيلع عقوف

 مفنلا نأ مث امهل كولمملا ةعيهك اث اهدنع تدلوف سيردا انبأ

 ه اولصوف ةرصبلا قيرط ىلع ةكم وحن اوذخاو طساو نم اوصخش
 اوملسو نقلف اجاح ىلع ىبا كيم مامالا اهافاو لقو كم ىلأ

 «م) 2 هزود66 معلص. 5) 1طص قغط0 ظيرفق "9 39, 0



 معلا

 ٌلعلف كموق ىلع هب نمت نأ ىرن هتصاخ نم ناكو ةعيبر سيئر

 مامالا ىلا هتصقب اوبتكو اوجرخت ةقالطاب رماف نولوقي امك رمالا

 د 06 0 مكرما اومتكاذ مكل ام لقا اذه نا هيلا بتكف

 اهنم دا ا ن ا 0 طنوس ىلإ تيفرعم

 ةارغ ىلا اوفطعو ناقلاطلا هو قورورم ىلا اوفيصناو من ىلا

 اسرغ نادلبلا هذه ىف أوسرغف ناتسجاس ل أوزاجو 0 منشوبو

 حينأل كلذ غلبو ناسارخ راطقأ عيمج ىف جما اشفو اريتك

 ادا ةملعي قارعلا ىلع ناكو" ىرسقلا هللا دبع نب” نلاخ

 بتكف ىلع نب كيج ىلأ ةاءدلا نم اهيف ثدح امو ناساوخ

 [مماشع هيلا بتكف نلذب هيلعي] ماشع ىلا هللا دبع نب كلاخ

 قمع كب نأو هكا ع بغريب هلأ قيل ىلا باتكلاب كر داب

 نوححي نيذلا رفنلا بلطي ناو هدهجب سانلا نّكسيو همع فك
 ثعب دينثل ىل كلذ ىيهتنا املف يفنيف دج ىتح سانلا

 مدل افلطي اريكلا ىف هلامعأ ىلا ثتكو ناسارخ راطتقا ىف هلسر

 اك هنا ملسم ىأ رما ءدب ناكو اولق ءرثا هل ك كرْحُي ملف اوبلطف

 ناكو نييلجتلا عىستحع عن سيردأ 0 لقعمو ,ىسيعل اكلم

 ه) 2 ىراخ . 65) آب 2 نالميج. 6 2 هدتع6 و. 0) 2 صدنشوت .

 © 2 فساو. م) 2 موسصرات# 19 1جعمصع مو: 165 22015 : كلذطب هملعي

 ماع دماق هع 19 طتقتتوو 2966 نص اظو لع طع هالتك مءلاط15 64

 ءطقط عمم ان م61 193



 نا

 نيتلقو عبرا ىبا وهو كلما نبع نب.ماشح فلختسا مت 2:

 نب دينجلا امتالوو ناسارخ نع هللا كبع نب كسا لزعف ةنس

 ىذلا وهو ءاخسو لضف اذ ةيناميلا .نم الجر ناكو ىجرلا دبع

 رعاشلا هيف لوقي

 : مالسلا دينجلاو دولا ىلَعف اعيمج ُْنْيَنِحلاو دوكلا َبقَذ

 ىلا ىلع نب كبح مامال هجو نايحو ةمركع وبا لتش الو
 نب كلامو ريثك نب نميلس هتعيش نما رفتن ةسمخلا ناسا

 كيزر نب. ةحلطو متيهلا. نست ىلاخو بعك_نسب ىومو _متيبلا

 اوذحأي نا بعب الا :ىبحا ىلإ .هوشفي آل ناو جما نامتكي تدار

 ؛0 اوناكف ناسارخ اونا ىتح اوراسف نابتكلاب ةدكوملا دوهعلا هيلع

 عايبن تيب لها ىلا اوس سانلا' نوعديف ةريك كعب ةروسك نونأب

 عيركرو مئادتعاو روج نم رهظي امل ةيما ىنب ميلا نوضصقبيو
 غلبو ناسارخ روك عيمج ىف ريثك رشب مهل باجتسا ىتح مئابقلا
 ةقسف اي لاقف ينل هب قو اوذخأو عبلطب رماف مما كينلل

 5 وعدو ةيما ىنب ىلع سانلا بولق رتدسفان دالبلا هذه متمدق

 أ نانا ريمالا اهيأ للقو ريتك نب نميلس ملكتف سابعلا ىنب ىلا

 رعاشلا لق امك كاياو انا «لق ملكت لق مالكلا ىف

 حارقلا ةملاب ميلا تُدَعَتْساَل قرش ىقّلَح املا يغب ول

 ةيرضملا تاليه ناو ةيناميلا كموق نم سانا انا ريمالا اهيا كملعن

 هدا انك نال ناتهبلاو روزلا ةانيف كيلا اوكر انيلع اص

 دينمخل لاقت ةلع لكب هراتب نوبلطي ْنألا هف ةبيتق ىلع :سانلا

 6 الخ نع لك. 52) 2 نع
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 مدرس

 دافتسا ام عيمج فقفناو امهعم ماتو هيلا امهباجاف ابهعم رمالا يف

 قارعلا ضراب ةرسيم تامو ببسلا كلذب لاومالا نم كنسلا ضراب

 | ىوقي نأ .ناماما ني زيكب ىلا ىلع ني /دمح مالا بتكو

 ناكو سانلا ىف فرعي ناك اهبو مشاه ىاب ىنكي ريكب ناكو ةرسيم

 مامالا بتك ناكو نيقارعلاب ةوعدلا وتو ةعدلاب ماقف اهوفم الجره

 هنم ربتضف رمأيو قيقدلا اهتلاسغب ىجعيو ماب اهلسغيف هينأت

 هنأ مت هنم هعطا الا هدلوو هلا نم دا ىقبي الف صرف

 ناكو لالخلا ةملس ىنا ىلا ىصوان هيف تام ىذلا هضرم ضروم

 |0000 بدكف كلذ ةفلعي ملمالا ىلإ بتكو. ةعينشلا ارابك "نم. اضيأ

 مبا هب موقب ناك اب مايقلاب دممأو رمالا هالوف ةملس أ ىلا ىلع و

 ناسارخ رمالا_ىحاص اناكو نايحو ةمركع_ قا ىلا بتك مك مشاه

 نيطقي ناكو هيرو ةرمأ 0 ل ا و
 فرز دعم لوخحىلا ىلا اهاع>ذ ةملس حك نيقيدص هلأ نب حكيلولاو

 كللأ دكبع نب ديزي نأ 5 « دافناكو دعم الخدو هاباجاف سرمهأ 2

 هللا ىبع نب كسا هاخا كىلاخ لعتساو رسقلا هللا دبع نبأ

 دبع نب كسا ىلآأ نايحو ةمركع ىبا ربخ ىهتنان ناسارخخ ىلع

 غلبو ءابلصو امهقانعا تسبيرضف امهب قأو !ذخأف امهبلطب رماذ هللا

 ةمالعلا هذه مدع ىنذلا هلل نمل لاقف ىلع نب ديح كلذ

 مث املف : ةداهشلاب نوزوفي فيس لاجر ىتعيش نم ىقب كو وو

 نم ه ءاقلبلاب قت رهشاو نينس عبرأ كلملا دبع ىب كيوي كلم

 ©) 2 افغلتلاب .



 ممرض

 امص 23-

 سانلا اوعداف رفنلا اهيا اوقلطناف ه هّتعَب مك ٍماَع ةّثام هللا ُهتاَمأف

 الو مكتوعد رهظيو مكرما هللا ممني نا وجرا ىفاف رتسو ففر ىف
 ىلا سينخ نسب دينو ىدابعلا ةرسيم دهجو مث «هللاب ال ةوسق

 ىلعو 0 ا لإ راطعلا نابحو ةمركع ابأ جود قارعلا ضر

 و صاعلا ىبا ند مكث نب ربزعلا ع نب كيعس ذكموي ناسارخ

 ةيمآ ىنب ناطلس ىف هنادقويو ىلع نب كمح ةعيب ىلا سانلا

 ريتك 00 َ ناسارخإ امهل باك ساف م ميظعو عن ببس تبخل

 اهيا اولق سابعلا ىتبل ةاحح متّمج مكنا انبخأ لاق هع امو اول

 اجيخن ؛ جقلطان اذه لتتم نع للغش انتراجكو انسفنا ىف انل ريما

 0 5 مذاسرو ناسارخ روك رو نارودد العجف دوم نم دككراو «لنع نم

 اننكت لع نجر نمح# ! مامالا ١ كل ا ناوصحيق زاجلا كدعا ق

 ةدلوأ 2 قيما 200 ناوجرب 00 ناسا اسرغ لق انهنا هأربخاف

 نحرلا دبع نب دينكلا عم ناكو اهلك هفارطا اولبقف مكبحاص

 ىلا فيصناف ناهام ىب ريكب ىهسي ةعيشلا نم لجر كنسلا لماع

 هم هيقلف اريتك ذل كيلا ضراب باصا كقو ةفيللا نم هنطوم

 لحب نأ هاو اهيماب داربخأو سينخ نبأو ىدبعلا ارسم

 ه) 00. 11 261. 5) آب 2 اهرما. ه) آب امهقيتاسرو. ©4) 2 اوجري

 6) 2 هدم وبأ .



 مرد

 مئاهبلا شيغي اينْذلا ف كلكك هبغ هركت قوس اميف كيعسو
 قيديا ىف ناك ام فخاو 0 ىنبب اد ماظملا دل ةسفن بصن رث

 هتصاخ نم سانا هيلع ليخ1دف اهلها ىلع اهدرف 68 بوصغلا نم

 موي ىوس مويبأ لاقف كموق لثاوغ فاخض' الا ىينمؤملا ريما اب اولاقف

 «هتيقو 21 ةميقلا موي لبق ءديقُتا فروخ اذ لكت)ا ىنوفص ليعلااو

 ليي ىلا ارمالا ئضفاو تام رهشا ةسمخو ناتنس 'ةتقالخل رق 'املف

 هاا ىيوصملا لوف :ىدحاو قام ةنس لوا يف كلما دبع نبا

 لاف بداو لسمك ليقع اذ ةملسم ناكو كلم لا كنبع نب ةيلسم

 نب مكلل نب ويزعلا دبع نب ديعس ناسارخ ىلع ةيلسم ليتساف

 مامالا ىلع ةعيشلا تدقوت ماعلا كلذ ىقو اولاق «ةبما ئب ضاعلا قادم

 1 اللطلا ىبع نص نيابع نب: هللا سبح نب:ىلع نب كم

 نم لوا ناكو ةميمحا ىمسي ناك ماشلا ضراب هرقتسم ناكو مشاه

 ْ أوباقو ذخعبيملا ىلع ةوداراف باع غال مدقق راطعلا نابحو سبينخ

 نأ هللا لعل ناطلسلا ذه بلط ىلغ كعيابنل كدي طسبا هلو

 هناواو كلذ تنقو اذه ناف ريخل كب نعيمي لدعلا كب 0

 اذه ىلع نب دم يل لاقف مكئاملع نع اروثام هندحو ىذلا

 هناف ئيراتلا نم ةنس ةثام ءاصقنأل كلذ نم وجرنو لمون ام ناوأ

 نيقحملا فح هللا رهظأ الا طق هما ىلع ةنس ةئام ضقنت م

 ةيرك ىلع رم ىذلاك وأ همسا لج هللا لرقل نيلطبملا لطاب لطباو هم
 000000 1 انك نباتا لص ااههورع ىلع ةواك ارفو

 0) 2 لوضفلا 3066 بوضغلا هت" 18 218246. 65) آن لك . 2 0) 2 هيقلا

 8566 ديبقتا 5111 128 222عم 0) 2 الق.



 مسرعدرس

 الو اليل هنع رتفت الو ندسلا همهفو ضئارفلا ملعب هذخو سانلا

 نيب «هبتوت الف لقب افه وا فرحب ّلِر وأ ةملكب أظخا اذاف اراهن

 لخد اذاو هككمم الثل هسلج كل الخ اذا ىنلو هتاسلج ىنحي

 نكتي 5-5 اذأو و راهظاو عفاطلاب ل ميلسنلل سانلا هيلع

 ةهليحاو ماعطلا اهكتدتام رضح نمل ابيطآو اهنم نسحب عيجلف

 تينتللاو رذقلا ةلقو ظيغلا مظكو رشنلا نسحو هجولا ةقالط ىلع

 انءذح اسف نبكري الو بذللا بكنتو دهعلاب كقولاو فطنملا يف

 لاق ةنم .ءاتينلا ووبتف ريغص جسب نيبكرسي و 0 اببلهم هلو

 دكتساو تام ىتح اليلق الا كلذ دعب نميلس تنبلي ملف

 10 سانلل لعد :فلكانسا املف اولاق (ريرعلا كيبع نى ورمع ىلآ رسمالا

 سلجو سلجتفا كل, طسبف طاسبب./توما ىل هل ليقف شرا لف

 لثمتف .ننانلا بولت ى ككل بيها كلن ناك لك 0

 رق لقا صم اميف. ىصق اما نقف

 راوغلا نلايلللا ىذحا ةوبص هل

 5 ئدرلاو ,توملا ةيشح ا نم) ىقعلا لول

 لوسر ىلع دألا ىلصو هللابو هللا مسب لاق سانلل سلج اذا ناكو

 ىنغا ام نودعوي اوناك ام ©ءاج رث نينس مانعتم نا تيأرفأ هللا

 تايبالا هذهب لتمم ث نوعتمب اوناك ام نع

 3 ملاح مولا 08 مالحألاب رس امك سلام لك شتوت ىابسسا 000

 6) 2 عنو . 6) 12 اببهام نان1 85 01146 هانت 19 223186 5

 لفتح ممهسا 862165 هد ابملعم .



 سدو

 نمل ةعيبلا ىلع هلجاو ماشلا دانجا ءابظعو ىتيب لهأ عيمجو

 لعفف هقنع برضاخ عيابي نأ هنم نا نف باتل اذه ىف تيم
 انربخا اولاقف ىميلس هب وما امي عخرمأ دكسلا ىف اوعيتجا املف 5

 ىلرمأ كقو بف ىم ىردأ ام هللاو لاقف ةريصب ىلع :ىبامنل يف نم

 الع تلحدفا ةويح ني هجر لق قا قم ففع برضا .نآ

 اذاثللا بحاص. نم نينموملا ريما اي: ثتلقو هيلع تيبكاف "نميلس

 نا اغلبي ل اماشهو ديزي ىوخا نأ لاقف هتعيابع انترما ىنذلا

 اذاف ويزعلا ىبع نب ريع ماصلا لجرلل اهتلعجن مالا ىلع « انما

 ديزي ربخاف ةويح نب ءاجر جرت امهيلا رمالا عجر ريع قوت

 هتتع اننثأ هل تناك ىميلس نب لكيحن ذتمبي هدو 00

 ويعبر هل نك نم حلف 0 0 0 0
 تلكرف كلنا“ دبع نب نييلس ىلا تعب لق هنا ىلللا نع ركذو

 مالسلا ىلع ديف ةفالشلب هيلع تملسف ىرخ“ خفتنا 5 دقو هيلع

 0 دلل نكساااذا ىح -ىع ككسك تلج لا امو

 0| اولا نيقو ىلق ةرمثتو ىيع ةدق امس ىبا نأ قلك اي

 هبيدات كتيلو دقو هتيب لها نم الجر غلب ام لصفا هب هللا غبي ©

 مايا هميفو برعلا ناوسيد رعشلا ناف راعشالا 6 ةورو نارقلا هيلع

 ©) 2 انمتي. 85) 2 064 كقو. 0) 2 ةوز..



 مسرعا

 كرتلا دالب ىف راص ىخح همنذم كلما برهف نايناغصلا ىلا ىتح

 هجوو نايناغصلا ةبيتق لخدف ةيينتقل ةكليملا ىلخو اهيف لغوو

 ناتساخ :عيبجو رهنلا كرو ام عيمج جتفاو فسنو شك ىلا هلاع

 ناسارخ ةبيتق لوي منو هكاتفا الا ءىت ناسارخ نم قبسي مو

 5 كبع نب دكيلولا لعتساف هولتقف هدانجأ هيلع بغش ىنح نبينس

 دبع نب كيلولا محو ىمكمل هللا دبع نب حارجلا اهيلع كلملا
 نم زيرعلا دبع نب ومع غرف كافو نيعسنو ىدحا ةنس ىف كلما

 رثو هثانب ىلا رظنو هب فاطو هلخدف معلص لوسلا يحسم ءانب

 جنم ريسي فن الا ةباحصلا ىم ديلولا نامز قف ىقب نكي

 ١ ىفوت سابعلا ابأ ىتكي ناكو ىدعاسلا دعس ىب لهس ةنيحملاب

 رباجت هنمو .ةنسا ةثام !ىبا !تام موي ناكو كيلولا .ةفالخ رخآا ىف

 ىبا نب هللا دبع .ةفوللابو كلام ىب سنأ ةرصبلابو هللا دبع با

 خفالخ ىم ةسماخل ةنسلا قو. «ىلهابلا ا ل ماشنلابو قو

 هترمأ كناكو ةنش نوسمخو عبرا ا ٍجاَحْدَل تام كيلولا

 ؛سيخح كتللا .ىبع ةقالخ ؛ ىف اهنما نس .ىنليرشاع قارعلا ىلع

 ديعس لثق ناك دقو نينس سمخ ديلولا ةفالخ ىو ةنس ةرشع

 هضرم لوط ىف لوقي ناكو اولق ءاموي نيعبراب هتوم لبق ريبج نبا

 عست نبأ ومو ريبج ىبأ لتقو ريبج ىب اي كلو ىل ام رجع اذا

 انو ؛ةيما ١ ىبل. ه.الو ,ناكوا هللا تبع ؛ايأ, ىنكي ناكو ةنسا نيعيراو

 هو ةافولا هترضح رهشا ةتّسو نينس عست كلملا دبع نب كيلولل رت

 ىف ىميلس عيوبش كللا دبع ىب نميللس هيخا ىلا كلما كنساف

 عبس ءانبا نم قثموي ىميلسو نيعستو تس ةنس ةرخآلا ىنمج

 هتضرم ضرم مث رهشا ةينامتو نيتنس نميلس كلذ ةنس نيتلتو



 لح
0 

 ةيومأ لأ راصف انضغو لامر تاذ و ةيومأ ةنيدم نيدو ورم ةنيدم نيب

 لوص ىهسي نيبضرالا كلث كلم ناكو « اراب ىلا راسو رهنلا ربع رث

 همزهف ةبيتق هبراح كلملا هيقلف رهنلا ءآرو ام عيمج ىلع هكلم ناكو

 اهييحو ارا ىلع ةبيتق ىوتحاف نايناغصلا وكان لوص برسفو

 اهتنيدم ىلع حاناف نغشلا تاليا قلو ىتح راسو الجر اهيلع ىلوف ة

 ىل كنا اهناقهد هيلا هجوبف ارهشأ اهمصاخت كنقرمم كو ىبظعلا

 بتك ىف كجت انال اهيلا لصت رث كريع هذه ئتنيدم ىلع تلقا

 ضماف هايأ تسل نالاب همما لجر الآ اهيلع ردقي ال هنا انثابآ

 ا3 اهترباكم نم ستي ام لاتبجا :ةبيتق نا: راوعزفا «كناشل

 جعقفذو لخاد نم فاغذ اهلفاسا نم اياوبا اهل لعجو فيدانص ١

 اهباوبا لفقاو هفيس هعم 5 امتاتسم الجر قودنص لك ىف لعجو

 لحار ىلف !اذكه اذه ناك هذا اما ناقهدلا ىلا للسرأ م ايلعلا

 ىنعداوف حالسو لاوما لوضف ىجمو © اهتيحانو نايناغصلا ىلا كنع

 ىلا هباجاف تمملس نا ىدوع ىلا كدنع فيدانصلا هذه زوحاو

 ىف فيدانصلا باوبا اوكتفي نا لاجرلا ىلا ةبيتق مدقتو كلذ 5

 رمأو دوكافيف ةنيدملا باب ىلا اوريصي 0 اوجرخف ليللا فوج

 ء أدهو ليللا نجح املف ةنيدملا تلخدأت فيدانصلاب ناقهدلا

 لدحا علبقتسي ل فييسلا عم نيوكانسم لاجرلا 1

 ليخدو بابلا اوكتفو سرخل اولنقف ةنيدملا باب اوتأ ىتح هولنق الا

 فحلف برس ىف ناقفدلا برفو ةيعاولا تعقوو شيجلاب ةبيتق هم

 راسو لج اهنلع (فلخ (ةييملفا ةضبق كنقرهس تراصو كلملاب :

 د الا

 0) 2 ىراخك . 0) 1 الجسم 6 الخ اذإ 60) ]2 امهنبحان .

 6ر1 ىدع .



1 

 اليجولا ىعرأ لابجلا لالق ىف ىل اَذَب دق ام لبق ثنك ىتْيل
 نيس كدا هناطلس نألو ىضق ىنتح كلذ هموي سمي ملف
 كلف نب ةنس نوسفخوا نامذا تام, وبا هلا ناكو ريشا 00 7
 انيي يللا فرضنا انو ءافصيو هيي داس لل ريا نسا 007 كلما هل افض. رق ريبرلا لب هللا يعل اراجمب اهيف ناك نيش

 هةوعيابف سانلا هيلا عمتجاو مظعالا دجكاسملا لصق هيبا « لبق نم

 ةظةنيدلا لونف نيبمردل ل نورم نب زيزعلا كيع نب رعل لفقعو

 هللا 6-0-0 ريبزلا ى 2 0 -2- اهلها لضافا نم رغسذ نع اعرف

 ركب وباو ماشعه نب اثر ١ نب نكرلا دبع نب ركب وباو ةنبتاع نبا

 10 كبح ىبد مسقلاو راسي نب نميلسو خمتح هنأ نىب ىميلس ىسبأ

 نا ىللأ !بلعا لاقذ هيلع اولخدف اوعيتجان هللا دكيع ىب ماسو

 ريمالا اهيا لعفن اولق ىلع اوريشاف مكتروشمو مكيأرب الا ارما عطقا

 ؛ اوجرخ رث هير ةاضرمل روم ىزج ام ريخ ىونت ام ىلع تبزج
 روحا ىرخشي 65 نأ زيزعلا لمع ىب رع 0 ديبلولا تدككا و

 ؛ددجو دجكسملا يف اهديزيف معلص هللا .لوسر جسم لوح ىنلا

 كلذ نم مب مه ام هملعي مورلا كلم ىلإ بتكو ىحاشلا

 اهنم هيلا هجوف ءسفيسفلا نم عاطتسا ام هيلأ تعبي نأ كلاس

 كدواسملا رع مدهف زيرعلا دبع نب رمع ىلا هب ثعبف اقسو نيعبرأ

 لبق نم ناسارخ ىلع ناكو « ءاسفيسفلاب هنيزو هانبو هيف دازو

 20 درمأب لك هيلا بنذكف ىلهابلا , 5200 0 26 جاحد

 « ىلا ةزافملا ىف راسو ةبينق قحساف كالبلا للك عدفي نأو لب رهن رهفلا

 ه) 2 ريق. 6) 28 هنأ. 06) لن 2 كل
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 ا”

 اضرلاب ىلا هباتك ناحان ا | كيم دتكا  ىعا هعلا شمان اذه

 هلوح نمل لق ياكل ىلا كلملا دبع بانك لصو اماف ؛ مالسلاو

 هباكصا دعم ىبضمو ايشام ماقذ ةزهتح نأ ىلا انب اوموق هباكعأ نم

 سنا لاقف هرمأ ىف دنل) كلملا كنع تاك كآرقاف اذ ا ىح

 )05 ديف ليناجر ناك كلذ , اويخ نينمؤملا اريما .هللا ىرخو

 ١ ىلا بتكاذ كترسم ىلا رئاص اناو ىبتعلا كن نان اجد

 يامل ىلا هعفدو هنع اضرلب سنا ديلا بتكف اضرلاب نينموملا

 دبع ترضح املو اولق «كللا دبع ىلا كيربلا ىلع جاحد هك.فناف

 اليلرلا ادنيال ةعيبلا !لخا  نينامتو تس ةنس ىف كلذو  ةافولا كلملا

 ديلولل لق رت لمحو «ةيلسمو ماشخحو كيزيو نميلسو ديلولا هدلو ناكو 5

 ةمالك كينيع رصعت نا قرفح ىف ىنتعضو اذا كنيفلا ال كيلو اي

 كلا ىلا سائلا عداو رمنلا تلج سبلاو رمشو رزقني لب ءاهرولا

 !ةيدش اك كعوو أذك 0 لقف !دك هسأرب لاق ىف ايناث

 لاقف ءاسنلاب صاغ وهو سلجنا بايب ماقن كيلولا ءاج عبصا املف

 كبع عمبو ةيفاعلا هل ىجري هل ليق نينموملا ريمأ ميبصأ فيك 5

 لاقف كلذ كلملا

 فراوذ عومدلاو تالئاس مكو ىلا انل ديري انع لئاس مكو
 0050 2 نختم يما ىبل ناو. جرد ةاسنلابارما رق

 اجا ديزي ىنب اب امهل لاقف خيوعم ىب كيوي انبا هللا دكبعو

 ول لاق نينموملا ريما اي هللا ٌاعم الق كيلولا ةعيب ايكليقأ نا

 ةهنع اوجرخ رث هذه ىتلاح ىلع امكلتقب ترمال كلذ ا اس

 تلصلا ىا نب ةّيما تيبب لّتيتف هعجو ٌفتشاو
 9] آل ملسم . ) 2 هرم66 دنع.



 مدنا ب

 ةودتت قى ةبرلل ٍياَحأَلل عضوف ةوبث عاج“ لككلو هةوقق ميلح

 اهجرخاو 6 اهضخضخ إم هقوج نتطلاخ ىتح اهعفدو ةيرقلا نبا

 نبأ صخر لبالا جادو بضشت اذكم جمل لاقف دوسا مد اهعبتاف

 ليغ ىضق ىنح ديلا رظني جامل لعجو اذ ميك صخ#و هيلج ب ةيرقلا

 5كنم اندقف بدا ىلا ةيرقلا ىباي كرد هلل اجمل لاقف عطنلا يف

 كلام نب سنا كلذ دعب لخدو «كنم انعيس نيصر مالك ىاو

 نسبا عص اموو راتخما عم اممب سنا اب هيه حل ل الاهم

 نكط كنحكطا نأ تيم كقل هللاو نتفلا ىف لاوج ثعشالا
 هحلصا ريمالا ىنعي نم سنا لاق لابنلل اًصرغ كلعجاو لاغثلاب احرلا

 , بتكو هلونم ىلا سنا فرصناف كعمس هللا كسا ىنعا كايا .لاق هلأ

 ديعل ميحرلا ىجرلا هللا مب ناورم نب كلملا دبع ىلا هقعاس نم

 ناف دعب اما كلام سب سسنأ نم 0 ريمأ ىكلملأ ليع هللا

 للخن الها هنم كلذل نكا رثو ارك ىنعمساو اركن ل لق لك

 سنا باتك كلملا كيع أرق املف «مالسلاو هيلع ىئدعأو هيدي ىلع

 ام ملعت نأ تدرأ فسمي نب اب هيه هيلا بنك مث ايضغ طاشتسا
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 تيسنأ بيبولا مجكب ةمرفتسملا « نب اب ىرقهقلا تعجر كغوسي

 روخصلا لو روكسلا ٌدَسو رابألا رفح ىف فئاطلاب كثابآ بساكم

 سناب تنعن نأ نيدموملا ريما ىلع كنأرج نم علبأ روهظلا ىلع

 90 رس ىلع هعاطب نينس تاس معلص هللا لوسر مداخ كلام ىبا

 قاتبك زنلتا اخاف هتئرار نع اهسيضأت [تيسناك ىلا ايلا ل 0

 «) 2 هدصمأ ةوفغ ميلح لكلو. 5) 7 اهيضحضح. ه) آد ىبااي.



 لسان

 فيك لاق كيتع ناوجو ةديدج ىنهذ. ةيرقلا ىبأ لق « كنعن

 نع ىقربخا لق ٌبحا امع ريمالا ىنلاسيل لق ضرالاب كملع

 نع ىنربخاف لق رطع اهرجتو توقاي اهلبجو رد اهرك لاق دنهلا

 نأ لطب اهضلو لبج اهلهسو لقد اهرتو لَقو اهتوم لق ناوكم
 اهرام لق ناسارخغ لاق اوعاض  اولق ناو اوعاج اهب. شيل رثك ه

 ديعب عريخو كينع مشو ديدش ٍمسأب دماج اهودعو دماج
 اهّرَح لاق ناف لق بهذلا ندعمو برعلا ضرأ لق نميلاف لاق

 ةسانك لق ناركبلفذ لق ديبع اهلهاو دوجوم اهديصو كيدش

 نمو ءافج هووذ موق لق ذكف لق نيرك نيب ةنجو نيرصم نيب

 لاق مشو ريخو مبو فّطل ووذ لاق ةنيدملف لاق قولا عتيجاس 0

 ةفوكلاف لاق ل جدام اهوأمو جحداف اهرح لاق ةرصبلاف

 اهيلع ردي ماشلاو اهل ٌدشحت قارعلا ةتكو 4ةامح نيب ةنج لاق

 لق ماشلف لق زاجل مح ىع تعفتراو ماشلا درب ىع تلفس

 ةمغا ضلا اهيفو لاومالا اهيلأ لح سل ةبسن نبب سورع كلت

 نبال بتكلا ردصملا تسنا كما كتلكت بحل هل لاق لاطبالا ؛5

 ىلع عماجأ الو قاقشلا ىلع بحاصأ ال ىلا ملعت رلا ثعئشالا

 ةوبنل لاق اذ امل لاق ”ريمالا اهيا ىنقبتسا ةيرقلا نبا لاق قافنلا

 ىنلوان مالغ اب ةتكن ٠ تعب ةردغل لك 0 احمل لاق ةوفه كعب

 عيطتسي الف لاجر ةعبرا ةيرقلا ىبا كسما دقو اهلوانتف ةبرذل

 ثلث ىنم عمسا ةيرقلا ىبا لاقف اتلث ةبرثل جامل رهو اكيرحت

 051 دريك كاوج لكل لاق تاه لاق الثم ئودعب ىكت تاملك

 008 يي. از ط ديدح. 0 > وقر - 0 ل نابخ



 ادار

 < راسو 'رهجت هيلع اومدق ايلف كيج نب نمحرلا ىبع ةبراك

 ىضمو نمحرلا كيبع مزهذاف اولتئقاف زاوعالاب أوقتلاف ىمحرلا كبع

 رتعيو ىشج فاح بولسم هبادتا نم لجر ىلع رف ههجو ىلع
 لوقي ىمحرلا كبع ًاشناف

 5 دادح ورم فارطآ هّمكنت لاوكش نيفخلا قركاتم

 دالجلا رخ هركي نم كاذك هضرأ نع نالطخلا هجرخآ

 دابعلا باقر ىف متحا توملاذ ١ حلا !ول توملا ىف ناك دق

 كلثموأ نمحرلا دبع هل لق كعم لتاقنف تبث الهف لجيلا لاقف

 هدنع ماقاف كارثالا كلع راكتسا ىتح نجرلا دبع ىضمو روغتلا لست

 ؛ نيحرلا دبع قاقشب هربخ» كارتالا كلم ىلآأ كلمل كيع بتكف

 كيلملل فلاح لجر اذه ثعشالا ىسبا نا هننخارطل كارنالا

 ام ترمهأ نم كوت هكلم ىلا حد ثعبأ لب هيووأ نأ ىل ىغبني الف

 2 أرصق هقيرط ّي هولوناف هناقذث نم لجر ختام ميما | -> دجوف بحا

 ىلع كد لخدأف نمحرلا لكبع باكا نم رسأ نميفذ رس ةنيرقلا بأ

 دبع ىلا الوسر كنتعي دللا ودع أ مل لادا يلع لخدا املف ٍجاَجْح

 بتللا هل ردصت !ريشمو' اريزو ترصو هل تثعب ام تكرتف نمحبلا

 هللا جلصا ةيرقلا ى نأ لاكعشم رومالا هل ربحتو مداكلا هل عجاستو

 20 ىنبلذو ةردكاسب ى تكلايتسا ناسنا ل 2 اناطبش ناك رسيمالا

 تدك احل لق باقلا ىف ام ريغب فطني ناسللا ناكف هظفلب

 2 ئك 0 كناسلو ةذانم كل ناك 00 ءانخللا ىسباب

 سم ىقب (كيللع ا ذللا كشك  اافششام تعطاو هللا هرهظأ أرمأ



 مسرع

 بتكق هيلع « ىلمذ بيرق ىع هلتقن نأ وجرال ىلا كيلع امو لاق

 ٍجاجمملا ىلا دمحم نب نمحرلا دبع نم ميحرلا ىمحرلا هللا مسب

 هللا لونا اب نويككح ىيذلا هللا ةعاط لما ىلع مالس فسوي نبأ

 هللا ىيحا ىاف ءاماكحا هلل نولّطعي الو ءامارح امد نوكفسي الو

 كروتس نتكتهت نيح «كتبراحم ىلع ىاوقو «كتلزان ىنتعب ىذلا 5

 مثالت الو “ اقح فرعت ال * نافهل اهثان «ناريح تحجصاف « كرومأ تريكتو

 اميف «تلواطت ام لاطو «ءاقتر فنتفت الو ءافتف فترت الو ءاقدص

 «كرما ربحتف ءابكرم ةرارشلا ىلعو ءابخذبذم ىغلا ىف ترصف «تلوانت

 5 كيلعج ؛« ىقاسف ةباصع كنعمو 2« قاوع قارم كنان « كرتغب كربش سقو

 قوذتسف «0لاوعلاو فييسلاب «لاطبالل نع ؛ جلاعت كونك 1 اتم 10

 فرع بانا احمل زق اماف مالسلاو ءكْيَع كيبلع عجريو «كرما لابو

 ىف نيحرلا دبع ىلا بتكف هثآلما نم هنا ملعو ةيرقلا نبا ظافلا

 دبع ىلأ فسوي نب اجل نم ميحرلا ىمحرلا هللا مسب ةباوج

 قمحا ىٌقاذ عدبتلا ال عروتلا لها ىلع مالس ثعشالا نب نمحرلا

 نع تجرخو ةعاطلا ىع تقرف ةريصبلا دعب كريح ىذلا هللا و

 يف هللا ثبحت الف ركشلا ىع تلهذو رفللا ف تركسعف ةعاملل

 فقساف رجاف تاظفلب كباتك ىناتا لق ءآرض ىف هرمال ربصت الو ءارس

 لاعفو لعف ىلا ملهف دعب اما هروتس كتهيو هنم هللا ىكميسو رداغ

 اا انم كاب ىوحا كلذ ناف لاوعلاو ضيبلاب لاطبالا ةقناعمو

 دبع ناو «ىقتاو هللا ىشخو ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو لاو

 ماشلا لها ناسرف نم لجر فلآ ةرشع ٍياَحَمل ىلا هجو كلملا

 ©) 1.7 الماك. 85) 2 اولعف. .6) 2 لاوعملا.



 ظ

 مسرد

 ماوقآلا رعارلل ىبعلا ٍرِجَش هثاول تحت راسو كرلملا علخ

 ىف كلملا دبع بتكف كلملا دبع ىلا هباتك ٍبَجحْل لسراف

 هباوج

 ىرستد ال يطلا تاب هبني ظيلو .١اطقلا هبت نيك مقاياو ىثاو

 : رعو بكرم ىلع ىنم جعلمكس مهم نّيَحللِرْفَدلا قرص لاخا

 اهادعا كا ةيراج مويلا كلذ ىف كلملا" ةبغل 52 اولاق

 ليجا ىم تناكو «برغملا ضرا ىلع. هلماع ريصُن ىب ىسوم هيلأ

 رثكا اعيش اهنم لني ملف ةليللا كلث هدنع تنابف اهرهد سن

 تلاق ىتمتملا ةينما كنود نا هللاو اهل لاقو اهفك رمغ نأ ىم

 10 وهو هب انحرم تيب ىنعنج لاق كعنمي اذ

 راهطآب  تناَبولو هاسنلا َنوُذ مقرزام اوُنَش اوُبراَح اَذا موت
 كبعا لتق. داتا ىتح ةأرما برقي ال رهشأ عبس ثكم هنا اأوعف

 5500 ةدرقلا نب بويا كثعب حجاج ما م نوح نلا كلا

 ىلع نامالا هلو ةعاطلا ىلا هعداف فلطنا هلو سمح نب نجرلا

 ىءاعدلا يف غلباف هادف ةيرقلا ىبا هيلا فلطناف هبنذ نم فلس ام

 هباكترا عم هتعاط كل لجأ ةيرقلا 4 ىباب ككو نجرلا دبع هل لاقف

 ىف هللا دابع ءلاوو ةيرقلا 4 نباي هللا فا مراحل هلالحتساو مئاظعلا

 ام كن ىنح هعدتخ ةيرقلا ىباب نمحرلا دبع لوي رثو ةيويلا

 كيرا ىلا ىمحرلا ىبع هل لاقف نيحرلا دبع عم ماقاو هيف لسرأ

 وهم هرصبأو هلاعف ءوس هيف هفرعأ اعجسم اياتك باجملا ىلا بتكا نأ

 ىظافلا فرعي اجل نا بويا لاقف ىلع و هلماف هتريرس /حبق

 2 2م برغلا. 5) 2 تناب. 6 2 هزودنو هل. 2) آم نبلاي.
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 زان

 دعب يما مث نيعبسو تاس ةنس عاردلا برضب كلملا دبع رماو

 تناك اهناو مالسالا ىف اهبيرض ىس» لوا وهو ريئاندلا برضب كلذ

 تام ةنسلا كلت ىفو «مجحلا تيبرض امم كلذ لبق رينائدلاو جاردلا

 ىنكرأا كيبع جيرخ ارث © ةنس 0 نوعستو عبس هلو هللا لبع نب رباج

 انس  ناكو يلح ىلع نسيق نقلب ثعشالا (ىمب ىمح ننأ

 كنا اجمل هل لاقف اميي ٍجاجحلل ىللع لكد ا عدنا :ةجورح

 نجرلا دبع ماقو ىناربُكَمو هللاو ىا ىجرلا دبع لاق 5 ئنارظنمل

 الا طق اذه ىلا ترظن ام'هدنع ناك نمل جاجا لا

 دبع ناو ارضاخح ْىبعشلا رماع ناكو هقنع برضا نا تيهتشأ

 دبع ماقف ىبعشلا جرخ ىداح بابلاب ىعق يرخ امل نجرلا

 هدنع نم ىجورخ دعب ريمالا ىنركذ لفه هل لاقف هيلا ىنجولا

 دكحاأ كنم هعمسي الآ اقيثو !دهع ىنطعا ىبعشلا لاقف ءىشب

 نئرلا دبع لاقف هيف لاق بحمل ناك اب هربخاف كلذ هاطعاف

 اذ نكرلا| دبع. نأ رثا «هتبقر طخ عطق ىف ندهجال هللاو

 اذه نورت الا سانلا اهيا لاقف عهئارقو ةفركلا لجأ دابع ىف

 نورست الا هسأل نوبضغت الا سانلاب .عنصي امو اج ىنعي

 نلع دق ركنملاو تلطع دق ماكحالاو نتيمأ ىف ةئسلا نا

 توكسلا مكل لك ان ىعم اوجرخاو هلل اوبضغا اشف سلق لئقلاو

 ءارقلا مهل باكتسأ ىذدح هدهبشو أذهب سانلا ىف بدي لوب ملف

 غعيذاو عيبا ركب ىلع اوجرخت هيف نوجرخ اموي ثدعاوو دابعلاو ١

 جاجا ىلا اوبتك رق زاوهالا اولزن ىتح اوراسف سانلا

 6) 2 نيعست. ه5) 82 ىنارطنمل .
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 إلا

 ىبلط مكتيهلي الو اولجاو بابلاب نم ىلا اوجرخا هباككال لق مث

 الثق لئاقف هعم اوجرخو جرخ لوالأ ليعرلا ىف ىناف ىنع ناوسلا»

 كفاح 1 نم هب اوقدحو هدعم ناك نم ةمماع ليع ىنح اديدش

 هللا كيع هب رف ليد جاحد دب وماف هولانق ىنح عفايساب هوبرضف

 اماوق اماوص تينك كقل هللاو اما ركب ابا هللا كر لاقف رع نبا

 ما ناو لعاب كلذل تسيلو اهردق قيف ايندلا تععفر كنا ريغ

 عبسل ءاثلثلا ممي ريبزلا ىبا لتقم ناكو قص ةمال اهرش كنا

 0 الو 2« نيعبسو ثحات خذس ةرخالا ئددح .م تءاخ خليل انرشنع

 لك نم ابراه ريبزلا ن ِ ورع هوخأ جرخ رمبزلا ى د هللا لبيع

 0 هراجاف ناورم نسب لكلا كدعي راجاتساف ماسلا كا ىتح

 دبع لاوما نأ كلملا لبع ىلا حجاج بنتكف هدنع ماقأو هماركا

 لاقذ هنم اهجرختاسال يلا هكرف انورع هيخأ كنع وببؤلا نب هللا

 ةورغ لاقف ٍبَحَحلد ىلا ةورعب فلطنا هسارحا ضعبل كلملا دبع

 دبع ممزتف هومنكلم نم لذ ل هومتاذق نم لذ ام ناورم كيلاي

 ؛:,نلف ةورع نع هلا, لجل ىلا! بتكو ةورح ليبس ىلخو كلل
 ةبعكلاب رماو مدل سانلل ماقأ ىتح ةكع ياَجشل ماقاف هيلع كطلسا ِ 0 1 ا

 ماعلا كلذ ىفو «مويلا متاقلا ءانبلا اذع وه اهءانب كعاو تمضقنف

 ونبا تام اهيكو ١ ننضرلا نبع اننا ىكيا ناكو نيرجابملا هع د

 20 ئ-ب عفأر تام اهييفو ىكلام نسب لل عدس ههمأو ىردخلا ليبعتس
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 00 نحف 6  ةملعلا 0 ىل ءتانقشلك

 سر ىذب سيل ٍليغلا ٍرْدَصع سيح
 اهكلمو د فيقت نم انحرت الاف

 كش 0 لأ مايإال لصن 10

 86 نبا فينجكنملا ىلع 0 3 د ٌّق ا

 لوقيو لل دكاسملا لعأ ىمرب لعخف 00

 دجسملا لع اود اهب يم دبأيلا 0 قيبنفلا لثم ةر

 ئم مهس وخد تجرخ 0 ةباككاو رجول ىبأ ل 0 املف 15

 ريبزلا نبا لاقف باب

 رغَت الف مهعم 0 كقو مَا ترشو نامالس ترق

 مجرخف عايلع ليرد نىحشسملا هيلع نويلخدي ماشلا لأ لعجو

 "ارق ههجول طقسف هتهبج باصان رجتك ىمر ىتح دجاسملا نم

 ليقي وهو ماقف لماك

 امدلا ٍرْطَقَت انمادقأ ىلع نكلو انمولك ىمذت باقعألا ىلع انسلف

 ة] 1 ع0 )2 انقلت. 6 2 انقلد:, .4© 2 قيلقلا .



 لل 1

 دبع هيلع ليحت بعصم نع نوقابلا فشكناو عهتماع لتق ىتح

 ديدي رعشي الو فيسلاب هثأرو نم هبرضف ه نايبط ند هللا

 كئلملا دبع هب ىقاف هسأر رتحاو هيلع رهجاو لونف اعيرص رخف

 بعرعم لكم سيرف وذغت ىتم لاقو اديدنتت انزح هيلع نزح

 . ىتتعصم' لعخ ءاملوا ل5: كلم طش يداك ىأو حلصلا لبق هنا تددو

 لاقف جنماق كلملا نبع ىلا هباخكأ نم ىقب نم نماتسا ريبؤلا ىبا

 ظ تايقرلا سيق نب هللا دبع
 5 ميقم فيلتاخا يكب ليعف !ةلذو ىرخ نيدملا 0 3

- 

 ميمَت ءاقللا ' لتع تتبخ الو : لقاوب ىب'ركج يخت نى تدع

 مميرك كان دنع ىبَّع اهب َنْكَي ملف رامذلا َعَص هّنكلو
 خةنس ىلوالا ىديبج ىم فسعنلل م مود بعصم لنق ناكو

 ةفوكلا لخد ىنح سانلاب كدلملا دبع لكراف « نيعبسو نيتنثا

 دبع ةبراحم ةماهت ىلا شويلمل رهج رث هوعيابف ةعيبلا ىلا جادلف

 لزسن ىنتح يجاجخل راسف نوعظم نب خمادق لدعو ريبولا ند هللا

 نينموملا ريما اب كنا كلملا دبع ىلا بتك مث ارهش ماقاو فئاطلا

 بوتتو هراصنأ عمجو سشسيكاأسيو تركف لمعي رهبزلا ىبأ عدت ىتنم

 هل نذاف ىل هتلجاعم ىف نّداف هل ةوق كلذ ىف ناك هلالف هيلا

 وم مت مسوملا مايأ ىف كلذ ناكو جحلل اورهجأ ءباكعذل ٍجاَجل 6 لاقف

 ه) آن نايمط 2 ناييط0. 8 ذو اًيزخ 811 00883 06 ىَرْخ

 خلذو 3790 خذخكسن . 2 0 2 هزهد16 هل.



 مد

 نب ميهبا ىلا نينموملا ريما كللا دبع هللا دبع نم ميحرلا

 الا سيل ىتقعاط ىف لوخدلا ككرت نأ ملعا ىناف دعب اما رتشأالا

 نم كعاطا ىميف ّىلا ركناف ىقس امو تارفلا كلف ةبتعم نع

 ةيفص للو ىلع ةيمأ ىنب ثنعأ ام برغملا ىلا فرشملا نيب ام مل ة

 اهيا بعصل ميهبأ لاقف نينلا هب ابأ أريخ تمدزج بعصم لاقف

 كباكتا ءبظع ىلا بتك كق كلملا دبع نا ككشا نسل ريمالا

 فقنع برض ىف مل نّذاف هيلا اولام دق هتاو ىلا بتك امم وكنب

 1 0 لاق م ةرداشع انعكاني هلا بعدصم لاق عانم مهنآ نم

 الع 0 اذا بعصم لاق 0 تذخا دق تنك ىرخالا

 هللاو نينموملا ريما ال ريمالا اهيا ميعربا لاقف نينموملا ريما كنع

 نعنلا اي اي بعصم لاقف اميرك تيمف :ثوملا الا وه امو مويلآ كل

 انو لاق 0 هللاو اذا ميعاربا لق توملل مدقنف تناو انا وه امتأ

 نب ميهبأ رظن 5. أبكايصأ املف جنليل أبناب قيلتاجلا ريدب اول وسن 5

 ارتحلف ةليللا كلت اوراس دق عمهتأ ىيذلا موقلا اذاف رتشالا

 دوج رق ع ىجأر تيأر فيك بعصمل لاقف ناورم ىب كلملا كيعب

 بعصم ةنميم ىف 8 اوناكو ةعيبر تلوتعات اولتتقان ضعب ىلأ عضعب

 0 بعرصم عم تنسبتو كيلع الو كعم نوكن 0« بعصل اولاقو

 ر املق ميحمبا لتقف رتشالا نب ميعبا جماماو اولتاقف ظافحلا »

 8# هباككا ةامح دعم لجيتو لجرتف تامتسا [ءكلذ] بعصم

 ه) 8 اب اي. 65) 1 2 ناك. 6) هو دصما 0015 ةاثه 06

 03م8 16 ةعمق.
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 مدني

 كقو راس رث ماشلا «دانجا عيمج هل عيتجان هيلا غبتجل

 هيلا مصف هجورخ ريبؤلا نب بعصم غلبو «لزني لو دشتحا
 ناركسعلا ىاوتف هتيراح يرخ رث لعتساو هيصاوق هيلا عمجو هفارطأ

 كبع عم ناكو ىلع نب تير قب 5 ىدع لاقف تانال ريدب

 5 كليلا

 ل لجسد فانكأب انْلْيَح تركتأ نقل ىرمعل

 لاو ٍلّصَتلا لدتعم ب وغُعلا ليوط لك نوحي
 0 بئارضلا ص هسهجو ' عضاو ىتك لكك

 ةلمشو : ارلكاؤت كلنا "بح عوج هتك كل !نكسم بكا د
 10 ورع اي 0« ندا هرياسي وهو ةريغملا ى َّ ووسع بعصم لاقف بعزلا

 لون نيح عنص فيك نيسلخ نع ىقربخأ لاقف هنم اندف كيلكأ

 هيلع ضرع امو نيس ثيدح هتّدحأ نلعج ةورع لاق رمالا هب

 بروضف تيبملل ريصو كلذ ىاذ هيكح ىلع لوزنلا نم دايز نبا

 لق رف طوسلاب تكا ةفرعم بعصم

 15 ايسانلا ماوكلل او كك لا مشاع لآ نم فلاب ىلألا ناف

 ديلا هايمتسي 0 بادعا ءاسور ىلا بتك كلما كبع نأو

 لاومالا كلذ ىلع هل لذبيو هتعاط ىف لوخدلا قيلع 4 ضرعبو

 باتكلاب ميهبأ لبقاف بتك نميف رتشالا نب ميهيبا ىلأ بنكو

 دبع قسافلا باتك اذه ريمالا اهيا لقو ابعصم هلوانف اًموتضم

 الو هضفال تينك ام لق هتارق الهف بعصم هل لق ناورم ىب كلملا

 نمحرلا هللا مسب هيف اذاو بعصم هضفف هل كتءارق دعب الا هأرقا

 ه) 2 هزهن66 لما. 5) ]ب 2 كلا دبع هلال. لهط. 292. 60ه 2

 21 اع . 22 0) 8 ضرعت .



 إف

 ةميبرب تالا تالفاغلا ىم

 دك ككشلاو را رول 0

 بجإو لتقلا ىف هللا باتك انيلع

 بجخلا ىفو لاجحلا ىف فاعسلا نفو
 كلام نب ورمعأ ملظأ ملو نلقف :

 هدأ ل ال كنس رخل
 00 ري ل

 تا قابلا 5 نيانلا ةانح انو

 ملاحت مينسك اعتب نق
 بنجلاو رسالاو لتقلاب قتح ىلع "5

 ابجو لامعلا لمعتساو ةفوالاب رصقلا لون 0 ني كعصم اا

 ىلا بلهملا درو ه ىميتلا رمعم نب هللا كيبع ةرصبلا وف رخل

 هل تنادو ريبزلا ىب هللا ىبعت رمالا افص املو اولق «ةةقرازالا لاتق

 ا ناورم نبا ىلا قبح :عمج مانشلا  ضرا لا :نادتلبلا

 راتخملا لتق دق ريبزلا نب بعصم نا هل لاقف هتيب لها ءامظعو رو

 مكوزغغي نا هنمآ تسلو نادلبلا رئاسو قارعلا ضرأ هل تنادو

 نورت اف اوُلَذ الآ مراد قع ىف اوزغ ميق نم امو مكدالب رقع ىف

 كيلا عمج نا ىَرَأ نينموملا ريما اب لاقف ناورم نب رشب ملكتف

 فّلتو هيلا ريستو كيصاوق كيلا مضتو كدونج شيجتستو كفارطأ
 0 2 لاقت هللا قتح ا نما رصنلاو لاجرلاب 'لاجإلاو .ليخاب قيخل ف

 ماشلا روك ىلا هلسر هجوف ءاضوهنو دق انب ناف هب لمعان ىألا

 01 ىدتيلا



 سأ و

 كءارو هيلا بتكف هراوج ىف لوزنلاو هيلع مودقلا ىف هندأتسي ناورم

 كلذ « هماع ةيفنخل نب سمح مقاف كيف ىل ةجاح الو كل عسوا

 ىلع هلماع رتشالا ىب ميعرباو راتخملا لتقو ءاهب قوت رث ةلياب

 ترمأبب دنلا [بتكو نامالا ةلاسب بعصم ىلأ يبنكف ةرسيولل ةروك

 5 رهظاو درمصأ عب عيمج هيلا بعصم ضوفو دحعيابو مدقف باع مودغلاب

 نينصحتم رصقلا اولخد ىيذلا فلا ةتسلا لوت رثو «هقاطلاو 5 هب

 نم ةليلكا نعا راتخملا ناك ام عيمج لكغن ىتح ىيرهش هيف

 ىلع الا نامالا ميطعي نأ بعصم ىباف نامالا ايلأسف ماعطلا

 جيلا غاب ام كنع اولونف 00 ىلع لونن انا هيلا اولسراف هيكح

 ةعيراو برعلا نم نيفلأ فلآ ةتس اوناكو هلك عقانعا برضف عولل

 ١ تباق ما راتخملا يتأارماب بعصم امدو :مجعلا نم فلآ
 ةءاربلا .ىلا اهاحدف ريشب .ىب نمعنلا تنبا ةرمعو بلتج ىب ةرهس

 أبتت نأ ةرمع تبأو هنم تأربت اهناف تباث م' اماذ راتخملا نم

 لاقف اهقنع تيبرضف ةنايمل ىلا تجرخاف بعصم اهب رماف هنم

 - كلذ ىف ءارعشلا ضعب

 لوبظع ةرح ءضيب لق ىدنع بئاجتآلا بجلا نم نإ

 را نم اهرد هلل نأ اًمافس بنذ ريغب اهيا

 قويا ٍ ل انيلع لاتقلاو لتقلا َبتك

 كلذ ىف, نتيباث. ني. ناسج- 'ىب ,نحرلا كيع نب قيعس لاكو

 هلل ليتم قدم ماو دنا نيحاحت يلا

 بدآلا ةدويح#ت ىيدلا تاصلخملا نم

 هن) ]ب 28 صاع. 85) 2 كرب ٠
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 هنإرع

 ىتح لتاقي لزي ملف لمحو هباحتا رمذي لبقاو رصقلا طئاح ىلا
 نم ةفينح ىنب نم نابخا هيلع ليحت همعم ناك نم رثكا لتف

 « اتحاف هيلا اردابو طقس ىتح فيسلاب هابرضف بلهملا باكعا

 نب كيوس لاقف جرد فلا نيبتلث اهاطعاف ابعصم هب ايناف هسأر

 راتخملا لتق ركذي لعاك ىباو

 ةسيف ردعت+ م ىلا كيلا

 اربَكلا مسوملا لكآ ٌُحلبتف انم

 هتماخ يادتكيا !ىتع تتررجل انكأ

 املا فشُكي برضو نْعط دْعَب نم

 ةرخآلا هضعلا نعي كم تيفاوف: هللا نيك لق نكرلا قبعا نَا

 وطننا تسلجت لق ىلصي ويبولا ىب هللا ىبعو ىجسملا تيتان

 نك ثوتحف هتالصا نم لتفنا رق ركسلا. تقو: ىلا ىلصي 'لئي ملف

 ثلقف كعم هّكسما لذو همالغ هلوانو هأرقف فلا باتك هتلوانف

 لق قرئاج تلق سيرت اف لق ىجم سأرلا اذه نينموملا ريما ايو
 املو اولق «تفرصتاو هتكرتق كتزئاجب هب تثج ىذلا سأرلا ذخ

 ديع ىلا للسرأ رييبؤلا ب هللا دبعل رمالا 6 بنتنسأو راتضملا لتق

 هللا ىبع قوتو كانه اماقاو فئاطلا الرنف ةكم نم اجرخت ىراوج

 لكيحت جرخو ةيفنلل نب كيح هيلع للصو ف.ئاطلاب سابع ىبأ وم

 ندا كلتا كبع ىأ' بتكو ةليا قا ىح فئاطلا نم ةيفيذل ىبا

 0) 8 ازتجاف. 5) 2 تيتسا.



 سورس

 ثيح فقلطتا هل للفت دباتك عم ام ال ىلع نياريع لاقش

 برعم ىلأ راسو ه:لتع نم جمخ ىدنع كل ريخ هل كك

 مْزِهْذأو « سانلا نم لتق نميث لتقف ةعقوسلا رضح ىتح بعصم

 و ىصختو هرثأ ىف لخلف بعصم هعبتو ةفوللا لخد ىتح راتخملا

 هسصاحو هيلع خانا يلح عضم ليكفات ظرامالا وسعت 3 راتخملا

 لاقف !ا١ديحش اقلق راصخغاب فلق راقخملا نا مث اممي نيعبرا

 جيرخا خيشلا اهيا هتضاخ نم ناكو ىعشالا كلام نب بكاسلل

 لاقو بئاسلا عجرنتساف ىيدلا دع ال انباسحا ىلع لاقنلا اند

 ؛0لاقف ةئنونيد رمالا اذهب كمايق نأ سانلا نط دىقل قحتسا ابا اب

 كلم لا نبع تييأر ىف ايند بلطل الا ناك ام ىرعل ال راتخلا

 زاجل ىلع ريبزلا ىب هللا ىبعو ماشلا ىلع بلغ كق ناووم ىبا

 نب هللا دبعو ضورعلا ىلع ئروركلا ةدّكو ةرصبلا ىلع ابعضمو

 للف ثا نيسلل راقج_ كثلطلا .ىلا ءاطدلاع الا ترا رام 1 00

 مث ه هسف بكرو اهعردتق هعردب ىناذ ىتمألو ىسرفب ىلع مالغ اب

 بابلا هل جفف تفأ باوب اب ىرأ ام دعب شيعلا هللا حبق لق
 هباتضا مزهناو !ذيحش الاتق موقلا لتاقف هباكتا ةايح هدعمو رخو

 :: لجر ةئابتلث نم وحن راتخملا عم ىقبو لجر فلآ ةتس هباككأ

 هعم نميف راتخملا أكلف رصقلا باب هيلع بعصم باكا ذخان

 ه) ظ هدرصعأف غمادأ 14 م9853ع6 6555 نيسكل هع 16 همعم26 لاق ّخ.
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 سرر

 05 ءةنيدملاب ةيفشللا نب ديحم ىلأ ريش نأرب راتخملا اهجوف

 هنع فّلخو راذملا وحن ةرصبلا لعا ةعامجج ريبزلا نب بعصم
2 1 : 8 ُ 

 لما نم ةءامج ىت نامرك قوبحا هلم برقو كوراجحا نب ردنملا

 | ىتح بعصم لبقاو « ناوورم نب كلملا نيعل اهدو  هتيب
 ماضعب ناقيرفلا فحزو ميمت ىف سيق نب فتحآلا هماماو:راذملا 5

 اوضمو متيف لفقلا ركساو رانخملا بادصأ مزهناف اولئتقاف ضعب ىلا

 تلفي ملف هقيرط عيمج ىف ملتقي بعصم جعبتاو ةفوكلا وكأ

 كلذ ىف ناد# ىشعا لاقف ليلقلا الا نم
 0 ةدنيع كييكال اجو, 6 مابش تمي ام ِكْغُلَبَي ملا
 5ث 8 - 0

 راد اذ

 52 ةفقتملاب نعلم َفَحَلَط ص 0 06 0
 رح

 كا ىنم م ٍراسُعالا ىَحَل مهنم ناك ام 00 ناراش
 - 31 هل 0-0-0 هَ -َ

 ىو

 ١  31كا . . .٠

 (ضرأ ىلا ةخلجد ربعت خ/فوكلا وك ردورب حاب راس ايعرعم نأو 0

 ةينارجانلا ىلع نخا رث ءراجقلا ةتيدح ىلع لخا رث ركسك 6
 نم ةيقب ىف ىدانف هباككا لتقم راتخملا غلبو «ظذوللا براق ىتح

 ةفوللا نم هب راسو سالسلاو لاومالب اوقف هدونج نم دعم ناك

 نم لدقق او ند اننقان نيييرصبلا رهفب اوفتناف رهجزم / 0 بعدردضل لبفننسم

 رع لدقو تءععشالا نب 0 لنقو خمبظع ةلتقم راتخملا باكا

 ءاكذل نم مدق هنأ كلذو مدلسلا اههيلع بلاط ىنأ ند ىلع 7 ىبأ 20

 ةفرلل نب كيحن باتك كعم له راتخملا هل لاقف راتخملا ىلع

 0) آب 2 ماشب ها. لهط. 7929. )5  آب ةبيرعز 7 ةسرع نآك. 91
 221 6ر1 جديا 02 ناكل. 6 © راكفلا .



 مد[

 زقرازالا . حداوبي .نأ/ ةرمآ !بلهملا ىلا بتكا نا تير لاق ريمالا

 راتخملا ةبراح انجرخو انرهجت هىقاو اذاف هعم نميف ّىلا لبقيو

 «لوسرلا ىنلعجاو هيلا بتكاذ تيأر ام معن ثعشالا ىبا لق

 لما هيف ام هل ركذي اباتك بليهملا ىلا رييرْلا ىب بعصم بتكف

 5نب ديت“ راسف راتخملا رما هيف رسفيو برلملو لتقلا نم ةفوكلأ

 لاقو بلهملا ىلا باتكلا لصواو ناممك درو ىتح هباتكب ثعئشالا

 دقو راتخملا نم ةفوكلا لها ىقل ام كغلب كق مع ىباي ةهل

 ىرطَق ىلا بّلآهملا بتكف. هتآرق دق اب بعصم ريمالا ىكيلأ بتك

 بتكيو هامس لجا ىلا ةعداوملا هلأسي فتموي ةقرازاللا سيئر ناكو

 ؛0 ىرطق هباجاف لجالا كلذ ىلا برأل اعضيو كلذ ىف اباتك امهنيب

 راسو رهش رشع ةينامث لجالا العجو اباتك امهنيب ابتكو كلذ ىلا

 ةرصبلا لقال بعصم عضوف ةرصبلا ىفاو ىتح هعم نمب بلهملا

 هطيلس نب رمحال دقعف كلذ راتخملا غلبو ءريسملل ًايهتو ءاطعلا

 موجانيف موقلا لبقتسي نأ درماو هباشعا نم لجر فلآ نيتس ىف
 ,ةاحقو راذملا ىفاو ىتح شويلل ىف طيلس ىب رجا راسف برشا

 انصحكم ناك ىذلا ناكملا ىلا طيلس نب رجأ هجوف هب اوتمشيف

 ىف كلذو فيرطلا ىلع علدي 0 ماماو اسراف نيسمخ هيف

 هعم ناك نم بكرو هبكرف هسرفب ادد مب سحا املف ةرمقم ةليل
 وو عم ناك نم عيمجو رمش لتقف لناقف موقلأ عكرداف اوبرهيل

 راتخملا ىلا اهيّجوف طيلس نب رجا اهب اوناف ٍقسوور اوزتتحاو

 4) 2 انافاو. 83) 2 همهم هله هر 1ةط. طيمش 0



 را

 ىف ةورذ ىمسي كسا ىنبل هم لزنف هسفن ىلع افوخ زاتخملا نم

 ناكو حاجا نيب ورمع برو <هب ماقاف هنيب لعأو هيلاوه نم رفن

 ىلا لدعف ةتايشلا فاخن ةرصبلا ديري نيسلل ةلثق ءاسور نم

 لحتراف راتخملا نمأن ا اقف انع ٌلحرا ملا لها هل لاقف 4 فارس

 030 ) هيلط ىف نم ةعامجلا تبكرف' اناسا ىف اولاتو. اوموالتف هنع
 لمرلا ككلسف راتخملا باككأ نم هنا ىط كيعب نم 0 ايلف

- 

 نيب اميف كو هظيقلا ةرامح ىف كلذو ةةضبيبلا ىدي ناك

 «شطعلا دعم نمو هلتقف اهيف لاقف ْىَيَط دالبو بلك .دالب

 نب بعصم لخدو راتخملا لتق نا ىلا ةورخب اميقم مسا لوي

 راتخملا عيتت املو «ةفوكلاب هلرنم ىلا ءامسا فوصناف ةقوكلا ريبولا 0

 اهاثاو ىتح ةرصيلا ىلا اباره نوللستي وامظع لعج ةقوكلا لها

 ل

 اهيأ 1 كتسعشالا نب كيحت 0 0 د بعبرعم 1 اولخدو

 انرايخ لتق ىذلا باّذكلا !ذه ةيراحن ريسملا نم كعنم ام ريمالا

 خحاباو انباقر لا مجكلا ءانبأ 06 انتءاوج قوشو انرود مدخو 15

 نم ةفوكلاب انقلخ نم كلذكو كعم اعيمج اثاذ هيلا رس انلاوما

 ام لكب فراع انأ ثععشالا 4 باي بعصم لاق كناوعا © برعلا

 لفها ناسرف ةببغ هلأ حبلا ربسملا نم ىذعنمج سيلو مذ © مكبكترا

 هوجو ىف ةرفص ىا نب بلهملا كيع نبا عم جنان جفارشأو ةرصبلا

 اهيأ تيار امو لاق اييأر كتييأر كف ىلأ ووبغ نامرك ةيحانب ةقرازالا 520

 0001 نإ )2 ةصيبلا 0 2 ظيقلا ١ .4) 2 نكا اي

 6 م متبكترأ .



 ا

 ثعشالا ىب سيق ىلا ىنيلخدتل ةمالع كلعب زتاخ اذه اهل لقف

 راتمملا نم هصالخ اهيف ىتلا رومالا ضعب ىف هترظانم كيرا ىفاف

 دف قا هسأر لخأو هقنع برضف هفيس ىضتناف هيلا :تاخداف

 كلذو نيسمخل ةفيطقب اذه راتخملا لاقف هيدي نيب هاقلف راتخملا

 اتضملا هل لق رهدلا ىف ىقيدصو ىفيضو ىراج تلتق راتخملل

 زرقا «كيبت تنتب نبا ةلثق "ريح نأ لكستا تكس كوسا هلل

 ةعقولا ىف ةفوكلا لها نم عمدسا نيذلا ىرسالاب ادد راتخملا :نا

 10 ىتح عقانعأ برضب لعظف ةقوكلا لما نيبو هنيب تناك ىتلا

 ليقي ًاشناو هيحي نيب ماقف هيف ناكو ىقرابلا فارم لأ ىلا

 انتل كاكا راض [هنوشتا انآ راتخملا ٌعلبم نوي

 انيحو أرطب انجورخ ناكو اًميد كارشالا ىَن ال اَنِجِرَخ

 هاوعمطت رف انيمتلنت ىيذلا متنا مكنا ول ريمالا اهيا راتخملل لاق مث

 ؛5 جولا ضيب موق انلت ةقارس لاق مكلتات :ىف راتخملا هل لاقف انيف

 جتيَأر ذا اّمأ كليو ةكثآلمل كلت راتخملا هل لق بهش ليخ ىلع
 لوقي ًاشناو ةردبلاب قدكلف بريف هليبس ىلخ رث هل كتبهو سقت

 تاتيصم اممك بهشلا تييأ, ىتا فقحسا ابآ غلبأ الآ

 رطل ملاع انالنك !( هيأت مل ام نظل
 سابا زك 3 ه2

 520 تامملا نم ملكك دانق نمو مكنم تربو مكنيدب ترفك

 ءديسو ةفوكلا لع حبيش ن ناكو ىراؤفلا ةجراخ 5 ا برغو

 ه) 8 اوعطت.
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 برضأ 0 ايآ كمد كفسي نيك لآ بولق نيفشال هللاو كنم

 ديحن ىلا ةنيدملا ىلا هب ثعبف هسأر دخاو هقنع برضف هقنع

 دفركللا لعا نما ناكر نادفع (يشعا لدوا ةيفنتلا با

 بضاق ةبوص تيقسأ ال اهفايساب «انسوكت ادع اًنادمق سنأ رثو

 بئاصعب 50 0 بئاصع مهلاكحم 5 انفارشأ نم لاكش 5

 بكاهتلاب دم 0 كلاين ىلع لك ىف رادخدلا نلف
 ها

 ناسيم تسحب ميقم ىشولل ىذ ىئب ممش نا راتخملا غلبو

 ةتامشل ةرصبلا لوخد نوهركي ةعصعص ىب رماع ىنب نم سانا ىف

 نارد ةنام ىف ةليح ليم © ايبرز م جيلا راتخملا لسراف هب ةرصبلا لمأ

 هنع هباككا عطقف ىيدشلا كركي مثيلا راسف ىانعلا لي ل

 مزهنأو هلتقف رمش هنعطف هل اودعتسا ىقو هقحلف سراوف ةرشع الا

 ملف هباكتاو اريش اوبلطف نوقابلا هب فحل ىتح ةشعلا هباككا

 ىتْنَي ناك ةرصبلا نم ابيرق لزن ىتح رمش ىصضمو ٠ مرقحلي
 ةرصبلا قأب نأ نم فنأآ ثعشالا ىب سيق ناو ءهب ماقاذ داماس 5

 لماك ىب هللا كيعب 00 ةفوللا ىلا فرصناف اهلها هب تمشيف

 راتخملا ىلإ هللا دبع ليقان رانكملا دنع سانلا صخاأ نم ناكو

 003100 راحتنا لف تعضشالا نبا .سين ا نا ريمالا اهيا لاقن

 0” اتيدخاب هلغشو ايلم راتخملا منع نيكسف هانا ىراوج لفنان

 ةرع اب امد ثق اليوط 0 ىف هلعجغ هابا هلوانف كفاخ فر لق 90

 لماك ىب هللا ىبع ةأرما ىلا فلطنا ارس هل لقو متاخلا هيلا عفدف

 4 ط1 انيك نر ل توضص و )ل نوكص: 6) 2 اطبع. | 0) ل

 1 انِيزَو هسن لا 6615 7 6 عققحالد .
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 ضرخت امارك ارارحا اونوكف مكايا ىهدقتل الأ كلذ اولعفي ل عناف
 «لبجر فلا نيعبرأ اوغلبف عاصحاف ةفوكلا رهظ ىلا هجرخاو كلذخب

 تعشالا 'ىب قمر” نعس ىب رص ندوكلا ىذ نير

 جور مغلب ام كنع ظخفوكلا اومدق ثعشالا نب سيق ا

 لوط راتخملا نم ابره اوناكو هتعاط هعلخو راتخملا ىلع سانلا

 ةقوكلا لها عم اوراصف نيسنخل لاتق ىف ءاسوولا اوناك جنال هناطلس

 ةفوكلا لها عيتجاو برحلل ناقيرفلا بهاتو سانلا رما اولوتو

 لبق اولتتفات , عوخ راتضألا فحبوب نيضاقلل ةنيج ىف ا

 ملك ,نيعيابت“رلا ةعيير رشعم اب راتخملا ىدانت سا 0007
 ؛0 هانيطعاو هانعياب ىقت راتخملا ىدص دق ةعيبر تلاق ىلع متجرخ

 نيقيرفلا نم دحاو ىلع © نوكن ال اولاقو اولوذعاف انناجأ ةقفص

 لتق كفو اومزهنا ةفوكلا لها ناو اولتاقف لئابقلا رئاس تبتثو

 فارشا برهف لجر انام هنم وسأو لجر ةثامسيكل وكأ عنه

 غلبو ءهيلا اومضناف ريبزلا نب بعصم اهبو ةرصبلاب اوقحلف ةفوكلا

 15 ىسب لامحتو اجل نسب ورسعو ئدعبر نب تيبس نأ انكذلا

 سانا ىف ةرصبلا فيرط اوذخا ىف دعس ىب رع عم ثعشالا

 هتصاخ نم الجر غيلط ىف لسراف ةفوكلا لعا فارشا نم معم

 ةيحانب هقحلف ليخ ةديرج ىف 5 ئمابشلا قصولقلا ابآا 0

 نب رع هدي ىف عقوو اومرهنا رق ةعاس كلتاقو هوعقاوف هراذملا

 هم ىكمأ ىذلا هلل كيل" لاقف راتخملا هب ىناف نوقابلا اجو لدعس

 6( 2 نوكي ٠ 0) ]ب ىماييبلا : 2 ىماييلاو هان. 180. 11 8.

 0 2 رادملا.



 ا

 تفتلاف « ةعاسلا . اهيلأ رظنا ىتاك رهن ىطاشب ةرجاش ىلع ىنبلصتف

 ىلا هب وما مث محالماب راع لجرلا نا اما لقو هباكتا ىلا راتخملا
 اي مل لاقف هب هاتا نم هيلا ثعب ليللا هيلع ىج املف نجسلا
 كحشنا ىزبأ نب نجرلا ىبع لاقف توملا ىنع ًاقرطأ ةعارخ اخا

 ماشلا نم كب اج اف لق ةعيض انهاه توما نأ ريمالا اهيا هللا ه

 اضاقتم هتيتا ةقوكلا لها نم لجر ىلع ىلا هرد فلآ ةعبرا لق

 ةفوكلاب ت.كاصا نا هل لقو مرد فلأ ةعبراب راتخملا هل وماف

 كلذب راتخملا ثكمو «ماشلاب قحل ىتح هتليل نم ير كتلتق

 لبللو داوسلا نم لاومالا هيلا ىَبِكُتو نيسلل ةلتق بلطي
 ” داقو ارهش رشع ةينامث ةريرجلاو ناكبرذاو ئرلاو ناهبضصاو و

 لعابو ةسلاج .برقو تايطعالا مدالوالو هل ضرفو مجحلا كنبا

 اولخدف جفارشأ عيتجاو كلذ نم اوبضغف ةمرحو عاصقاو برعلا

 مكفاناب منخمشف 5 أ مك رببغ هللا 0 هل لاقف دوبيتاعف هيلع

 عوساو قواو مكنم ىل عوطا مجتلا تلوفو يارخل مترسكف مكقيلوو
 اذه اولقو ضعب ىلا اهضعب برعلا تيندف اولق «كيرأ ام ىلأ 5

 تعيتجاف ايند بلاط وه اماو مشاه ىنب ىلاوي هنأ معزي باّذك

 نب ةعافر مجرما دلك ةنكما ةثلك ىف اوراصو هتبراح“ ىلع لئابقلا

 ذكيقو سيقو معّخو عّدنلاو ةليجو دزالاو ةدنك تعيتجاف ر أوس

 ةنابج ىف اوراصض ميو ةعيبر تعمتجاو ا ىف بابرلا

 عيتجاو «دتصاخ اوناكو نادج ىلا 0 لسراف «نيئتاشكلا هن

 لاق ىلب اولاق لوه عنصي.ام نورث الا هل لاقف مجعلا ءانبا هيلا

 0 2 هنيصاخ.
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 ةريع وبا هيقلف ةفوكلا لخدو ربع رث هبات نم الجر هب لكوو ||

 ىبع باكصأ نك .اولاق مننا نم لاقف ةةفوكلاب سعي وعو ناش

 هللا ظفح ىف اوضما لاقف راتخملا ريمالا ىلا انلبقا لماك ىب هللا

 لو هيف نم لك يرخم هورسكف نجاسلا ىلا اوهتانا ىتح اوضف

 5 ' ىضم ِ اهمدقو الجر نيعبرأ اهب لكوو سرسف ىلع ةملس 0 مأ

 لجر فلا ةتلك ىف ةليخح كوم !اىكششار لاسرات راتكملا ربخل غلبو

 عيلع جرخو لجر فلا ىف ملتح هيكل ند قريع وبا يلع فطعو

 هب اوطاحاف لجر فلا ىف عضتلا ةيحان نم لماك نب هللا دبع

 نم هباكتاو هذخأت ةراجمل ةو ريسيو مفشكي هللا ديبع لزي ملف

 ,ىةثام راتخملا باكحا نم لتق دقو رسمل ربع ىتح ةفوكلا يوطس

 يح. هللا ,تيبع راسو «رفن-ةعيرا الإ هباكصا نم لكبر

 مث اهوقسو ماباود اوفلعو خحورج اووادو اولؤنف ايقناب ىلا اوهتنا

 رث اهب اوحاراف اروس ىلا اوهتنا .ىتح اهدقع اول ملف اوبك

 درجت املو «نيهاملب هباككاب فحل رث 2 اونا ىح اوراس

 5 نب كيتو لعس عب ريع هنه بوق نيس ةلتخ تلت رانخملا

 يع ىو نيس هيي بركلل نييلوتملا انك امعو نسا

 لاقف ,نيسال لانق رضح ٠ نمم ؛ ناكو .ىعارضلا 0 ىوبا نبا نكولا

 نمم' تنك لي 0 ال لاق يسلم لقت. نمها تنكا هللا ودع ا! د١

 ام نىجرلا دبع لاقف هقنع اويرضا تبذك لاق لئاقي مرثو رضح

 وم كل وغفصيبو يطأ 6ك رغاظلا ىطعت ىنح مهيب ىلاانق كنكيد

 كلذ ىنع ىقذخأتف اًرخ اريج فشمد ةنيدم مدهتو ماشلا

 ه) هما. 6) 2 اوريسنيو. 6©) 2 ىربأ. 2) آب هدصقأ 5

039 



 مع

 ركشأ ٍريَخ ليبسب نكأ ىتمو 0 عيضت ال كّنأ تملعو

 قالا َنْبَأ اي ملأ نامزلا نأ ةحفت كنيبي نم ىوُكَن مله

 دجوو لصوملاب ماقأ رتشالا نسب ميجربأ نأو مرد فلأ نرش داطعاف

 ايسيقرق ىلع رشز نب ليعمسا ليتساف ةريزخل ندم ىلا هلامع
 نب ريمعو ه« طاسيمسو اهرلاو نارح ىلع ئلهابلا ىعنلا نب رتاحو ة

 راجنس ىلع سودرك نب ماقسلاو 5 اتوثرقك ىلع ئملسلا بابكلا

 ّىليقعلا ةعيبر نسب ملسمو نيقرافايم 0 رواسم نب هللا دكبعو

 ىلا بتك راتخملا ناو «اهب © مذ نيبيصن ىلأ وه راسو حمأ ىلع

 ريغيو ©فرطتي لبخل ةيحانب ناكو نحل ٌركلا ىب هللا كيبع

 ىكقو هل بصضغ نم اضيأ ىكو نيسكلل ابضغ تاجرخ اهادمو

 ىلا هللا ىيبع هبكي ملف كلذ ىلع انعأت هراتب بلطنل اندركت

 ةملس مل هتآرماب رسماو اهمدهق ةئوللاب هراد ىلا راتخملا بكرف كلذ

 ناك ام عيمج 0 نكسلا ىف ب ٌىفعجلا 0 ل

 سيقف ىب لليعس نسب ورم كلذ و ىنلا ناكو هلونم ىف

 ورعل ةعيض ىلأ لصقف ركلا نب هللا ديبع كلذ غلبو < ىنادمهلا

 لاقو اهيعزز قرحاو اهيشاوم قاتساو اهيلع راغان نيك اب دكيعس نبأ

 © كيش رِيَغ ادد نم 0 انلام لج 0 باّذَكْلا كرت ام ”

 كيعس نبا ةعيضص يدسلاو ا 1 دام ماني نأ فكلا ى ذأ

 د لدتلا اح ايف سراف ةئام هباكما لاقل "ف راتخا ف

 اسو نيفاملاب هباحصا ةيقب فلخو نبط ريحآو ىدارملا دايز ىبا هم

 00 6 ماوقب رماذ ل اهرسج ىلأ ىهتنا ىتح ةفوكلا وحك

 6) آل ط طاشمش. "5) 18 اًننوقرفك- 0) 2 ماقاو. ' 28) 7 قرطني.
 0 2 كيشر. 7) 2 تحي.



 ارب

 لتقلا هيف هرثكاذ رتشالا ىب ميعربا هيلع لجو كلذ كنع ماشلا

 جريمأ لتقو ليللا ىلا علتقي ميعربا هعيذاف ماشلا لها 5 مرهتاف

 عالكلا ىذ نب ليبَحرشو نيسدمل ةلتق نم ناكو ريم نب نيصخل

 نب ميعربا لق اهرازوا برقل تيعضو اًملف «ماشلا لها ءامظعو

 5.يف لقاقي ناك ماشلا لها نم الجر ةعقولا ىف تلنق ىلا وتسثالا

 نيمهيت طقس, املذ  ئترقلا» مالغلا انا لوقي وحر !اجيدبتا الثق ها

 وه اذاف هوباصأ ىتح بلطف ىلتقلا نيب دوبلطاف كسملا مير هنم
 ع س د

 رانخملا ىلا هب هجوف هسأر ركف ميعربا هب رماق دايز ىب هللا كببع

 وتشالا ىب ميهربا ىوتحاو ةيفنأل ىب ديح ىلإ راتخملا هب هجوف

 10 ءامسأ ةنبا كنه هتقتاك هيف نك ام منغف ماشلا لأ ركسع ىلع

 ام باهتناب هتربخاف دايز ىب هللا ىيبع ةارمأ ىرارفلا ةجراخ ىبا

 نيسمخ يق تلق كل بهذ مك اهل لاقف اهلم نم اهعم ناك

 ىتح سراف ةثام اهعم هجوو عرد فلا ةئاب اهل وماف رد فلا

 ناكو ئدعاسلا ورع نب هللا ديبع لخدو ةرصبلا اعايأ اهب اونا

 15 هدشناف رتشالا ىب ميهربا ىلع ارعاش

 رك لا ديدعلا ىف كتيب .لجأو ؛ ؛نيقتلاو ةباهملا كاطع هللا
 35 0 0 ذأ 0 6 13 مهل

 لا انقلب وسمع ليكلاو هرزاخ عدو وح كنيع رسقاو

 وسي رمش ةيفاعإ اوكرت مهماستأ مهتفك نيمئاظ نم

 ند جاع 53 012 25300-- ا 2

 ركنملا باكترا ىلع ءاوجحلا رش مهبر مهاروج مهارجأ ناك ام

 20 ىرَشعَم نم ىنغلا ناوحا تمَمَنو يلونم « ىءانت لا كتيثآ ىنا

 مراط متكاو.0 16) © ىنهفاو. هز ط ناجم 8 ا

 6) 1:2 انت.



 مر

 ةدعاب ىيكسمم ادعقو دنع ىكانتف كل غرفا ىتح سلجا لو

 تشاو اناج طبرا الجر تيأر لهم هبحاصل ريع لاقف امهيسرف
 هنضتح# اناو ىل ثرتكا وأ هناكم نم لحلحت هارت اذه نم ابلق

 نم ميعربا غرف املف هلثم تيأر ام هبحاص هل لاقق فلخ ىم

 اباي ىلا كلععا ام ريعل لق رث امهيلا سلجن اهناتا هباكصأ ةيبعت و

 كلذو كركسع تلخد ذم ىّمع ثتشا ىقل ريع لق سلغملا

 كغم امناو كيلا ثيهتنا ىتح اًيبرع امالك «ديف عمسا رث ىا

 ءامر مو جقلاطباو ماشلا ليقا كيدانص كءاج كقو مجاعالا ءالوه

 رثول هللاو ميعربا لاقف كعم نمي ماقلت فيكن لجر فلا نيعبرأ

 لانق ىف ًةريصب لسا موق امو فيكف اهب“ عتلتاقل لمنلا الآ نجا دم

 ةرواسالا نالوا © ؛امنأو ىنعم عارش ىيذلا ءالره ىم ماشلا لها

 اراب .لاجكلاو ليخلاب لييكل براض .اسناو  ةايوارملاو !نمراق ١ لأ نم
 ناليلل .يفتلا اذا اسيق ىموق نا ريع لق هللا دنع نم رصنلاو

 روسكنل نومزهنم انف انب لفحت الف ماشلا لما ةرسيم ىف ادغ

 انيلا ةعينص سل ناورم ىنب روهظ بحت ال ان كلذب شيل د5

 ىلا افصنا رث كاذو ميهربا لق ٌليمال كيلا انا, سيق وشاعم

 اوفقاوتذف ضعب ىلا ٍهضعب فحز ناقيرفلا حيصا امو ؛2اهكسعم

 كيلع هركسع,. ةامحح وتنشالا نب ميقا ىداتف .ةرزاخ .ىصتي :ناكع
 ىيبأو اذه هبحاصل بابل ىنب ريع لاقث سيق اهيفو ةرسيملاب

 03 بابل نب اريع حاسصصو اهركم فاخو انلوقب فتي م موس 0

 لما رسكناف اومزهناو همالعا اوسكنف طار و تاراث لاي سيف

 6) 2 02616 حيف. .70) ان © رزاج 6م. هان. 0
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 كلذ كب هللا نمزهيلو ريمن نب نيصحلا ناتقتلو دايز ىب هللا

 ميهبا لق «محالملا فرعو بنتكلا ارق نم كلذب ىنربخا شيل

 نسحا الو ماشلا لها لاتق ىلع صرحاب ريمالا اهيا كبسحا ام

 فلا نيرشع راتخملا هل بختناف رئاس اناو ىنم كلذ ىف ةريصب

 5 ه« ءاريكلا روم ةفوللاب اوناك ىيذلا سوفلا ءانبا عالج ع ناكو لج

 سنا نب ديزي باتا نم مزهنا ناك نم ثرو ةريزجل ونحن راسو
 دقعف كلملا دبع كلذ غابو لجر فلا نيتتلث نم وحن ىف راصف

 اغلا نيبعبرا نم اوحن اوناكو ماشلا لها ناسرف ىف ريم نب نيصحلل

 بابكلا ىب ريمع نيسلل ةلئق نم جيفو دايز نب هللا كيبع هيفو

 ةريتك ًءاليه ىوس ساناو ةريصخكلا نب كيزيو رئاسإ نب تاوذو

 3./هيأر: وسو .ناوزرم ب :يالو وس تقرع كنق ريشا اذ ل

 نلصاتسيل ؛كلملا ءةبعل افضو ومالا ضلخ تلو !سيق نك اعيد

 نب ميهربا لاح ام رظننل انب فرصناف غنم ىكو عنيصقيل وا اسيف

 ميهبأ ركسع نيبو امهنيبو 0 ابكر ليللا اهلج املف رتشالا

 اةامننأ ام اميل نولوقيف ماشلا لها جحلاسع ن 0 اناكو حس ر ف عبرأ

 ركشع ابنا :ىح'" ةليقاث رفع نسا نيمحلا ريما 9 نالوقيف

 هباكتأ ىبعي مثاق وهو نارينلا دقوا كقو رتشالا ىب ميعوبأ

 هفيس اكلقتم اهب اكشوتم فرو ةءالمو ىورق رفصأ صين هيلعو

 هل هبأي ال ميهرباو هفلخ راصف بابكلا ىب ريع هنم اندف

 و لامأ هنأ ريغ هعضوم نع ميعربا 2لحكلخت اف هثآرو ىم هنضتحاف

 ديلا هيجوب' لبقاذ بايلأل ىب ريع انا لق اذه ىم لآقو هسأر

 هر : اريكلا . .165) "2 نيضصللا (0) 2 اودقوا. نر ط لكلا



 روع ئآ

 نأ مث تتش اذا لحرا هل لاقو باطلل_ ىب رع نم هتبارق هيف

 ةريرلل الا دالبلا رئاسو قارعلا هل تنادو ةفوللا ىلع بلغ راتخملا

 ىف هلايع هجوو ءاهاج ناك ىق كلملا دبع « ناف رصمو ماشلاو

 ع ىناديهلا سيق ىب كيعس نب نجرلا دبع لعتساف قاثآلا

 ند هللا نيعو , ناكايرذا ىلع .ىميمتلا 8 ىمتعا نبا نامكتو. لصوللا 5

 ىلجبلا ةيوعم نب كيزيو ناذمقو نيقاملا ىلع رتشالا اخا ثرل

 ناذبسامو نرخ ىلع ئواركبلا كلام ىباو اهلاعاو مقو ناهبصأ ىلع

 نمت نبا و و ىبتسدو ىردا ىلع ىرازفلا ةبجحت نسب كيؤيو

 انشا لورا دمصاخل يلع ناكلبلاا نتالس قوفو <« ىحوج ىلع

 لواعملاب ةلعقلا نم لجر فلا عمجج نأ هرمأو ةرمع ابآ ناسيك 0

 ناكو اهمدهيف ىلع نب نيسلل لاتق ىلأ يرخ نم رود عبتتنيو

 رادلا مدهيف رود ىلع ةفوللاب رودي لعجت افرع كلذب ةرع وبا

 ا 59 ةادينكا ارود ملح ىتح هلت جنم هيلا يرخ نفقا طخ 8

 هلم لعجو هلثق هب رفظ ىف ىصقتسيو بلطي لعجو اريثك اسانأ

 راتخملا نا مث «معم اوناك نيذلا مجحلا ءانبا نم لجيل هءاطعو !5

 هاكر لجر فلا نيرشع ىف :"ىدجسالا سنا نب كيزيلا كقع

 راسف ماشلا ضرا نم هيلع بلغ امو ةريزمل هالوو ةّدعلاو مالسلاب

 جرخ ناورم نسب كلملا دبع كلذ غلبو نيبيصن لون ىنح ديزي

 نم لتقو همرهف سنا ىب كيوي لئاقو نيبيصن قاوف ماشلا لعاب

 رتشالا ىب 50 لاقف كلذ راتخملا عغلبو ةييظع ةلتقم دباكصأ 0

 ديبع فسافلا نلتقتل هللاوف هيلا رسف تناو انا وه اما لجرلا اهيا

 0 7 ناو ١ هز ةلدط» ريم 11.633: ١110 آن لخوجا



 اول

 سابا ىلع ٌثنشو هفيس .ميهربا ىضتناف هوسكت ةروالجلل لاقف فيجا

 «مييعربا :ىضمو هنع اوفقكاذ ةزوالخل ىلع لمح رث هلتق ىتح هبوضف
 هلونم ىلا هجوو ميهربا بلطب رماذ ربخل غيطم ىب هللا دبع غلبو

 لح موفاو املف .سرق ةثاب ميهربا ىلا هجوف راتخملا كلذ غلبو

 5 ةرامالا راد ىك ميعربأ لبقات هنع اوموهناف عيبطم نبأ باككأ ىلع

 رصقلا ىف عيطم ىبا ىصخاف سراف فلآ ةعبس ىف رافخلا هلفاوو

 ىدانف لجر فلآ ةتلث وك مهنم هاناوف دنِإلو سول ىلا ثعبو
 بلظلا ىلع هعياب نم لجر فلآ ةرشع ءاهز هافاوف نيس تاراث ّلإب

 مام نيب د هللا ىبع لويقي كلذ ىفو نيسخل مدب

 10 عومش «بابلشلا تو نع 0 ةيوزبو ىتغلا لعذي ام راتخملا ةليبل قو

 يصنع تاس ب اتاك تقي نيسحلا تاره: لي اك
 عوض ثيقدزأ اهلج نقي كلم ْنْبآ شيئزلا هج يحْذم نو

 عيفم ن .رانجلا ىبضام ىتق لكب هيعمل ليو ىقاو كس نمو

 راتخلا ديلا 00 00 ديلا 00 رصقلا .نم عيطم ل جرخو

 ا وصقلا ىلأ عيطم ىباأ ردابو اوموهناف ريتك ومشنب عيبطم نبأ

 وصقلا اوقلست .ىتمح ناد# 5نلبقاو هباكا نم ةفئاط ىف هيف

 ىأر املف طعم .عبأ .نب ةبقع نب ةرامع راذ ةيحان نم لابخلاب

 نمو هسفن ىلع نامالا لأس .موقلا ىتع هفعض عيطم ىب هللا دبع

 و0 عيبطم سبأ جوخ هنماف كلذ ىلآ راتخملا هباجان هباكتأ .نم دعم

 0) 8 هنورب. )8  2 كتلبقاف»



 ا

 ١ ميطربا ل باقالا كلذ بتك ىيح ةيفنمل نب اهي اور ما
 نب ديحن تيأر له تلقف الجر الجر مهلزانم ىف جتيتاف رتبشالا

 نم تركنا امو معن ليقي ٌلكف باتللا كلذ بتك نيح ةيفنل

 ىتعي ئمجاعلا نم « انيملعتسا ل نا ىسفن ىف .تلقف كلذ

 نم ىنفوخا ام تلقف هلونم ىف هتيناف هريغ نم اهيف عمطا رف ةرمع و

 نيج ةتدهش لهف ان اعيمج سانلا بصني نأ اذه انرما ةبقاع

 نيج هتحبش ام هللاو لاقف بانللا كلذ 0 0

 تامالعب اناتأ ىقو خقت اندنع راتخاملا ىنعي فحنسا ابآ نأ ريغ هيتك

 بذيك كلذ كنع ثفرعف ىعشلا لق هانقّك-صف ةيفنلل ىبا نم

 نيش ملف زاجخلاب تقح ىتح ةقوللا نم تجرخن ههيوقو راتخملا

 عيطم ىب هللا دبع ةطرش ىلع ناكو اولاق « اعيش لنفاشلا كلت ني

 اذا رتنثالا نب ميعربا فيرط ناكو َيلْجعلا «راصن نب سايا ةفوكأب
 04 ذك هنا ميهدبأ يلا! لسراف راد 0 يلعلا ل كك

 راتخملا ميهاربا ربخات كلذ نع رصقاف فيرطلا اذه ىف كفالتخا

 ىف خو فيرطلا كلذ 0 راتخملا هل لاقف سابا هيلا لسرأ امب 5

 0000 معلا د ريسللا ىبلا ميعرجا آلا اسإبا ١ غلبو ”لعففا ريغ
 الو ابكار كّنيرآ الف ىنبيري كرما نا هيلا لسرف موي ّلك راقخملا

 هذذاتساو كلذب راتخملا ميعاربا ربخاف كقنع برضاف كلونم نحربت

 امو هتيب لحمد نم ةءامج ىف بكر ميعربا ناو هل نذان هلنق ىف

 رتشالا نبا اب سابا هل لاقف سابا سلج ىلع هقيرط لعجو هيلي

 كتيلع ام هللاو تينا ميهربا هل لاقف كلزنم نم جاب الا كرمآ ملا

 0) 2 اهليعتسا. 5) 2 كهش. ه6) 2 تييتك . 2) 179. براضم .
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 حولي ضيبا صاصرلا تيارف هيلع لخد نييف تنكو ع لاقف

 قث ىتح انب اوقلطنتا أنل لاقف ليللا نم مت امنأ هنأ تننظف

 ستأ ىنب كيزيو انا تننكو هعم انيضف لق رتشالا نب ميهببا

 ناسيك ةرهع وبأو للماك نب هللا دبعو طيلس نب راو ىدسالا

 هدعب نم ناكو ةريع وبا هواج دق سانلا لوقي ىذلا ةليجب ىوم

 رتشالا ىب ميعربا انيناف ىعشلا لاق راتخملا «طرش ىلع كلذ

 هسلجأو رانخملا ىي لوانتف هيلع انيلسف هراد نكت ىف سلاج وهو

 هللا ديحت اهرفم ناكو راتخملا مّلكتو اهيلع ناك ةدعقم ىلع هعم

 كمركا نق هللا نأ لق رث معلص ىنلا ىلع لكصو هيلع ىقاو

 رم امو علضف ةفرعمو هترصتو مشاه ىنب ةالوع كلبق نم كايا مبكاو

 نا قب ىلع ىب كم كيلا بتك تقو ةقح نم هللا 27

 ىنيذلا رفنلا ءالوه ةرضح باتللا اذه ةيفنلل ىبا ىنعي بلاط

 هبتك نيح هانيأر هباتك اذه نا دهشن اعيمج موقلا لاقف ىعم

 نب ديح نم ميحرلا ىجرلا هللا مسب هيف اذاق هآرقو دكتفف هلوان رث

 ؛ةديبع أ نب راتخملا ناذ كعب اما رتشالا نب ميعربا ىلا ىلع

 باوش هللا كيتي هرزأو كلذ ىف هدعاسف نيسلخل مدب بلطلا ىلع

 باتكلا وتشالا 5 ميعربأ ف ايلف ةرخآلا باوت ىسحو ايندلا

 عداو .كل ادب ام لقف ىلع ىب كيحن ةعاطو اًعمس راتخملل لق

 لب ميعربا لاقف انرمأ ىف كينأت وا انينأتا راتخملا لاقف تش ام ىلأ

 همرتشالا نب ميحهبا ناكف ىبعشلا لق « كلونم ىلا موي لك كيت انأ

 لق همدخو هيلاوم نم رفن ىف مي لك ىف راتخملا ىلا بكري

 ىلع ىعم ابنك ىيذلا رفنلا ةداهش نم ةشحو ىتكخدو ىعشلا

 9( 1 خطرت .
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 دال

 خفوللا ىلوف ذخعاطلا 0 لما هاطعاو ريبزلا ىب هللا دبع ممأ

 ىلا رهبؤلا نب اة دءاخأ هجوو فرعا عيطم ىب هللا كيع

 نميلا ىلا هلاع هجوو « هتبتاك< عيطم نب هللا ىبع رماو ةرصبلا

 ماشلا الآ نادلبلا ريبزلا ىبال تنادو زاجل رئاسو نايعو نيركلاو

 روبؤلا نبا ىلع تبلاكاو 0 اهفاجح ناك مكلل ب ناورسم ناف رمال 5

 نيتسو سمخ ةنس ىف كلذو اهءانب نكجو ةبعللا مدهف لاومالا

 بهذ نم ةبعللا ىف اقلعم ناك ام عيمج عم بكَ هعدوتساو

 دبرلا با لثف اميلث تيبلا ىف ركل لخدا اهانب امو رهوجو

 ؛ مويبلا ىلا كلذ ىلع ىهف 00 ام ىلع اهءانب داءاو اكمل اهضقن

 ىلا ةفولاب فلتخ لعج ىفقتلا .دنيب# نأ نب راتخملا ناو اولاق

 بلطلاو معمم جورشل كل موعديف هببلأ نوفلتخو مشاه ىنب اعدت

 هل باجنتسا نم رثكأ ناكو ريثك رشب هل باجتساف نيسلخل مدب

 مهل ضرفف ةفوللاب اوناك ىيذلا مجكلا ءانبا نم ريتك موقو ناده#

 فلا نيرشع ءاسهز ةفوللاب مهم ناكو ءارمخا نوم اوذاكو ةيوعم 5

 كيع ريبزلا نى د هللا ىبع لبق نم ذعموي فوللا 0 ناكو لجر

 ىتلا تءايلل هذه ام راتخملا ىلا عيطم ىبا لسراف عيطم ىب هللا

 ىتح كلذك لزي ملف داعي ضيرم راتخملا لاق كيلا ورنو ودغت

 ىكم كناف كيلا هلمتساف رهشالا نب ميعارباب كسبلع هواكاصت عل لاق

 ىلا راتخملا لسراف كتجاح تيض#و خد ترفظ رسمأ ىلع كعيداش 90

 صاصرلاب ةمونخ ةفيكع هديبو هيلع اولخدف هباككا نم ةعامج

 4) 2 هد هدم 12 طصقتنعو :تفقئاكع ةجوع ., هتح 0ههوت8. )2  ةرط اماه
 ْن



 رن

 0 كرسمهأ ىف انوايننم هسفنب 0 الجر كيعس ىسب ورع ناكو

 لعتسا ىقو اموي كلملا دبع ىلع لخد اربع نأ رق « هتادعاب

 3 ف اذ عِبُذو ع عكحضاف .ذخأف هب ماك دب ردغلل كلما كبع

 كبع فخاف اودانتف بابلاب 28 كدكذب ورع باحكا :سحاو طاسي

 ةسرد افلا ةرص لك ىف لعجو تتيف كف ةرص ةثام سمخ كلملا

 كيعس نب وريع باكا ىلا تيقلاف رصقلا ىلعا ىلا تدعصأف اهب رماف

 املف «اوقرفتو لاملا اوذخاو ىقلم سأرلا هباككا كرتف وربع سأر عم

 دلجر نيسمخ هيلاومو وربع باككا نم خا كللا كيع جبصأ

 10 مهلثاق ليقي كلذ

 رخ ىلع تيبببلا ىنبي مكلتمو ةلض ناورم لإ 5 رعب متردغ

 6 ل

 ركصلا فلف انفاتكأ ىلع نك هلتثقب نا حد نحر

 ىردي ل فو تعم. ايانملا دتنأ دحنأ رك ازجاع 037 ع ناك امو

 0 رم ىلع نعمتجا ريطلا نم تاغغَب هنولتعتي ذأ ناو < 0 نا

 15 ناك هللا كيبع نأ اهب عاش ةرصبلا نم .هللا كيبع جوخ انو اولاق

 مع نب دوعسل سلجن اليل يراوُخل نم لجر لبقاف دزالا كنع

 دزالا تعمتجاف هلتقف نيكسب هيلع بتو رجحفلا ةالصلت جوخ املف

 سيق نب فنخألا ديس نلتقنلو ميم ونب الآ هلثق ام هللاو اولاقو

 دقو ٍعبحاص لتق ىف مكومهتا لق كزالا نا هموقل فنحالا لاقف

 هم ةقاث فلا اوعيجن هلقع مرغ نم كب الو نيقيلا ىع ئظلاب اونغتسا

 ىوقو ءاوقكو دزالا تيضرف كولملا ةيد تمناكو دزالا ىلا اهب اوهجوو

 ه) لب 2 هدغ لقطق 16 اةءزجلع 0 توأم ة111 12 2223186 06 آب هدد
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 ةعيب ىلع ٍةَلمَحو ملتح ىفو كلذ ىف جفتعف ةيما ىنب ةعابج

 ىب مشا تنني حكلاخ 3 ناورم جوزستو ه0 ةوعيابف أبعيتجان ناورم

 نب ناورم كل م ءاملق ةيوعم نب كيزي ةأرمأ تناك ىتلا 0

 اموي رظن ناورم نا كلذو كلاخ مأ هتأرما هندنق رهشا ةعست مكمل و

 اا عبس ءانبا نم مالغ وهو ةيوعم نب ديزي ىب كلاخ اهنبأ ىلأ

 ىكشف ةبطرلا 5 نب اي ةيشملا هذه ام هل لاقف اهركنا ةيشم ىشح
 مسلا هتقسف اذه دعب لوقي ال هنا هل تلاقذ همأ ىلا كلذ مالغلا

 هنبال عيابف ماشلا لها فلرشاو ةيما ىتب ع بج تولاي سحا املق

 هلو ناورصم تامو ةعيبلا نم كيعس نب وريع عنتمأو كلم دبع و
 تاس ةنس ناورم نب كلملا كبع كلم مث ء«ذنس نوتسو ثلث

 ماشلا لها راصف هيلع صاعلا نب كيعس ىب ورع ضف نيتسو

 تلخدف كيعس نب وربع عم ةقرفو كللا دبع عم ةقرف نييتقرذ

 انبكي نأ ىلع اكلطصا ىتح امهنيب ماشلا لها فارشاو ةيما ونب

 كيرش كلما دبعل لماع لك عم نوكي ناو كلملا ىف نيكرتشم و

 كبع تام نافذ كلملا دبعل ةفالل مسا نا ىلعو كيعس نب ورعل

 01 انك ابتكوا ىيعش نب ورع هدب نم ةفيلخلا .كلملا

 حابفز ندع ناكو «ماشلا لها فارشا هيلع ادهشاو اياتك كلذب

 هب الخ دقو هل لاقف ناورم نب كلملا دبعب سانلا صخا ىم

 نب اب كحبو لاقف ورعل قولا كيأر نم له نينموملا ريما اي اسوي ه0

 هيحاص اهدحا لتق الا طق ةبكفم ىف نالح عينجا لو عابنز

 «) 1 هدوعيابو . ة) آب نبأ 5
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 ار

 لاقف هيف اركفم تمنك ىذلا ملعال ىلا تلق رما ىف رّكفم ىنللو

 ىف تركفو ,ىلع نب نيسحا (كلتق لع تمدن تلق“ نذا تك

 مث مث لاومالا ىم هيلع تقفنا امو ةرصبلاب ضيبالا رصقلا ككانب

 نم جراوخل كلتق نم ناك ام ىلع تيمدنو هب عتمتلا كل ضقي

 ةىنب اخا اب تبصا ام هللا ديبع لاق مهوتلاو ةنظلاب ةرصبلا لعأ

 ىلع جرخ دناف نس ىلدق امأ كبك اركفم 6 ام اعيش ركشي

 ككلذ ناك ناف لدي قرم مامالأ ىلا هك ةعيتج# ةعأو مامأ

 رصق ىف قركف اف ضيبالا رصقلا ىثآنب هاماو يزيل امزال ناك أطخ

 علشان ياراودلا نب تلتف انما لش ناو هلامو كرماب مامالل ل
 جراد

 10 تركف كد روغ هضر هبات ىنأ نحب نلف ى ىذم ريخ وه نم ىليق

 لبق ةرصبلا نم هجارخأ ىكرت ىلع تسدنف مدالواو نأ ىنب ىف

 اهتقرف نوكأ هلآ ةرصملاو ةفوللاب لاومالا تكوبد 5 تركفو عقو ام عوو

 نكشف ةفيلخل اناثو نم لع د ج١ ام ىنع سانلا ف هك

 عنصت نأ كدرت اف لف أركذو سانلا 9 0 6 كلخذب بسنك١

 ؛: تلخد مامأ ىلع سانلا عمتجا ىقو فشمد تيفاو نا لق نآلا

 اًمنغ اوتاك :لحا ؛لع اوعيتجا .اودنوكي مل ناو ةيف اواكد افِيف

 سانلاو فشمد انلخد ىننح انرسف لاق تعش فلك 1

 مه. مكللا نب ناورم ناك هدنقو اذحاا هيلع اوكلبي رف ندلخ

 لييع لخلذ هعم نوكو هءعياببل ريبؤلا نب هللا كبعب ىاحللاب

 ور اذهب ؛سانلا كقحاو ”كموق ىيسأ تيمنا لاقو. كلذ ىف هةدنعن 1

 كدحو كتعيب غلبت امد ناورم هل لاقف كعيإبا كدي ٌّكِف ,مالا

 0) 2 امان. 5) 2 هرصم# كلذي. 6م 2 هدو كف.



 اال

 لكخدا ورع نب دوعسم نا مث ءاهيف هلع ىلع ماقاو ةرصبلا نع

 نيتارما هب لكوو هتويب نم تيب ىف هدرفاو هتاسن رأد هللا ديبع

 سانلا حبصا املو «ءكلذ جملعا همهق هيلا عمجو همدخ نم

 اهيف ايذداصي ملف هولتقيل اهيمكاقان هراد اوتأ ربخل دنع فحتساو

 للا ىقبو هيف ناك نم اوجرخاو هورسكف سبل ىلا اوقلطناف ادحا

 05 ان نب هللا نبع ىلع ءاوقفتاف لاو ريبغب مايبأ ةعست ةرصبلا

 هحالصل ميما لوف مشاع ىب بلطلملا 00 نب ثرشل ىب لفون
 قا ايلو ء«ريبدتلاب ماو رمالا ىلوتف معلص هللا لوسر نم هتبارقو

 نب ثرألو ورع نب دوعسمل لق بلذلا نماو مايا هللا ديبع ىلع

 ا

 نم ىجارخا ىف العاف ىنم اوستيو اونكس ىق سانلا نأ سيق

 ايداه انيما ركشي ىنب نم الجر هل ايرتكاف ماشلا فخنال ةرصبلا

 هقراقت ال هب كيلع ىركشيلل الاقو ةيرهم ةقان ىلع هالجو فيرطلاب

 ىف هل نيعيشم هعم اجرخو مخ ماشلاب هنمم ىلا هلصوت ىتح
 نح انيبف ىركشيلا لاق افرصناو هاعدو مت مايا ةتلث امهموق نم رفن

 الل | ردح :داحلوا يع انليقتسا 831 ةليلا كاد يشن وو

 نار لبي ادار وعل دابعلاو ضرالا ّبَر بر اب

 داوقلا عشاخ 0 مج دابع ملسم نم 7 هك

 "ا سلا دست سب

 وهو اليبط قرطاف انرس مث كعضوم ملعي كبكذ نم لك سيلف هب

 متانب انأ ام لاقف ناموت اب هتيدانف مثاث هنا تاننظف هتقان ىلع

 0) 2 اوقفتاو . 8) 2 اذا.



 القل

 ملف ىَلَلل ىلا كب فلطنا رث مالظلا طلتخبو ىسمت نا ىلا كحنع
 هللا ديبع رما مالظلا طلتخاو ىسما املف هللا كيبع دنع ثول

 ىف هنا هبلطي نم نطيل اهلك هتليل هلونم ىف بسلا دكقوت نأ

 ترد مل لاقف متلتو هنتماعب متعاو هبايت سيلف ماق 0 « هلونم

 5 نا ىفلخ رسو كهجو نع رسحاف ةبير ليللابو لذ راهنلاب متلتلا

 ىماو ىنا كادف انب للخ ثرحلل لاقف راسف رخوملل ةياقو مدقملا

 ىرقا بلطي نا نمآأ ١ ىناذ !دحاو اقيرط انب فخأت الو قوطلا

 لاقف ايوه راس رت نامطاف هللا هش نا كيلع سأب ال ثرلل لاقف

 مك هللا انشا ىنا انيلس لاق“ ميلس ىبائ لق نحنا تالا

 ؛ لق ةيجان ىب ىف ثرلل لق ىك ىيا لاقف ةعاس اعيمج اراس

 ثرل محقاو دزالا ىلا ايهتنا ىتح اراس رث هللا اش نأ انوجن

 بّلهملا دلعي اهلك دزالا سير ناكو ورمع نب دوعسم راد هللا ديبعب

 لاقف عب ناسارخ نقولا اذه ىف بلهملا ناكو ةرفص نا ىبا

 هترجأ نق دايز ىسب هللا ديبع اذه مع 2 ىب اب دكوعسمل تا

 15 انتضرعو سيق © ىب اب كموق تيكلها دوعسم لاق كيميق ىلعو كيبلع

 تناك اف هلبق نم هايأ انرجأ انك ىقو ةرصبلا لها عيبج برخن

 ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نا ادابز هتراجا بيس ناكو ةاناكم هدنع

 امناو نيفص ىلا هجورخ دنغ ةرصيلا !دايز ىلو هنفالخ ىف هنع هللا

 د, ىمرضتملا نب رماع ةرصبلا ىلا ةيوعم هجوف ديبع نب ديزي فرعي ناك
 ةوراجاف دزالأ ىلأ ًاكلف دايز هنم برضو ةرصملا ىلع بلغف عبج َّى

 ىمرضخل نب زماع درطف اوعيتجأو 6 دايز ىلا سانلا باث ىتح هوعنمو

 ه) آم ىبأ اي. 5) 2 هردع# دايز ىلا سسانلا باث ىنتح دبعنمو ةوراجاف



 ارز"

 دابع ىب ثول هيلا بتكف ةرصبلاب دايز نب هللا ديبعو ةيوعم

 تايبالا هذهب دابز ىبأ

 15 نيلعلا تقر تكلم . هب 9 تاما دانا تيقح اي ذا
 ا فيلا ىارلا نم كاتو ..مهترتو. نيد علل كك

 ُنيمت نالبلاو كابآ اوراجأ مهذاف راج دكزآلا ريغ كَل امو ه
 0001 نأ رت ىلر اذأ ناكو هيا نبأ ىأر نم هللا كيبلع' يجانف

 لقعلاو بدالاو ءامدلا ىف ُلَّكَعَب ناكو نارهم ىمسي هل ىو © امد هللا

 )بلا ديلا بَسْنُي ىذلا اوفو ساعلا نب ورع مالغ نادوب
 ىأرلا اف كله ىق كيري نينموملا ريمأ نأ نارهم اي لاقف ةينارهملا

 اولوي رن جسفنا اوكلم نأ سانلا نا ريمالا اهيا نارهم لاقف كدنع

 ديزيب مث ةيوعم سانلا متكلم امناو دايز كلو نم ادحا قيلع

 مط ارقي نأ نما تسلو ,سانلا ترتو. لق ككاو اكلم دقو

 كوراسجا نأ منافذ دزالا نم ل اذه ريجتست نأ كل ارا

 نب ثرخل ىلا تعبت نا ىأولاو كنمام كب اوغلبي ىتح كوعنم

 هربضتف لي هلنع كلو بح كل وهو موقلا كّيس هناذ سيق و

 ىأرلا تبصا هللا كيبع لاقف كريبجج نا ةلاستو لييد تنجح

 هربخاف هاذ سيق نب ثرمل ىلا هتعاس نم ثععب مث « نارهم اي

 كانعنم ماقملا تدرا ناف ىتوم راشتسملا لاقف كاشنساو كيزي تومي

 نكسي ىنتح كيلع ء انامتشا ءادكتدسالا تدرأ نا 2و دزالا رشاعم

 نم كعم ةجون رق كعضوم سانلا ىلع ىفخبو بلطلا كنعوم

 ميقأ انذ ثرلل هل لاقف كيرأ اذه هللا ديبع لاقف ىنمأم كغلبي

 )آب 2 يعد. ة) آب هدتسو6 و. )آب 12 انليتسا .
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 مدق ىتح راسف هيلع موحقلاب همأي بلهملا ىلا جاحد 520

 زئاوجلاب هل رماو هماركاو 0 وأو 0 ةليقتساف حاج ىلع

 فحنو بّلهملا باكا مركاو هللا كبعو كلملا دبعو دمحتو كردمو

 , اهيلعو ىرلا ىلا ىتح دربآلا نب نيفس اجل هجوف ىرلاب ىرطف
 نم سراف ةثام ىف دعم بكرف ثعشالا ىب كمحم ىب فحاا

 اهلها نم لعل لقو ظقيتسا رث هذي ادسوتم مانو هتباد نع

 برشي نأ لبق دمولتقذ موقلأ !رمخو ءاملاب هانا ءام نم ةبرشب ىنتيا

 ,, ياجحمل ىلا فرصناو دربال نب نيفس هذخاو هسأر رتتحاو عاملا للك

 « كلم لا ىبع ىلا سأولاب اجمل هجوف هيحي نيب سأرلاب ىمرف

 نم هدهع هافاو ىنح هلونم ىف ةرصبلاب هفارصنأ دعب بلهملا ماقأو

 سيخ اهيلع ثكف اهيلا راسف ناسارخ ىلع كلملا دبع دنع

 وفا ياللا ىل ىلا ناسارخ رسما كلملا 0 لعجت تام رق نينس

 ,, المج بلهملا دلو ليجأ ديزي نآأكو بلهملا نب ديزي اهيلع را

 هفلضتسا بّهملا ناكو اناسل مهبرذاو ابر مهلضفاو القع هلمكاو

 لعتساو اجل هلوع رت اماوعا اهيلع ثكف هنئانو دنع اهيلع

 ليي رثو رهنلا ءارو ام لك ةبيتق عتقان ملشم نب.ةبيتق اهيلع

 ىلا كلذ دعب كلما ىضفاو هولتقف هباكصا هب ياه نا ىلا كلانه

 ري, نميلس وف كلملا دبع ىب نءولس ىلا مث كلملا دبع نب كيلولا

 كسا دهاخا كلاخ ىلوف ىرسقلا هللا دبع ىب كلاخ قارعلا ىلع

 مامالا ةاحد اهيذ رهظ ىتح اهب لوي ملف ناسارخ هللا ىبعا نبأ

 نب كبري تامو اولق «سابع نب هللا دبع ند ىلع نب كبت
3 



 اح

 ىلع و .كسعذ لهما ىحكانتو جعبتا و رككأو اوجرخ أذاف بابلا نع

 بابلا 0 ل ىلخ 0 امايا كوب غيلع ماقأو حسأر سف خسيبخ

 هل اوفقوف جف ىنح نجيموب خيلط 3 راسف بلهملا عبتأو اوجرخت

 دبع ادانف برثل ىلع «ىناثلا مويلا ىف اودغ رث هلك اممي ا!ولتتقاف

 ىلإ نوكأ موقلا ناف تن للا "اني اوحور نيرجاهمللا رشعم ب هبر 5

10 

15 

20 

 تعطقت ىتح فويسلاب اوبرطضاو ترسكت ىتح ٍامولاب اونعظاف رانلا

 ودو قيلع لجو هنايح 0 ا 0 خقناعملا ىلأ 0 3

 اودغ م ليبلا عني 0 ىتح نولتنق 00 ملف هلل 0

 مهسوور ايقلحو جافو بيس نوفج جراوشل 0 كفو ِ ىلع

 وافعض تأ كس مو هلاطبأ عبمجو كسر ليع لتقف أكنتقات

 كاكحأ نم نم هتريشع ىلأ لجر 0 مضنأو بلهملا ركسع ىف اولخحف

 نمدأ ىلا اندر ىذلا هلل 0 لاقو ةدسرف نع بلهملا لونف بليا

 كلام ىب رشب هجوو ودعلا اذه رما ىفكو برلل ةنووم انافكو

 اهاف 0 انانك دعم" بتكو 2 هشبي باكل ىلا ىسمل

 نب رشب ماقو كلمل كبع ىلأ هب هجو 0 لا باتللا لو

 لقي اشناذ كلام

 نومك لاك 0 خشات رهذلا ةقرازالا 2 ايس

 ديلا آر بيشي بو 0 رحل 0 3 ةامكلا ناعطب

 0 تاذ راملاك 6 تا ةببتكلا 00 رضي : ملحم

 ى) ل تللاخلا هز 0012 11 89



 اثمدب

 رث ول ىرعلو كيرح ىلع اونرمو كب اورَص ىنتح «كولواطو موقلا
 نأ ةاوس موقلاو ثمنا امو نرقلا مصقناو +آدالا مستعال مهلواطت

 كري ىلو لاونمأ الو هل الاخر آل ةوعلاو ًالوماو الخإ كفلخ

 نب دكيبع كيلا تقثعب كقو ريذعتلاب نجلا الو ٍبيبتلاب فيجولا

 5 مدق املف «مالسلاو جتلواطم كرتو ىقلا ةرجانم كزخُأيل 9

 هباوج ىف هيلا بنك جامل بانتكب بلهملا ىلع بهوم نب ا

 اًنمث ىدصلا ىلع امهطءأ ل نالجر كلبق نم ىناتا هناف دعب اما

 نك وب كاأبنأ .ااميف نك ل." بدعتلا ىل نايعلا عم ٍمتحأ و

 ئم اهل نب الو ثيكملا الا اهكردي ال برثْلو ىودع رماو قوما

 م تاسْنأ نا امذ بولغملا اهيف لاتحكجو بلاغلا اهيف ميرتسي ةجرف

 اوستي ناو اوماقا اوعمط ناف اًدس موقلاو كلذ نم تاهيهف ىقوسنيو
 انو بلطلاو ّثَل جبره ىقو برملو لاتقلا ٍهماقم ىف ىبلعف اوبرع

 ناف ىيأر ىف ىنوكرش عتلجاع اذا, هيأ, ىف غتكرش عتلواط اذا

 رن ىتْلَحت ناو موصفم نرقو مسح آد كاذف ىيأرو ىتيلخ

 14 نم للاب فوعأ اناو :كنم. نايا كيلا ىهجو اكو كصعأا او كغطأ

 كاسم اج ًامق املف «مالسلاو ةمثالا تقمو ةارمالا 0

 نيعاو قرت اما ريدف كيلا ىأرلا تددر نق ىلا بلهملا ىلإ كد

 يراوحلل  تلظل طشن كلذب راما باتك هاتا اماذ «كيوق امب

 اونشحتو تفريج اوناف هنم اوبرهف سميق صضرا ىلا قبلط ىف راسو

 هم اوملكا ىتح ةنيدملا كلت ىف خصاحو عفلخ جر كانه خنيدم ىف

 دن ل اما هيلع ميقي نأ كيوي هنبا بلهملا رماو ةليخ

 ه) 2 كولاط .



 رب

 فيرف لزي ملف ىلنقلا هنيب ترثكو ضعبل عضعب ربصو اواتتقا رف

 ىلا جراودل تزاحااو ليدللا هنيب لاح ىتح هناكم ىلع امهنم

 جراوخل ىف بلهملا عرس نورزاكب ععقاوف بآهملا هيلا راسو نورك
 رخضطصا موخت ىلإ اوجرخو رايس اوراصو ةعقولا كلت ىف « اوقرف

 ماماو ضعب ىلا هضعب لجو ناقيرفلا فقاوتف بلهملا مهعبتاو ة

 رجاتري لحجر جراوشل
 برهم هنم ضرآلا ف انل سيل بدها انعبتي ىم  ىتح

 يول ةرشابو توما ىلع هسفن ىطوو .ىب كلذ ىرطَت عمس املف

 يا ل
 «دالق انقانعأ ىف توملاو هداهنتلا ىشطخ ىتم ىتح

 تابع ىّقثلا 6 ىذك ّ ان قاع اعين راوشلا ع

 هداهر اهدعب ةويكلا ىفو

 وجا هباحصا ىف طق ىضمو ليللا نيب لاح ىتح موي اولتتقاف
 هباكضا نم لجر لاقف نامرك ىلا برهلاب مهو تقريج 5

 رجاهم تأو اع انسب س اًيراه تنك نا ريخلا ىرطق ايأ

 رئاط َبْلَقلاو مغنلا كلل لا ا نسا د يق اذا

 6 ها ينيلاو 5 تلا و فايح راوغلا ذم ىتم 0

 راوغلا نم هب م امر برخل نع طق لوكن جراوشل تأر انو

 سمو ىلا عب راسف مهكاست نم ناكو عبر كيع اوّلوو نع :ةوعلخ وو

 راع قلفف تاعي امآ يلقملا كا كتتك جاجا نإو كاهن مذاق

 0ه) 2 2 ةدتع 198 6 أوقرفتف جمع ط هت 068808. 7) 8 رشات .



 امه

 ىّلوو كلملا كبعل رمالا قدتسا ايلف ناورم ىب كلملا دبعل رمالا
 هنا :ىظو يراوخل لاصتتسا ىف بلهملا أطبتسا نيقارعلا ٍجاَجْل ١ 5 2 6 3 3 . 0-6 3 0 -

 هللا كبع ىب ىّلعألا دبع هيلا ثعبف مهتلواطم ىبعي 0

 و ىتح اميقا امهل لاقف هل اع 5 0 هبلع امدقذف د

 نايعلا هاتاو هلبقف عامسلا هاتأ اجمل «ناف هيف نحن ام اني

 «بئثاغلا اناو دهاشلا هنا معزو ىأرلا فالخ ىلع ىنلمت دقو هدرف

 هماماو ععقاوف نامرك ضرأ ىنادأب عقحاف جراوشل يك راس مث

 اومزهناو ةزوحام نب هللا دبع يراوكل سيئر لتقف لضفملا هنبا

 ؛0 مهكاسن نم الجر عسفنأ ىلع يل نامرك ضرأ اوطست م

 ريباس 556 ل فرسعنأ كلهم ق 0 وم « ةءاحفلا نئب ىراطق ىمسي

 سانلا بطخج وف انيبق ىلصملا ىلأ سانئاب جوخ رعتلا موب مافأوف

 ىفا هللا ناكبس لاقف يراوخل تلبقا نأ هب ىلص دقو ربنملا ىلع

 ىملاعت هللا نلتو عببذ 35 اكلأ أ ضغبأ ام اننوتأب مويلأ اذه لتنم

 قدك نمف صاّصق تام ركلأو موك <لآ رهشلاب 0 دل رهشلا لوغب 15

 اوبكرف هباككا ىف ىدانو ربنملا نع لون رق ءدهيلع اوذتعاف مكيلع

 ميظع يةمامأو ِِ راوخل هيلع تلمح ٍِ راوخل اولبقتساو © اومتلتساو

 رجاتري وهو مناسرف نم ناكو انقلا وربيع ىهسي عانم
 كَ ”ميشولا لاتمأ ليخلاب ركتلا ةادغ مكانحبص نك

 0 0 نبانأ ىلا ا انقلا ورمع اهمدقي
 هه -6-

 م) 8 نأو. ة5) آل روجامو 2 ريحام. مه 002. 11 0

 0) 2 اوملتسا 0) آب حيشولا : 2 تيشولا . 7/) 1 ىردت



 م

 اريمأ قاوع-لاسب شاع ام اةوفص ىبأ نب بليملا لاي «(

 « اريمطق هدعب نم ىواسي ام ةآسن لاجبلاف' تاما اًذاف

 م 0 ترقوو رسصملا لع ىلا لك مآ انك

 0 0 عشان لنق ىف جراوشل مر لجر لاقو

 00 0 ا ذب م ىننو رشد 6 ىمادم ريغ تام نأ

 رطب 0 كرسي م م عقاو لا اا تومسلاو

 قرشملا لغأ 0 بورخلا و 0 هنأ بلهملاب انينم نئتلف

 قتلت دق ام لك 06 لمكاشل انلتعتل اخ كا كا

 فوز ىذ مراص 0 ٌلكبو الباوَذ ةريوتفملا فطتخت رمسلاب 10

 5 هبحاصم هنالاقم ث :قيذنو اني 6-0 انف

 7 0 ةرصملاب هلماع مزع نم ناك ام ل نب هللا كيع 1

 1 اهمدق قدح بعدعم راسف ا ءاخا 0 هلوعف

 اا ف ةرز ذأ نب 8 لد او «زاوهالاو سرافو 1 | 0

 نيد 00 - 00 قي 0 نم راش 0 كلذ غلبو

 3 مهعقاوبو داب 0 كلب نم 0 ىف ريسي بلهملا لوي ملف وم

 صولخو هلئفقم ىلا رهبؤلا نب هللا كبع كلم ام ٌلوط خعقو دعب

 م) 2 اريطمق. 5) آب ةدنخ 18 7088ه ضعب. )آب 2 روحام
 كلا ]ل هلل 10 1607 0) 2 اوهتلاو



 هد

 مما ١

 هموي بكهيلاب ىتوأ ناك ناف

 را سم انضر آ ىف ه0 تقفسك لقف

 ةجْرَع بليللا دمي نم كلام

 رض لو ع نيرصملاب كل امو

 5 مقن هلو زاجحخلاب قحلاف كّتودف

 طخ اهب ءاقيكلا نإ شل
 جم ن - 531- 5-20

 اننا صملاب ثيدك ايح اك

 ٌرَقَظلا وه اغيف دملا ةاقب ناو

 دعس ىنب حم لجر لاقو

 0 نيضارمألا نم ىنأي امص ا

 بلهملا قي 5 ريس انيلع

 0 > )لب اا( يخت

 هذعب ْنَحَأ اه ىَدْوَأ دق كي ن راف

 0 بودل ادا د م عتماسب

 اتم مسح ل ني 0

 15 0 نليركلا ءآرح 6 ىسرمو

 < 0 4 4 - 5ك 0 ١

 اهردخ روخا نع ىقلملا ربكلا نم

 برنابيو ىرصب نيب ام هب 2 نئنكشيو

 كلذب وربنا يلعلا خم السب ةرصملا ىللهأا ىلا ومشبلا 6 ليقاف

 نم لجر لإاقف برهلاب مه نا دعب اهريما ماقاو هيلا اونامطاو

 20 خبض ىنب

 لا 3 - هج مح ف نعد 5 رام 0 مولا نسل ع

 اريثك مودم نآ لقأل ل وطلا اذ َبلهملا ىَجَأ ابو نا

 «) 2 تفشك. , 5) 2 بذوال. 70 1. ئيسرم. .4) 2 ئكشت
 6) 2 لبقاو. #ي) 2 6



 امل

 هب انيضر كقو كلذ كل سانلا كادانف هبدأ ىذلا ىريبدتو

 نم بختناف رضخات كنيمل ناويدب رماو هلونم .قاو وينملا نم «لونق

 فلآ ةينامك دزالا نم هيف لبجر فلا ىيرشع ةرصبلا لغا لاطبا

 ةثلث يف هتمّدقم ةريغملا هنبا ىلوو بوعلا رئاس نم متيقبو لجر

 عبق ماعقاوف تس رهنب تو جراوكل ىلا ىتح راسو لجر فلاه
 كلذ ىف مجنالا دايز لاقف زاوهالا اغلب ىتح

 اَبَرْحأَو َبَنأ ام انع دزألا انآ مقكب ةرجلاو اريَخ دللا رج
 ابكر سمشلا انتوُذ ىراوث ءالآو ةاُّدج ٌلَج دق ومالا اني اًملو

 ابيهتؤو هسأر اطاط فّتحأو دك تان ناس اببآ انبعد

 ادلب نتو هليح افينع رصقف ةميظح لكل فوجنم نبأ ن تاكو 0

 ابلهبلا انوعد اهيف ٍهِبرَح ىَدَل هرج ]1 دف مهقلا اني, املف

 لحكرا مق امي 5 5 راوخل منه نا كعب رسجلاب بلهملا ماقاو

 هافاو ىتح رزاوهالاب ماقاف ىرزالا ئب عفان كلذ غابف عراثأ ىف ارئاس

 اصاو ليللا ىلا امي جلتاقف ىلسن ىهسي ناكمي هعقاوف بلهملا

 اودادزاف ريمالا لتق سانلا لاقف اهنم هيلع ىمغأ ههجو ىف ةبرض د

 سيئر لتقو اريك ارشب يراوخل نم اولتقو اًدجو اقنح كلذل

 نأ ةرصبلا لحا غلبو سراف وأ جراوخل تسؤهناو فرزالا نب عفان
 وأ ةعينير قا نب تثرذلا جرييمأ محو هلهاب رصملا ض ل

2326© 

 ركشي ىنب نم لجر هيلا بتكف برعي

 انل به ىنيصلا ةداسلا ىب اب راخ ايأ 9

 ربكلا كنأي رو لحورت ال كماقم

 «) 2 لبنو. ضر آن نكاح قة م هصون كج. 60 203 نأ.
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 تامزأ ندرعلا دج نك ليعا اذأ

 ناصف اطال دع هيلا
 مهران فطي مهقلي نأ هرمأ كاّذف

 ناس سس
 تكا ريكا ابننا ا د نبا تركالل سيق .ىب .تتحالا 5

 ليما أ كتكي قا" دلسو ريبولا ىب هللا دبع نينموم ا ربمأ ىلأ

 تيرا ىلوتيف يراوخل ىلا ريسيو الجر ناسارخ ىلع فّلخ ناب
 تلك ىلا: كحك ريبزلا ىب هللا دبع ىلا هباتك ىهتنا امل بتكف

 ىلا نينموملا ريما هللا دبع .هللا دبع نم ميحرلا نجرلا هللا مسب

 ىلا بتك هللا تبع نب ترلمل ناف' كعب اما ةرفص قأ ىد تلد

 نأ تيأرف اهرمأ مقافثتو اهرن ترعس ىق ةقراملا ةقرازالا نأ ىنربخك

 نيوتو عرش كرصم لها ىفكتف كمايق نم توجر امل هلانق كيّلوأ

 ىتح رسو كتيب لما نم ك.ماقم مقي نم ناسارخ فلخت عتعور
 وجرأ 0 يلا يرختو كتالع لصضفاب اهنم ٌعتستف ةرصبلا ياو

 ؛ةفّلخ بّهملا ىلا هباتك لصو املف «مالشلاو هيلع هللا كيصني نا

2) 

 كفسي دماج ودع 26 دق هنا سانلا اهيا لاقف هزيجو مالللا

 ملت ثقف اهوبللأسا ًاللصخ ىقيمتيطعا نافذ ملتاوما بهتنيو مكءامد

 هيلع نوعمتجت نمل مكنم دحاوك تنك الاو هيلع هللاب تنعتنساو ابرد

 90 لقّتيلا ىنغلا ال مكطاسوأ مكنم بختنا لق كيرت ىذلا امو اولق مكرما ىف

 ضرالا نم هيلع يل ام كل ن 3 ىلح ا توبسلا الو

 هارأ ىخلا ىبأرو َكْثأو خبرح ىف ىبنر نم ربدا اميف فتاخأ الأو
 0) آب تدلع 2 تييلغ .

36 



 م

 سيح مك حا ا 1 ُ 00 "ا

 نيح ةرصبلا لها فاخن اهتيالو ىلع ناسارخ فئموي بلهملا ناكو
 نيتع أوراتخاف جراوشل نم اديدنت انوخ سيبع نب ماسم لنق

 علاطبا نم لجر فلآ ةرشع ةاهر دعم بدتناو ْئشرقلا رمعم نبا ة

 لتقف اولتتقاف سرفب عقحلف جراوشل بلط ىف نمتع هب راسق

 ريببؤلا نب هللا دبع ىلأ ةرصملا لفأ بتكف هباكتا مزهذأو نمتع

 هلابق نم الجر هيلا هجوي نا هنولاسيو هل ماما ال نا هنوملعي

 ةعيسبر نأ ىب هللا لبع ىب ثرستلا « عيلا ةجوف رمالا 0

 ةرصيلا لعأ هوجو ة اعدف اهب رمالا ىلوتو ةرصبلا مدقف ىموزكملا 0

 بلهملاب كيلع «اولاق مهلكف يراوخل برح هيلوي لجر ىف جراشتساف

 نباب فرعي ةمصيلا للمأ نم لجر هيلا م اقو ةرفيص نأ ىبا

 هد نا 0 ةدا رع
 تل

 0 0 لعل 0 ماسقف 3

 رمعم نك ءاقللا لبق نم عراف

 ندَح ٌئراجتلا رسل 51

 ةضوعب حانج نافل كني مثو

 6 اوثاك ىنلا لثم نيدلا 3 ىَعْقآو

 5 تليتملا الا تيس نك 520

 «ه) 2 هدصون هيلا. )1.2 يحدق. 0 1 لاق. 4) 2 ةرارع
 5ص راك : ٠



 زن

 عفان ةئامظع نم ميفو الجر نيبعبرا ىف هجورخ لوأ ناكو قوزالا

 نب هللا ىيعو رابص نب هللا كبعو دوسالا ىب ةيطعو قرزالا ىبا

 ناطلس ىف كلذو زوحام ىب هللا ديبعو سهيب ىب ةلظنحو ضابا

 ديبع هيلا هجوف دايز نب هللا ديبع ذتموي ةرصبلا ىلعو كيوي

 5 زاوهالا نم ةيرقب عمقكلف سراف ىفلا ىف ةعيبر ىب ملسأ هللا

 با باكا نم 0 000 00 ىيلت
15 : 

 انهعبرأ 6 كساب مكمزهيو م 06 نسموم قتلا

 اينموم حراوكلا نكلو متمعز امك كأذ و متبدك

 0 ند ةريتكلا ةثغلا متملع كف ةليلقلا ةمفلا مق

 تايم تلل ةعاط ىم امو كينع رابج رسمهأ مُثْعَطا

 نيم ادحا ةرصبلاب 3 2 0 لف نم دايز نبا ظاتغاف

 ةثام عست ةتظلاو ةيهتلاب لتق ىقح هلتق الا حراوخل ىلرب عتي

 ىلع ناك نم ميلا بّلكتايو جراوخل را

 ,ىببرعو كيزي توم دعب اورثك ىتح ةرصبلا لهأ نم ماوقو جيأر

 ىلع جراوخل ةيصبلا لها فاخو قاوعلا نع دايز نب هللا ديبع

 نب ملسم ىلع اوعيتجاف ناطلس يلع فتموي نكي رو غسفنا

 ةرصبلا .لاطبا يم سراف فلا ةسمخ ؛هعم اوهجوو ىشرقلا سيبع

 0 ىلا اوراصو فويسلا تيعطقتو مولا ترسكت ىتح ضعبل ضعب

 دزالا نم لجر لاقف هباكعأ مزهذأو سيبع ىب ملسم لتقف ةمداكملا

 سيبع ىب ملسم نيا ىتب تيطَخا لع مانا دكا 000
 7 0) 1ه 2 كساب هل 386.161: م) لآ 2 كسايب. هر 2
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 ريبزلا نبا هليقتسا قا ءشعلا دعب فريطي نيصخخل انيبف تيبلاب
 [[ولا ' يعم و ىف كل لع امس هل لاقف هديب نيصحلا ذخاف

 ىرأ الو يرم دق مرما ناف كتقعيب ىلا سانلا «وعداف ماشلا

 دبع بذتجاف كانه ىصعأ تسلو كنم مويلا اهب فحا اًدحا

 لتقأ نأ نود هلوقب رهججي وهو لاقو هدي ىم هدي ريبزلا ىب هللأ

 نيصلل لاقف ماشلا لها ىم ةشع راجلل لما نم لجر ٌلكب
 ىنملكتو ارس كيّلكا برعلا ةاهد نم كنا معز نم بذك دقل

 هباككا ىف فرصنا رق برأل ىلا ىنوعدتو ةفالكل ىلا كوعذاو ةينالع

 هيلا عبجت ايناث هتبراحص ىلع هنا مغلبف ةنيدملاب رمو ماشلا ىلا

 ام اولاقو هيلا اورذتعاف مكنع ىنغلب ىنلا اذه ام لاقو اهلها

 اره ابا :تييأر ١لاق| ىدتيعلا# نوره وبا ركذو اللتي اننف

 اهطسو ىقبو اهابناج ٌقخ دقو ءضيب هتيخو ةنيدلاب ة ىردخلا
 لها ملط لعف اذه لاقف كتيحن لاح ام ديعس ءاباي تلقف
 اوذخا ىتح هيف ام اوبهتناف ىتيب ىلع اولخد ةرخلا موي ماشلا

 ةدعب لع لخدو اوجرخ مث 2مل هيف برشأ تنك ئذلا ىحدلق 45

 002 ايفا اودي ملك 'تينبلا !اوبلطف "ىلضا مكاق اثار رقن ةرشع

 لك لبقاو ضرالا ى اوبرضو ىالصم نم ىنوليتحاف كلذل اوفساف

 افيفخ اهنم ىرت اف هفثنف ىتيح نم هيلي ام ىلع ٍهنم لجر

 اولصي ملف بارتلا ىف عقو ام وهف ايفاع هارت امو فتنلا عضوم وهف
 ةنس ىفو اولاق «ىببر اهب ىفاوأ ىتح ىرت ابك اهعدأسو اهيلأ

 نب عفان هسيترب ةقرازا اومس اماو جراوخل ةقرازالا رما مقافت نينامت

 )2 اوعداف. 5) آب 2 هتج 06ةون8 هنع هللا ىنضر. 6 2 نباب.



 زباب

 ثعشالا تنب « تلسراو «عياب ىتح جن نيصلمل هيلأ لسراف هب

 هيلعت ةبقع نب ملسم ىلا 'ىلع ىب نيسلل ةأرما تناكو سيق ىبأ

 صخش مث ءاهل ذخأ ام عيمج تدب رماف بهتنا اهلونم نا

 ديزي لتمتف ةنيدملاب عنص اب كيزي ىلا بتكو ةكم ىلا شيجلاب

 : ّلسألا عقو نم جرزصلا عرج اوكِهَش ٍرْدَبِب ىخايشأ تين

 زكا دنع ىف نثق ّرخَتساو اهعرب ةبفب تنكح 1
 لاقف تول هب لينو هتّلع تدتشاو ٌلتعا اشوف ةبقع ىبا غلب املف

 ىف ىن ثحح نا ىنرما نيّتموملا ريما نأ لاقو تنسأت ىنوكتسا

 شيل ىلع ا نينمكا فلختسا نأ ثدح اذعغ ىهجو
 :ه ريغ ةّقرلا ةيناميلا ناش نم نال هتفلختسا ام ىلا رمالا ناك ولو

 هك يض[ طا يس ريمأ ىبصعا ال ىنا

 ءىش نع ماشلا لها كت الو كموي نم برثل ريبزلا نبا رجانف
 ةتام رث كيرعدخيف شيرقل مر, كنذأ لعجت الو مودعب هنوديري

 ىتح راسف ريمن نب نيصلمل شيل رما قوتف ءذكّللا هب تناكو

 ل ؛| ىف ريبولا نبأ هنم ىصحتاو ةكم ىاو

 اوناكو سيبق ىنأ لبج ىلع فيناجلا نيصلل بصنو هعم ناك

 ريم نب نيصخل ىلع درو نأ كلذك © انيبف دجسملا لها نومري

 ىلا نا ريبؤلا نب هللا دبع ىلا لسراف ةيوعم نب كيزي توم
 باوبالا انل يفتو ةعداوملا ىف كل لهف كلح دق كتيراكمل انيجو

 ور ىبأ كلذ لبقف ضعبب هضعب سانلا طلتخيو تيبيلاب فوطنف

 نوفوطي هباكاو نيصخل لعبت نحافف دجحاسملا باوباب رماو ريبزلا

 «) 2 تلسراف. 5) آب 8 311 ان كللا هنعل. 6ج) م ةجدلا



 زر“

 تعجرف كابحو كسركاف ديزي نينموملا ريما ىلع تدفو ىلا تنا

 روز ةداهشب دهشت ال هللاو ريثخل برشب هيلع دهشت ةنيدملا ىلا

 نانس ىب © لقعم مدقت مث ءهقنع تبرضف هقنع اوبيرضا ابا

 0 كذا م هل لاقف مشاه ىنبل افيلح ناكو ىعجشآلا

 ارهش انرس تسلقف ىسلبقا نيا نم كل تلقف ةيربطب ى تررم ه

 ديزي فسافلا علضنف ةنيدملا قانشو ارفص انعجرو 5 ارهظ انيضناو

 انابيلا كنك قا ملعاتا نيرجاهملا دالوا 0 الجر عيابنو ةيوعم ىبا

 كتلنق الا كلتق هيف ىننكمي نطوم ىف كيلع ردقا الا مويلا كلذ

 ىّلوتو لِزعَتف ةفالخلو جس ام فجا اي كنم هللا ىننكما كقو

 تنا هل لاقف نيثع نب وربع مكقت رث «دقنع تبرضف هقنع اويرضأ 0

 نبا انا تلق ماشلا لها ريظ اذا ىذلا بيطلا ىب ثيبخأ

 مكنم كدحاو انا تلق راجل لها رهيظ اذاو ناقع ىب ىنمتع

 دنيح  نفتنف هوغتنا لئاوغلا نينمؤولا ريما : ىغبت كلذ, ىفا تناو

 ناوره نب: كلملا ىبلع هيلا ماقف ةرعش' اهيف  تكرك اما ىتح

 ىبا نب ىلع نب نيسلل ىب ىلع هاتأ رث «هل هبهوف هبهوتساف و

 ىق نينموملا ريما نا لاقو هشرفو هبايت ىلع هعم هسلجاف بلاط

 لاق اهرك ةنيدملا لها لعف امل تنك ىنا ىلع لاقف كب ىناضو

 كبع نب ىلع ىلأ ثععبو ءدلونم ىلا هفرصو ةلغب ىلع هلج رق لجأ

 هيقلف هب اولبقاف هلزنم نم يرخاآف ةعيبلل هب ٌقويل سابع نب هللا
 لاوخا نم نيصخل ناكو ةزوالخل ىي نم هعرتناف ريم نب نيبصلخلوو

 ىنتأخ ةعيبلل هيلا ثثعب اما ىنا ملسم لاقف هللا دبع نب ىلع

 0) 2 لبقم. 85) آب 8 ارهط
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 ا"ثبه

 ىوقللا ىداو ىلا لبق تراسو ىربنأ ليش ظنا ركب ابآ غلب

 نأ رمككلا نم را عمجأ
 ليها غلب امو ؛ نكسلا كسي يكسب ناك ريبزلا ىبأ نأ كلذو

 هللا كبع اهيلع شيز ِ توف برعحتل ا اوبقأت شبل لوصف ةخنيدملا

 5 ةلظنح ىب هللا دبع اهيلع راصنالا تلو !قودعلا عيطم ىبا

 اهب اوركسعف ةرخلا ىلا اوجرخ مث هذكثالملا ٌليسَع وهو بهارلا
 عماش "0 كلذ ىفف

 ت تاوتسسلاسب رطس انيابطلا دمجملاب للكملا ىقدنكلا 2 نأ

 تاوهشلل 5 ةالصلا عيضم اي انم لكلاخ ل انم تسل

 10 نم ةفئاط تشر ىلدقلا 2 ترتتك ىنح جولتاقف شيل 6 #افاوو

 اولاق ىيذلا مو ةتراح ىنب لبق نم ةنيدملا اولخدف ماشلا لها

 لعاو الآ هيلي نم نولئاقي مو ميقلا رعشي ملف ةروع انتويب نا
 راصنالا ريما ةلظنح ىب هللا كبع لتقف مرابدا ىم جنوبرضي ماشلا

 ماشلا لما حابتساو ةنيدملا ىضاق ىراصنالا مزح نب ورمع لتقو

 15 نب ملسم سلج عباولا مولا ناك املف اهيلايلب مايا خلت ةغنيدلملا

 هللا دبع ىب كيزي هاتا ىم لوأ ناكف ةعيبلا ىلا 2ءعدف ةبقع

 لاقف معلص ىبنلا وز ةملس ما هتداجو دوسالا نب ةءيبر ىبا

 لاقف معلص هيبن ةنسو دللا باتك ىلع كعيابا لق ىنعياب ملسم. هل

 مكلاوما ىف لعفي نينموملا ريمال ءيق مكنا ىلع عياب لب ملسم

 جم «دقنع تبرضف هب رماف كلذ ىلع عيابي نأ شاف انك ا مكيرارذ

 ملسم هل لاقف ّىئودعلا يخش تلا نا يس

 م) 2 خكيلملا. 65) 2 ةولصلا. ه6) 2 جوفاو. 0 2 ترشاكت .

 6)) 2 هللا كسع .٠



 مميوع

 د

 ةنبا ءامسأ كماو ريبزلا كوبا كتمع لب لاق هتمع مأ ريخ ىتمعف

 ريشتفا لاق كليبخ تنب ةجدخ كتّيعو ةشئاع كتلاخو ركب ىنا

 كل ىرآ الف ىنترشتسا اذا اما نيعنلا لاق ديزي ةعيابع ىلع

 اونرصنا موقلا نا مث «ادبا اذه دعب كيلأ ىئاعب كيلوا ككن

 لاقو ءىت ىلا بج مث ريبزلا نبا نا كيوي اوملعاف ماشلا ىلا :

 ريبزلا نسبا نأ نينموملا ريما اي كيزيل ىرملا ةبقع نب ملسم
 فوصنا .كقو وه ام ردن مم ءىيشب هملكف ريشب نب نيعنلاب ةلخ

 نم « موقلا فرصنا املو *كدنع نم جرخ ىذلا هير رببخب كيلا

 زاجحلاو ةماهت لها هوجو هيلا ريبزلا نبا عمج ريبؤولا نبا دنع
 سابع نب هللا دبع هيلع عنتماو اعيمج هيعيابف هتعيب ىلا عادلف رو

 نم ديزي لامع درطب وهأ ريبزلا نبأ ناو خيفنكلا نب لمحو

 ىتح هتيب لهاو هدلوب ةنيدملا نم ناورم لحتراو ةنيدملاو زخكم
1 

 ةماهت لما ةعيابم ةيبعم نب ديزي ىلا ىهتنا امو ' ماشلاب فحن

 ئنوكسلا ريمت نب نيصخلا هل بدن ريبزلا ىب هللا دبعل زاجنلو

 ىلا مضو ىماذجخا عابنزإ د حدرو ىنيقلا ةجلد نب شيبحو

 ةبقع نب ملسم اعيبج قيلع ليعتساو اشيج نم دحاو ّلك

 ةىو ةربو هل لاقي ءم غلب ىتح ةعيشو ءارمالا ريما هلعجو لورا

 ندرت ال ملسم اي لق عدو املف راجل ىلا ماشلا هايم برقأ

 ةنيدملا ىلع كقيرط لعدجأو عودعب هنوديرب عش 0 ماشلا لعا

 مث مايا ةتلك اهبهناف جب ترفظ ناف عبرا كوبراح ناف وم

 ليقي اشنا

 «) 2 اوفرصنأ هرم عانت موقلا. 5) 2و.



 ارد

 ةعماج هقنع ىف عضف ىنأ ناو ةعيبلاب هذخن ةعاطلا ىف ناك نان

 نبا لثمت هيف هاتأ اع هبخاو هيلع ىسلل مدق ايلف هب ىنتياو

0 
 رَجَحلا غضاملا سصل نيلي ىتح هلأسأ فقحلا ريَغل نيلآ نا ام

 ةءىش ىلا هبيجأ ال ىلا هملعاف كبحاص ىلا فرصنا ّىسحلل لاو

 ال .ىئنا ريغ لب لق 'ةعاطلا قب تتسلا نسل لق.ىلاسلا

 هريخاف ديزي ىلأ را فرصناف « ناكآ الو ىسفن نم كنكمأ

 نعنلا جيف ماشلا لحما فاشا نم رغن ةشعب كيزي هجوف كلذب
 9 5 تح 2

5-5 

 0 هوملعآو ةعاجملاو ةعاطلا ىلا هوعداف اوقلطنا مهل لاقف هللا هنعل ةبقع

 ةكم .اوفاو ىتح اوراسف, ,غةمالسلا هيف ام ىلا رومالا بحل نا

 نولاكسو خعاطلا ىلأ وعدن ككسلا ىف ريبؤلا نسبأ ىلع اولخدو

 مرحلا !ذه ىف ىلاتق ٌلكاستا ةأضع نبال ريبزلا نبا لاقف ةعيبلا

 ريبزلا نبا لق نينموملا ريما ةعاط ىلا بج رل تينا نأ معن لق
 ؛ دجسلملا ماجح نم ةماج ىلا راشاو ةماجلا هذه لتق لكاستو

 لاق رث ةماململ وحن هأوبف امهس اهيف قوفو هسوق ةأضع ىبا فخاف

 ريشب ىب نمعنلاب الخ ريبزلا ىبا ناو اهتلتقل معن تلاق ول اهنإ

 لاقف تننا لب لاقف ديزي ما كحنع لضفا انا هللا كدشنا « لاقف

 هر هما ما ريش يمان لاق كحلاو لي لاق ةدلاوا ما اريح ىلا

 لاق كتلاخ لب لاق هتلاخ ما ريخ ىتلاخن لاق كما لب لاق

 0( ]ل لاقو .
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 اركب

 ىضرأ ثننك ىق مككيو لقو هنيع تعمد كيزي كلذ عمس املف

 هللاو اما ةناجرم ىبا هللا نعل نيسلل لتق نودحب مكتعاط نم

 لّثمت مث هللا دبع ابأ هللا محر هنع توفعل هبحاص كتمنك ول

 0 قعآ اوناك مهو انياع ةزعأ لاجر نم اًماع فلفت

 هوأدغ رم ضح انأ ديزي ناكو 4ك واد اولخداف يرحل ومهأ مث 5

 رمل موي تاذ لاقف دعم ن نالكأيف ريع هاخاو نيسنخل ىب ىلع امد

 نارا نم ناكو !ادلاخ ىنعي !ذه ىنبا 6 لف نيسمخل نبا

2. 0 

 للت لع #* ميَحأ نم ا خدش 0 3 ديزي 0 ريصأ

 نب ىلعل لاقو زاهج نسحاب عريهجتب رمهأ مت لاق 0 هلا بخل 0

 هعم دجوو نهنطو نهغّلبت ىنح 5 عم قلطتأ ني

 ىهننأ ىنح عقنع ةرجاتح لوغو عمامأ روسي اسراف نيتلت ىف الجر

 لكلا هكرت ىلع, مدننا رثلك نب, هللا كيبع. ناو !ولق «ةنيحملا اذا هي

 لاقو هترصن ىلا لتاقم ىنب رصقب هاد ىنيح نيسلل

 دكا لاو ئقلح كيب .ددوت ءايح نيمد ام م كل ايف 5
 قاقشلاو ةوادعلا لسغا ىلع ىرصَت ق4 كيل نوح ال

 قالطنال عمزستو ىكرتقأ اًنوح لودي ةأادغ 16 5

 قالغُتاب تام تنلعتلا مهلا لح ؟يللق «ىفيلتلا كلف داق

 جرخو ةكم ىلا راس امل ريبؤلا نبا ناو اولق «ةفوللا كيلاعص هه

 اذا ريغ ةعاطلا ىاىلأ لوقي ناك ؛ةفوكلا ىلا ارئاس اهنع نيس

 نب ديزب هيلا تعبف مارك كتيبلاب وريبجاتسم انأو اًدحا عيابأ م

 «هدنع ام رظناف قلطنا لقو هسح نم رفن ةرسشع ىف الجر ةسيوعم



 هايل اا

 اريك

 معلص هللا لوسر تنير كقلف ايانثلا هذه نع كبيضق عقر هم

 ىكبأ ىكبت مم دايز ىبا هل لاقف ىكبف ةربعلا هتقنخ مث اهمتلي

 اولق «كقنع تبرضل تفرخ دق ميش كنا الول هللاو كينيع هللا

 نب مح مامأ نشيل ىذ حس ريش هب مكقت لق سووولا تناكو

 5 ىورو « موقلا داسجا اونفدف ةّيرضاغلا لها عيتجاو اولاق دعس

 هتئيتاق اقيحص ىل دعس :نب رمع ناك لاق .ملسم نب اديمح نع

 « لست ال لاقف هلاح ىع هتلأسف ىيسحلا لاثق نم .هفصنم كنع

 تعطق هب تععجر امم رشب هلزنم ىلأ بتاغ عجر ام هنا كاح ىع

 رهج دايز ىبأ نأ مت اولق « ميظعلا رمالا تسبكتراو ةبيرقلا ةبارقلا

 , تيزي ىلا مهب دجو[و] مهنا نم دعم ناك نمو نيسحلا نب ىلع

 ىذ نسب رمشو ةبَلْعَت نب نقكو سيق نب رخر عم ةبوعم نبا
 ةيوعم نب ديزي ىلع اولخدو ماشلا اومدق ىتح اوراسف نئثولل
 مث هيدي نيب ىمف نيسحلا سأر عم لخدأ فشمد ةنيدع
 اذع انيلع درو نينموملا ريمأ اي لاقف نشومل ىذ نب ريش ملكت

 ىدتعيش نم الجر نيتسو هتيب لعا نم الجر رشع ةينامث يف

 وا دايز ىب هللا ديبع انريمآ مكح ىلع لوونلا انلاسف جيلا انرسف

 بناج ّلك نم غب انطحاف سمشلا قوش كنع جقيلع انوّدغف لاتقلا

 رزو ريغ ىلا نوذولي اولعج اهذخأم هنم فويسلا تذخا ايلف

 موت وا رووح روح راكقم .الأ .ناك امف روقصلا نم, مامحلاا 5 ناذول

 ممةلمرم ةبايثو :ةدرخ“ عباسجا كيتليف :عرخآ ىلع انيتا ىتح لكن
 «مخرلا دوفوو نابقعلا راو حابولا يلع ىفست ةرفعم مدودخو

 ©) 2 للاست. 85) 2 نناول.
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 كلؤو هدلوو مع نيسل تاحكحا نم مني رثو هوبهتناف براضملا

 غلج ناك دقو رمع الو ففار ناك دقو رغصالا ىلع هانبا الا هيخا

 نب عقرملا اهدحا نالجر الا هباخصا نم مّلسي رثو *نينس عبرا
 ىلا ةرهسق دايز نبا ىلا دعس ىب رمع هب كثعب اداتسسملا نكات

 ماشلا ىلا هللا ىيبع برهو كيزي كله ىتح اهب لزي ملف « ةذبولا ه

 كعب هوذخا ةنيكس مآ بابرت لوم رخالاو ةفوللا ىلا عقرملا فرضناف

 اولخن كولع دبع ىنأ هل لاقف هقنع بدض اودارف نيسمل لقق
 كييبع ىلا هتعاس نم ىيسلمل سأرب دعس ىب رمع ثعبو © ةليبس

 دعس نب رمع ماقاو ىحبصالا ديزي نب ىلوح عم دايز نب هللا
 لسيحرلاب ساسنلا يف نذأ مث نيموي نيسمخل لتقم دعب ءالبركب نو

 اسأر نيعبسو نينثآ كدناكو حامرلا فارطأ ىلع سوورسلا تملمخو

 رشع ةعبسب ميمت تءاجو اسأر نيرشعو نينئاب اهنم نزاوق تعاج
 سيق عم اسأر رشع ةثلثب ةدنك تءاجو ريغ ىب نيصخل عم اسأر

 تءاجمو روعالا لالغ عم سوور حليل لسا ونب تءاجو ثعنشالا ىبا

 رشع ىنثتاب فيقت تعاجو ريهز ند ةمهيع عم سوؤر ةسمخ دزالا وو

 سن ليحب ناعس نبب ربع رماو “ورمع نب سيلولا عم اس
 ىلع ةروتسملا لماكملا ىف هيشحو هيراوجو هتانبو هتاوخاو ىنيسكل

 لتق نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةاثو نيب تناكو «لبالا

 نبا ىلع مع نيسحلا سأر لخدأ املو اولاق ءاماع نوسيخ ىيسحلا

 ايانث ةنارزيحلاب تعكني دايز ىبا لعج هيدي نيب عضوف دايز ور

 هل لاقف معلص هللا ليس, بحاص مقرأ ىنب كيز هدنعو نيسحلا

 ه) آن هذبرلا.
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 رمع لاقف ىنيثا هل لاقف دعس نب رمع هب قاف هسأر رئحاف هيلا

 وقِض ' كبي نا هّلَسف دايز ىب هللا ديبع ىنعي كريما كيلع

 ثيح هعم ليو هنود لتاقي نيسخلا ماما امثق ىلع نب سابعلا

 هدحو مالسلا هيلع نيسحلا ىقبو هيلع هللا ةجر لتق ىتح لام

 0 0 هسأر 5 فيبسلا 0 0 وح 1 هيلعو

 اءدف سلجو ةماعب متعا رث اهسبلف ةيسنلقب امدو سنربلا نيسمل

 يف وهوا كسأ ىنب نم لجر هامرف هح ىف هسلجاف ريغص هل ىصب

 ؛0 اهريغ ىلع لكتت تناك ةليبق لك نأ ريغ هولتق هولتقي نأ اوءعاش

 امل ءام نم يدقب اطدف نيسأل شطعو هلنق ىلع مادقالا نكنو

 هنيب لاحو هن لخدف عسب ويمن نب ىيصخلا أمهر حيف 3 دعضو

 نيبو هنيب .اولاخ تارفلا وح دال ىلع ىشمتي 0 هنع 86

 15 موقلا نم لجر هل عوتتاف هيف ناك ىذلا هعضوم ىلا فرصنان ءاملأ

 ب .ةعرز هيرضو .مهسلا مالسلا هيلع عونف هقناع ىف هغبثاف عسب

 ّق فيبسلا عرسلاف هدب نيس هاقذأو فييسلاب طييتلا كيرش

 هيلا لزؤنو طقسف. هنعطف ىكتلا سوأ نب نانس هيلع لجو هدي

 « هبا لونف هءادب تدعرأف عسأر ركيل ىحبصألا ديزي نب ىلوح

 90 لم م 5 لوح ميشا ىلأ مهعفدف هسأر رتحاف ديزي نب للبيع

 ىف ام ىلاو هريعلا نم هذخا ناك ىذلا سرولا كلذ ىلع سانلا

 «) 8 هدصوأ هوخأ. 5) 2 ليخ. ه0) 2 نيعلا .



 ارا

 نأ ةرخآلا يف را تدناو ايندلا ىف رحنا تمناف رشباف ةبوت كل

 ةيارلا مُّكق نا اًكيز هالرم ىعس نب ريع ىدانو اولاق « هللا ءاش

 نولئاقي نيسحلا :باحتا ,لزي .ملخ. برخلا « تيبشو اهب مكقتق

 | دقت, نم ؛لوأ ناكف ةتيبا لعا : ريغا دعم, قبب ارث ىح نولتقيو
 0 كافي لدي ملف ربتكالا "ىلع وهو نيش نب :ىلع. لئاقف هانم و

 فييسلا هتذخاو هعرصف قفليعلا نعم ىب رم هنعط لتق 0

 رايطلا رفعج ىب هللا دبع نب ىدع لثق رت هعرصن ىواديصلا

 ا دع نب ىعرلا نبع لدقا ثا ىنيمتلا لشمت نيا ورع هلت

 عسب ىنهجلا رشان ىب طيقل هام بلاط ىنا نب ليقع ىب دمحم
0 0 1 0 9 

 ااا (نياركي, وبا لتقف رب, ىجسالا, لسيقم» نب ,ىعس نب ورع

 انو ارلق ءهلتقف عسب ىوتغلا ةبقع نب هللا ىبع هامر ككع ىبا

 نمثعو رفعجو هللا دبع هتوخال لق ىلع ىب سابعلا كلذ ىأر 5

 ةيرماعلا نينبلا مأ اعيمج هماو مالسلا ٍعيلعو هيلع ىلع ىب

 ىتح مكديس نع اوماحن متنا ىسفنب اومدقت كيحولا لآ نم

 مالسلا هيلع نيسحلا ماما اوراصف اعيمج اومدلقتف هنود © اوتومت

 ا امرصخلا بايت: نب قناه ليغ موو عهوجوب © هنوقي

 ةلثفت ىلع ىبارتعج هيخا ىلع لج مث هلتقف ىلع ىب هللا ,دنبعوم

 جرخ ارث هلئقف هسب ىلع نب نمثع ىبصألا م ديزي ىمرو اضيا
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 اا

 ةمالسلا هينمتل الو مايالا هلواطتل ىيسحلا ىلا كقعبا رث ىلذ سعب

 ىلع لوزنلا حباخكا ىلعو هيلع ضروغاف ىلا هعيفش نيكنتل الو ءاقبلاو

 هيلا فخراف  اوسبا ناو ىلا هباصتازر طب !كصاياق كوباجبا اف. ئبكح

 نب ويش نيب لخو اندنجت لوتعاف لعفت رف ناف قات قاع هسنان

 5 ير يراد انرماب هائوسما كق اناف ركسعلا نيبو ىشولل ىذ

 سيمثل ةيشع يلا ضهنف موقلا ىلا اودهنا نا هباحصا ىف دعس

 ريخأت ىيسلل علاسف محملا نم نولخ لايل عستل ةعملل ةلهلو
 اوهضي نا ةعباصكا نيسحلا مماو اولق ةوباجاف دغ ىلا برسل

 ءارو نم اورفتكج ناو تويبلا ماما اوذوكيو ضعب نم عضعب عبراضم

 10 نم اهدوي التل ريتك ابصقو ابطح هيف اومرضي نأو !ًدودخا تديبلا

 نين ةادغلا دعس نب ريع ىلص انو اولق ؛ءاهراخةيف تويبلا رابدا

 ىذ نب رمش هترسيم ىلعو ٍجاحاحْلا نب وربع هتنميم ىلعو دباكتاب

 نايحولا لآ نم ةيوعم نب وربع نب ليبخرش رمش مساو نيثوإل
 ةلاجرلا ىلعو سيق نب ةورع ليل ىلعو ةعصعص نب رماح ىنب نم

 اذ « ىبعو 2< كعس نب رع ىلهم ليز كيب ةباولاو 5 نب كثسبش

 الجار نيعبراو اسراف نيتلثو نينخا اوناكو هباحتا اصيا مع نيسحلا
 هترسيم ىلع رهظم نب بيبحو هتنبيم ىلع نيقلا نب ريهر لعجف

 مامأ هعم اوفقوو فقو مث ىلغ نب سابعلا هيخا ىلا ةيارلا عفدو

 ىلأ -نيسخاب مجهكج ناك ىذلا ةايزي :ىب رخغا راكاو © توينبلا

 ه١ كل اًيسارم كتيتا لفقو ناك ىنذلا ىتم ناك ىق هل لاقف نيس

 اهنا معن نيسحلا لق ىتم ناك امم برت ىل كلذ ىنفأ ىسفنب

 ف اذ نع



 انارلا

 نيسحلا لانق ىلا لجرلا هّجو اذا دايز نبأ ناكو اولق 2 «ميور نب
 اونك ليلقلا الا هنم فبي رثو ءالبرك ىلا نولصي ريثللا عمخل ىف

 دايز نبا ثعبف نوفلخابو 5 نوعدتريف نيسحلا لاتق نوعركب

 نا هرماو ةفوكلا ىلا ليخ ىف ىرقثملا نجرلا دبع نب ديوس
 ىف فيطي وه انيبف هب اتت فلخت دق هدجو نف اهب فيطي 5

 ةفوللا محق ناك دق ماشلا لها نم الجر دجو نا ةِفوللا ءايحا

 هقنع تبرضف هب رماذ دايز ىبا ىلا هب لسراف هل ثاريم بلط ىف

 ىلع بايز ىبا .باتك .دروو اولق « اوجرخ كلذ .سانلا ىأر ايلف

 هنم اوقوْذي الف ءاملا هباكتاو ىيسحلا عنمأ نا كعس نب رع

 نب رمع ىلع درو ايلف نافع نب نامثع ىقتلاب اولعف امك 6 ةوسح ى

 ل للا يارا سانا دع

 ءاما نيبو هباحاو نيسحلا نيب اولوكو ةعيرشلا ىلع خينيف
 اولق < ىتاطع نيسحلا باحا ثيكف مايا ةتلثب هلدقم لبق كلذو

 ىلع نب سابعلا هاخا رمأ شطعلا هباحاو نيسحلاب كتشا انو
 اسراف نيتلث ىف ىضمب نا ةعصعص ىب رماع ىنب نم همأ تناكو ني

 لاح نم اوبراجف ملا اونأي ىتح ةبرق لجر لك عم الجار نيرشعو
 ىتح لاله نب عفان مماماو نأ وحن ساعلا ىسف هنيبو منيب
 ىلع 0 عدلا جاحد نب ورع متعنف ةعيرشلا نم اوند

 آلا نيسحلا ةهلاَجَر مجتقاو اهنع مولازا ىتح دعم نمي ةعيوشلا
 هاملا ارلصوا ىتح نع نوبذي هباككا ىف سابعلا فقوو جبرق اوعاف و

 امأ فعس ىب رع ىلا ا نا م



 اري

 هاذ كيموعقا' أم ةلسفا" ىيسألل ىلا كلطنا ئلظنخا نيفس نبا

 ا ا 0 اذه للص نأ ىنع هغلبآ نيسلخل لاقف هغلباف

 ل اوردغف هب تقثوف يلع مودقلا ىنولعسيو هل ماها لآ نوركذي

 تيلعف توند املف لجر فلا رشع ةينامث هنم ىنعياب نأ دعب

 5 كلبقا دنم ثيبح ىلا فارصنالا ثدرأ ىلا هب اوبتك ام رورغ

 ىلو ناكملا اذه ىف ىف عجحج ىتح 0 ديزي نب رحخآ ىنعنف

 ىل ظرف عجرف 1 ىنح ىنقلطاف خسام محرو ةخبيرق ةبارق كب

 ةللاو هلل نجلا "ريع ”لللعف“ ىلع ىبا نيس باوج انهت 01-7

 نبا ىلا بتلك رق نيسحلا ةبراحم نع « ىفعأ نا وجرال ىنا
 ؛0 ىق هيلا بتك دايز 'ىبا ىلا هباتك لصو .املف كلذب هربك . دايز

 اذاف كيزيل ةعيبلا ىنيسحلا ىلع ضرعاف كباتك تمهف دق هباوج

 ىهتنا ايلف ىِيُر كيتأيل كلذ ىلع هعم نم عيمج ىف عياب
 ةيفاعلا ديري دايز ىبأ 5 بسحا ام لاق دعس ىب رع ىلأ هباننك

 نيسحلا لاقف ىيسحلا ىلا دايز ىبأ باتكب دعس ىب مع لسراف

 اة توملا الا وه لف !كبا كلذ ىلا دايز نسبا بيجأ .ال لوسلل

 جرت بصضغف كلذب دايز نبا ىلا كلعس نب ريع بتكف هب اًبحرف

 نب ”راككو ريم نب (قيصعلا هجلو رق ةليضتلا' لا: :مياكلا تدك

 دعس نب رمع اونواعيل نشوجلا ىذ نب رهشو 5 نب ثبشو رجعأ
 ضومب لقعذ ثبش امإو هل ههجو امل ٌكفنف رمش اماف ههممأ ىلع

 2 لاتق ىلا يرخاف انتعاط ىف تنك نأ صرامتتا دايز ىبا هل لاقف

 تفر نب ثوحلا اضيأ مجوو جرخ كلذ ثبش عمس املف انودع

 «) آب ط افعأ. 2) 2 هزوانك نأ.
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 مسرع

 انرودبي ىتح لاتقب تأدبا نا هركا ىلذ مع نيسكل لق ميغ نم

 ى (فو تارفلا لحدش ىلع انم برقلاب *بيرق انهاهف ريهز هل لاقف

 نيسللل لق ىحاو هجو نم الآ اهب ند ثاوفلا :كيسحلا لضاخ

 لاقذ رقعلا نم هللاب ذوعن نيسلمل لق رقعلا لق ةيرقلا كملت مسا امو

 ءالبرك اونا ىتح هعم راسف لونن رث اليلق انب رس ركلل نيس و

 اذهب لونا لاقو ريسملا نم جوعنمو  نيسكل ماما هباككاو رخخآ فقوف

 هل اولا ناكملا اذه مسا امو نيسكل لق بيرق كنم تارفلف ناكملا

 هريسم لنع ناكملا !ذهب ىاأ رم. ىقلو ءالبو برك تاذ لق ءالبزك

 ظح انهاه لاقذ همساب ربخأت هنع لأسف فقوف دعم اناو نيفص ىلأ

 موي ناكملا كلذب تظحفف هلاقتاب نيسمل رما رث انهاه نولوني

 ار شعب ككلذ كعب لكقو نيتسو ىددحا ةنس نم مرا رع ءاعبرالا

 ءاليرك هلوؤن نم ىناتلا مويلا ناك املف «ءاروشاع موي هلثق ناكو مايا

 نب رمع يورخ ةصق تناكو سراف فلآ ةعبرا ىف كعس نب رمع هافاو

 مليدلاو « ىرتسد رغكو ىرلا هالو فايز ىب هللأ كيبع نأ لسعس

 نيسلل رما ثدخن اهيلا ريسملل ركسعف اهيلع هدهع هل بتكو

 ىلا راس هنم غرف اذاف ىيسلمل ةبراح ىلا ريسي نأ كايز ىبا درماف

 نيس ةبراص هةركو دادز نبأ ىلع ك.عس ىب رع ًاكلتف هتيالو

 هباحتا ىف راسف اذا ءيساف لق اندهع انيلع تذرف دايز ىبا هل لاقف

 نيسلا قاو ىدح. ىنسيو قولا ىلا هعم اوججتن نيذلا كنتوا وم

 رق كعس ند رع لاق مث دعم ىميف كيري نب رج هبلا مضنأو

 0( 12 ىةيسد 5



 5355ج بيبرس وسائر ا

 الزل

 ثبلط ام هللاو ةقحلملا هذه ىبرف نكلو توملاب كعب ممست

 لا طق حا هيلع اناو ىبلط لون تفخ الا اطق ءافيش اييلع

 انع كسفنب تيبغر نأ اما. ىنيسمل لق كل ىهف اهذخضف هتقبس

 ةهعنم ةيدابلا وك ليمي نأ دارأ ام لك ديزي نب رخل هعمو لئاقم

 ىح انفايتم ”اليلق لاف البرك .ئهسي خلا ناكملا ل ىبتنا 22

 موقلا نم لبقم بيج ىلع بكارب وه اذان ىونين ىلإ قيفكا

 ملسي رثو ول ىلع ملس هيلا ىهتنا املف هنورظنتني اعيمج اوفقوف

 !ذاف هأرقف دايز ىب هللا ديبع ىم اياتك رثْل لون رث ىنيسلل ىلع

 ,,ىذلا ناكلاب هباكتاو ىلع نب نيسحلاب عجججت دعب اما هيف
 دقو هم الو رمَخ ريغ ىلع ءآبعلاب الآ هلك الو قناتك كيفاوي

 ءمالسلاو كلذ ىف كنم ناك امب ىنربخب نا اذه قناتك لماح .ترمأ

 ريمالا رما نافنا نم كب ال لقو ىيسلل هلوان رث باتكلا رتل أقف

 هلع ىلع ريمالل لعجت الو ناكملا اذهب لوناف دايز نب هللا ديبغ

 ,:ىتلا ةيوقلا هذه ىلا اليلق انب مكقت مالسلا هيلع نيسخل لاقف

 ىهست ىتلا ىرخالا هذه وا ةذيرضاغلا قو ةولغ ىلع انم

 نأ ّا بتحك ريمالا نا رمل لف ايهيدحا ىف لزننف ةبقسلا

 نب ريمبب لاقف هما ىلا كهتنالا نم كب الو هم ريغ ىلع كلحأ

 ريغ انذأب مل ول هللاو هللا لوسر نبا اي ىماو ىأب نيسحلل  نيقلا
 9١ ملهف ه 2غ نم انيك نمب فيكف ةيافك جيف انل ناك ءالوف

 انينأي نم لانق نم انيلع رسيا الرع لانق ناف ءالوغ وجان انب
 ه) آب 2 ءآرم . 020. هط. 11, "هر 5. )5  2 ةيرضافلا. ) آب هدصع#

 ريغ نم.



 اذال)

 ويمالا ىلا كب فلطنا نا هللاو كيرا لق كيرت ىنلا ام ركلل

 داك اهلفا بذل كذبانأ هللاو اذا ىيسلمل لق كير نب هللا دينبع

 كىقرافا ال نأ ترمأ امناو كلاتقب رموأ رث ىنا ملل لق امهنيب لادجل

 كنيبو ىنيب لعجت نا وهو كبرح نم ةمالسلا هيف ايأر تيأر دقو

 اًقَصَن نوكتاز راكم ىلا كرت الو ةفوكلا كلخدت ال «اقيرط ة

 انهاه نُكف نيسلممل لق ريمالا ىأر انيتأب ىتح كنيبو ىنيب

 ال ناكلا كيلت'نبو تيذعلا قليرطا نم ةامسايتم ثان

 ىلا اوهتنا !ىتخ اعيمج اراسف اليم  نيتلتو ةينايث بيذعلا

 نم ةولَغ ىلع امهنم قيرف لكو اعيمج !يلزنف تامايمل بيذع
 فقيرط ىع انمايتم كلذ هعضوم نم نكس لترا رق ءرخآلا 0

 وظنف كانه اعيمج اولونف لئاقم ىنب رصق ىلا ىهتنا ىتح ةفوكلا

 نب هللا ديبعل هنا ربخأت هنع لأسف بورضم طاطسف ىلا نيسمل

 نيسلل لساق عناسرفو ةفوكلا لها فارشا نم ناكو ئفعجا ر

 نيسلمل اذه لقف لوسرلا هاتاذ هيلا ريصملاب هرمأي هيلاوم ضعب هيلا

 تجرح ام هللاو هللأ كيبع لاقف هيلا ريصت نا كلأسي ىلع ىبا 5

 هتعيش نالذخو هنبراخ يرخ هنيأر نم ةرثكل الآ ةفوكلا نم

 الو قاري نا بحا تسسلف هرصن ىلع ردقآ الو لوتقم هنا تملعن
 هترصن ىلا هاددو هتبق هيلع لخدو ىشم ىتح نيس لعتناف هارأ
 ىف كيعسلا ناك كعياش نم نا ملعال ىلا هللاو هللا ديبع لاقف

 ةفوكلاب كل فلخا رو كنع ىنغأ نأ ىسع ام نكلو ةرخآلا

 05 ىسفسن نان ةطحلا هذه ىلع لمحت نأ هللب كحد شتناف اًرصان

 «) آب 2 :همؤؤهدق اقيرط . 00. 18ه. 11, 71,15. 5) 2 ارشابتم .
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 ايل

 ىتح راسف بحت ابك وهف هيلا تقبس ناذ هيلا انب ليف كنع
 فلا اوناكو ليخل تلبقاو هرهظ ءآرو لبخل كلذ لعجو هيلا فبس
 رمل اريح .اذإ !ىح !يييربلا رق ىقينتلا قيربا ند خلا 2000

 رث مليخ ترمغتو اوبرشف كلاب عولبقتسي نا هنايتف مع 5

 و ترضح اذا ىتح ٍهيديا ىف اهتنعاو علويخ لظ ىف ايي

 ىلصاو كباحتاب ىلصت وأ انعم ىلصتا هرحلل مع نيسمخل لق رهظلا
 ىلصف مع نيسلل مدقتف كتالصب اعيمج ىلصن لب رثل لق ىئاكعاب

 اهيا لق مث موقلا ىلا ههجو لوح هنالص نم لتتفنا املف اعيبج جب

 55 مكينك ىلا ىنتح مكتأ من ىلا مكيلا مث هللا ىلا ةرذعم سانلا

 ,م مكقيتاومو مكدوهع نم هيلا ىتمطا ام ىويتيطغا نافذ مكلسر ىلع

 تّثج ثيح نم تفرصنا ىرخالا نكت ناو مكرصم مكعم انلخد
 ىدان رصعلا تيقو كج اذا ىتح هيلع اودري ملف موقلا نتمكسأت

 هيلا لتفنا رق نيقيرفلاب ىّكتصف نيسلمل مذقتو ماقأ رف نيسلل نذوم

 هذه ام ىردن ام هللاو كيزي ىب 7 لاقف لوالا لوقلا لشم داءاف

 5 نيجرخلاب ىندبا مالسلا هيلع نيسمل لاقف ركذت ىتلا بنكلا

 ىدي نيب ترثنف ًابتك نيعرام نيجرخ قأت عبتك امهيف نيذللا
 نم اعيش كيلا بتك ىمم انسل اذه اي رل هل لاقف هباحصاو رثل

 كب مدقن وا.كانيقل اذا كقرافذ ال نأ انرمأ كقو بتكلا هذه

 مالسلا هيلع ىيسلمل لاقف دايز ىب هللا ديبع ريمالا ىلع ةفوكلا

 ه١ ىأو مث اهيكرذ هباكصأ رماو الي ع ةلاعناب رهأ من كلذ نود توملا

 نيسللل لاقذ كلذ نيبو هنيب موقلا لاح راجلل سك اصنم دهجو

 «) 2 هدصمذ ّركلل



 لا

 ونب لاقف رصان اهب كل ام هللاوف ةفركلا ىلا ريسملا عدو كعضوم ىلا

 "اخ مللم انيك نعب شئعلا ىف. امنيل' اما وعما اوناكو ليقع

 دعب شيعلا ىف 1 اف نيسلل لاقت تونغ ىتح نيعجارب انسلو

 رو ثعشالا نب كمحص لوسر اهب هلفاو ةلابز ىفاو املف راسو الوهم

 همأ نم هيلا هب بتكي نا ملسم هلأس ناك اب ديعس نبا و

 لابس ملسم ناك دقو هوعياب نا دعب هابا ةفوكلا لمأ نالذخو

 ربثكل ةكصب نقيتسا باتكلا اق املف كلذ ثعشالا نب بمح

 ااسلا هديخلا | رق ةورع نب :ىفاضو ليقع ىب ملسم لتق ةعظفاو

 دقو ةمرلا ىطب نم هيجو ىذلا هلدسر رهسم نب سيق لقب

 دقو ملسم ربخ اوعمس املف فيرطلا لزانم نم موق هب ناك ؛١

 هعم فبي رثو هنع اوقرفت كضعو راصنا ىلع مكقي هنا اونظ اوناك

 نم لجر هيقلف فيقعلا ىطب ىلا ىهتنا ىتح راسف هتصاخ الا

 نيب ام ٌليخل دايز 8 ديطوتب هبخاو هيلع ملسن ةمكع ىب

 ثينإ ىسفنب فرصنا هل لق رث هل !ًدِصر بيذعلا 0 ةيسداقتلا

 ىيذلا ىلع نلكتت الو فييسلاو ةنيسالا ىلا الا ريست ام هللاوف 5

 نيس هل لاقف كبرح ىلا ةردابم سانلا لوا كيلوا ناف كيلا اوبتك

 لزن ىتح ىصضمو هيلع ملس رث اريخ تيزجت تيغلابو تحان لق

 ناكو رخل تشاو راهنلا فصتنا املف راسو لترا مث اهب تاب ةارسب

 نيقلا ىب ريهرل نيسلل لاقف ليخل هل «تعءارت ظيقلا ىف كلذ

 ليقتسنو انروهيظ فلخ هلعجن فرش وأ هيلا احلي ناكم انعام امأ

 6 82 تلرد /
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 لاقف كدج محو هللا مسح نم هكجرخا ام هللا لوسر ىبا اب

 نم /لوجنر ؛امل 'هيلعا مدقاا لأ قولأسور لل اوبتك ةةفوكلا لقا نأ

 هللا كدشنا عيطم ىبا هل لق عكبلا ةناماو فشل رئاعم ءايحا

 هيلع نيسلمل هل لاقف نلتقتل اتينا ى .ىتل هلاوف ةفيكلا قات نا

 5 رق,« ىنضمو هعذو مث انل هللا بتك ام الا انبيصي ىل «مالسلا

 هلع لأسف بورضم طاطسف ىلأ رظنف دورز ىلا ىهنانا ىننح راس

 يري: كم نم لقا ”اجاحخأ  ناكو 00 نب ريهرل وه هل ليقف

 تناكو هاقلي نأ ىبان كيلكا ىقلا | نأ نيس نيس هيلا لسراف ةقوكلا

 لوسر ىبأ هايل ثعبي هللا ناحبس هل تلاقف هنجوز ريهر عم
 ؛هملخ مالسلا هيلع نيسلخل ىلا ىشحي ماقف هبيجت الف معلص هللا

 برضو علقف هطاطسفب رماف ههجو قرشا دقو فرصنا نا ثبلي

 ىمكقتف فلاط تنا هنآرمال لق رث ىيسملل طاطسف ىزل ىلا

 ىلع ىسفن نطو دق ىناذ كلونم ىلا ىلصت ىتح كيخا عم

 يحل نم العض نب فما نري ف سا ١
 !ةدحا جهنم دعم مقي ملف مكقتيلف 0 نمو مقيلف ةداهشلا مكنم

 6 لحر امو اولق «ةفوكلاب اوف ىنتح اهيخاو ةأرملا عم اوجرخو

 لاقف 0 0 ذلاسف كسا ىف نه لحب هاقلت دورز نم نيسلل

 ةدرع نب قاثو ليفع نب ملسم لاق ىتح ةئوكلا نم جرخا م
 نوعجار هيلا انأو هلل انا: لاقف ايهلجراب نورجج نايبصلا تيأرو

 :لوسر ىبأ اي هللا ءكدشنن هل 2ليقف انسفنا بستك ءهللا دنع

 فرصنا كعم مارن يذلا الوم كتيب لما سفناو كسفن ىف هللا

 4 8 هسم# مالسلا هلع. 3) 2 عجر. ) 27 هيما هللا كنع.
 0) 2 لاقف. "2 > كدشتنا.



 اهم

 فن ميعنتلا ىلا لصو كقو ارئاس ةكم نم ىلع نب نيسمخل لصف

 ديزي ىلا هب فلطتي ءانحو سر اهيلع نميلا نم ًةلبقم أريع

 مكنم ٌبحا نم لبالا باحعال لقو اهيلع امو اهذخاف ةيوعم ىبا

 بحا نمو هنبكك ايسخحأو ةعأرك هانيفوأ نارعلا ىلا انعم ومس نأ

 ضرالا نم عطق ام ردقب ىركلا نم دانيطعأ انهفاه نم انقراغي نأ 5

 ىلأ ىهتنا هاذا ىتح راس مث 2« نووخأ هغم. ىضمو موق هقرافف

 ةكم كيري قارسعلا نم البقم رعاشلا قدزوفلا كانه هيقل سافصلا

 قاوعلاب سانلا تفلخ فيك نيسفخل هل لاقف نيسلل ىلع ملسف

 نيسلل ىضمو هعّدو رت كيلع غفويسو كعم جبولقو جتفلخ لق

 ةقوكلا لها ىلإ بتك ةةمرلا ىطبب راص اذا ىتح مالسلا هيلع

 2 نم هناوخا ىلا لع ْض 00 تيرا ا هللا مسب

 مل صن نم

 3 1 ةمرلا ىطب نم مكيلا قانكو رخذلا لضقاب ككللذ ىلع 5

 سيف عم باتكلاب ثعب مث « مالسلاو مكيلا وب دا يا يع

 كثعبو رين نب نيصح هذخان ةيسداقلا قلو قى راسف رهسم نبأ

 نأ هب رماذ هللا كيبعل ظلغا هيلع لخدأ املف دايز نبا ىلا هب

 نييسلخل راسو «تاف حرطف ةبحرلا ىلا رصقلا روس ىلعأ نم حرطب

 وهو عيطم نب هللا ديع هيقلف ةملا ىطب نم مالسلا هيلعو

 ىماو تننا ىناب هل لقو نيسلمل ىلع ملسف قاوعلا نم فرصنم

 ه) 0هذك ةنطو 20556 0”هم>85 16 ةه2ق. 85) آب ةمولا. 6) ط لغأ نم

 ةفيكلا . 0) 2 هدمعأ ىلل . 0) 2 مكعوش . ٍ



 اة

 تيلط قروش تلبع ناو ةرزاؤم لاو ةفناكملا كل لعو كلبلا اذه

 راطقالا لعأ درومو ىلفآلا لها عمج# هناف ميل اذهب رمالا اذمع

 انو اولق «هلانت نا توجرو ديوث ام كاردا هللا نذاب كمدعي رن

 هل لاقف نيسفل ىلا سابع ىب هللا طبع داع ثلاتلا موهلا ع

 5 ةدلبلا هذهب مقآو ةركغ ميق جناث ةفوكلا لحهأ برقت ال مع «نب اب

 انوصح اهب 0 ضرأ ىلا رسف تيبا ناف اهلها ديس كنان

 5 نع نوكنتف ةعيش اهيف كيبالو ةضيرع ةليوط ضرأ ىو اباعشو

 تلعف نأ وجرا ىلاف قاسفالا ىف كنامد ثبتو ةلوع ىف سانلا

 نب اب مالسلا هيلع نيسل لق ةيفع ىف بح ىذلا كتا كلذ

 0 تعمرع كق ىلأ ريغ ففشم مصان كنا ملعال ىلا هللاو مه

 عم الف ارئاس ةلاح ال تنك ناف سابغ نسبا لق يورك

 منافع: نبا: لعض امك لتقمت نأ, .نمآ :ال قاف قايسصلاو داندنلا

 لفالاب يورشل الا ىرأ ام مع نيسمل لاق هسبلا نورظني هتيبصو

 وو ريبزلا باب رف نيسمل دنع نم سابع نبا جرخف دلولاو
 5 لثمم رق 000 جووخ ريبولا نب اي كنيع ترق هل لاقف سلاج

 ؛ ىوقنن نأ تحدت ام ىورسقنو ىرفصأو ىضيبف وكلا كن الخ

 اهييما ةطرش 0 هضرتعا ةكم نم نيسلخل بخ امو اول

 ردمالا نا لاقف كنإخل نم ةعابج ىف صاعلا ىب كيعس ىب ورع

 عفادتو نيسلمل هيلع ه عنتماف كتعنم الو فرصناف فارصنالاب كرمأي

 هد نأ فاخن ىكيعس نب وريغ كلذ غلبو طايسلاب اويرطضاو ناقيرفلا

 امو اولق «فارصنالاب هرمأي هطرش بحاص ىلا لسراف رمالا مقاغتي

 ه) آب ىبأ اب ه6 ملصق طوق انو. 9, 15. 5) 2 ىلع. 6) 2 عنتماو.
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 نازل

 دب

 نيتس ةنس هكا اىت,نم نولخ ثلتل ءانلتلا معد ليقع نبأ

 هيلع ىلع نب نيس خو ( ةيوعم اهيف تام ىتلا خنسلا قو

 نب نيصخاب دجو داير: نبا نأ مث ءكيلا كلذ ق اذكمإ نم - السلا

 هرماو ةقفوكلا لأ نم سراف فلآ ةعبرا ىف هطرش ىلع ناكو ريمن

 نم « ٍذوفنلا درا نم عنميف *ناطقطقلا ىلا ةيسداقلاب ميقي نأ و

 ال نم وأ اريتعم وأ اجاح ناك نم الا زاجتمل ىلا ةفوكلا ةيحان

 5 ىلع ليقع نب ملسم باتك درو امو اولق « نيس ةاليم جهتي

 نم ىنعيإاب دقو هلها بذكي ال كتارلا نا مالسلا هيلع ءنيسمل

 كعم سانلا عيمج ناف مكقاف لجر فلا رشع ةينئابثت ةفوكلا لها

 0 نكلاو ورق :ىعا ىع,املفا نيفشا قا لآ ىف قل 'ىآر الورم
 نيسفل ىلع لخد ىتح لبقاف سابع ىب هللا ىبع كلذ غلب راهخلا

 لق قارعلا ىلا ريسملا كيرت كنا ىنغلب كق مع ىب اب لاقف مضر

 كلذ نم مع ىنباب هللب كذيعأ هللا دبع لق كلذ ىلع انآ نيسمخل

 ريستا هللا دبع هل لق ريسملا نم كب الو تمزع دق نيسمخل لاق

 كلذ اولعف 4 اونك ناف مدالب اوطبضو هنع عريما اودرط موق ىلا و

 جتوبجج هلاعو مايلع عريماو يلا كنوعدي امنا اونك ناو جيلا رسف

 اولذخ امك كيلذخ نأ عنمآ الو برلخل ىلا كنوعدي اهنا هناف

 دبع غلبو «تلق اميف رظناس مع نب اب نيسلل لق كاخاو كابا
 هل لاقف هيلع لخد ىتح لبقات نيسلل هب مهي ام ريبزلا ىب هللا

 كتعيش ذا تبتكو نادلبلا ىف كلسر تنتبو ميدل اذهب تقا ولوو

 نع ديزي لابع تيغن كرما ىوق اذاف كيلع اومّدقي نأ قارعلاب

 ©6) آب 2 دوقنلا. .5) 2 ىلا .. 6) آب امهيلع. .©) 2 ناك.



 ا ةم

 رهظ أ هب يف ليقع نب ملسع دايز نبا رمأ » ؛ نئاخل كتمثأ

 ةبحرلا ىلي امم رصقلا باب ىلع 2و سانلا ىلع هب فرشاف رصقلا

 عبذا مث ةبحرلا ىلا هسأر طقسف كانه هقنع تبرض هوأر اذا ىتح

 كلذ فو نيكي نبا رجا اوقنعا بر كوان ىذا ناكوا تما

 ١ ىدسالا ريبزلا نب نجرلا دبع لوقي
 ىظناف ثوملا ام نيرخت 2

 ليقع نيأو قولا هلا ىناسم ىلا

 : ا مش نق لطب ىلا

 ليتق رامط نم ىوبي ا

 10 ( 0 نامزسلا 0 امهباص

 ليبس لكب ىبسي نم تيداحأ

 ا توملا ريغ نا ايس رف

 ليسم لك لاس ىق م مضتو

 بتكف امهيف « ابنلاب هيلا بتكو كيزي ىلا امهسوورب هللا كيبع ثعب رث

 هةدقو كيلتل مزاخل لعف تلعف كقو كب نظلا كعت م ديزي هيلا

 مصنلا ىف تركذ امك الو ىل هاشفف رمالا ىع كيلوسر تلأس

 دق ىلع نب نيسُل نا ىنغلب دقو امهب صوتساف ىأرلا لضفو
 عضو هيلع نويعلا ءكْذت كلبق ام ىلا اهّجوتم ةكم نم ةلصف

 غ نم الآ لئاقت ال نا 0 ماسيقلا لكضفا مقو ىرطلا ىلع داصرالا

 ا عم هيلا نيسأرلا ذفنا ناكو موي لك ىف ربخلب ىلا بتكاو كلناق

 0 لتق ناكو ئميمتلا سورآلا نب ريبؤلاو ىادمهلا ةبتح قا نبا

 ©) 2 اتيلان. 5) 2 لضف. ه) 1م 2 كرداف .



 اك

 ريغ هيلا ثعبي نأ دككو شرق نم لجر ةثام تعبا تيرخ نبا
 ىتلا راحلا اونا ىتح اولبقذ عقت نا ه ةيبصعلا نم افبخ شيرف

 ذخأو دوف رسكف ىمزف ملتاقف اهريحاتا ليقع نب ملسم اهيف
 ىقو هيلع لخدأ املف دايز نبا ىلا هب اوراصو اهبكرذ ةلغبب قأذ

 قري ريمالا ناك نأ لق ريمالا ىلع ملَس هل اول ةزوالإل فنتكا:
 ىمالس هيلع رثكيسف دري رف ناك نأو هيلع مالسب عفتنا اذ ىلتق
 اعمزم تينك نافذ ملسم هل لاقف ءاقبلا وجرت كناك دايز نبا لاقف

 صوا هل لاق ىبوق نم انهاه نم ضعب ىلا صوأ ىنعدف ىلتق ىلع

 نس لكا هل :لاقف ؛صاقو ىاأ ىف كعس نب ريع اى رظنف .افعش اع
 ىلا برقا موقلا ىف سيلف كيلا ىصوا ىتخ تيبلا اذه فرط يا

 لاق ىتيصو لبقتا هل لاقف ةيحان ةعم يو ل

 ىنع ضقاف مثرد فلأ رادقم انيد انها ىلع نأ ملسم لق معن

 5 اهب لثي الثن ىتج دايز ىنا نم بمعوتساذ نلتق انا اذاو

 ىلاح هيلعي كلبق نم اًدصق اليسر ىلع نب نيسمل ىلا ثعباو
 امب نبخاو ةعيش هنا نوحي ىنينلا اوه ردغ نم هيلا ترص امو 5

 لجر فلا هءرشع 0 نا ناو

 ناك ىقو ؛ةقوكلا لعاب رثغي الو هب ميقيف هللا مرح ىلا فصنيل

 نسب رمع هل لاقف ثبلي الو مدقي نأ نيسل ىلا بتك ملسم
 هريخاف دايز .ىبا ىلا فرصناف ميعز هب اناو هلك كلذ ىلع كل دعس

 ىف تأسا ىق دايز نببا هل لاقف ملسم هيلأ هب ىصوا ام ّلكبو»
 اميرو نيمآلا الا كنوخب ال هنا ليق دقو كيلا هسا ام كثاشفا

 ه) 2 ةيصعلا. 5) 2 سا. 6) آب هدصوأ رشع ٠



 ارم

 ىلع ةيثاق ةأرما اذاذ ةدنك ّىح لخد ىتح ليللا ةملظ ىف دهجو

 هتلخداو هواك ملسم عم فخ نم تناكو اهنبا رظتنت اهراد باب

 ؛ نامتكلاب هترماو هتملعان رادلا ىف اذه نم لاقف اهنبا ءاجو 1

 دجحسملا اولخد موقلا نأ ىط تاوصالا ىقف امل دايز نبأ ن

 ةعم لدجاسملا ناكو اذحا هدجحسملا ىف نورت لع اورظنا لاقف

 رق بصقلا 5 نانطا نولعشي اولعجو ادحا اوري ملف اورظنف رصقلا

 نحأ :اوري ملف ارئيبتت' عل ءوصبل حملا بحب ىف 0 5
 ايفرصتأو ا اوئذخ دق ميقلا نا دايز نبا لاقف

 ل عومشلا تعضوو ددحسملا ف سلجو هعم ناك نميف

 10 ةافرعلا نم لجر نم ةمذلا تب الآ ةفوكلاب ىدانف ايدانم رمأو

 نيصح اب لق رت سانلا عيتجافن ىجسملا رضحج مث 0 طرشلاو

 نم ةّكس باب عاض نأ كما كتلكت ةطرشلا ىلع ناكو ريمت نبا

 عقت ىتح اراد اراد رودلا ىقتساذ تحكصا اذذ ةفوكلا ككس

 املف رصقلا لخد مث دىجسملا ىف ءاشعلا دايز نسبا ىلصو هيلع

 !ا نب ديح جلثأوا ىف لخدو هيلع اويلخدف سانل سلج مجبصأ

 ملسم ىتلا ةأملا كلت نبأ لبقاو هريرس ىلع دعم هدعقاف ثعئشالا

 ذتنيح وهو ثعشالا .ىب دكيحن نب نجرلا دبع ىلا اهتيب ىف

 نكرلا دبع ليقاف هدنع ملسم ناك هربخات فقمعار نيح مالغ

 هيلا رساف دايز نبا عم سلاج ههو ثعشالا نب دمح هيبا ىلا

 2 نب ملسم نأ ىربخا لاق كنبا هب كرأس ام دايز نق لاقف ىبخل

 ديبعل لقو ؛ةعاسلا هب ىنتآف فلطنا لاقف انرود ضعب ىف ليقع

 ن) 2 هرممأ لكسملا 3. 25) 2 بانطأ .



 اةهز'

 نب ملسم علب انو «كانه هقنع كتاب رضف قوسلا تسد ىف ىناهب

 دقعف اوعيتجاف هدعياب مك ىميف ىدان ةورع نب ىناه لتق ليقع

 ملسمل كقعو' ةعيبرو ةدنك ىلع ىدنكلا زيرك نب ىجرلا كبعل

 ىلع ىواديصلا ةمايث قال ىقعو دساو ميحذم ىلع ةجسوع نبا

 شرق ىلع ةريبفا نب ةدعج نب ساسبعلل كلكلفعو نادجو مهمهذ 5

 ةيقب ىف وه هعبتاو رصقلاب اوطاحا ىتح اعيمج اومّدقتف راصنالاو

 هسيلع رضح نعم رصقلا 2 دايز نب هللا نينع ىصختو سانلا

 اوناكو طرشلاو ناوعالاو ةفوكلا لما فارشا نم تقولا كلذ ىف

 ىنح كلذب .اولارب ملف رصقلا نع رددلا نم ذوعامبلو كال 10

 لع فاوشأ نم هدنع ناك ىل دايز نب دللا ديبع لاقو « اوسمأ

 موقلا اوفوضف روسلا نم ةيحان ىف مكنم لجر لك فرشيل ةفوكلا

 روش نب عاقعقلاو ثعنالا نب دكيحو باهش نب را فرشتاف

 اودانف هكا ىذ نب رسمشو د نب راك 8 نب تنشو

 0 ال ةنلتفلا ع 0 هللا 5 ترا دبا اي 15

 روتفلا ضعب 1 00 ملسم 0 عمد 0 عقتكوش متابرجو

 ال5 دعا نباو ماخاو .هنبا قأي ةفوكلا لها نم لجيلا ناكو

 اهيخاو اهجوزو اهنبا ىلآ ظأرلا 0 ككنوفكي سانلا ناف فرصنا

 امم دجسملا ىف اشعلا ملسم ىلصف عجري ىتح هب فئلعتنف ©

 اينثام افرصنم ىبضم كلذ ىأر املف الجر نيتلخ ءآمز الا هعم

 ىلع امئاه ىضف فيوطلا ىلع هلدي اناسنا بصي رثو !ددحا نم



 اركز

 فيخلاب كسفن ثّدحت لو الق ففيخ لجرلا اذه نم سجوأ لق

 اشناف دايز ىبا ىلع اولخد ىتح 4 ىصضف ةخاسلا ءىب تناو

 كارم نم كليلخ نم كرييذع ىلَتَم كعيرُفو هءابح كيرأ

 نم ملظعا ا هيأ كي 6 لاق ريمالا انهي كاك امون ندع

 لاجرلا هل كعمجو كلونم هايا كلاخداو ليقع نب ملسع كعيبج“

 نبأ اطدف اعيش اذه نم فرعا امو تلعف ام ٌىناه لاقف دعيابيل

 نبأ لاقف يلع لخدف القعم ىل عدا مالغ اب لاقو ىماشلاب دايز

 اًنيع ناك هاما هنا ملع هآر املف اذه فيعتا ةورع نب قاهل دايز

 ؛«ثوعد ام هللاو ىلا ريمالا اهيا هللاو كقدصا ىْناه لاقف جيلع

 اههجو ىلع هتضق هيلع ضق رث هب ترعش امو ليقع نب ملسم
 اش ثتيخ فلطنيل قاد نم هجر انف نآلا اماف لق رق

 ال هللاو ال دايز ىبا لق كيلأ عجرا نا اقيثو ادهع كيطعأو

 ىفيض مّلسا نا ى لمجيوأ ىناه لاقف هب ىنينأت ىتح ىنقراغت
 5 ةنارزيحلاب دايز نبا هضرتعاف ادبا كلذ لنعفا ال هللاو لتقلل ىراجو

 غلبو انيب لخدات هب رمأو ةهبجاح رسكو هفنأ مشهو دهجو برضف

 رضقلا بابب اوعيتجاف اًمناه لتق دىق دايز نبا نا اًحْذم

 ىلا لخدا هدنع ناكو ىضاقلا ميرشل دايز نبا لاقف اوسحاصو

 هل لاقف لعفف ىح هنا جهيلعاف جيلا جرخا رث هيلا رظناف هبحاص

 مكلتكي ان ايحح مكبحاص ناك نا اما اجمل نب ورع مدس

 رما اوفرصنا دق هنا دايز ىبا ملع املف اوفصناف اوفبصنا ةنئتغلا

 ه) 2 هدو امتنا .



 الثهء

 ةعيش نم لجر ىف كبلق سح ىم ناك ام قءاسو كب تررس

 ةمذ ىنطعاف دايز نبا ةيغاطلا اذه نم اًنبخ تيبلا !ذه لها

 كلذ نم هاطعان سانلا عيبج نم رمالا اذه منكت نأ هديهعو هللا

 ناك اذذ اذه كمدي فرصنأ ذكاسوع نب ملسم هل لاقف دارا ام

 ملسم ىنعي انبحاص ىلأ كعم قلطنا ىتح ىلزنم ىف ىننأف ادغو

 جبصا ايلف هتليل تابف ىماشلا ىضف ه«هيلا كلصواف ليقع نبأ

 ىلا هلخدا ىتح هب فقلطناف هلرنم ىف ةكسوع نب ملسم ىلا ادغ

 ؛دعيابو لاملا كلذ ىماشلا هيلا عفدو كرمأب هربخاف ليقع نب ملسم

 نوكيف هنع بح الف ليقع نب ملسم ىلا ودغي ىماشلا ناكو

 هيلع ملظاو ىسما اذاف مرابخا عيمج ةفرعتيف هدنع هلك هراهن م

 امو عصصق عيبج هريخاف دايز ىب هللا ديبع ىلع لخد لكلا

 «ةورع نب ئناه راد ىف ملسم لوزن هملعاو كلذ ىف اولعفو اولاق

 ىبا ىلع ةايخد ةجراخ نب ءاممار تعبتالا ندب لديح“ نأ 2

 سلجب هنا ىنغلب ىقو فيكو دايز ىبأ لاقف مايأ نم ليلع هنأ

 نم هيلع بج امو اننايتا نم هعنج اف هراهن ةماع ةراد باب ىلع

 نم اجرخن هايا كتاطبتساب هبخاو كلذ هملعنس الق ميلستلا قح

 امهل لاق اب هاربخاف ةورع ىب ىناه ىلع الخد ىتح البقاو هدنع

 هيلا انعم تنك الا كيلع انمسقا هل الق رث هل الق امو دايز ىبأ
 ايهعم ىضمر اهيكرف هتلغبب اطدف هبلق ةييخس ّلستل ةعاسلا ور

 ىبللق نا امهل لاقف هسفن تدبخ ةرامالا رصق نم اند اذا ىتح

 «) 2 هدصوأ هيلأ. 25) 2 فرعتف .



 الارق

 تايازا نبأ عيشتو (قوكأ ىاح !امايأ الآ كلف نعي كييرت سكب

 قحاب ليقع نب ملسم لزي مو «ديلع , ىلاصف مدقستو هتزانج

 لجر فلا رشع ةينامث ٍهنم هعيإب ىتح ةقركلا لها ىلع ةعيبلا
 نب ملسم عضوم دايز نب هللا تيبع ىلع ىفخو ففرو رثس ف
 5 فلا تلت هلوانو 2 ىمسي ماشلا لما ىم هل ىلومل لاقف ليقع

 ىب ملسم سيتلاف « قلطناو لاما اذه ذخ لو سيك ىف عرد

 دجسملا لخد ىتح لجيلا فلطناف ىنأتلا ةياغب هل تأتو ليقع

 لبجر ىلأ وظن هن ا“ زف ازمالل :يقاذتي اضيف ؟ندي ارم

 نا هسفن ىف لاقف دجسملا ىراوس نم ةيراس ىلا ةالصلا رتكي

 ؛0 لجإلل ةسلجن هنم اذه بسحاو ةالصلا نوركتي ةعيشلا اوه

 تلعج لاقف سلجو هنم اندف ه مق هنالص نم لتفنا اذا ىتح

 هللا معنا كقو عالكلا ىذل ىوم ماشلا لها ىم لجر ىلا كادف

 او واسم م نم فتم ال كعر تلا ل 03

 هنأ ىنغاب ٍهنم لجر ىلا اهلاصيا تحتال عد فلآ ةتلتلا هذه

 اك ليف مالسلا هيلع' ىلع ىبا نيشحلل ٌةيعاد رصملا !ذه ملف

 ضعب ىلع هب 4# ىيعتسيل هيلا لاملا اذه لصوال هيلع ىنلحت

 فيكو لجيلا هل «لاقف هتعيش نم بك ثيح هعضي وا هرومأ

 دوسملا اذه ىف وه 6 ىربغ نود كلذ نع لأو سلاب ىنكدصق

 ىلوتي نمم نوكن نأ توجرف ريشل تعش يحتل تبر ىال لق

 20 ىلع تعفو كف كحكو لجبلا هل لاق 0 هللا وسر تيب لعا

 ىقو ةحسع نب ملسم ىمساو كناوخا ىم لج انأ كنيعي

 ه) 2 فلطنان . 5) 8.2 لعجغ هام. 18ه. 11 "ب 1. )2 هدصمأ ماق .

 2) 2 نيعتسي. ه) آم لاق. /) آب هرصع# معلص .
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 ا

 نناه لينم ىف روعالا ىب كيرش ضرمو. ءاتولاب ةدكوملا كقيثآوماو

 هيلا لسراق دايز نب هللا ديبع كلذ غلبو اديدش اضرم ةورع ىبا

 كتياغ امأ ليقع ىب ملسمل كيرش لاقف ادثاع هينأب هنا هيلعي

 وه هنم هللا كنكما ىقو ةيغاطلا «اذه كاله كنعيش ةياغو

 ىحنع نأبطا اذا ىتح ةناول لخدان مقف ء قدوعيل لا ةرئاص

 كعزاني 2 هناف هيف سلجاف ةرامالا رصق ىلا رص مث هلئقان هيلا جرخاف

 ةرصسبلا ىلا ترص ةيفاعلا هللا ىنقرر ناو سانلا نم ىحا هيف

 نأ بحا ام ةورع نب ىلاه لاقف اهلحما كل عيابو اهرما كتيفكف

 نايرقل هلتك نا هللاوف لو كيرش هل لاقف دايز نبا ىراد ىف لتقي

 كلذ ىلع © انيبف كلذ ىف رصقت ال ملسمل كيرش لاق مث هللا ىلا رو

 لخدو ةناردل ليقع ىب ملسم لخدف بابلاب رىيمالا هل ليق نأ

 دجت ىنذلا ام لقو هيلع ملسف كيرش ىلع دايز ىب هللا ديبع

 لعجو ملسم ٍورخ كيرش ًاطبتسا هايأ هلاوس لاط املف ىكتشتو
 املسم عهسيو لوقي

 مرصلا قسوتساو اهذو لو دقق اهتصرف دنع ىملسب نورظنَت اموو
 لق ىذُهي ىنعي رجهيأ ىناهل دايز نبا لاقف كلذ دنري لعجو

 ئناع
 هل لاقف ةناركل نم ليقع نب ممل.١ م يكف يرخو هللا ديبع

 ىنعنم ملسم لاق لشفلاو نبال الا هنم كعنم ىذلا ام كيرش

 لوق ىرخالاو هلزنم ىف هلتقل ىناع ةيهارك ايهيدحا ناتلخ هنمو

 مل لاقف نموم كتفي ال كتفلا ,ديق ناجالا نأ معلص هللا لوسر

 كتاطلس كل فقسوتساو كرما كل ماقتسال هنلتق ول هللاو اما كيرش

 (اا2) > هله. 6 ظرئاس. 601: ىبادوعيل. 82 كنذك

 مق رث مبصا ذنم اذكمع لزي رف ريمالا هللا ملصا معن



١ 

 ةفويكلا لها اي لق ث هيلع ىنثاو هللا ديحت ربنملل دىعصو اوعيتجاف

 0 قرماو مكيف مكعيف مسقو مكرصم ىنأ دق نينموملا ريما نأ
 ىلع ةدشلاو مكعيطمو مكعماس ىلا ناسحالاو مكمولظم 5 فاصناب

 كلارلك مكعيطمل انو هرصأ ىلا كلذ ىف هتنم اناو مكبيرمو مكيصاع

 مالا مكنم دحا ْنيقبي ه الف عيقنلا م كفاك قيفشلا

 وك ريشب ىب نعنلا لتكراو هلونف رصقلا قاف لين مث هسفن ىلع

 دايز ىب هللا كديبع مولق ليقع ىب ملسم غلبو ماسشنلاب دذطو

 ىلع فاخن هديعوو دابز ىبأ ةبطخ نم ناك امو ىمعنلا فارصناو

 راد لأ ىتح ةمتع دعب اهيف نك ىتلا رادلا نم جتك كلف

 , هراد لكم ةفوكلا العا فارشا نم ناكو ىحخملا ةررع ل 5

 ماقو هيلا يرخت هيلا جورشل كلاس ددسن راد ىف ناكو ديلا لسراف ةجراخل

 ىلاه هل 4 تع 0 ىنريبكبتال كتيتا ' ىلا "لوو ! هيلع ملسف ملسم

 فرصنت نا تيبحال ىلزنم كلوخد الولو رمالا نم اًمطتش ءىدغلك ىقل

 هل نرفاو هثآسن راد هلخداف كلذل مامذ ىنمزل لق هنا ريغ ىتع

 فاه ناكر «قاه راد ىف هيلا فلتخ ةعيتشلا تلعجو اهنم ةيحان

 دايز ىبأ عم محق ىذلا ىرصبلا روعالا نب كيرشل الصاوم ةورع نبا

 هلونم مب ىلأ ىتح ديلا ئناه فلطناف رطخو ةرصبلاب فوش اذ ناكو

 كيرش اكو اهيف ناك ىنلا ةرجخلا 2. ليقع ىب ملسم عم هلزنأو

 ءملسم رماب /مايقلا ىلع اًمناه ثحح ناكف ةرصبلاب ةعيشلا رابك نم

 هم دوهعلا هيلع قخأيو ةفوكلا للتا نم هاتأ نم عيابي ملسم لعجو

 4) 2 هدصو# ىنرمأا. 8) 2 فاصنأ. ه) 8 الو. 2 4) 1. ىنربختل
 نود ع6 عدت» ]1ه دطق7"عع هماتصصتتتع لوطق 1ع ةهرعتو. 0 2 ىنشافقتك .

 /) 2 هردمعأت مايقلا ىلع.



 معن
 نم' ميحرلا ىجرلا هللا مسي هتخسن ناملس ىمسي هل يلوم عم 0

 رذنملاو سيق نب ىفيحأإلاو عمسم نب كلام ىلا ا نب نيسلل

 اوبيجحت نافذ عّدبلا ةتامو فل ماعم كيحا ىلا مكوعدا ىلذ دعب

 اعيمج هومتك باتكلا اذه ماتا املف مالسلاو داشرلا ل

 كيبع نم اًكنه هتنبأ هججوزتل هاشفا هنا دوراخل ىب رذنملا الا

 ام هل ىكحو بانتنكلاب هربخاف ءبلع اخ قح ليبقاف دايز نب دلل

 تيرضف هب هيت هويلطف لوسرلا بلطب دايز :ىب هللا ديبع رماذ هيف
 سانلا هل عمتجاف مظعالا لجسم لخد ىتح لبقأ 2

 نينموملا ريما نأ ةرصبلا لعا اب اهامار نم ةراقلا فصنا لاقف ماقفدم

 مكيلع تفلخ دقو اهيلا رئاس انأو ةفوكلا ةرصبلا عم ىنالو لق

 ال ىذلا هللاوف فاجرالاو فالفلو ه مكاياف دايز نب نمتع ىخا

 ” تنقال فجرا وأ فناخ مكنم لجر نع ىتغلب ىتل هريغ هلا

 ارميقتست ىتح ميقسلاب ىبلاو ىصقالب ىتذآلا نذخآلو 551

 ةفوكلا ىفاو ىتح راسف دوراخل نب رذنملاو روعالا نب كيرش ةرصبلا

 نب نيسمخل نوعقوتي ةفوكلاب سانلا ناك دقو متلتم وهو اهلخدف

00 0 1 2 
 لوسر نباب ابحرم نولوقبو نوعديو دل نوموقيف نيس دنا اونظ

 ىلا نيسخلاب ءمرشابت نم دايز ىبا رظنف مّدقم ريخ نتمدق هللا »

 سانلا ىف ىدونو مظعالا كجاسملا لخد ىتح ليقاو دهءاس ام

 02 كايا. هز 1: هيلع. 62 ©يشابت.



 اروع

 هباوح 3 "كنشكو هأرقف نيسلمل 21 "ىلا كانكلا لضوار' كما فاو ن2

 ا ميت حا ا ا هك حا لا

 ىفاو ىتح ملسم راسف «مالسلاو كيفعم ريغ ىقاذ كثرما امل ضماف

 رث دكيبع نا ىب راتخملا رادب فرغت. هلا رادلا ىف لزنو ةفوكلا

 ةأمقيف هيلا فلتخ ةعيشلا تناكف بيسملا رادب مويلا تفرع

 نب ىعنلا كلذ غلب ىتح ةفوكلاب هما اشفف نيسل باتك يلع

 نم ىلع الا بتآ الو ىنلتات نم الا لتاتقا ل لاقف اهريما ريشب

 الأ عكا ار ىو قدي اذ هنثك تبت ام (ىيفيسب هضم 5-0
 0 نب 0 بتكف ةمالسلا منتغيو ةيفاعلا بك ناكو ىدحو

 ىلإ ةةيوعم ىب كيد نايع اناكو بقع ب ةرامعو ىهيضتلا لبي عس

 نب نيسكالا ةيبعاد خفوكلا ليقع نب ملسم مودق هنايلعي ديزي

 كناطلس ىف كل ىكي نافذ هيلع اهلحمأ بولق ىسفا كق هناو ىلع

 كودع ىف كلع لثم لعيو كرماب ممقي نم هيلا ردابف ةجاح
 !5 باتتكلا درو اهلف « مالسلاو فعاضتنم وأ فيعض لجر نعنلا ناف

 درمهأو ةفوكلا ىلع دايز ىب هللا كيبعت 00 دهعب رمأ ديزي 0

 ىنح ز قروش بلط ليقع ىنب ملسم بلطيف ةفوكلا ىلا ردابي ن

 هور نب ملسم ىلا باتكلا عفدو اهنع هيفني وأ هلتقيف هب 1

 ىتح ملسم راسف ريسلا فاذغاب هماو ملسم ىب ةبيتق ىا قلفابلا

 ةصبلا ١لغا" نم تعيش اذا ااكتكك تنك هصر لع 130 نيسفا

 0) 82 رمع.



 ع

 نم اذه قاتك هغلب نم ىلا ىلع نب نيسحلا نم ميحرلا نكرلا
 مكبتك ىنتَتا للقف دعب اما مكيلع مالس ةفوكلاب هتعيشو هئايلوا

 همكيلا ثعاب انو مكيلع ىمودقل مكتبحح نم متركذ ام تمهشو

 هنك ىل ملعيل ليقع نب ملسم ىلها نم ىتقتو ىبع نباو ىخاب
 لك مكرما ناك نات مكعابتجا نم هل نيبتي اب لأ بتكيو  مكرمأ

 , مكيلع مودقلا ثعرسا مكلسر دب ىنتربخاو مكبتك دب ىنقنا ام
 نم هعم يرخ ليقع نب ملسم ناك دقو «مالسلاو هللا ءاش نا

 الك مع ىلب اب'مالسلا هيلع نيسحكلا' هل. لانقف, ةكم ىلا ا ةنيدملا

 نافذ اهلها ىأر هيلع عمتجا ام رظنتف ةفوكلا ىلا ريست نا تيأر

 مودقلا عرسال كباتكب ىلع لجكف بتك هب ىنتنا ام ىلع اوناك
 فيرط ىلع ملسم يحن «فارصنالا لجكف ىرخالا نكت ناو كيلع

 ثاذ الضف راسو سيق نم نيليلد رجأتسا رث هلعاب مليل ةنيدملا

 ملخ اعطقناذ ركلاو شطعلا امهيلع كتشاو اهات دقو 0 ةليل

 كّلعت همرلف تمسلا اذهب كيلع ملسمل القف ىشملا اعيطتسي

 ثبلي رثو تمسلا كلذ ىلع ىضمو ملسم امهكرتف وكانق نأ!

 ةشاشك همدخ نم هعم نمو ملسم اجو اتام نأ ىاليلدلا

 ملسم ماقاف ءاملا اودرو ىتح دومزاف فيوطلا ىلا اوضفا ىتح سفنالا
 كلذ لها نم هرجأتسا ليس, عم نيسحلا ىلا بتكو ملا كلذب

 هنا هيلعيو دهجلا نم قال امر نيليلدلا ربخو هبخ هبخ كمل
00 

 هجوسبو هيفعي نأ هلاسبو هل هوت ىنذلا هجملا 02 ريطت نيف“

 0) 28 مكيلع.



 معرس

 احابص هضر نيس لإ ائفلتحل « ناكف كليلاب ميقم نيسفلو كب

 0 ةيمأ نب ناوفص نب ميكح نب ىيح لزع ديزي نا مث «ةاسمو

 « خيمأ نب صاعلا نب كيعس نب ورمي اهيلع لعتساو ةكم نع

 ىلا ىلع نب نيسلخل يورخو ةيوعم ةافو ةفوكلا لا غلب املو اولق

 م اوقفتاو كرص نب نميلس لزنم ىف ةعيشلا نم ةعامج عيتجا ةكم

 رمالا اوملسيل هيلع مودقلا هنولاسي نيسللا ىلإ اويتكي نإ 0

 بانالاب اوهجو مث كلذب هيلا اوبتكف ريشب ىب ىعنلا اودوطيو هيلا

 ىملسلا كاّذو ىب هللا ىبعو ئناديهلا عيبس ىب هللا كيبع عم

 اولصواف ناضمر رهش نم نولخ رشعل ةكع هضر نيسحكلا اوفاوف

 ؛هديلع درو ىتح كلذ دموي نيسحلا سمي رج رت «عيلا كش

 باتك لك اهياسورو ةفوكلا لجأ فارشأ نم اباتك نوسيخ امهعمو

 دافاو جيصا املف كلذ لدع ةعبرالاو هتك نيلجرلا نم اهنم

 تينت نماكدحاو باتك ىعمو ىفقتلا هللا كبع نب ديعس هيلع
 1 2 20-35 باو

 سيق نب ةورعو ثرحلا نب كبزيو رجابا نب راجحو ىعبر نبا

 ءاسورلا ءالوه اوناكو دراطع نب ريع نب ديحو ٍاكحلا نب ور

 بتتكلا نم ةفوللا لحما لسر مايا ىف هيلع تععباتتف ةقوللا لها نم

 ه١ ادحاو اباتك اعيمج هيلا نيسكلا بتكف « نيجرخ هنم الم ام

 هللا مسي هنكسن هللا كيع نب كيعسو ىاه نب اه ىلآ هكعفلو

 «) 2 ناكو. 5) 2 هرصعأ ةيمأ نب. 0 2 هدصعأ ميلا .



 مع

 زوكاو هللا دنع نازيمل فيفخل ةمايقلا موي نيسفل مدب 1

 راس ليللا هيلع ع 0 !ذا ىنح ديلولا غوأرو هلونم ىف ريبولا ىبأ

 امو © عرفلا قيرط ىلع نخاف مظعالا قيرطلا كيكو اك بحأ

 3 نيدك نب بيبح درسقأ 5 هجوف دري هغلب كيلولا جحبصأ

 ل ل

 وك اضيا هضر نيسفل يصب, ليزلا ملكا اوسما املق ريبزلا ىب

 ركب با هتوخاو هيخأ ىكلوو ٍكَقيو قتلك م مأ هانا معمو كم

 «دءاخا الا هنيب لحخأ نم ةنيدملاب ناك نم ةخماعو سابعلاو رفعجو

 ناك كقف سابع ىب هللا كبع امأو « ماقأ هناق ةيفنلل نب لمح

 ةنيدملا كيري زك نم فرصنم ضو عيطم ىب هللا دبع هلبقتنساف

 ريغ كل هللا راخ لق ةّكف نآلا اما نيسمخل لاق صيرت نيا هل لاقف

 تينا اذا لق وه امو نيسلمل لاق ىأرب كيلع ريشا نأ ٌبحا ىنا

 اهناف ةفوكلاو كاياف نادلبلا نم كلب ىلأ اهنم رخل تدراف ةقلم

 تداك ةنعطب ليتغاو كيخا لذخ اهبو كيبا لتق اهب ةموشم ةدلب د5
 كب نولدعي ال راجل لها ناف مرلل مولا لب هسفن ىلع ىأت

 لق اعيمج كنوتأيسف صضرا ّلك نم كتعيش كيلا عدا مث ادحا

 ىتح ىصضمو هنانع فلطا مث بحا ام هللا ىضقي نيسلل هل

 نوعمتجي اوناكف هيلا سانلا فلتخاو ىلع َبعش لزنف ةّكم .قاو

 كلذ لبق اونكو ميبزلا ىب هللا دبع اوكرتو اًقلح اقلح هدنع

 نيلغكح ال سانلا ن 3 ملعو ريبولا ى .با كلذ اك كلا 6 : نولغكتي

 8] 1ن2 هوا. 5) 1, نولغحني



 الر

 ا نب كولا كيبعو رمع نب هللا للبيع امأ ناورم هل لاقف

 نكلو رمالا اذه نم اعيش نيبلاطب اسيلف امهتيحان نفاخ الف

 ةعاسلا ايهيلا تعبان ريبزلا ىب هللا دبعو ىلع ىب نيسغاب كيلع

 دحاو لك بتيف ربخل ىلعي نا لبق امهقانعأ برضاخ الو اعياب ناف

 :ىب ورع نب هللا دبعل كيلولا لاقف فالكل رهظيو ةيحان امهنم

 ب اي'فقلطتا فار :نيح مالغ فتنيح وفو !رضاح. ناكو نامتع

 مالغلا فقلطنا امهعداف ريبزلا ىب هللا ىبعو ىلع نب نيسنخل ىلا

 هلاقف ريمالا ابيجا لاقف نيسلاج امهب هه اذف دحسملا قا ىتح

 نبا لاقف مالغلا فلطناف كرثا ىلع هيلا نارئاص انذ فلطنا مالغلل

 10لاقف ةعاسلا هذه ىف انيلا ثعبد أر ميف دضر نيسحلل ريبزلا

 ىبا هلق ةعيبلل انيلا ثعبق تام لق ةيوعم بسحا نيس
 امرقن عمجن نيسمل اماف امهلزانم ىلا افرصناو هميغ نظأ ام ريبزلا

 نأ هنايتف رماو ةرامالا راد بك ىشم رت هناملغو كيلا 5 0

 ىلع نيسمل لخدو رادلا اييحتقا هتوص اوعمس ناف بابلاب اوسلج

 15 ديلولا كأرقاف 0 لا بناج ىلا سلجت ناوم هدنعو كيلولا

 كبدي 0 انأو ايس هنعيب ىطعي ل 30 نأ نس لاقذ باننا

 انينأث ىدح اَّذا فصناف نيسكلل لاقف ةيفاعلا بج الجر كيلولا

 كنكمي ال هللاوو ىنتيصع دكيلولل ناورمه لاقف فرصناف سانلا عم

 90 سب نيسلل لتقب قلع ريشتأ ككحو ىكيلولا لاق !دبأ هلم نم

 ىلا نا هللاو .مالسلا امهيلعو معلص هللا ليسر تمنب وطاف

 ه) 2 لاقف .
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 ايسامتلا لواكيو اهبلط ءنكمي .ام :سانلا !ىنع :ركذلاو: ةهابنلا نم

 كغواريو نىسألا مونتاج كيل -- ىذلا امأو أوفع كا نأ الأ

 وهيزلا ى ب هللا لبع كاذف بتو صرف هنانكمأ ناف بلعتلا ناو

 اكلص كنم سمئلي نأ الأ اير ابرأ هعطقف دب ترفظو لعف ناف

 جتيداع كك كديدب كسوف ءامد نقحاو هنم ليقف لعف نافذ

 هذه هيلع داذ ديزي هيلع محق رث «كيلح مدكمغتو كلاونب

 لكسملا ىنا ىتح ١سيق ىب كاكصلا لبق ئيصق رث ةيصولا

 ةيوعم نأ سانلا اًهيا لاقق ةيوعم نافكا هعمو ربنملا دعصف مظعالا

 شاعف هدابع ىلع هكلم هللا دابع نم ادبع ناك نيفس ىأ ىبأ

 اهيف ةوجردم نكأ نورت امك هنافكا هذهو لجاب تامو ردقب

 كهشي نأ مكنم بحا نف هبر نيبو هنبب نولختأو 1 هولخ مو

 أذا ىتح سانلا قفتو لين رث وهظلا ةالص دعب رضحكلف هتزانج

 فرصناو ةوراو ىتح هولحو هزاهج اوحالصاو اوعيتجا رهظلا اولص

 ىلا فرصنا مث هوعيابذ ةعيبلا ىلا سانلا اعدو عمات“ لخدف ديزي

 نيفس ىنأ نب 0 نب ديلولا ةنيدملا ىلعو ةةيوعم تامو « هلونم 15

 ةفوكلا ىلعو زيمأ نب ناوفص ىب ميكح نب ىبيكعأ كم ىلعو

 ملذ دايز ىب هللا نيبع ةرصبلا ىلعو 5 ىراصنالا ريشب نب ناعنلا

 ىلا بتكف رفن ةعبرالا ”الوه ةعيب الآ كلم نيح ذمه كيزيل نكت

 ةصخر ال !ًديدش اًدخا ةعيبلاب مذخأي نا هرمأب ةبتع نب كيلولا

 ىلا ثعبف ةنتفلا فاخو هب + عظف كيلولا ىلع كلذ درو املذ هيف

 هراسشنسأو باننكلا كنا نارقاف دانا ا امهنيب ىذلا ن ءراكو د ن ورم

 ه) 2 مكنت. 5) © هدأ ىراصنالا . 6) 1 عطق .



 انا

 هللا قيبع :كنيا , ئلوست ]مل مل ليسقتفأ مالطسلاو .قرارقلا بيتنح

 هيف كي نأ لاقف ىنيذح نم دحاو نودلب سيلو نيرصملا دحا

 ةتليا 'ةيلعا يلثطو تاما ق 'ةيوعما همع كلذ 31 كلسيسن راك

 نب هللا دبع ىلوغف «شيرق رباقم ىف نفدو دايز نب هللا ديبع
 : هللا ىيبح ىلا ةنيوغم .بتكو.رهشا  ةينامث ةفوكلا كليسآ نب كلاخ
 ةفوكلا نع كلاخ ىب هللا دبع ليعو ةرصبلا بالك كاير' ىنبا

 تلخد امو اولق <ىراصنالا ريشب نب ناعنلا اهبيلع لعتساو

 ديزي هنبأ ىلآ لسراف هيف تام ىذلا هضرم ةيوعم ضرم نيس ةذس

 نب كاكضلا اعد هيلع أطبا ايلف فشمد ةنيدم نع ابئاغ ناكو

 10 مسرح ىلع ناكو ف نب ملسمو طش ىلع ناكو ىرهفلا سيق

 نأ راجح لها ىف هرمأ ىلا هاملعاو .ىتيصو ديزي اغلبا امهل لاقف

 جناف جفارشأ نم هنع باغ نم دهعتيو غنم هيلع مدق نم منكي

 زواكاتنيو عيراديو عب فب نأ قارعلا لما ىف ةرمأ ىلاو هلصا

 هتناطبو هينيع « علعج نأ ماشلا لما ىف نمآ ىنأو 0

 قالخا ىلع ةاورجج المل عماش ريغ ىف مهسبح ليطي ال ن

 نب نيسلل لاجر ةعبرا الآ هيلع فاخا تسل ىلا هاملعاو 5

 نب هللا كبعو ركب نأ ىب نمرلا كبعو رمع نم هللا ني لع

 ةيكرات ريغ قارعلا لحما بسحاف ىلع نب نيس امان تصر

 نب هللا كبع امأو دنع جفصاف هب ترفظف لعفا نان وجرخي ىنح

 ه١ نأ الا ةفالخللا بلاطب سيلو ةدابعلا هتخذقو دق لجر هناف رع

 هسفسن ىف سيل هناف ركب نا نب نجرلا دبع اماو اوفع هنأت

 ه«) 11 هد مود 6606 ةزهمغو» ةدكلج. ) 2 !ورسجج .



 اراد

 ةساير هيلوي نا دارا ىلع ناك ىقو ىلع باككا ءيظع نم رح

 ورع ىب ثرلخل ىلو نم اهالكو سيق ىب ثعشالا لويعسيو ةدنك

 ىح تعنثالاو ومالا ىلوتي نا ىدع نيب رجح ىباف رارملا لكآ
 ةوربخا ىلع ىئب نيسمخل ىلا ةفوكلا لمحه فارشأ نم رفن يخت

 ألا اذ ىيناتك مفعلا  كقلوا مثق هيلع قشو . عجرتشاف ا ربثلل 5

 هيلا ربخل ىقرتف مكمل نب ناورم نئموي ةنيدملا ىلعو ىلع نبا
 ىلع اومدق قارعلا لها نم الاجر نا هيلعي ةيرعم ىلا بتكف
 لتكان هينلا نوفلتك هحنع نيميقم مو امهصر ىلع نب نيسلل

 ءئىش ىف نيسحلل ©« ضرعت ال ةيوعم هيلا بتكف ىرت ىذلاب ىلا

 ىلا بتكو ءانتمذ ءرفخ الو انتعيب 5 ضقانب سيلو انعياب نقف 0

 نال ايرح اهب تسل كنع روما ئلأ سيهتنا ىقف دعب اما نيسمل

 كركنا ىتم ىلا هللا ككحر ملعاف ةاتولاب ريدج هنيمي ةقفص ىطعا نم

 ا نيذلا ةاهفسلا 4 كنزرفتسي الف كذكا نيدكت ىتمو ىقركنتست

 فالذل الو كبرح كيرأ ام هضر نيس 1 بتكف مالسلاو ةنتفلا

 اءوس هنم ةيوعم ةويح لوط نيسممل الو نسلمل ري رثو اولق “ كيلع 6
 الو امهل طرش ناك امن اعيش امهنع عطق الو اهوركم الو امهسفنا ىف

 نينس عبرأ نيرصملا ىلع ديز ثكمو اولق ءرب نع امهل ريغت
 ةنس ةشع ثلك ةيوعم ةفالخ نم ىضم ام كنع ةافولا هترضحن
 كتبتك قاف كعب اما ةيوعم ىلا بتكف نيسيخو ثلث ةنس كلذو

 تيلو ىقو ةرخآلا نم مهي لواو ايندلا نم مي رخخآ ىف اناو كيلا
5-2-9 

 نب ةرهس ةرصبلا 0 ليبسأ 2-3 كلاخ نب هللا كيبع خفوكلا

 0) 2 ضرتعت. 5) 2 ضقاني. 6) 2 رفح. 8) 2 كب رفتست»



 ار

 ال دايز :لاقف ةرمالب .هيلع.  ملست سيف ىب تعشالا ىب ديت

 ديحم لق ةعاسلا رخ كمع ىباب ىنتذ فلطنا كيلع هللا مّلس

 هريرج هل لاقف اننيب كعابتلا ملعتل كنا رجحلو ىل ام ثعنشالا ىبا

 هلا لعج نأ ىلع ازئينمالا' اهليا ؟ كك كيتا انا: هللا كبش

 هدق لات هنيأر هيف ىريفا*يوعم قلي ىحب هل نضرعت لآ لامالا

 نيذلا هباككأ بلطب مماو هسبحب رماذ دايز ىلا هب لبق تلعف

 نم لجر ةئام عم ةيوعم ىلا اعيمج ةهجوف مهب ىقأت هعم اوناك
 ا لوقت رح مأ تاشنان كنك

 رس 'ايجَح ىرت الع مفع زيسنلا يعل 'اليسلا
 " رورسلاو ةاشبلا كتقلت ىلع ىب رج رخ اب الآ

 زيصت اهله «ىلإ ايذخلا نم "مش نينع لص ل
 رع كك 08 هدنع اوديشيل دوهشلا ا ةثلثب دايز ثدعسدو

 ىقرال ىئناع نسب جيرو ىنوم ىأ نب ةدرب وبا منه هباكتاو
 نب ورع مبصع عيلع اودهشو ةيوعم اوتان ىنيقلا 0ةدينه هبأو

 15 ةةيوعم ع ةريبه ىب كلام لخدف اولتقف غب ةايوعم رماث ثيرحح

 اونوكي رثو رفنلا .ءاليه كلتق ىف تأسا نينموملا ريما اي لاقق

 تيك 4 كبك نبق :ةيوعما كافه ؛لدقلا عب اويجوتسا اف 3

 ه٠ ناكو !ديدش اءاظفتسا كلذ ةفوكلا لهأ عظفتسا هباككاو ىدع

 «) آب 2 ريح. 5) آب ه ودمع 1ه طصقعم تلآق ملأ ةنككا لد

 تابنالا.'20)) 2:«:كيبف : *! 2 2 02261 تانك.



 ارا

 0 راو ز راكشل 3 00 ناف دعب اما 0 ىلع ةطرتشا

 ورم هيلا بنكف ةخنسلا 0 ريعم جارخ ىنعأت

 ايمو انت كفو اهفطَرَم د اًوفَع اهل امو 5

 بقسلا 0 ةيغارك يغرك اهتيفلل هيككو ىرمعشالا يافد 2 ولو

 ءاهرما نم ءىنتن 3 هدواعب ملف ممدت ةيوعم ىلأ باول عجر ايلف

 اهنم صخش نيح ةفويكلا ىلع فلخ ةيواعم ناك قو اولاق

 ركح. هبصف بطخل ةعململ موي ربنمل ىعضف ةبعش ىب ةريغملا

 اعرسم لزنق هباككا نم رقن ىف ىلع ةعيش نم ناكو دع. نبا

 مرد فلآ ةخسمكخب رجعاح هل تعبو ظرامالا ٍبعق لخلدو رجذم ا ىم

 ةضاضغو نمو كيلع هيفو اذه تلعف مل ةريغملل ليقف اهب هاضرت

 ةخفوكلا دايرل ةيرعم عمجو ةريغملا تام املف اهب م دتلنق . نق لاف

 جرت كلذ لقم ةفوكلابو رهشا ةتاس ةرصملاب ميقي ناك ةرصيلا ىلا

 كثيرح نب ورع ةفوكلا ىلع فّلخو ةرضبلا ىلا هتاجرح ضعب ىو

 كعقو بطخيل رينم أ ةخءعبج تاذ ثيردحح نب ورم لعصتخ ىودعلا

 بكرق هباكتاو رخ عنص اب هربخي دايز ىلا بتكو هباب فقلغأو

 نم ةريرس هل قم دحسملا لخدو ةفوكلا ىلاو ىنتح كيربلا دايز

 ةفوكلا فارشا نم هيلع لخد نم لوا ناكف هيلع سلجغ رصقلا »

 0) 2 هيعارك يرق اهتيقلال. 83) 1. هتلمدز > هيلس. ه) 8

 "ف



 مانام

 نع سلجن هيلع لخداف ىئايف هيلا لسراف هل ةعيض ىق ةيفنكلا

 نيسحلل لاقف اهنارف هنيع نسل يفف هني< نع نيسلللو دراسي

 نينيعلا نيب هام ةدلج هناذ ايخ كيخا ديك كيصوأ ىخا اب

 ىقونفذا لق رث كزاوو هقناك نيسحلاب كيصوأ انا» دمحم اي لق رق
 5نفدي نأ ناورم عنف قوت رث عيقبلف متعنم ناذ معلص ىلج عم
 نسل ةافو ةفوكلا لها غلبو 5 عيقبلا ىف نفل معلص ىبنلا عم

 ةدعج هيلا بتكو هنوزعي هضر ىيسلمل ىلا اوبتكف عوامظع عيتجلاف

 كعب امأ ؛ ةاومو ابح © غضا ناكو بهو نأ ىب ةريبه نبأ

 كب نولدعي ال كيلا هسفنا ةعاطتم كتعيش نم انلبق نم . اذ

 ٠ كوفرعو بخل عفد ىف كيخا ىسلمل ىأر اوفرع اونك دقو ادحا

 ناف هللا مما :ىف ةّدشلاو كتاآدعا ىلع ةظاغلاو كتايلوال ىنيللاب

 انسفنا انطو كقف انيلع مدقاف رمالا اذه بلطت نأ بحت تنك

 اولقصلاف كاذ نينلا . ىتأر .شيلف انا اماو ,قايب انك هداكشو هنككو

 اة ماد ام ةنظلا نم اوسرتحاو تويبلا ىف اونمكاو ضرالاب هللا مكحر

 0 مكيلا 6 ىح انأو اتدح- هب هللا ثدحي نان ايح ةيوعم

 هلماع حرلأ دكي اننك' ةيوعم ىلأ نسا اناثو ربخ ىهتناو « مالسلاو

 مدق ماشلاب هدنع ناكو سابع ىبا ىلا لسراف ناورم ةنيدملا ىلع

 ىبا هل لاقف هتومب ةتامشلا رهظاو هدارعف هيلع لخدف اٌدفاو هيلع

 9 بتكو اولاق ءاليلق الآ هدعب ثبلت ال ةللاوف هتوب نىتمشن' ال سابع

 95) 1+ ا 8) 2 عيقبلاب . 0) 28 ماضح .



 ع

 ثحلاصف نوعركي ام ىلع الا نأ ٌبحا ملف بول اوقركو جلصلا
 ىلا بورثلل هذه عفد تيأرف لتقلا نم ٌةصاخ انتعيش ىلع اب

 لخدو هدنع نم يخت لآق نقاشا قون موب ل هللا ناف ام مي

 متيرش هللا دبع ايا القف ورع ىب ةديبع عم ةصر نيسلل ىلع

 رمدلا انصعاو ميلا انعطأ ريثكلا متكرتو ليلقلا متلبقو زعلاب ٌلذلا و

 ند كتعببت كيلا ا حلصلا اذه نم ىأر امو ىسمل عد

 نسببأ رعشي الف ةمدقملا هذه ىحاصو ىلوو اهريغو ةفوكلا لعا

 اندهاعو انعياب لق انا «نيسشل لاقف لا هعراقن نك الا كنه

 اح ند نمسح قب ىلع نع تورد كاين سفن ىلإ لييس

 الع انمدكا: ىتح ا ىلبلا نب اشم انف تجر لق ىنادمهلا 0

 نيبعو ةبكت نب بيسملا هدنعو هيلع انلخدق ةنيذملا ىسم

 مالسلا تلقف ّئمعتكلا كلام .ىسب جارسو ئميمتلا كاذولا نب هللا

 خم كسل :سلجا مالسلا كيلعو لق نينموملا لذم اي كيلع

 مكنع 3 عفدا نأ الا ةيوعم ىتكاص#ع تدرا ام ّرعم 0 نيينموملا

 نع علوكنو برش نع قاككا طابت نم ل ام دنع لتققلا و

 نم 215ب ناك ام رجشلاو لابخلاب هيلا انرس ىتل هللاو هو لانقلا
 ىلع انلخدو هدنع نم انجرخ رث لاق ل رمالا اذه ءاضفا

 لك نكيلف دمحم هبا ىدص «هلاقف انيلع نر اب ةانربخا نيسحخل

 ءايح ناسنالا اذه ماد ام هتيب سالحا نم اسأح مكنم لجر

 نب كمح هوخأ ناكو لقتف ةنيدملاب ىكتشا هضر ىسلل نا ثوم

 «م) آل ىسكحلا, 5) 2 عضرأ 6ه) 2 هته .٠ 0) 2 هدم

 احب. 6 2 لاق.



 مدرس

 مَسيِإم ىباثنل قهشو :نيفس قا .ىباا دنا. نيانلل. !معزو  ةيمعم ةاحدأ

 ىلع عيقو#نيعس اب نأ فتاظلاب +ارامخ ةيلعاتل قا اكو ىلا

 فلطصملا .ىب. نم لجر كهشو اهقتعا :تركلا ناك ام. لعب ةيبس

 8 اها ةفطن نم ادايز نأ ِلوقي 557 عمس هنأ كيزي همسأ

 هةيوعم رمأو «ناك ام كلذ ىف ناكو هايأ هواعذا متف ةّيمس هما محر

 ىتح دايز راسف هرمأ هيلع دري نأ ىلا ةفوكلا ىلا ريسي نأ 'دايز
 نب قاس راد لونف ةبعش نب ةريغملا اهيلعو ةذفوكلا مدق

 دصق اهاثاو املف اهيلا راسف ةرصبلا ةيالوب ةيوعم بانك هاناوو ىلعابلا

 هنأ لاق مث هيلع ىنثاو هللا ديحن ربنملا دعصف عمات-ل دجحسملا

 0 كا مك تح اهتلعج دقو داقحاأ ميق نيبو ىنيب تناك لق

 :تكفصا لل ئدبي دج .اءانق هل قتها الر ةوادغب اذحآ نحل

 نمو اناسحأ ددزيلف اني مكنم ناك نفذ هرظنأ من اهادبأ اذان

 عمسلاب هللا مكحر انونيعآو هتءاسأ نع علقيلف اًنيسم مكنم ناك

 بنكف ةريغملا تام ا نيلوح ةرصبلا ىلع ثبلف 1 مث ةعاطلاو

 !ةلوأ ناكو اولق ءاهيلا راسف ركل ع عم ةفوكلا ةيالوب ةيوعم هيلا

 قر اا. ماحذوا عنف ام. .قعا همدنق ضر ىلع نب نسللا دش 0

 تم ىلا تددول' هللا ليس. «نباي هل لاقف ىدع ىب رغ  برحلا

 ىذلا. قلل انكرتف رول ىلا لدعلا نم انتجرخا تيأر ام لبق

 انيطعاو هنم برهن انك ىذلا لظطابلا ىف انلخدو هيلع انك

 هو عا نتف راتب .نولك نو ملا ةييسلل انليقو انسفنا ند ة

 3 سشنل مظع وهم تدذإ ناد نعمه رج حلم 00

 هزل تا اي مرا تيحلا

030 



 مرد

 دعس نب سيق ىلا بتكو هب ىضرف هضر نسل ىلا هلصوان
 املف «نثآدملا ىلا فارصنالاو ةيوعم ىلا رمالا ميلستب درمأبو ملصلاب

 اهيا لاقف سانلا ىف مق دعس نب سيق ىلا كلذب باتكلا لصو

 ةعاط ىف ليخدلا وا ماما الب لاتقلا نيرمالا دحا !وراتخا سانلا

 نثادملا ىفاو ىتح راسف ةيومعم ةعاط ىف ليخدلا أورانخاف ةيوعم 5

 اهب ةيوعم هافاوو ةفوكلا ىقفاو ىتح نثادملا نم سانلاب نسل راسو

 راس مث «ناجالاو طورشلا كلت هضر ىسمل هيلع دكوف ايقتلان

 لا ةيوعم فخاو معاص لوسلا ةنيدم ىناو ىتح هتيب لعاب ىسملا

 راسو ةبعش نب ةريغملا اهيلع لعتساو اوعيايف ةعيبلاب ةقوكلا
 ةفوكلا ىلع ةبعش ىب ةريغملا ثكف ماشنلا ىلا هعومج ىف افرصنم 0

 امأ هيبا ىب دابز ناكو ءاهب تام ىتح- نينس عسن ةيوعم لبق نم

 جوزتف فيقت نم لجل اكرلع ديبع ناو ديبع نب دايزب فرعي
 راصف ادايزر هل تدلوف اهقتعاف ةدّلك ىب ثرحلل ةما تيناكو ةيمس

 ةبعش نب ةريغملا هجرخاف ابيدا القاع انهذ انقل امالغ أشنو ارح

 هبتكتساف باطخل نب رع لبق نم اهيلو نيح ةرصبلا ىلا هعم

 را سرق !نضرأا اذليز ىلو بلاط قا. ىب ىئلع ىو املف ةريغللا

 سانلا ىف دايز ماقف «دعوتي دايز ىلا ةيواعم بتك نيفص ىلا هجوت
 نات ىلا بتكا ىافنلا 'نسارو :تابكالا ةلكا ىنبا: نا لاقف

 مكحم فلا نيعست ىف معلص هللا ليس مع ىبا هنيبو ىنيبو

 لتق املف فيسلاب ابارص ىندجل ىنمار نّثل هللاو امأ هعيش نم
 ,ضطصا ةنيدم ةعلقب دايز ىصحت ةيوعملرومالا فدتساو ىلع

 ا ذو هيطعي ام ىضر ناذ هيتأي نا ىلع اذمأ هل ةيوعم بتكو

 نأ ىلا رومالا هب تقرتو ةيوعم ىلا راسف ةعلقلا كلتب هنصختم ىلا



 نإ

 لوغمب هيلا مق ىسلخل هاذاح ايلف طااس ملظيب كسا ىنب نم

 0 لطخ ؛نن. هللا نبع, ىدسالا نع لجو هزذخ ىف هع

 لخد ىتح انكم هضر 0 نايبط لسنا هللا

 نبا قلل ٌقعتساو أرب ىتح مِلوعو صيبالا رصقلا لونو ىثادملا

 ةىسب دعس نب سيق اهبو رابنالا ىلاو ىتح ةيوعم لبقاو «رماع

 دبع فقاوف نسمل رخو ةيوعم هصاخن نسمل لبق نم ةدابع

 رآ مث ىلا قارعلا «لفاي رماع نب هللا ىبع ىدانق رماع ىب هللا

 ماشلا لها عومج ىف رابنالا ىفاو ىقو ةيوعم ةمدقم انا اهناو لاتقلا

 كدشنا هل اولوقو مالسلا ىنم ىسمل ىنعي دمحم ايا 5 اوقاف

 ١٠0 كلذ عمس املخ كعم ىنلأ ةعامتل هذه سفنتاو .كسفت ى هللا

 كك ا برثخل_ ىسأل كيتو لاققلا اوهركو اولوخا سانلا

 نم نسلا ئار انو: ءاهب رماع ىبا هللا بع يصاخحو كدا

 ىلع اهطرتشا ظئارشب رماع ىب هللا دبع ىلا لسرا لشفلا هباكتا

 ادحا فخُتي الا طئاوشلا تناكو ةفالخل هل ملسي نا ىلع ةيوعم

 ا: نوكي ام لمتكو رجالاو درسالا نموي نأو ةنحاب قارعلا لها نم

 ىلا لمحو ماع لك ىف ابّلسم زاوهالا يارخ هل لعججو عتاوفه نم
 ىب: لضتعيو .هرد ؟ىفلا .قلا» معا لك 3 ىلع !ني نيشكا 02

 هللا دبع بتكف سمش دبع ىنب ىلع تالصلاو ءاطعلا ىف مشاه
 هيتخو هطخ كلذ عيمج ةيوعم بتكف 16 ىلا كلذب رماع ىب

 د, ىلع ىهشاو ةطّلغملا ناميالو ةبكرملا دوهعلا هل هيلع لذبو هفاخ
 رماع نب هللا دبع ىلا هب هجوو ماشلا لما كسور عيمج كلذ

 0) 2 لهاابي. 5) 2 اوفا



1 

 11 الف اسيح ريكو نسل ةيلع صو 'ًاليل هضر. ىلع (نفتو ؛لق

 لاقف سانلا بطخ رت هوعيابف هيلا سانلا عيتجاف مظعالا ىجسملا

 ىتلا ةليللا ىفو ملقلا ة فجو باتكلا «اهيف عفرو نآرقلا اهيف لزنه

 علب انو اولق 2« ىسيعب اهيف 1- ناريع نب ىسوم اهيف ضبق

 رك ىب رماع ىب هللا كيبع هماما مكفو رهجت ىلع لتق ةيوعم

 كلذ غلبو ىثادمل ديري رابنالا «لونو رمتلا نيع ىلع ثخاف

 اللا ذيع ةيراخ نئاذملا وك اراسفا ةفوكلاب وهو ىلع نب نسل

 الشف «باككا نم ىأر طاباس ىلا ىهتنا املف زيوك نب رماع نبا 0

 سانلا اهيا لق مث ابيطخ جيف ماقو طاباس لونف برلل ىع الكاوتو

 كل رظان ىاو ةنيغض ملسم ىلع لمتح ريغ تحبصا لق ىفأ

 ١ درك ىذلا نا :ىيأر ىلع اودرت لذا اير .ئرأو . ىسفنلا ىوظنك

 لكن ىق مكرتكا ىرأو ةقرغلا نم نوبحت امم لصفا ةعاململ نم

 ام ىلع مكلها نا ىرأ ثسلو لاثقلا ىع لشفو برثلا نعام

 ناك نم لاقف ضعب ىلا ٍهضعب رظن كلذ هباكصا عمس املف نوهركت

 ةلبق نم هوبأ رفك امك نسل رفك جراوشل ىَأر رسب نمم --

 ىتح هبايت اوبهتناو هنتعأ نم هالصم اوعزتناف مهنم رفن هيلع لشف

 ةعيبر نيا ىدائو هبكرف هسفب اعلف هقتاع نع هفرطم اوعزتنا

 نتادملا كيري لحترا مم “موقلا دنع اوعفدو هيلأ 5 نادجتو 0

 ةصيبق نب سارجلا ىمسي جراوخل ىأر ىري نم لدجر هل نمكف

 د 1 1 ديت. هز ةناظ فح. 018 كات



 ارا

 نباب كنا لوقي لعجث هينيع لمسو هيلج رلجرو هيدي عطقف مكلم

 « يمي نا هناسلب رمأ قا ضم ليملع ىنيع لككتل دب

 كيلجرو كيدي انعطق رفعج ىبا هل لاقف كلذ نم عوجغ عطقيل

 ىلا لق كناسل عطق نم عرجن فيكف عرجت ملف كينيع انلمدو
 :اهَك نيك ' نأ تعبج 5 ىكلو توما نم انوخ قلت نم تح د

 ليقاو «تاف هناسل عطق مث اهيف هللا ركذا ال ةعاس ايندلا يف

 ىلصي وهو ةيوعم فلخ ماق ىتح ةليللا كلت ىف رماع نب لاؤتلا
 0 ةةيوعم ناك دتملا قة را 3 دعمو اغلا ناكل

 ,«ةدناسل 00 ديلا هادي تععطقف ةيوعم دب رمث ىخا ا
 انرخ محللا نم ةأجولا لوح ام عطقي نأ هرمذ بيبطب ادن, 'تاف

 ىف رييصاقملا تنختا نتتموي نف اموهسم رجنكل نيكي نأ نم

 نم اًضيأ نا قسرا هتاقت الا اهلخدي ال ناكف عماوشل

 ةرشع هسأر ىلع لعج سانلب دكجس اذا نكو ليللا سرح ذئموي
 ؛ة دبع اماو 2«ديمعلاو فويسلاب هفلخ نم نوميقي هسارحا تاقث نم

 خليللا كلت ىف ناك املف رصم ىتا هناف ىواديصلا كلام نب « هللأ

 ادع باصاف هبابتب هيلع ليتشا لق لمّشم هعمو بارخل لايح ماق

 نيل نب رطل يرن يسر وص هشب ف سنن
 هنا ههللا دبع كشي ملف اسّلغم مدقتف سانلاب لصيف يخ 3

 بم من كنا هل ليقف هلتقف هثآرو نم فيسلاب هبرض دكجس املخ ورع

 «لتققف ورع هب رماذ هريغ ثدرا ام هللاو 4ىنذ اذ لاق ريمالا لتقت

 0 آب كنز 2 حركات. 65) 2 ىكل. 0 1 2 هللا ديبع.

 0) 8 ىنيد.



 رار

 لاقن ليكألا 0 نوسيسقلا اهعمو برعسلا فارسا اهعيشي

 اينارصن تام ىلجعلا رباج نب « رجآ اذه اولاقف اذه ام مككو

 سسانلا فارشا اهعبتات لثاو نب ركب ىيس رجا  ئب راكاح هنياو

 ىقبأ ىلا البل هللاو لاقف هنيكل ىراسنلا اهعبتاو هنبا ددوسلو

 املذ «ىفيسب هتضرعتسال اذه نم هللا ىنع مظعا وه رمال ىسفن

 رظتني اسّلغم دعقو همس ناك دقو هفيس لقت ةليللا كلت تناك

 وه انيبف ةادغلا ةالصث دجسلا ىلا البقم هّضر ى

 نبأ هيلا ماقف سانلا اهيا ةالصلا ىداني وهو ىلع لبقا ذا كلذ ىف

 هدلب نم ةدسملا ردبو هيجوأ بكناف مكالم نبأ شهعادو ه«يذ ملثف

 كلذ ىف رعاشلا لاقف هوديخاف سانلا عمتجات

0 2 

 ميصملا ماسكلاب ىلع برضو ةئنيقو اذبعو فالآ ةثلث

 مس

 د نأ

 كلم ىبا كتف نود الا كنق الو "الغ ناو ىلع نم ىلغأ رهم الق هو

 ا) ل تلاقق معلم نبا يلع لخداو هلزنم ىلا هضر ىلع لجو

 اردقا ل لق نينموملا ريما تلتقأ هللا ودعا اي ىلع ةنبأ ىدلك

 الآ ودجرال ىلا هللاو اما تلق كابأ: تلتق. ىتكلو نينموملا ويما

 تممس كقل هللاو امأ نذأ نيكبت مالعف لاق ساب هيلع نوكي

 هموي هضر ىلع سمي ملف هللا هدعباف ىنفلخا ناذ ارهش فيسلا هم

 ' نباب رفعج نب هللا دبع اعدف «هنع ىضرو دحر تام ىنح كلذ

 ©) ط رحبا .



 الار

 ديدش هتروح داب نيمسي كلذ دعب ثكمف ىأر مهيف ىل ناكل

 ىنادمهلا 0 ديعسو 'ئددع نسب: رخ هيلا« ماقق هتباكلا

 هتبقاع رمق فل نف هيف دانو ريسملا ىلع سانلا ربجآ الاقف

 ىب لقعم رماو حا ّنفلضتي ا نسسافلا 3 ىتاتق م رماذ

 :اهيف هدينج نم اًذحا عدي الف فيتاسرلا ىف ريسي نا سيق

 نارا هتارسكم و
 مسوملاب «دضر ىلع هيف لتق ىذلا ماعلا ىف عمتجاو اولق «هض
 نب هللا كبعو رمع ىب لازنلاو ىداوملا مكلم نب نكجرلا دبع

 هيف ام اووكاذتف رهشاب وهذلا ذخعقو كعب كلذو قو تطسلا ك.لام

 , لتق ىف الا ها ام ضعبل ٍةضعب لاقف 0 كلتا نم سائلا

 نفس بانا ةليوعتو تلانط' ىبا ف ىلع هنلكلا د1

 لازتلا لقو !ىلغ لتقف ىلع مجلم نبأ لاقن ندع 62

 ةليلل اودعتاف ورع لتق ىلعو هللا دبع لقو ةسيوعم لتق' مولع

 ىضمو ةقوكلا ملق ىتح نيرلا دبع لبقاو اهيف ٍينولتقي ةدحاو
 !:بطخن ةفوكلا نجرلا دبع مكقو اولاق «ماشلاو رصم ىلا هابحاص

 ناك دقو حج راوشل ىأر ىرت ماطق تدناكو :5 بابرلا اهتنبأ ماطق ىلا

 ال 0 0 تشلاقف 0 د 0 اهاخاو اهابأ لتق ىب

 0 قا سلع ا 1 20 اهكلماو كلذ اهاطعاف م
 هم نوضيفي ممقلاو راهنلا عافترا ىلا ةادغلا ةالص نم هبابرلا مهت
 لنق نم هيلع عمجا: ىذلل ةيلكب ملكتي ال تكاس وهو مالكلا ىف

 «) آنهللا هكر. 5) > تانولا . 6) 2 تانولا متد



 انااا

 عامتجا نم نازحالا رعسيو «مغلا بلتججو بولقلا تيمي رما نم
 ترص لق اقحسو مكل اًدعبف مكقح ىع مكقرفتو علطاب ىلع موقلا

 نوضرتف هللا ىصعيو نوريغت الو مكيلع راغيو نومرت الو نومرت اضرغ
 ادلا اذه ى ةورغتن كيك متلق ةتشلا ق اوريس مكل كلق اذا

 انع ٠ ميصني ىتج متلق فيصلا ىف اوريس مكل تبلق نأو رصلاو :

 رقلاو رحلا نم متنك اذاف توملا نم راف اذه ّلكو ظيقلا ةرامح

 كلذ نم ام هديب ىسفن ىذلاو رفا فيسلا نم هللاو متناف نورغت

 ايو لاجر الو لاجرلا هابشا اب نوديكأ فيسلا نم ىكلو نوبرهن

 هللا نأ تددول هللاو اَمآ لاجمل تابر ٌليقعو لافطالا مالحا

 93390 و مكنيب نم متجر ىلا ىنضبقو مكرهظأ نيب نم ىجرخا

 قويتعرجو اظيغ ىردص مثألم هللاو دقف مكفرعا رثو مكرأ رث ىف

 003 نالزشلو .نايصعلاب "ىنأر ىلع ر/دسفاو اسافنا "ىيرمالا

 هل ملع ال ىنكلو عاجش لجر بلاط ىنا ىبا نأ شيرق نيل

 ةاساقم ٌلوطاأو اسارم اهل ٌكشا لجر هيف ناك له جوبا هلل برخلاب

 لق مويلا انأهو نيرشعلا تغلب امو اهيف نضهن دقلو ىّتم و

 سانلا هيلا ماقق 2م عاطي ال نمل ىأر ال نكلو ال نيتسلا «تفنج

 رماذ نينظ الا كنع فلختي ال هللاوف انب رس اولاقف ةيحا لك نم

 ةبحرلا ىف ادغ اوحبصي نا سانلا ىف ءادنلاب ىسناديمهلا ترا

 ىلا ليقاو ةادغلا ىلص مبصا املف «ةينلا ىداص الا انينآي الو

 اولا اوناك ول لاقف لجر ةثايتلث نم وحن الا اهيف ري ملف ةبحرلا

 01 بلا" هز 2 اورغت»- 6 2 مفرصتني. ,14) 1 هطمأ و:

 6) 2 نتقنح. مك ه2. اكدرمتا 13,



 ارازم)

 ىسحاب ةعتسنل انرصم ىلأ انب عجراف انحام, ةنسأ تلصنو انفويس

 اَماَيأ اوماقف اهب ركسعف ةليخنلا لبن ىتح سانلاب لحرف انتدع

 ءهر الا ركسعملا يف هعم فبي ملف ةفوكلا ىلا .نوللستي اولعجن
 ءاهب ماتا ةفوكلا لخد كلذ ىأر املف هوجولا نم لجر فلا

 :ىبجج لعجت نارلخ ىلا هعم ناك نمب لفت نب ةورق ه«راسو
 لقاثت هضر ىلع ىأأر امو اولق «هباكصا ىف همسقيو اهجارخ

 ىهتناو ماشلا لها لاتق ىلإ هعم ريسملا نع ةفوللا لهأ هباكتأ

 ةراغلاو اهب ىلع ةكلسم مهلتنقو رابنالا ةيوعم لبيخ دورو هيلا

 سانلا ىلع هءارقي نأ هرمأاو لجر ىلا دعفدو اباتك بنتك اهيلع

 ٠0 ىجرلا هللا مسب ءهتخسن كتناكو ةالصلا نم اوغرف اذا ةعملل موي

 لها نم هتعيشا كل: نينملا ريما ىلع هلا ديت ل
 نم نخل باوبا ىم باب داهلل نافذ دعب امأ مكيلع مالس ةفوللا

 ميضلا ةّليسو فسشل ميسو راغصلاب هلمشو ةّلذلا هللا هسبلا هكرت

 اراهجو ا”رسو اراهنو اليل ميقلا لوه داهج ىلا مكتوعد دق ىاو ١
 ,هالا عراد رفع ىف موق ىزحغ اف مكوزغي نا لبق عورعا مكلا تلك ظ
 رابنالا نو ىق رمع ىنب وخا اذه مودع ميلع أرتجاو اوّلذ |

 لتقو اهعضاوم نع مكحلاسم لازاو ىركبلا ناسح ىبا لتقو ظ

 ةأملا تيب نولخدي اوناك هنا ىنغلب دقو نيحاص مكنم الاجر ظ

 نم اهذثالقو اهلجر نم اهلج عونيف ةدهاعملا ىرخالاو ةملسملا ْ

 *» ادحا نا ولف املك قنم لجر ملك ام نيروفرم اوفرصنا دقو اهقنع |
 اًبجع اب اريدج ناك لب امولم ىدنع ناك ام اًفسأ اذه نم تام ْ
 ممامسا

١ 
 لس: ظ 5( 2 ١ هز 1م راص»
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 رار

 انا ففنت ىتح انب اوفرصنا موق اب نابيب الو ةيكح هلانق ىف انل

 ىف ىضمو هفقاوم ىف هباكصأ كينف ةعايفأ وأ كلام 3 ةريصبلا

 ىرخأ ةفئاط نتجوخو نيحايندنبلا ىلأ ىتح لبجر هثاهسوخ

 0000 لك ]0 اغلا دهنمإ ةيارلا قل نماتساو !ةقوللاب اولا تح
 (لغ لافقف لجر فلآ ةعيرا نم. لقا الا بهو. نب هللا كنيع عمد

 مكح ال يراوخل تدانتف مكوودبي ىتح لاتقلاب عوودبت ال هباكتال

 الع اما :لغا اوك نوكرسلل ادرك ناو هلل

 َج راوذل تقرشفاو مهتلشل ىلع ليخ نبتت ملف سدحاو لجر

 فطعو ةرسيملا وكأ ىرخا ةقرفو ةنميملا وك تذخا ةقرف نيتقوف

 ةدت

 ا 0 2000 8 1 3 5

 باككأ نم ىمجبيبلا ةيوعم نب سب.د5 للكو ىلع باكحا مهيلع 0

 اهنالف هقاس ىلع فيسلاب هبرضف ىفوا « نا نب جيرش ىلع ىلع

 ءاليقعم هلوش ىمكح لحفلا «ليقي رهو ةدحاو لجرب لتاقي لعج

 ا اهلك جراوشل تلثتقو هكلتقف دعس ند سيف هلع لنيك 5 1 أ 1 00 5

 ىضر ع هجرختاسأ تم م ةيدتلا ىذ تيدح أ ذو ةلحأو

 فمر اذ مهنم ناك نع ىلع وماو لق «ىلتقلا تحك نم هنع هللا 5

 جالس نم 0 3 ناك ام .خاب رمهأو 0 ىلا ارمسككي نأ

 ! لاقف هباكصا ىف ماق ناورهنلا نم فارصنالا ىلع دارا املف

 اذه مكروف نم اوهجوتف نيقراملا ىلع مكرصن ىق هللا نأ سانلا

 عتيف هباكصأ ىم لاجر هيلا ماقف ماشلا لأ ىنعي ىيطساقلا ىلا 0

 اتعلكو اجت تدفن نيتموملا ر يمأ اب اولاقف سيق نب تعنت لأ

 ه) ط هممعت نيا. 5) (5:. ]ط» خقط. 1[آ[1,



 رت + ني

 مريس

 سوم اناا( نمكح انآ قلإ ءازكلا نر اكو -- لق نيمكشل

 أرفاك ناك ىسوم ابا نف ءاوللا ىبا لاق ارمع : ةيوعم مكحو هلحو

 زبالا لق مكح نيح ا لتلعب نيحا رقك ىتم كحو ىلع ٠

 دعب كلوق ىف رفكف املسم هنتتعب امنأ ىلأ ىون الفا لق مكح نيح

 5نيملسملا نم الجر ثعب معّلص هللا لوسر نا هل تيأرا هنتعب نا
 لج هميغ ىلأ معدف هللا ىلأ ةثوعديبل « ىيرئناكلا نم سانا ىلأ

 اف كلو لاق ال لاق ء ىش كلذ نم معلص هللا لوسر# لع نإ

 نا ىنوم ىأ ةلالضب مكل لحيفا ىبوم هبا لض نا قلك راسك

 عمس املف 2« سانلا اهب اوضرتعتف مكقتاوع ىلع مكفويس اوعصن

 ٠١ لجرلا ةبطاخم عدو فرصنا ءاوكلا نبال اولق كلذ ٍِ راوخل ءامظع

 ىلع رماو ىغلا ىف ىدامتلا الا مهقلا ىاو هباكحا ىلأ فصناف

 لوف هدونج ىبع رث :نولل هيما اوذخأب نا سانلا 3 7

 علو ىعبر نب 5ثبش ةوسيملا ىو ىدع نب كح. ةنمسلا

 جراودل دعتساو ةدانق ابا ةلاجرلا وو ا بءيا ابا «ليخأ
 د

 5 نب حيرش مهترسيم ىلعو نيصح نب ديزي مهتنميم ىلع اولعجت
 نب سصوقرح ةلاجرلا ىلعو « مهك اسن نم ناكو ىسبعلا ىفوا قا

 مضو ةيار ىلع عضو بهو نب هللا دبع اهلك ليخل ىلعو ريشز
 رث نمأ وهف ةيارلا هذه ىلا ًاجتلا نم ىدانو لجر ىفلإ! اهيلا

 ءاسور نم ناكو ىعجشلا لِفوت نب ةورق لاقف ناقيوفلا فقاوت
 20 تسيلو ايلع لتاقن ام ىلع ىردن ام هللاو موق اب هباكال جراوخل

 0( و ىيرفكلا . 6) 2 كد .٠ 6 رم لكك 0( 1 بأ.

 6 2 مكاسن.



 ناار

 اد انفك انا: :اولاقف ,متيتا نيا نمو مكب هاتي. نيذ لوالا. انرما

 ا ال4 تلح نان كلت نم هللا ىلا انهت قو (نيكشلب انيضر

 «مهت لاقف «ءاوس ىلع كوذبانم انف برحح رذاذ الو كعم نكنف

 00 انآ امو اَذآ تللض تقل د سن نع نيسا !نج

 ليقا ىتح هب نوضرت مكنم لجر 0 يل لاق رق ىيدتملا

 نأو هللا ذل ع مكل ترق أ كل 0 تيجو ناف لوقيو

 عنك

 ىب هللا دبعل اولاقف هيلا مكدرم ىذلا هللا اوقثان مكيلع تبجو

 لاقف هيلا 9 هجاكحت ىنح هيلا يرخا مهئاربك نم نانو ءاوكلا

 ”لا0 اليا ىفكفا نيشا: مهللا لق“ معنا اولاق .متيضر لق ىلع

 مكاضر دعب ىلع متمقن ىذلا ام ءاوكلا نباب هضر ىلع لاقف 0

 لمخل مهي ىنم متئرسب الهف ىل مكتعاطو ىتم مكداهجو ىتيالوب

 ءاوكلا ىبا اب ىلع لاقف ميكحت كانه نكي رن ءاوكلا نبا لق

 لوسر لب ءاوكلا نبا لق معلص هللا لوس, مأ ىدعا انا ةكحو

 عْحَت اولَعَت لق لجو رع هللا لبق تعيس اف لق معلص هللا

 كشي هللا نكأ ءمكسفُناو اَنَسْفْنَو مكءاسنو انءاسنو مكءاَنبأو انَءاَنِبَأ

 يف تمككش ناو مهيلع ٍناجتاحا كلذ نأ لق نوبذاكلا ما مهنا

 لاق كيف كن نأ ىرتخأ نك <نف نييكحلاب ن تصر نيح كسفن

 ايبنم ىتفا وف هللا ىنع نم باتكب اوثأك لوقي ىلاعت هللا ّنأو

 ال ملف مهيلع م ٍيجبتاحا ل ل رد ا سارا

 ءاوكلا نبا لاقف ههبشو اذهب أ وكلا نبا احح مالسلا هيلع ىلع »»
- 00 

 تيهح نيح ترفك كنا ريغ - ليقت ام عيمج 3 ىقداص تكلا

 «) 2 هدم هل. م6) 2 هرصوأ كككو. ه) 00. 1[آ1)

 نر 001. ع. "11,10



 النازل

 ىدانف ؛ماشلا ىلا ترس مهنم ةمالا تحرا اذف برخاب مهُنْذآَف

 0 .تحسعف ناورهن مهيلع د 05 ىتدح راسو لبحر لاب سانلا

 بويا اباو ةدابع نسب دعس ىب سيق مهيلا لسراو مهنم سوف

 اميظع ارمأ متبكترا لق مكنا هللا دابع الاقف مهايتان ىراصنالا

 " ملظ كوشلاو كرشلاب انيلع مكتداهشو مهنولتقت سانلا مكضارعتساب

 قمل ناف انع امكيلا لاقف ربككسلا نب هللا دبع امهباجاف ميظع

 اوتأت وأ مكيلاأ نيعجأر الو مكيعبانم نك جحبصلاك انل ءاضا لق

 ىلع آلا انيف هفرعت ام ىعس نوب سيق لاقت باطخل نبارع 27

 ى هللا مكدشناف, لاق ال .لق' مكيف ةنوفزعت لهف بلاط نإ 01

 0 مكبولق كتلخ و ل5 ةنتفعلا ىو ىللاذ اهوكلاهت نأ مكسفنا

 مك انعداب نأ انأ بويأ هاب اب أولاقف اذه كاني بويا نبأ ملكت

 *ةنفنف اولككت نأ هللا مكدشنت اناذ لق رخآ :ادغ متيكحل دل

 مكانذبان ىقف انع اكيلا اولق لباق ىف هب ةقّان ام ةفاخم ماعلا

 هيلع فقو ىتح لبقاف كلذب هاربخاف ىلع ىلا افرصناف ءاوس ىلع

 !5 :جاجللا اهتجرخا هلا ةباصعلا اهتيا ىدانف همالك نوعمسي ثيك ظ

 ملك ريذن ىلا أطخو سبل ىف تَحبصا ىرهلا قل نع اهّدصو |

 5 2 اي 0 0 دع تاطرش ل 0 م ناه بس الو

 الا 0 املف ةقايقما سرك يذلا ,كلط نامت و دللا باتتك

 8 تاما ام اتيميو نآرقلا ىيحا ام اييحإ نا مهيلع تطرش ةموكمل

 ىلع نكأو اهرما انذينف ىيهلاب العو ةنسلاو باتالا افلاخت ناوقلا

 هز 2 !ايأاي ب 1١8 لنا كانو 2 فاد
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 نيكل كبيكحت نم ناك اميف ترفك كنا كسفن ىلع تدهش ناف

 ناو كيلا عوجرلا نم انتنأس اميف انرطن ناجالاو ةبوتلا - تفنأتساو

 ابك ىدعهي ال هللا نأ اود 0 ك_كيانت اذاف ىرسخالا نكن

 03 هعحجي نا '"ىأرو هنم ستي هبانك ىلع أرق ايلف «نينثاذل

 0م ادلب راسل كر ةةيوعما ادواعبلا ماشلا ىلا نيشيو ملاخ#

 ىف ماشلا لما ىلا ريسملل اوبقأت هباكعال لقو ةليخنلاب ركسع

 نأ انصخش اوفاو !ذاف مكيلع اومدقيل مكناوخا عيمج ىلا بتاك

 مكفلخ اوفلضي نا هلامع عيمج ىلا هبتك بتك رث «هللا ةش

 ناكو سابع نسب هللا دبع ىلا بتكو هيلع اومدقيو جقلامعا ىلع

 ىلع انعمزا دقو :ليخنلاب انكسع ىق انف دعب اما ةرصبلا ىلع 0

 نيح كلبق ىميف ىلا صخشاف ماشلا لكا ىلا انودع ىلا ريسملا

 ناسرف ىف نابع نسب دللإ كيع هلع مدقف مالسلاو انك 1

 كلذو هنآرماو بابخ ىب هللا دبع علتق نم ةعيظف رابخا يراوخل

 اولتقو اهيلتقف معن هالق ىيهحلاب امتيضرأ امهل اولاقف اهيوقل منا
 د

 كلذ هغلب املف ملتقي رساتنخلا 0 ةيواديصلا ناتس مآ

 ا 5

 هوليخاف مهربكاب نابل ئسعفقلا ف ئسب ثركلا مهيلا تعب

 ردبمأ اب اولاقن ىلع ىلا اوعيمتجا كلذ سانلا عاب املف 0

 ىلا عوجرلا ىلا ٍهعداو سانلاب مهيلا رس فيسلاب سانلا اوضرتعيو

 أوبا نأو نيباوتلا بح هللا ناف اولبقو اوبات ناف ةعاململو ةعاطلا

 ه) 12 اولاق.
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 ةعاس اوشوانتف الجر نوتلث جيراوكلو سرف ةئامسيخ ىف كيعسو

 لوف لاحق ىلا كيرث ام ريمالا اهيا كيعسل صيعس باكا لاقف

 هنملعت | يدمر ريما ىلا بتكاو ةليبس لخ وها يف ا رو

 ظ.ذخاو دأدغبب رف بهو. ىب هللا كيبع راسو « خكرتو ىضف موصمأ

 ةاهب ناقهدلا هاتف دادغب « ىبت نا لبق كلذو رباعماب اهنيقاهد

 هباكتإ ىلا مضنأ ىتدح كانه نم ىضم رث 3 ىكوج ضرأ ىلا ربعف

 اوسناكو ةرصبلا لخا نم مهيار ىلع ناك نم مافاوو ناورهنب مو

 املخ سابعلا ىب هللا دبع ذتموي ةرصبلا ىلع ناكو لجر ةثامسمخ

 سراك فلا ىف ىليدلا دوسالا ايا هيلط ىف هجو هجورخ هغلب

 10 عيمج 93 أونأكو دوتافن ليللا نيب لاحو رتست ورسجإ مهقكالف

 ًاربت ,ناث نيكل ىف لوقت ام هل ”اولق الا اذحا نوعلي ذ تس

 ةلجد ىلا اوهتنأ ىتح اولبقا رت «دولتق نا نأو هةوكوت امهنم

 ىلع ميلا بتكف ناورهت !وفاو ىتح نيفيرص ةيحان نم اهوربعف

 نينمومل ريما ىلع هللا دبع نم ميحرلا ىجرلا هللا مسب ءدضر

 :١ امهلبق نمو نيصخحلا نب ديزدو ىبسأولا بهو نب هللا دبع ىلأ

 باتك اغلاخ ةموكحلل اهانيضترا ىيذللا ىيلجرلا مناف مكيلع مالس

 مو ةتسلاب العي مث ايلف هللا نم ىدع ريغب اهناوه اعبتاو هللا

 ىلا اوليقاف لالا انما. ىلع نكو .اههكح نم انأربك :نارتساب اك

 ىتح عهتبراح دوعنل مكودعو انودع ىلا نورئاس اناف هللا مككر

 هم هباتك بلا لصو املف «نيبكامل ريخ هو ةنيبو اننيب هللا مككج

 كسفنل تبضغ نالو كبرل بضغت مث كناف دعب امأ هيلا اوبتك

 02©6 ىتيا )1



 ام

 اورماستو باوثلاو رجالا نم مكبيصن اوذخأتل هللا مكبحب انيلا

 ازا لجر عم مكيلا اذه انباتكو ركنملا ىع اوهدنقو :فورعملاب

 متيأر امب انيلا اوبتكاو متببحا امع هولسف نيدو ةنامأ ىذ مكناوخا

 راسف ىسبعلا ىعس نب هللا دبع عم جباتك اوهجو رث « مالسلاو

 اوبتك مث «وارقف اوعينجاف هباحصا ىلا بانللا لصواو ةرصبلا ىلأ ىتح ه

 ّلجرلا كيدابع ةفوللا نم اوجرخ موقلا نأ رث جنافوم كشوب ميلا
 اسف دوقي ةلغب ىلع نيصخل نب كيوي رخو ةئلثلاو نيلجرلاو

 نم جت ب لق ْبْقتَي افئاخ اَهنم رع ةنألا هذع ولتي وو
 000 || ليم نبيكم ةنلك هيت امك ءيييلطلا علا
 هيلا تنحل بيبسلا ىلا ىهتنا ىتح راسو 5 ليبسلا ءاوس قيدبم

 جوخ اح نسب 00 ندا تك مخ :باحصا 5 ريقك 6

 ىف هقحلي ملف نئادملا ىلا ىهتنا ىتح هنبا بلط ىف ىدع
 نئادملا ىلع ىلع لماع ديعس ناكو ىفقتلا دوعسم نب دكيعس

 ىف ىسارلا بهو ىب هللا دبع جرخو ميقلا هاماحتو هرذح فذخاف

 قانم اريتك اعمج اوراصف هباككا عيبج هيلا متلاو ليللا فوج

 ردك لبق نم اوربع ىتح تارغلا ظش اونظبتو رابنالا ىلع اوذخاف
 دكبع كاراق ةفوللا ىلا فرصنم وهو متاح نب ىدع هلبقتساف لوقاعلا

 اب ني ويشبو ئىناهينلا كلام منبااورع هفنم عني هتخا. هللا

 دوعسم نب ٌكيعس فلختساف يراوخل كسور نم ©اناكو ىنالوملا

 الط قاارخو قييع لأ نبا رابخالل, دخلا نبا نتادملا لعد

 سمشلا بيغم عم دادغب حمكب عيقاف هباحصاو بهو نب هللا دبع

 4) 2 ىيملظلا. 3) 002. 537111, 20, 21. 0 2 ىلع الماع هد
 هدسعمفهصا ىلع. 4) 2 ناك.



 انا

 ىسبعلا قوأ ىنأ نب «عيرش ىلع لخد ىتح هباحتا نم رفن ىف
 ناف كعب اما لاق مث هيلع ىنتاو هللا دمحن ةهتايبطع نم ناكو

 اتناوخا رفك دقو هللا لونا ام ريغب امكح دق نيبكلل ىيذه

 صوخشلا ىلع ىحأو جنيد ىف لاجرلا أ اويكحو امين أوضر نيبح

 نم علل 1 ندعأو هلز ليلو انكيصأ كنقوأ 8 مضوهظأ نيب نم

 رت كجورخ جملعاو كباكتا رخنا حرش لاقف فلل اذه نيب

 ىلأ نس اهليننف ىشادملا قات ىتح هللا خكرب ىلع انب جرخأ

 انيديا عم هيديأ نوكتذ انيلع اومدقيف ةرصبلاب ىيذلا انناوخا

 متبلط مكتءامج متجرخ نأ مكنا ىئاطلا نيصح نب ديزي لاقف

 ,هعنمم نم اهب ناذ نثادملا امذ 3 نيفضتسم ىدارف اوجرخا ىنلآو

 كانه اوميقتف ناورهنلا رسج اوفاوث نا اودعاوت نكلو اهنع

 اذه اولاق اهب مكوناوي نا ةرصبلا لقا نم مكناوكا ىلا ردكك

 جورخلل اوكعتساف هباضتا اعيمج اورخناو كلذ ىلع اوقفتاف ىلا

 ميحرلا نيرلا هللا مشوا « ةرصيلاو " جاتعلا ناك نم 10 اوي

 (ةريشز نب صوقرحو نيصخل نب كيزيو ببهو نب هللا دبع نم

 نينسوملا نم ةرصبلاب انيانتك هغلبا نم. كأ'قوا هان رد
 ىف الا هلا ال ىذلا هللا مكيلا كيج اناث مكيلع مالس نيملسملا

 ىف قحاب هموقاو هباتكب علعا هيلا هدابع بحا للعج ىذلا

 لاجرلا اويكح انتوعد لحما ناو هتاضرم يف اداهنتجا جكشاو هتعاط

 ومهللا ئبن ةنس ىف الو هللا باتك ىف ام ريغب اويكحت هللا رمأ 3

 نا ءاوس ىلع مانخبان كقو ليبسلا ءاوس نع اوكصو كلذل اورفكف

 5 .راورهنلا رسجب انعيتجا كقف دعب امأ نينتاثل بج ال هللا

 0 5 رس 0) 2 نيقحتسم . 2 0) ]ب هدتع# لأ.
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 اا“

 اهريضرع رث اهلبقي نأ اف ىسبعلا قوأ ىا ىبا ىلع اهوضرع مث

 ةبغر اهليقا ام هللاوف اهوتاه لاقف ىسارلا بهو نب هللا دبع ىلع

 ميظع نم اهيف وجرأ امل اهلبقا نلتو توملا نم ارارق الو ايندلا ىف

 ىيح ابيطخ جيف ماقف هوعيابف هيلا ايماقف هدي انام ثا رجالا

 هللا ناف دعب امأ لق مث معلص ىنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا ه

 اللا ىع ىهنلاو فورعملاب رمالا ىلع انقيتاونمو اندوهع لخا

 ليبَس ْنَع نولصَي نيخلا نإ ليش 5 نامقو (افحلاب لوغلاو

 امب 0ك ا نمو 00 0 لاقو ه ٌنيدَش ادع مي دل

 لخا نم انتوعد لعا ىلع دهشاو 5 نوقساقلا مه َكَتَل را لون

 مكلأل ىف اوراجو باتكلا مكح اوذبنو ىبهلا اوعبتا لق نأ اننيد

 راضبألا هل عشختو هوجولا هل ونعت نم مسقأت قحل مداهج ناو

 قر ىقلا ىتح ىدحو جتلتاقل ادعاسم جلاتق ىلع دجا مث ول

 باكا نم' ناكو ءربكسلا ىب هللا دبع كلذ عمس املف « اديهش

 ام ميرشت نوكي ال ادرمأ هللا ىحل لاق رث ايكاب ربعتسا سناربلا

 ىف هيلع هللا طخ“ نم هدنع رسيا هبصعو همكلو ههظع نيب

 دجو كلذب نوديرت اماو فيكف هتقم ىلع اهب ىعسي ةظحل

 هيلا اوجرخاو هاصع نم 4 ضغبب هللا ىلا اوبرقت ىوخا اي هللا

 نيعيطملا باوش مكبتي هللا عاطي ىنتح فويسلاب ةهوجو اوبرضاف

 ناو خفلاو ةمينغلاف اورفظت ناف هقرقح نييئاقلا هناضرع نيلماعلا

 ايقرتفا رق هتنجو هللا ناوضر ىلا ريصملا نم لضفا ءىتش ىلف اوبلْعَت وم

 ىبسارلا بهو نب هللا دبع لبقأ دغلا .نم ناك املف ءكلذ هموي

 تر 06022 سكك الا ]ل1 252 )5-١! 9051-0002. هز ريخسلا .

 0) 2 ضعبب .



 اه

 ناكم 'هتبرصا نوكا الا [ىمادتك طق ء رش ىلع تمكن اه لك

 بكرف ىسم وبا ٌلسناو «ىقا اب كلذ ىف رهدلا ىنأ فيسلاب طوسلا

 شاك اف هيلا رص ام ةترّثخو هبتتا اف هتهبت دىقل ىسوم ابا

 فرصنا رف :ىنيملسملا ةحيصن ىلع اعيش رثوي هنا ىظأ رو هيلا

 ابع ىباأ لبقاو ةقالخلب ةيلع اوملسق ةيوعم ىلا مالا لقاو 5

 هوربخاف ىلع ىلا قارعلا لحمأ نم امهعم ناك نمو ىاع نب جيرو

 ىلع اعيتجا ول هللاو لاقف ىادمهلا سيق ىب ليعس ماسقسف ربشل

 ه٠ سانلا ةماع ملكت رث ةيصب هيلع نحن ام ىلع ةانأداز ام ىدهلا

 رمأ نم ناك ام قلرعلا لصا غلب ابلو اولاق ءاذه نم وكذب

 0 ناكف عدابعو عوايظع هدنع عيتجاذ ىبسارلا بهو ىب هللا دبع

 رق هيلع ىنثاو هللا دمحن بهو ىب هللا دبع جهنم ملكت نم للوأ

 15 اوجرخاف كبشو اهقارف ناو لبلت اهندلا عاتنم 0 ىناوخأ رشاعم لاق

 عم لأ ناو هلل هلل الا مكس ال اوت ةمونكلل مكيل حما

 قف رايس ند هرج ملكت 6 ونس مف يخلو 0 نيذلا

 مكنم الجر مكرما اوّلوق امتلق اميف قمل مهنمو امتيأر مد

 | نوعجرنو اهب نوفق ةيأرو سئاسو ىكثاق نم مكل 59 ” عناق

 ه« اهلبقي نأ قاف مدابع نم ناكو نيصخلا نب ديزي ىلع رمالا اضرعف

 ه) 2 ناكو. 5) 2 انداز. 0 00» 571, 128. 0*ه86 16 1مم

 0 ربحز نب صيقرحز 108 68 0:خ0ه119ط 1طن ا١١ةطط هد 66

 هربتتقع5 مه 1:1ه2076ه:ةطعع 0653 ءممتقذوو. ء'. 1طد ه1 ةكطتع 111 أ.



 اذازرإ

 ام اي كحكيو لاقو هب الخث ىسوم ىا ىلا سابع نبأ لبقاو كلذ

 ايتقفتا دق ايتنك ناف كعلتخا دق ا!رع هللاو بسحا ىسوم

 راذغ لجر اريع ناف هدعب ملكن رث ملكتيل كلبق همدقف ءىنن ىلع
 اذأث هنيبو كتيب اميف اضالا كاطعأ سلف نوكي نا .نمآ تسلو
 ال رمأ ىلع انقفتأ دق ىسوم وبا لاق كفلاخ سانلا ىف هب تمد

 ' اوحبصا املف «هللا ءاش نا فالخ هيف هبحاص ىلع اندحال نوكي
 لاقف عماخل ىجاسملا ىف نوعيتج 2و سانلا ىلا اوجرخ دغ نم

 «كمّكقتا تننك ام وربع لاقف ملكتف ربنملا دعصا وريعل ىسوم وبا

 المت دوم وبأ أدبف انسو ردح مكدقأو الضف ىنم لضفأ تنأو

 اييف انيظن دق انأ سانلا اهيا لاق رث هيلع ىنتاو هللا نمسح رينملا

 علبا وع اًعيش رن ملف اهرما علصيو خمالا هذه ةفلأ هب دللا . عمج

 ىروش اهرييصتو ةيوعمو ىلع نيلجرلا نيذه علخ نم كلذ ىف

 ايلع تيعاخ كق ىاو الما اهل هوأب نم هسفنال سانلا راتخيل

 وربع كعصو لن رث متبيحا نم مكيلع أولو مكرمأ اولبقتساف ةيوعمو

 علخو متعمس ام لاق كلف اذه نا لاق مث هيلع ىنثاو هللا لمحت 45

 اص تيتثاو ةهعلخ ابك هيحاص  تعلخ ةىق ىناو الا هيحاص

 سانلا قحاو همدب بلاطلاو نامثع نينموم ا 37 ىو هنا ةةيوعم

 امناو ترجنو تردغ هللا كقفو ال كل ام ىسوم وبا هل لاقف هماقمب

 | اسهل ةكرتت وأ ثهّلي هيلع لمح نا بلكلآ لدم كلتم

 ىب جحيرش 5 4 اًراقسأ لمكتب رامحلا لدبك كلبس وريع مل 0

 جيوش ناكو امينيب سانلا وجحو طر دعنقف ورع ىلع ىناه

 6) 2١ كتيمدعتا . ,5) آب هرممذ تق. .6) 002 "11و 15. 080) 001.

1153137 



 نااس

 هللا» نامثع ىو هتدجو ىف لوقت ارذع كلذ ىف كل ناف ةقباس

 عم وهو هاًناطلس هيلول اَنْلَعَج ْنَقَك اًمولَظَم لتق نمو ٍلوقي ىلاعت
 وبا لق هباكا دحا وهو معلص ىنلا يوز ةبيبح مأ وخا اذه

 5! ناك ولف ةيرعم فرست نم تركذ ام اما ورمَح اي هللا قنا 2

 حابصلا ىب ةعربا اهب سانلا فحا ناكل ةفالكل فرشلاب 57

 ضرالا قرش اوكلم نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبا نم هناف

 كلوق اّماو بلاط قا ىب ىلع عم ةيوعلافوش ىا ث اهبرغو

 نأ نكلو نايثع نب ورمع هنبا هنم كود نامتع كو ةيوعم نأ
 10 دبع هتبأ انتيلوتب هكذو باطخل ىب ريع ةنس انييحأ ىتعواط

 هحالصو هلضف عم هللا دبع ىنبا نم كعنج اف ورع لأق ربخا هللا

 ىدص لجر كنبأ نأ ىسوم وبا لاقف هتبكصو هترجع ميكقو

 بيطلل اهلعجن مله نللو اسيغ بورخل هذه ىف هتسمغ نق كنلآو

 جدصي ال هنا ىسوم اب اب ورمع لق ريع نب هللا دبع بيطلا نبا
 اة لاق رخآلاب معطيو ايهدحاب لكأي ناسرض -هل :لسجر الا رمالا اذهل

 ارمأ انيلأ ' اودنسا كتف نيملسملا نإ 5 اي كيو ىشف

 اف لاق ةنتق ىف دون الق جامولاب اوكاشتو فويسلاب اوعراقت نا دعب

 ءاهلعجت رث ةيرعمو اًيلع نيلجرلا ىيذه ةعلخن نأ ىرأ لاق ىرت

 كقف ورم لاق اوبحا رد عسفنال نورانخ نيملسملا نيب ىروست

 ه٠ ىلع اقرتفف لاق « سانلا الص هيف ىذلا ىأرلا وهو كلذب ثيضر

 2 ]16 ىف اعت هديلو ه5 هانت 138 6 5 م هنظأ ها, 15د ه]

 فمقطتس 111 ا

 6) 022 ركلالاللا 555 6مةراض علخأ . 6) 2 اهلغك : هممء اهلعك

5111 128 0. 



 دل

 راس هماقم لاط املف امهنم نوكي ام رظتني ماقاف لدنلل ةمود ىقا

 قط لع رشآ ةةيوعم هل لاقف قشمدب ةيوعم ىلا ىتح كانه نم

 دق ىنكلو كعم تلئاقل كيلع ترشا ول ةريغملا هل لاقف ىرت

 يسوم قاب تولخ ىلا لق اهبخ امو لاق نيلجرلا ربخ كتيتا

 سلجو رمالا اذه نع لزتعا نييف لوقت ام تلقف هدنع ام ولبألو

 نم روهظ تق سانلا رايخ كلوا لاقف ءامحلل ةيدارك هتيب 3

 ك0 د ل تجعل الات علوم نم ةنوطبو ةناوخا دم
 هذه ليقعأ نميف لوقت ام هللا دبع اب اب تلقف صاعلا نب ورع

 الظإن اوكني ثو اقح اوفرعي ل سانلا راوش :كتلوا :لاقف :بورذل

 دهشي رن لجيل اهلعاجو هيحاص اعلاخ 0 ايا ”فسحلا , اناو

 صاعلا نب ورع اماو باطل نب رع ىب هللا دبع ىف هاوه بسحلاو

 دبع هنبال وأ هسفنل اهيلطيس بسحاو هتفرع ىذلا كبحاص وهف

 "020 كلذ قلقا هنمارمالا اذهب فقحا كنا نظي هازأ' الو هللا
 ةلالجاو ىبوم قا ليجبت رهظي لعج صاعلا نب وربع نأ ف اولاق

 تناو ىلبق معلص هللا لوسر تبكح لوقيو هيقوتو مالللا ىف ههدقتو هو
 000 دا لات ةموكلل 3 اظانعيل اعمتجا ثا ىم انس ربنكا

 لق وه امو لق هللا اضرو ةمالا الص هيف اميف كل له ورع اي

 اك نم ءىش ىف هسفن لخدي مل هتاف رع نب هللا دبع لون

 ةةيوعم ام ىسوم وبأ لاق ةيوعم نع تبتأ نيآ وويع هل لاق بورد

 الكت تسلا ورمع لق رومالا نم ءيشب اهقحسي الو اهل .اًعضوم وو

 000 نفتح ىو ةيرعم نانا لق قب لاق اهملظم:لتقا نامت نأ

0 2 2 

 ه) آد اعت » ميلو 3960 13 2612310116 دعب دتيبو ةنظأ ةاتت 19 22886 د



 أذل

 ال طذه هضقنن هانبتك نأ دعبا ىلع لق الن كتروي نا فئاضل

 نيبكللا «٠ عيت نوكي نأ ىلع اقفنأ ةيوعضو ايلع نأ مث زوج

 [ 3 ىلع ] هجوو ماشلاو قارعلا نيبب فصنملا وهو لدتجلا ةمودب

 ريصو هتصاخ نم فلآ ةعبرا ىف ناه نب حيرش ىسوم نأ عم

 5 صاعلا نب ورمع عم اةيوعم ثعبو جمنالص ىلع سابع نب هللا دبع

 نيقص نم اوراسف ماشلا لها نم كلذ لثم ىف ّىملسلا روعالا اي

 ةفوكلا ىفاو ىتح هباككاب ىلع فيصناو لدنلل ةمود اوفاو ىتح

 نم نوكي ام نارظتني «فشألا» ىقاو تح دعياكصاب تيوعم تدل

 عيتجا وما ىق :سايع ىبيا لأ بتنك اذا ىلع ىاكو «نييكلل )ا

 ام نولوقيف ةمتكيف نينموملا ريما كيلا بتك ام اولاقف هباككا هيلا

 نونكوي نولاوي الف اذكو اذك ىف كيلا بتك امو انتيتك د

 نصاعلا ىب؛ ورع ىلا .ةنيهعم بتك ,قاتو هي بتك ام لخ انهي 27
 بتكو اولظ دما نم ءىثش نع هلأسي هباكتا نم دحا هينأب الق

 رييزلا ىف هللا دبع ىلاو باطل ني رع ىي وللا نيك 1 ةةيوعم

 تاما ثوغي ديغ نب نعرلا بع لاو ةفييتح نب مهكلا لا ذل

 ةمود ىلا نالجيلا ناذه راصو اهرازوا تاعضو ىق برثخل نافذ دعب

 4 اولخدت ملف برللا متلوتعا دق متنك نأ ءامهيلع اومدقا لدن

 املف « مالسلاو امهنم نوكي ام اوحيشتل سانلا هيف لخد اميف

 نوكي ام نورظتني اوماقاف لدنلل ةمود ىلا اعيمج اوراس هباننك ماتأ

 هم نب ةريغملا راسو صاقو نأ نب دعس عم رضحو نيلجرلا نم

 ىتح بورخل كلت نم اعيش كهشي ل فئاطلاب اميقم ناكو ةبعش

 0 عمج . 22 85) 2 ممع2110226 ©6 2201 5111 19 222186 22 جاضص.

 6 عتيلع . 04) آب اكخددو 8 !بخدي .



 الام

 | دل دنيا ىريمحلا ا

 نب دّمحنو نيفس ىبا نب دفمحنو نيفس ىبا نب ةبنعو ىشرقلا
 012 نب ةكدعسمو ىلكلا .نموخالا نب راض .ضصاعلا .نج ورغ

 عالكلا ىذ نب نجرلا دبعو ىيمحلا ةمهلج نب حابصلاو ىتعلا

 اذل ءاعيرألا ويا بتكو  مكح ىب. ةيقلعي بشرح ني ةنمامثو

 نيخا ثعشالا ناو «نيتلثو عبس ةنس رفص نم تيقب ةليل ةرشع

 ةليبق ةليبقو ةيأر يار ىلع هب رمي نيقيرفلا ىلع هأرقف بانكلا

 فلآ ةعبرا هنم ىلع عم ٠ ناكو ة ةزنع تايارب رف يلع هأرقيف
 ل نادعمو يعج امهمسأ نم ناوحأ لق هيلع هارق اماف لجر

 ار امهو التك ىتح التاقف ماشلا لها ىلع اًدش رث هلل الا مكح

 نب حلاص لاقف هيلع هأرقف دام تايار ىلع وم رث «مكح نم

 رق «نوكرشملا هرك ناو هلل الا مكح ال جلضانا نم ناكو قيقش

 نيد ف لاجرلا مكحي ال اودانتف بسار .ىنب تايار ىلع 7

 ورع لاقف كلذ لثم اولاقف ميمت ىنب تابار ىلع هب مه مث «هللا

 رث ثعشا اب انالنق ىيان لجبلا هللا قس ىف" نيمككخا ةيكأ نبأ 5

 هتباد مكع فيسلا باصاو ها طخان ثعشالا ىلع هفيسب لك

 هيلا اورذتعءان ميت تاداس هيلا ىشف هموق ىلا ثعنشالا فرصتناف

 ههجو ىف ايورضم ىلع ىلأ نرصص ند ىميلس لبقاو « مغصو ليقف

 كيبتك ام انأيعا تدجو ول اما نينموملا ريما اب لاقف فيسلاب

 الكف ىلع ىلا 'عيلض' نبا سينخ نب 0 ماو « ةفيحصلا هذه

 ىلا هللاوف ليبس باتكلا اذه ىع عوجرلا ىأ اَمأ نينموملا ريما اب

 تالت سلا ١ مز طاءاتعا 0) 2 اوناك
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 عرما ىلع ناقيرفلذ لجالا ءاضقنا ىلا هيبن ةنسو هللا باتك ىف

 جو رمالا اذه ىف «هقاتيمو هللا كهع ةمألا ىلعو بردمل ىف لوالا

 وأ املظ وا ادامل رمالا اذه ى دارا نم ىلع ةدحاو كي اعْيبج

 ىلع اننا "نيسللو ىسلمل :باتكلا !لحه: قام ىلع دبش انك

 5 لأ نب رفعج ىب هللا دبعو سابع ىب هللا دبعو بلاط ىنأ نبأ

 سيق نب كيعسو ثركلا ىب رتشالاو سبق ىب ثتعشالاو بلاط

 نب كيعس وباو بلطملا دبع ىب ثركلا انبا ليقطلاو نيصخلاو

 افسح ع ليسو ترالا نب بابَح نىب هللا دبعو ىراصنالا ةعيبر

 فلافل كيع ىب تحس د 00 ىراصنالا رع نب رشب وباو

 ؛0 نب عفارو ىلا رماع ىب ةيقعو ىملسالا هللا دبع نب ديزيو

 نالْبَكلا نب نامنلاو قارفا فمحلا نب وص قاسنالا جيدَح
 0: ئركنلا هيَ ىب لايزيو ىدنكلا ْىَدَع ىب رخو قراصنالا

 كلام نب 1 ليبحرش ات 5-2 ةادبلا بعك نب كلامو

 اب :بيبح ماشلا لقا: نمو 6 ةيحخ نب ةبلك كيد د

 دنا ىشرفلا ةاظرأ" ىبا, قم 6 سيو «يملسلا روعأللا هاو ىرهغلا ةملسم

 نب. ملسمو ترحكلا نب قراخملاو. ىدنكلا ء ييدح ند د2

 نب ةزمحو كيلولا نب كلاخ نب نجرلا كبعو ىكسكسلا وربع
 ضاعلا نب درع نب هللا كبح مرح كيزي ىب عيبسو كلام

 ةمقلعو ىسكسلا "نيصحلا ؛نب كلاخو ىلكلا كيري ند مدح

 هن نب قورسمو ىسبعلا / رجعأ نب كيديو ىمرصكلا كيوي ىبا

 «) آب ةزداتكو اضرلا . 2 5) 2 ىوركيلا هلك . هز 2 هلك ىب هنلع :

 8 طرشي: )١60 © مددخ.)' 700 رحاو كان كلل د رك

 سبعلا ركلا 111
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 لع ىلع صاعلا نب ورو سيق نب هللا دبع فخاو ةهبشب اهيف
 )0 بانك ىن ايم هب ايكح اب .اضرلاب هقاتيمو هللا, تهع ةيوعمو

 اهو نيغ ىلا هافلاخم الو كلذ اضقني نأ امهل سيلو هيبن ةّنسو

 اهراشباو اهراعشآو امهلاوماو امهثمد ىلع امهتموكح ىف نانمأ

 هطخاس وأ ضار هب ىضر قمل اودعي رث ام اهدالواو امهيلاغاوو

 0110 1 دلل ند هاب .ايصقام ىلع اهراضتا ةمالا ناو طخاس

 ال لذ عموكلل ءاضقنا لبق نييكللا ىحلا قوت /ناف اهللا تانك

 ىلع حالصلاو خلدعملا للغا نم الجر هناكم اورانخ» نأ هباككاو

 نيرهمالا كحا تام ناو ةاقيلأو ديعلا نم هبحاص هيلع ناك ام

 اولوي نا هتعيشلف ةيضقلا هذه ىف دودحملا لجالا ءاضقنا لبق و

 نيقيرفلا نيب ةيضقلا تعقو كقو «هلدع نوضري الجر هناكم

 ىف انيم» ام ىلع ةّيضقلا تبجو دقو السلا عفرو ةضوافملاو

 نيقيرفلا « و نيبكلللا ىيريمالا ىلع طرشلا عقيم نم باتكلا اذه

 ادن ايكعتو افلاخ ناف !اديهش دبا ىفكو اديهش برقا ' هللاو

 ىلع نونمأ سانلاو ةمذ الو ايهل كيع الو امهمكح نم ةعيرب و

 ةعوضوم سالسلاو لجالا ءاضقنا ىلا جلاوماو مدالواو جيلاعاو عسفنا

 00 ]1 3 ىفاشلا لشم نيقيرفلا نما بستاغلاو: ةنما لبسلاو

 لاو قارعلا لها نيب الع اطسوتم الزنم الني نأ نيبككللو

 2] لجلالاو امهنم ضارت نع ابحا نم الا هيف اهبضح الو ماشلا

 امالكع ةموكلل ليجكت نامكللل ىار ناف ناضمر رهش ءاضقنا هب

 اع ايكحي م ابه ناذ اعارخا لجالا رخآ ىلا ةاهريخأت ايأر نآو

 )2 نم. 5) 2 ايعريخات
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 هلئاقأ رث نينموملا ريما هناب ثررقا نا اذا انأ ُلجرلا ستب ةةيوعم

 ريمأ اي سيق ىبا فنخألا لاغف دينا مشاو همسأ بتكا 2 1١

 من اهتوح نا فاخا ىف نينموملا ةرما مسأ مت ال نينموملا

 انس ربكا هللا ىلع لاقف كلذ كا هيح الو دبا كيلا ه عجرت

 5 ةيضقلا ىنعي اذه ريظن ىدحي ىلع ىرج كقل هللاو امأ ةئنسب

 لاقف هللا لوس, دمح ةبتكي نأ شبرق عانتماو ةيبيدكلا موي

 ام اذه ءاوبتكف هللا دبع نب كيح بتكا .بتاكلل معلص ىنلا
 د 1

 اهيتعيشو !نيفس ىلا ىب ةيوعمو بلاط نا ىب لع هلك

 ةيضق معلص هيبن ةنسو هللا باتكب مكلل نم هب ايضارت اميف

 ؛0 له) ىلع ةيوعم ةيضقو مهبتاغو مدماش قارعلا لها ىلع ىلع

 مكح نع افقنانآ انّيصارت انأ مهبثاغو معاش ماشلا

 انيحا ام 0 يح هنفاخ ,ىا همن: نم همكحبا امي ناسا

 اًيلع ماو و انيضارت هبو مانيضاقت كلذ ىلع تاما ام بن

 ةيوعم ىضرو اًمكاحو ارظان سيق نب هللا دبعب امضر هتعيشو

 ؛5ظكيوعمو ايلع نا ىلع ايكاحو !رظان ضصاعلا ىب ورعب ةةعيشو

 هقاثيمو هللا كهع صاعلا ىب ورح سيق ىب هللا دبع ىلع اذخا

 هيغ ىلأ هب اودعي الو اماما نآرقلا اذختي نا هلوسر ةمذو هتمذو

 هاثر بادتكلا ىف اج رث امو اروطسم هيف هادجو اب مكتمل يف

 نايغبي الو اًنالخ اهل نادمعتي ال ةعمالخل # هللا لوسر خمس ىلا

 عجري . 15) آناستكدزإ8 بتكت ٠ 0 2 مكحت: ١ 4) 1 ىدح

 2 ىيحا >0 1 تمم: © تعويم هلعب 15 ةللل ا ][11

 /) آب ايضاقت . وى) آب ايضارت . 2 7) 2 ةزوانكم معاص.
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 لاقف سانلا حلطص' دق لاقف هل ىلوم هيلع ليخدف ماشلا ضارعأ

 هيلا اناو هلل انأ لاق ايكح كولعج دقو لاق نيملاعلا بر هلل نمل

 اوضرو رمالا هلو ىلع ركسع لخد ىتح ىسوم وبا لبقاف نوعجأر
 رجكب تيم دق كنا ىلعل سيق نب فنحالا لاقف هلبقف هب

 ةرفشلا ليلك هةدجوف ىسوم ابا تمجم دقو برعلا ةيعادو ضرالا
 نم 00 لجر الا رمالا اذهل مصلصي ال هناو رقعلا بيرق

 مكانلا ناكم نيكي ىتح دنم كدعبيو هفك يث نيكي ىتح هبحاص

 تلق ىناذ اتلاث وا ايناتف الآ, لعفاف امكح ىنلعجت نا تعش ناف

 ةدياكم نم الجر ثعباذ معلص هللا ليسر :باككا نم تسل ىفا

 وضرب نأ اويا لق موقلا نا ىلع لاقف اريشمو هل اريزو ىنلعجاو ٠

 ىدسالا ميرخ نىب نميآ لاقف اولاق دما غلاب هللاو ىبوم ىا ريغب
 ميقلل الرتعم ناكو ماشلا لها نم

 سابع ىباب مكرمو ءاضقلا لعب هب نودتهي ىأ علل ككاو
 نعد

 ا اذسال سامخأ برص م ركي م نمي ىوذ 0 ديب مكومر ىكل

 1 طسلف نم يدان ميرخ نب ىنمال لعج ةليوعم ا ه دقو ألاق 15

 لاق» ىنا هعيابي نأ ىلع

 شير نم رخآ ناطلس قلع لي الجر لتاقب تاسل

 شيطو ع نم هللا تاعم لك م 0 دل

 ى شيع غ5 ىفانب نسف قح ريغ ىف اًملسم لتقل

 بنكا 0 ةنتاكت أوثاو 0 لعاو قاوعلا ىللعا 6 عينتجان اولاق 0

 «) 8 هرصأ كق. 15) 2 عينجأو .



  1 111111١أأذأذآأذآأآأذأآذآذآذآذ ذأ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ز ز]ز |] ]| ]ز]ز|]|]|]ز|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]| 7777771 000

00 

 كنييو انني.د امكح نارقلا انلعج لكقو ل ةبانالا اننِمد

 هيلا بتكف «مالسلاو ةزجانملا ىنع سانلا انرذعيو همككحب ىضرنل

 نم هيلا كسقفن كتعزان امم كبجحأ ىذلا ناف دعب اما ىلع

 تربتعا ولو ةرارغ اهنف اهيلا نتمطت الف كنع بلقنم ايندلا بلط

 5 نعي اما 5 للا 1 مادلسلاو ىقب اع «كعفتتتا ىبضم اه

 ريغ اناذ وديح ايأ اًربصف يي ناوقلا ل.عج نم كفشنختا تكشف

 6 لعأ 00 عيتجاف )ع 0 2 كلانأ ام هلا كيلينم

 لف ماسثنلا لأ 3 00 0 0 نأ 0 ا

 ىسوم ىأرب فتا تسل ىلع مهل لاقف ىسوم قاب نىك ا

 اما دلئاوا اوئاق سابع نيااعللا بعل كلذ لعجا نكلو 5: 1

 مكانلملا تانا نوكت نا كبرت كناكو سابع نبا نيبو كنيب قرفن

 (مكنم ىنحلا نإ سكن ءاوس ةةيوعم نمو كنم وه الجر هلعجا 1

 !5 ىباب ماشنلا لهال نوضرت ملف خضر ىلع لاق رخآلا ىلا هنم ىداد

 ىف لاق اتسفتا اننيلع اما ملعا كلوا اولاق كلذك سبلو صاخب

 الا برمل ه هذه وعس ليهو ثعشالا لاق رتشالا ىلا كلذ لعجا

 لاق دبكح' انو ىلع لاف رتشالا مك قالا, نك لفو رش

 متيبأ ىكقف لاق هللأ ديري ام نوكي ىنح نس هوجو 0 برضي

 80 لاق 0 امه اوعنصاف لاق معن اولاق ىسوم ابا اولعجت نا الأ

 نم ضرعب ماقاو بول لوتعا ناك كقو ىسوم ىنأ ىلا الوسر اولسراف

 )آب 2 اذه. 5) 1, 2اضعد.



 انف 'هكارنف :ةنللا ىلا "ىوشتو ةدابع مكتالض نا ىطذ انك دوسلا

 هتباد هجو وبرضو عبسو ةويسف مكل اهيفلق ايتكلا الإ متروف

 ىكّذق ىب رعسم ناكو « هطوسب هباود هجو وه برضو غطايسب

 نم اوناك يراوخ 0 اوراص نيخلا كرقلا. نم هتقبطو ءاوكلا نباو

 3 لد ةليوعم ناو 4 فحاسملا مكح :ىلا ةلباجالا ق .سانلا كا ه

 نيبو اننيب تلاط ىق برلخل نا سانلا اهيا لاقف ماشلا لها

 ال2 هيحاصو قللا ىلع هنأ نطي انم' انخاو لك ناو موقلا ءالزم

 د هولبق ناك هبا مكللو هللا :باتك ىلا عانوحت».ىق, اناو. لطابلا

 ك1 نم" لوأ نا ىلع دل :بتكا اث « هبلا :انرذعا ١ دف, انك

 ةفلأو كمدلا هذه نقح ىلا كوعدا انو تناو انأ لاتقلا اذه ىلع 0

 اهدحا نايكح كنيبو ىنيب مك نأو ىئاغضلا حارطأو نيدلا

 نإرقلا ىف انيبم ابوتكم ه«نادججي ام كلبق نم رخآلاو ىلبق نم

 ادا كنتكتا هولعا نم تنلك نأ نآرقلا مككا ضران' هبا نايكعح

 اا اديدكح سيلا كنا  ملعال او. نآرقلا مك ىلا توعت “ا قلَغ

 اناادلا مكحا ضربا رلا نمو كايا الا هيكج ىل (ناقلا انبجا' ىلقو 5

 ناذ كعب اما صاعلا نب ورع ىلا بتكو «أٌديعب اًلالض ّلض كقف

 جفنا الا اًعيش اهنم اهبحاص 00 رو اعريغ نع ةلغشم ايندلا

 لان امب اهبحاص «ىنغتسي ىلو ةبغر اهيف هديزي صرح كلذب هل

 دكلع طيخ الف عيج ام نر دلل را هانساف ماس

 كسفن الا كلذب رضت مل هتنت رث ناو ةلطاب ىلع ةيوعم ةاراجكمب ه١

 ام ةفلأو انحالص هيف ىذلا ناف دعب امأ ورع هباجاف « مالسلاو

 0) ل نيعتسي .
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 اونيديل غلتاقا امناو فيكو قلك هللا باتك ىلا ىذا نأ كلذ عم ١

 انك ام ىلع مويلا كل نك نينموملا ريما اب ثعشالا لاقف هيكك

 ىلا موقلا ةباجا نم تيأر ام ىأرلا نأ ريغ سما هيلع « كل

 ملف فيحلا نب ورم معو متاح نب ىدحع امان امكح هللا باتتك

 هل القا وص, لع باج اليا دبا لعا لع اوريشم شو كلت اند

 ةيحان ىف لئتاقي ناكو كينآبو برا كسبيل تشالا لأ تعبت

 عحي ن | ديف رتشالا ىلا قلطنا ىاه نب نير فاشل 2

 مل لقف نينموُملا ريما ىلا عجرا لاقف هغلباذ هاتذ ليقيو هيف وه ام

 نأ زوج سيلف ةيحانلا لهأ نيبو ىنيب ترجكتشا دق برتخل نا

 10 نم تاوصالا تدعو كلالذب هربخاف ىلع ىلا ديوي فرصناف فرصنا

 هترما كبس ام هللاو ىلعل ميقلا لاقف عقنلا راثو رتشالا ةيدان

 كيزيل لق مث ءارس دكاسأ ريو كلذب هترما فيك لاقف لاتقلاب الا

 هربخاف هاتف تععقو لق ةنتفلا ناف ٌلبقأ هل لقف رتشالا ىلا دع

 هللا امأ لق معن لق فداصملا هذه 4 أ رتشالا لاقف كلذب

 !5 ليقاف « ةقرفو اًنالتتخا عقوتس اهنا كافر لح انهي, تنسنطا ندقل

 متولع نيحل ّلْلأو نموا لها اب لاقف مهيلا ىهتنا ىتح وتشالا

 ءلخدن ال اولق اهآوف ىنولهمأ فحاصملا هذه عفرل 5 نولكنت موقلا

 مكرايخ /لتف قفو مكي فيك :مكحيو لق 2كتيطخ 2

 نيبح نألأ ما نولتاقت مننك نيحأ نيقح متنك .ىتف مكلتأرا كف

 © ىف ما ةئلل ىأ ملضف نوركنت ال ىيذلا مكالتق لاح اذ متكسما

 هابخلد باكا اب لاقف هللا ىف جلاتق عدنو هللا ىف ءمانلتات اولاق رانلا

 ه«) ط هدصون كل. 2) 2 نولكتت. 0 2 لخدي. 0) 2 كنيبطح .

 6) 2 انلتق .



 ركز

 لما ىلا قارعلا لا رظنو سلغلا ىف اولبقاو هعم ناك ام عيبمج

 ءاضا ىتح وه ام اورحي ملف تايارلاب هيبش مماماو اولبقا دق ماشلا

 مامأ جدأ ىب لضفلا مق رث « فحاصملا  اذاف اووظنف مبصلا

 ةرسيملا ماما ريملا نب ءاقروو ةنميملا مامأ ىماذجلا ميرشو بلقلا

 ام هضر ىلع لاقف مكنيبو اننيب هللا باتك اذه متينف دقف ادغ

 امل لا رعالا وبا ليقا رق نولواكت ركملا نكلو نودي .باتكلا

 قارعلا لما اي ىداني وهو فحصم هسأر ىلعي بهشأ نوذرب ىلع

 قاوعلا لها عمس املق مكنيبو اننيب اميف اًمكح هللا باتك اذه

 مكتدهي ال ىاوعلا لها اب لاقف ئركبلا ىاه ىب سودرك ماق كلذ“

 00١ نيفس ملكت ث ؟ةديكم اهناذ فحاضملا هذه عفر نم نورت ام

 ماشلا لها ءمحب انأدب انك دق انا سانلا اهيا لاقف « ئركنلا روث

 لح يلع هانددر ناف جلاتق انلككساف انيلع اوُدرف هللا باتك ىلا

 مق رث « هلوسر الو انيلع هللا فيكي نأ فاح انْسّلو انلاتق جل

 امد اييف الا ءاَقبلا ام نينموملا ريما اب لعل لاقف وعملا نب كلاخ ؛5

 «نيضخلا ملكت مث «لضفا كيأرف ةدبت ل ناو هقيأر نأ هيلا موقلا

 هركصو هدرو انحمح دق اًيعاد انل نا سانلا اهيا لاقف رذنملا ىبا

 0ك معن لق ناو ال. انلق ال لق 8 ناف. لعف امأ ىلع نومأملا وهو

 هللا باتك ىلا باجا نم ىرحا انآ هللا كابع لاقو ىلع ملكتف « معن

 ىنعسي سيلو اهب لعلا عيأر امو اهوعفر كقل هللاو بخل هتضع

 012 قركبلا ١ ةزاظإ ةارتم مز ط ا نيصخملا 217 نأو:



 ا

 ضرالا تيملظاو فويسلا تععطقتو حامرلا ترسكت ىنح اولتنقا

 خءابللا هذه ةاذغ اوحيبصأ ِر « ربرهلا خاين 2و لكلاب اوزجاكاف

 ايلع نأ رم مهنونذلبو عدلنق نوجرخاسي صضعبب مهضعب طانقخاأو

 ةهيلع ىنثاو هللا دمحن ابيطخ سانلا ىف هريرهلا ةليل ةكبص نم ماق

 نورن ام ىلا رمالا مكودعبيو مكب غلب ىق هنا سانلا اهيا لق رت

 ةدجانمل هللا مكر اريفالتف ل را الا موقلا نم فبي رثو

 « نيمكاشملا ريخ وهو مهنيبو اننيب هللا مككج ىتح ادغ مكودع

 انتليلو اذه انموي اوه اماف رت ام ورعل لاقع ةيرعم كل
 ؛٠ مييلا اذه ىلا هثرخا ارمأ ىتليحإ تددعا دق ىلا وربع لق هذه

 ورع: لق وعر امو ةيوعم لق اوقزرقت هور ناوااوفلتخلا #15

 كتجاح هب غلاب كناذ مهنيبو كنيب اًمكَح هللا باتك ىلا توعحت
 . ١ ه6. .. 00 /

 لاق سيف نب كهل نأو أولاق «( لاف انيك ومالا نأ خبوعم ماعف

 نم داما قبلا ىف ناك ام متيأ, لق هيلا اوعمتجا دقو هموقل

 (ة ةعيضو برعلا راوُبل هنا ادغ انيقتلا نا هللاو ناو ةريبملا برخل

 لاقف ثعشالا مالكب ةيوعم ىلا نويعلا 5 تقلطناف اولق «تامرلل
 لما ىرارذ ىلع مورلا نايميل ادغ انيقتلا ىتل ثعشالا ىدص

 رصبي امو قاوعلا لحما ىرارذ ىلع سرف نيقاهد ىليميلو ماشلا

 «انقلا فارطا ىلع فحامملا اوطبرا مالحالا ووذ الآ رمال اذه

 هد طبر مظعالا فشمد فحاصم طبر ام لوذ فحاصملا تطبرف اولا

 فحاصملا رئاس اوطبر رث لاجر ةسمخ اهلمج مرا ةسمخ ىلع

 «) 2 ردزهلاو آل 8. م. 5) 2 هولتق. 60) 2 تقلطناو.

26 



 كناف ءاجيلاو فوخل ىف انواوتسا كعب اهغلبت رث ةياغ ىلا اهنم

 ماشا لفزا لو نيقفلا الع :ىما اكنشلا/ ىلع“ ىضما كنس

 آنا كلوق امأو ةرخألا ّى دع قارعلا للغا نم ايندلا ىلع صرخحلاب

 كلذك سيلف ليضف ضعب ىلع انضعبل سيل ©و فانم دبع ونب

 0 ا ا لتلا نايعك ؛ رخل الو تتايلك نادبلا هيما !نل

 01 ةربنلا لصق اميديا قو فيلطلاك رجاهملا الو بلاط ناك

 ادلع هضر العا ن 0 ل نآأدو زيز علا انلتق اهب

 فق"وذ ماسشنلا للعا واع ك-عوججا فحزو ركفلا ةاللدصح ةالصلاب

 اعنقم بونَذ تبيمك سرف ىلع وتشالا بخو منابر تح ناقيرفلا

 0 هعبتات ماسدشنلا لصعا ىلع ليخ 0 لأ دهدبتو ديدحكلاب 10

 رد 00 اب اب ىدانو ديدحلاب اعنقم ماشلا لها نم لج زربو

 نيب امهيسرف قانعا تفلنخا ىنح لع هنم اندف كملكا ىنم

 ٍلوسر عم ةرجهو كحال سيل مالسالا ىف امدق كل نا لاقف نيقصلا

 هذه رخوتو كمدللا هذه نىقحت نا كل لهف اًداهجو معلص هللا و

 ق رظننو رظنت نأ ىلا انماش ىلا عجونو كقارع ىلا كعوجيب ب

 هينيعو رمالا اذه فنا تبرض دق ىلا اذه اي ىلع لاقف انرما

 نأ دمحم ىلع هللا لرنا اب رفكلا وا لانقلا آلا ىتعسي هدجأ ملغ

 0 تك ضرالا 3 ىصعي نأ هابل نم ىضري 3 هللا

 نم نوعا لاتقلا تدجوف ركنم نع نوهني الو فورعمب :نورسمأي

 مث عجرتسي وهو ىئماشلا فرصنان لق منهج ىف لالغالا ةجناعم

 ©2) 2 هدصعأنت. و. 5) 2 تبدرطضأ.
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 سانلا اهيا نبا ىلا ماشلا لها ىف هيدانم ىدان رث اهبكريل هسقب

 قارعلا لخأ ىلع :اوركو نياتلا ميلا ثاتفا لاك ىلا نات 5 اوبيثآ

 مهنا نم لوا اوناك منذ نيرعشالو كَع مّدَق ورعل ةيوعم لآقو

 قورسم عسر لاقف ةايوعم لوق ِهغّلبف وربع عاتاف ةلولل هذه ىف

 5 نيفلا 4 ىبموقل ضرفا لاقت هاتف ةيوعم ىقآ ىتح قورظتنا علا

 جا فرصناف كل كلذ لق هناكم هيع ىباف جنم كله نمو نيغلا

 ايارطضا فويسلاب نادعو © ةاوبرطضاف اوملقتف كلذ ةملعان هموق

 نأآدغ تيمسفقاو نادج عجرت ىتح عجرت ال 0 تيهيبقاف !ديدش

 مويلك را ره انس نسأ :تيقلإ ةيوعن ءورع لاك كلذ 0 ١
 ؛ نادمهك ىلع عمو كعك وخآ ايح كعم نأ ول ورع لاقف طق

 نم ميحرلا نجرلا هللا مسب ىلع ىلا ةيوعم بتكو « ءانغلا ناكل
 كبسحا  قاذ ىعيداما بلاط نا نب لك ىلا نينس كا 00000

 تل ل

 انل ىقب كقف  انلوقع ىلع انبلع لق انك ناو اند اسكن 01

 ؛: كنا ىقب ام 4 ملصنو ىضم ام ىلع مهنن نأ ىغبني ام اهنم

 فاخم ام الا لتقلا نم فاخا الو جرا ام الا ءاقبلا نم وجرت ال

 يملا فاعم قبح ودب نحو لاجرلا ىنافتو دانجالا تقر هللاو كقو

 هب قرتسي الو زيزعلا هب هب ٌلّذتسي ال ام الا لضف ضعب ىلع انضعبل

 امأ ميحرلا نجرلا هللا مسب همت ىلع هيلا بتنكف مالسلاو رمل
 ه١برخل نا انملعو تملع هل كنا ركذت كباتك ىناتا لقف كعب

 انإّيو كنا ملعاف انسفنا ىلع اهِنَجت ل تغلب ام انبو كب « غلبت

 خب

 ه) ظ اوعبتا: 8)2 جويرطصاف. مط ريع 4013 دلل
 2 1 علبي .



 ذا

 كلذ ىففف جباقعا ىلع مدرو ءاوللا دب ىتح ماشلا لما لئاقف

 ىشاجنلا لوغي

 00 000 هيحقي باقعلا لاا 01 0

 رمشلا 0 رانك 0 0 000 نعل

 0ك قارعلا لعا ىكندو امدق اهب ىضُ لعجو ةيارلا 5 فخاف

 ابشوح لمقف اولتتان لعن .راسمف نم ناكو 3 نب نييلش هيل

 طظافحلا لفأ اعأاو عفوفص تيضق:نأ ةلوج ق ةأرعلا ل.ها 1 10

 نب َىَدَع لبقاو «نولتاقي ىرخا ةيحان ىلإ هّضر لع عم معانم
 لاسف هذجي ملف هيف هفلخ -ىنذلا هعضوم ىف اًيلع بلطي متاح

 كنك فنا امأ نينموملا ريما اي لاقف هيلا لبيقان هيلع ٌلكف هنع

 ىلنغقلا ءالشأ ىلع 0) كيلا 27 ام .ىلأ ملعأو كك رمالاف ايح

 3 ربص نم رثكا ناكو ءاكيع هل الو انث مىويلا اذه ىقبا امموو

 ةعيبر رشعم ب ضر ىلع لاقف ةعيبر لتاقو ىلع عم ةعاسلا ىكلت

 معلص هللا ليسإل ناك ىذلا سرفلا بكر مث ىفيسو ىود متنا

 ءانبهشلا معلص ىللأ لوسر ةلغب ءبدب نيب بنجو: ج عير ىمسي

 نم سانلا اهيا ىدانف هيدانم وه م ءادوسلا معلص هتماععب معنو

 ىلع عب ليقاف هيلا ا!بضنأو سانلا هل بدتناف هلل هسفن ىرشي

 ةيوعم امد ىتنح ةكايبق ةلوج الاجو مهنايأر لازأ ىنح ماشلا لأ

 ©) ]ل 2 ىذ ةهكوع وذ هان 6وواتق لكهضق آل 65) 2 طخاو .
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 لثمو ىلتم امماو ميضلا ىلع ةايأل ىم ليجا لل ىلع تالف

 قراخملا لق امك نامثع

 دَحَت ال ٌكيسلا ىرصت ىع لست امهمف

 يي 0 نيا كيب نر ىحل

 5 ىلع قراخت ضرع ام 00 ضراع ىناف 0 اما "ىلع هيلا بكت

 لاق ثتيح يجلاذ ىنب

 اهرارق رقتسا ثيح ميلاف ىنب اًعْلِبف تضرع اما اًبكار اي

 اهرابغ اهنع راط ضرا
- 

 عقالب مكلاك اونوكَت ال انيلا وملك
 -_ و ده سد

 اهرايو ريشك ؛ضرا,.مهضراو ةرسعأ سانا روصنم 000

 ,,كلتمو ىلتم امو ةداق ابرحلل لين فانا خرج ف 2 1

 | رجح نب سوأ لق ام

 ترهظأ ىكلا ةحاس تلح بول اذا

 نمأآلا ىف كنيبجعي لاجر بويع
 - 5 د د 20006

 15 6 ىغي الو كور ىذ نم ئرت نق مكو

 نجحرلا ىبع عم ىمظعلا ماشلا لها ةيارو بولل ىلع اودغ رث

 ةدذعه الا ءىش هاقلي الو اهب لمكج ناكو ديلولا نب كلاخ نبأ

 ةديدش ةخلوج قارعلا للغا نم تناكو برعلا ناسرف نم ناكو

 رتشالا لوانتف غلب ىق نيأ ءاوللا ىرت امآ اولاقو رتشالا سانلا ىدانف

 20 رجعاترب وخو ئيذ مكقتف قارعلا لها ءاول

 كولا يقارعلا نيعنألا انا ىتا ' دتشلا فورعس رتشالا اذ 00

 0) 2 ىنغت 895606 ىنغي دانتن 12.218780. 65) > هذه.



 اللا

 اقشنم هآرف هنطب ىلا رظنف ى ام ىلا رظذنا لوسرلل لاقف هتيزر

 هباككأ لاجو طقس نأ مشاه ثبلي رثو هربذخاف ىلع ىلا عجرف

 هعومج فحزو ةالصلاب سلغ ىلع يبصا املف «لاتقلا نيبو سانلا

 عاقعقلا نع ىورف اولتتقاف ناقيرفلا فدارتو ةبتع نب مشاه

 فويسلا تاوصا نم مهيلا كلذ ىف تععمس كقل لق هنا ىفظلا

 00 راني ققاو دنع هللا ىضر' ىلعو هنود فضاقلا كىعلا ام

 اننيب فا انبر ناعتسملا هللاو هللاب الا ةوق الو لوح ال لوقيو كلذ

 ىلع هسفنب ولع ل نيكافلا ريبخ تننأو قاب انموق نيبو 0

 اولازي ملف ءمدلاب 5 ايضخأم فرصنان هيف باغ ىتح ماشلا لا

 سيخ ىلع مرجو هتلث ىضم ىتح ليللاو هلك هموي كلذك

 لع اود. اوقرغت مث «دهجو ىف ناتنثاو هسأر ىف ثلث تاحارج

 نب هللا كيع 01 ماسلا لأ مدقي صاعلا ىب ورعو عفاصم

 أآولنتقان ورمع هجو ىف راصنالا شيرق ىف نيحانلل 6 وذ رفعج 5

 012 ماشالا لقا عومج ' ىلع راصتالا نم قاوخا .نامالغ لمحو

 ركز ترادو قدارسلا باب ىلع التقف ةيرعم قداس ىلا ايهقنا

 سانلا مبصا املو ءاوزجاحت رث ليللا ثلث بهذ نا ىلا بر
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 ةيبعم بنتكو ؛ عنونفديف مدلنق نوجرخأسي ضعبب قضعب طاقخا

 ا 2و نامتع مد ىلع كلتاقا امنا "قانا لعب امأ ىلع كا

 الاو كاف هكر ىراخب كردا ناف قدح مدلسأو كرسيه 8 نها لأ

 0) 2 نصعإ لتعلا نين. 6) ©طابضصخححم هوا 2) كارل“



 أه

 خالص 0_ ام كلذو عتلوج نم ناك ام ىلع « بتويو فيفصلا ىف

 ىف اوناكو ميمخ ىلع اولج ماشلا لا نأ ارث لَك « برغم او رصعلا

 نيا ىلا 00 ىنب اب كت 1 0 0 تملا ةنميملا

 5لذدح ىم ادلع نسا ىلع 0 نيحلا" ىلع نا رف

 عضعب اعيمج سانلا لجو عمامآ وهو لتق ىنتح لئاقف اولكو

 مث فويسلا تعطقتو حامرلا ترسكت ىتح اولتتقاو ضعب ىلع

 رشعم اي بناج لك نم اودانت مث بارتلاب اوتاتتو هاوفالاب اومداكت

 ىضر ايلع ناو تامرمخل ىف هللا هللا نالوالاو ءسنلل ىم برعلا

3 00-6 

 نأ اراذتع

 10 سرا رت ىنتني ىتح هفيسب 6 برضيف ىعلا 3 ىف سيمغنيل هنع هللا

 ةعيبرو كيف سمغنيف عجري رث هفيس هل 0ىوسي ىتح مدلاب ابضختم
 نم اويرقو سمشلا تياغو ربصلاو هعم لاققلا .ىف اًذهج كرتف ال

 ةيرعم لزنق كقدارس ىِلَحُت نا ىرا لاق ىرت ام ورعل لاقف ةيوعم
 ظعيبر تلبقاو ىدارسلا ئلخاو هيلع نوكي ناك ىحلا يتلا ف

 ا: تابو اوفرصنا مث دوعطقف فدارسلا اوشغ ىتح هضر ىلع اهماماو

 صاقو ىنأ ىب ةبتع نب مشاه لتقم ؛ةعيبر ىف ةايللا كلت ىلع
 هتيار عفدو لاتقلا ماشلا لما ىداغ ىلع حبصا املف «لاقرملا

 تدعلا ناكر اكملت دلك د راهن اهب لئاقف ةبتع ىب مشاع ىلأ ىمظعلا

 جنم ظافخل لها ىف مشاه تبتقو ةناشكنا هباكتا فشكنا
 5 2 120 ١ د

 ه ةنعط ةهنعظف ىخونتلا رذتملا .ىب تيل عيلع لمح هدحتلا

 مدقي نأ هورمأب ىلع. ليسر“ هاناوو لاتقلا ىع هتني ملف ةفشاحلا

 ينوب. 656) 2 رج. 6 آن فيصنيف 0111 81 6011146 احل“

 ]98 218186 برضيف 2760 11 سص (باوص). 4) 1 ىس 1 ىوسن.
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 لاقف ورمع ماقو ءرذاع ءامسلا ىف هل سيلقف مارخل مهلا كفس نم

 مكيجامج انوريعاو رسكلا اورخاو ةيئلتسملا اومّدَق سانلا اهيا
 كا - : 1 1 م هدا متل ٠
 ناقيرغلا تابف ميلظم وأ ماظ 0 امنأاو دعطقم قخحلا غلب ىلقف معهملا

 ناقيرغلا لجو فاصم ىلع اودغ رق برحلل نوبعتي ةليللا كلت ليط

 ةرسبم ىلع ناكو ةيلسم ىب بيبح لكو 2« ضعب ىلع ٍققضعب ع
 5 >2 مس 5-5 1

 راكتل لها نم ىكعم نييف نضهنا فينح نب لهسل لقف كلذ

 لمأ نم هعم ناك نمي ليس ىبضمف ةيفنلا لكفا نيعت ىناح

 دعم نمو دوفشكف ماشا لعا عومج خلبقتسان ةنميملا وك راجنل

 1 ىلع هيفو بلقلا لايت بلقلا ىف ضو ىلع ىلا اوهننأ ىتححم

 هسف ىلع تح ةدجتلاو ظافحلا لما الا ىلع عم قبي ملف

 اوناكو ماشلا لا نم جتازإاب نم نولتاقي فوقو 2و هترسيم وك

 ةعيبر ىتكأ و وو لع ل رظنأل ىنفات بهو نب كيدز لاق «ةعيبر

 الكو رتشالا اهيفو ةرسيملا نم ىلع اند املف هسفتاب هنوقَي هونبو دو

 ءاليم تيا لقو ىلع هادانف ٍةنودلاجج ماشلا لها هوجو ىف اوفقو

 ةايلل ىلا دورجحات رم ىكلا تقلل نم مكرارف نبا لقف نيمزهنملا

 اهيإ مهادانف نيمرهنملا ضراعفق هسرف رتشاألا عفدف ملل ىقبت ال هللا

 00 نط هيلا اوتفتلي ملف ترث ىب كلم: انا ىلا لأ سانلا

 وك هي فحنف هيلا اوباتف رتشالا انا سانلا اهيا لاقف فارعتنسالاب و

 لقأ فشكنا ىنح ا؛ديدش الاتق عتب لتاقف ماشلا لحأ ةرسيم

 هضر ىلع ةنييم رتشالا بترو ىلوالا هفقاوم ىلا اوداعو ماشلا

 ريسي ىلع لعج مفقاوم ىلا اوداع املف ةلوخل لبق امهبتارم بلقلاو
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 اناطلشلا ىلعدا ةنلاسو هقوحعي ال هللا كح را
 اناهربلا ارا نايبلا اذه ىنولست اهب 0 ا

 اوجرخف هباكصا رما رث رجفلا ةالصب سلغ ا ىلع حبصا الو

 نم لوقيف ماشلا لما تاير ىلع رودي لعج رق مناير تت
 ةةقوكلا زال لق مركارم فرعو فرع اذأ ىتح هل نومسيف ءالوه

 ةليبق لك رماف معتخ ىنوفكا ةفوكلا معدل لقو ماشلا دزا ىنوفكا

 نأ 'هما رق ءاشلا لها نم اهتخا ئيفكت نأ ىارغلا )20

 حضر ىلع لكجو' اولمحت :قحاو لجر ةللج ةليصات لك نعي 0ك

 سيرف نم راجل لقا "قف ةيوعم هيف نال ىذا لل

 10 هماما ىلعو سراف فلا رشع ىنقا ءاهز اوناكو ريغو راصنالاو

 فوفص نتضقتناف ضرالا اهل نجضترا ةريبكت سانلا ربكو اوربكو

 ىلع سلاج وو ةيوعم ىلا اوهتناو جناب, تفلتتخاو مانشلا لها

 هيكربل سرفب اعدف سانلا ىلا نارظني صاعلا ىب ورع دعم هربنم

 ىلع اوعجرو اوباثو هتلوج دعب اوعادت ماشلا لها نا مق

 5 لبللا هنيب وح نا ىلا ضعبل عاضعب موقلا ربصو قارعلا لفا

 ايلف ١ هفارتشاو :تبرغلا ' مالح“ نم اريثك -سانأ ,ىبلا ىكللذ 2 م22

 جنون ديف مثالثتق نوجرختاسي صعب ىف متضعب سانلا لخد ًاوكجصأ
 هباككأ ىف ميلا كلذ ةيشع ىف ماق ايلع نأ مث كدلك كلذ موي

 اوضغو مكودع ىلآ اوفحزاو مكفاصم ىلع اودغا سانلا اهيا اب لاقف

 هد اريثك هللا اوركذاو اوتبتاو مالكلا اولقآو تاوصالا اوضفخاو راصبالا

 ؛ نيرباصلا عم هللا نأ اوربصأو 0 بهذتو اولشفتف اوعزانت الو

 الو اورداضو اوربصا !سانلا اهيا لافف ماشلا لها قع

 نولتاقت اماو ةكح .مللو فح ىلع مكنان اولكاوتت الو اولذاختن
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 ليل

 ىف ماقو برعلا انف وهف نيقليفلا عيمج انيقتلا ناف نيعمتل نيب

 سانلا عيمجب ادغ ميقلا اوقالم مكنا الا لاقف انيطخلا نئاقلا

 رصنلاو ربصلا هللا اولسو نارقلا ةوالت اورثكاو مايقلا ةليللا © اوليطان

 ليعج نب بعك لاقف ٌقِجاب ©وقلاو

 ايلغ نمل ادهف 0 اكلفلاو ١ تلح رم قادمألا ب تحيط":

 برعلا مالعأ كلي اًدغ نأ ٌبنَكلا ريغ اًقداص الدق ُليقا

 كنلل نيا هيدانم ىدانف هضرعف ةيوعم ىلا ماشلا لقا عمتجاو

 رق ئملسلا روعالا وبا عيلعو عنابار تحن صم لما سرح ملقا
 ثول نب وقر مايلعو مناير تحت اوجرخن ندرالا لها نيا ىدا تذل 24 . 0 8

 جنابأر ا فسم لقا ءاح ريمالا دنج ىيأ ىدان 0 ىبالكلا 10

 صاعلا ىب ورعل سدقعف ةيوعع اوفاطف سيق نب كاكحضلا قيلعو

 لعقو قارعلا لها ءازاب اوفقو ىتح اوراسو سانلا عيمج ىلع

 اولتتقا اذا نيقيرفلا ىلأ ةيبأر ىوف هنم رظني ربنم ىلع ةيرعم

 نيب 00 مد 0 7 00 كقو ماشلا كع تلبقأو

 0 نما بق 0 مسخ 0

 نافع نبا لت ايلع 1 0 رب نك طا

 لوقي ماشلا لها نم لجر اهنا

 انامتع ىلع اعرج اَهعولا 58 اهديدح رج موب ةبيتكلا ىكبت

 ©) 2 اوبلطاق. 8) 2 اونصع



 ا

 فقاَو وفو هلي «تلجا يقصي !نيراقل نويعلا بت .امنا الا

 فراوتلا قورعلا هنم امد ء ممم اًمَلْسَم عاقلاب هللا ليبع ةىكاضاف

 فئاغللا صيمقلا بيج ىف سآلامك 0 نم بكابس وولعتو ءونب

 فراش بكانملا ةابهش توملا نم ' انيبت مع ىبا ٌليح تبرض دقو

 5 فكاوع ميط نعطلل تيوص اذا اهتاك اريح تايارلا ىت ٍومت

 8 فخارملا ىف اوردوغ نا هل اًدابع ازج ام نيفصب انالتق هللا اًرَج

 هللا ىبغ هببلا جم مكلو كع نم ماشلا لا نم بيتك ىف

 لجر لجو لبالا كوربك اًكورب كع لاب عالكلا وذ ىدانف نوكوبيق

 فيسلاب هبرضف عالكلا ىذ ىلع اندنخ ىمسي لثاو ىب ركب نم

 وذ لتق املف ءاتيم رخن هقتاع ىزفو عردلا ثقف هقناع ىلع

 ىتح كلذك اولازي ملف فويسلا ضعل اوربصو كع تكا عالللا

 مد نم اوفرصنا اذا حيفص مايا ماشلا لهاو قارعلا لها ناكو اوسمأ

 دكحا ضرعي الف رخآلا فيوفلا ىف هنم فيرف لك لخدي برخل

 ؛ هنونفديو ةكرعملا نم غنوجرخيف مالتق نوبلطي اوناكو هبحاصل

 سانلا عيمجح ماشنلا لعا ىلا جوخ تن عاشأ حضر ايلع نأو اولاق

 هو نولتتقيف اهلثم ىلا ةبيتللا بخت مويلا ىلا انك امل اولاقو اديدتت

 0) 2 .تملحا. 6) 5 ىصقاو. 6 آد جمد 1 جم 0) 2 3. ةانتل

 19 6 ءاوقالا ديفا )03 07 آب اومدخ. و) 2 ن :قيف



1 

 ىكلاخ ىب نجرلا دبع رخآ اموي رخو < لضفلا رتنثاللو ناقيرفلا

 نب ىدع هيلا يخت ةيوعم لاجر ىدودعم نم ناكو كيلولا نبا

 ؛بلاغ ريغ ّلكو اوفرصنا رث هلك موي اولتتقاف اهلثم ىف رتاح
 ىكق ماشلا لها نم سرف فلآ ةعبرا ىف عالكلا وذ اموي رخو

 عيلعو ىلع ةرسيم ى اوناكو ةعيبر ىلع اولمكت تدملا ىلع اوعيابت 5

 نب دكلاخ مادانف ةعيبر عيمج تعدصتق سابع مي. هللا ةخبع

 لاققلا ٌثتشاف هيلا اوباثف هللا متطخاسا ةعيبر رشعم اي. رمعملا

 اا | تايطلا اذا ريع ا ىتبا هللا فيبع ىتاتو ىلتقلا'ترثك ىتح

 لج رث بيطلا نب ثيبكل تنا لب هادانف رامع هعممف بيطلا
 ركاتري قو هدللا كيبع 0

 0000 رسم ا نم شيت ريحت ١ ردع ىيقنيا هللا !ةيببع) انآ

 رصم نافع يبا م ةأنكبآ علا عيشلاو للا لوسر ريغ

 طم ناقد انكم قوي عولاو

 «ةعيبر ناسرف نم ناكو هلتقف ىلجتلا نايرلا نب رمش برضف
 |0000 ار دلإ اناخ «باطخالا نب ربحأ نب ادللا_كيبع لخقم ©

 نيب اولتتقان ةعيبر هيلا تجرخو سمالاب دعم ناك ىميف هللا

 نب ثيرح هيلع لمحت هفيسب برضي عماما هللا ديبعو نيقصلا

 لاقف هلثق ىف اوفلتخا للقو هلتقف هتبل ىف هنعطف ىفنلل رباج

 وربع نب كلام هلتق تيمرصح لقو باطخل ىب يناق هلقق ناده

 هيلع عيتجملا وثو ىفنكلل رباج نب ثيرح ةعيبر تلاقو ئمرضللل ه»

 0 الئ هللا. نع ال مز ل 2 اظمأ



3 

 مليالا كىلت نم اموي ىلع ثعبو ءهلثقف هبرضف ىلع هيلأ يرخن

 لتق انياف ىلا زربا كنبيو ىنيب سانلا «لتقن مل ةيوعم ىل
 ككضنا .ىت ”لتا ىرخ امأ عل ةيوعم لاققف ومالا ىلوت هبحاص

 هيلا زربا ملو ىسقن نع ىنعدختا ةيوعم لاقف هيلا رربف لجيلا

 لقا نق نورعشتلاو كك 1
 زاب نم ةفطخ ةررابملا ظح امّنأو زرسيللو كيلملل ام

 نك

 ائأ 5 ورمع لاقف امايأ كرس عحامهت ورمع 00 كلذ نم دجوو

 نينا فقو ؛ىخا ريع ردك اوكي !املك ادع للك جراخ

 زجاتري مو نيفصلا

 40 ككل 58 نادمهل ب فشكنت 23 ىتكش ىلع كش

 فصع 6 مهل نويعيورلاو نحن وأ 1 ميمشلو

 فك : يطخ لكب مهنعطأ فطنلا دوعلا ةيشم 55 اذأ

 هيلا جر ماعلا ندب ورمع انأ كلا جرا نسل 5 ب ىالن 0

 امم هيلع لي خفي ىلع ىصضتتناف اعيش اعنصي ملف انعاطتف ىلع

 سم :>

 رو 15 ت بف هيلجر ىدحا دسرف ىع هسفنب ىمهر هللج نأ دارأ

 مل لاقف ةيوعم ىلا وريع فرصناو هكرشو ههجو ىلع فرصف هقروع
 هللا ىيبع يرخو اولق «وريع اي كتسا ءآدوسو هللا دجحا ةيوعم

 برعلا ناسرف نم ناكو مايالا كلت نم امي باطخل نب رمع نبا
 امهنيب تاتشاف اهاتم ىف رتشالا رخو ماشلا لعا نم ليخ ىف اهلاطبأو

 هم هاجد .رتشالا لح هللا جبع مك شالو هلا ىيبكا 1 400
 . او هأطخاف ةنعطب رتشالا

3 
 فرصناف هللا ىنيبع باككا 3 رتشالا عرس

 «) آب لتقدو 2 لسعب. 5) 2 ردايملا. ه) آب هللا ديع.



 أمم

 ال5 انفع كاذع لثم ىذلا .هللا تبلل لع لاقف 'ءلتقفاارشلا

 يارا 0 ند هللا يع رخل مويا ىلا اخو ليد لك نال

 اذيلا قارعلا لها نم ليخ ىف ىلع باكا لضانا نما ناكو

 0 0 0 ماشلا لحمأ نم كلذ لتعم ىف ىملسلا روعألا با

 1 برضو علاج ىف نوكرتعي هباكصا هللا ىبع كرقف راهنلا نم

 سندي ال ةعومج نقشف ماشلا لما ىلع هلسرأ رث هاهحأ ىتح

 ناك كلل ةةيبارلا ىلا ىهتنا ىتح فيسلاب هبرض الا دحا هنم

 نأ مكحجو ةيوعم لاقف هنود ةيوعم باكا ماقف اهيلع ةيوعم

 ىتح رخصلاب ترف ةراجخلاب مكيلعن اذه ىف هل نّيوي ره ديدنل

 اذه ميقلا شبك اذه لاقف هيلع فنقو ىنح ةخيبعم لبقاف تام

 وعاشلا لاق امك

 0 ل ل ل
 ارطقتف اهّدصق ايانملا هتمر هنيرع ىنح تاب نيبَرع ثيبلك

 نادل اكو «الوم ثديوح >2 ىهتبي ىذلا ةةيوعم سراف ناكو اولق

 اةيوعم اهبشتم ليككو ةهسإف بكويو هحالس مئالتسيو ةايوعم 0 15

 05 02 كلهن ةينعم' نك لقو ةيوعم اذه نيانلا لق لج اذان
 ام لاقو ورع هب ل سا كتر عضو مكررا لاقو

 هنع ىالوم ىناهن دق لق وفك هل تدناو ىلع ةزرابم نم كعنمي

 ملف كلذ فرشب بهذتف هلتقت نأ هترراب نأ وجرال هللاو ىلا لاق

 جوخ اوحكبصأ املف ثيرح بلق ىف عقو ىتحح كلذ هلا ع نيزب لزي ه0

 كر + انا 0 زوبا نسما ابإب لقو نيفصلا نيب ماق ىتح ثيرح

 «) ط اولتنقا.. 8) 2 ةيارلا



 أمن

 كسمأ لب لقو لين رث دمحم نم اند ىتح هسرف كرحت :ايهيلأ

 لاقو هللا كيبع .دنع نيف هللا ديبع ىلا ىيشمو لعفف ىسرف ىلع

 ةبأ اب ليحص لاقف كنبأ تدرا امنا ةجاح نم كتزرابم ىف ىل ام

 امو كلذ توجرل هقرراب ول لاق هلتقأ نأ توجيل هزرابا ىنتكوت ول

 5 رث راهنلا فاصنا ىلا. اهاليخ تلتتقاو كلتقي نا انمآ .تننك

 اهلتم ىف ةبتع ىب ديلولا هيلا يخث قارعلا لما نم ليخ ىف

 متلتقو مكماحرا متعطق سابع ىباب كيلولا لاقف ماشلا لحأ نم

 كنع مد ؛سابتح ىببار هل لاقفإ متلم/ءام'اوكرتكا د

 (ههسفنب فتموي سابع ىبا :لتاق» كيلولا قاف ىلا زرباو ريطاسالا

 ىف نب رخا نب ف نحم ىتضعم ايا 1 17
 ىنادمهلا سيق ىب دعس هيلا بخ ماشلا لما نم ليخ ىف صاعلا

 رجوي ورم قاوعلا لأ نم كلذ لقم ىف
 ن

 نحكطلا قد مكفدت م ةنحاط ى ابا اهدعب ىنماق ل

 1 نسينا رارسأ يحل ردنااح

 رجح ىمسي ماشلا لما نم ىتف هوريع عم ناك نمم ردبف

 رج هنعطف انعقفق ىدع نب رجح هيلا زيبف زاربلل اددف رشا
 هحرج دقو انرصناف هباككا هاجو هسرف ىع هارذا ةنعط وشلا

 ةفوكلا فارسا نم ناكو رعزأ ىب مكحلا هيلا يرخ نانسلا

 20 زرابم نم ليه ىدان مث هلتقف رشلا رخ هبرضف نيتبرض افلتخاف

 رجح برضف فيلط ىب ةعانر ىمسي مككلل مع نبا هيلا زوبف

 ه) 2 فيصنأا. 5) :نخاط. 0 2 20856 و.



 امك

 ةعرصم ىلقق ىلا تفطع الق

 فَدصلاو كرا اهنمو مروكسلا اهنم

 عيتسمو اذ نع رظنم ىف تنك دق

 فعلاو ىأرللا , ءافسإ لين بتع اي

 لعأ لاطبا نم ليخ ىف مايالا نم مهي ىف ثعشالا جرمخو اولاق :

 لها نم كلذ لتم قى .ةيلسم نب بيبح هيلأ بخت قارعلا

 اوفرصنا رث راهنلا لج ىضم ىتح اًيلم نيقصلا نيب اولتتقاو ماشلا
 نب مشاه لقرملا رخآ اموي جرخو «ضعب نم ماضعب فصتنأ كقو

 ىف ىملسلا روعالا وبا هيلا نرخ ليخ ىف صاقو ىنأ نب ةبتع

 5 مح نع دحا مفي ملف راهنلا لح نيفصلا نيب اولتتقاف كلذ لثم

 ىلع ءذوس ةقش هعمو كلذ لثم ىف صاعلا نب وربع هيلا 2

 هضر ىلع لاقف معلص هللا لوسر هدقع ءاول اذه سانلا لاقف ةانق

 لاقو معاص هللا ليسر هدقع ءاول اذه وللا اذه ةّصقب مكربخت انا

 55 هب يفت ال لاقف هللا ليسر اب هقح امو ورع لاقف هقكح هذخُأي نم
7 

 ادا اى نيرئاكلا نما هب هر ىكقف املسم هب لتاقت الو رفك نم

 رامعو وربع لتتقاف مويلا نيملسملا هب لقاق دقو معلص هللا لوسر

 ىف يرخو ءربدلا هبحاص ابهنم دحاو لوف رف لك ميلا كلذ

 ىف رع نب هللا نيبع هيلا :يرض ةيفتكلا "نيد رخآ مب

 ىل زيبا ةيفنلل ىبال هللا ءديبع لاقف ماشلا لأ نم هددع لثم

 ىلع وظنو امهيسرف نع اعيمج الرنف كاذو لق لازَت دمحم لاقف

 0) ل 56 6م) ل دويح-ا ه) لل نع



 أمه

 أو لك فرعذ اييهوجو: تفشكنا هيلع بالا طقسو طقسف

 مو دكمي سانلا رعت 5 امهيركسع ىلا اف افرصناف هيدحاسص امهنم

 أوناك يك خفف ةأوم ىلأ وداع أوكيبصأ املخ « اذه 7 ا نكي

 هيلا سرك ريل 00 بهو ىأ نب ةريبف نب ةدعج امدف نيقصلا

 ىدح الواقتو هيف م ام ايراجكاتق ةبتع نم اند ىنتح ةدعج ليقاف

 ىعو نيبضغم ا صناف هناسلت ةنعَع هلوانتف ةبتع 1 0. بضغأ

 نيعاو نيفصلا نيب اولتتقاف ةبيتك :هيحاصل امهنم ثحلَو لَك

 رث ناقيرفلا فرصتاو ةبتع مرهناف لاتقلا ةدعج رّشابو هيلا سانلا

 ايهنيب ناك ام ركذي ىشاجتلا لاقف كاذ الا ذتموي نيب نكي

 ميظع بوطخلا نم هنيلعاف ٌبْطَخ بدع اي ميرتكلا متش نأ

 ميم كا ف يو نم اونا. تناك لا
 منزْطم هلشفب ثّرقأ بفو ىبا نب ةةرْيَيْهْلل هنا
 انضيا لاقو

 هب كيقطع 1 تر ام

 فلصلاو هيتلا كنم فرطلا عَ ال

 0 م ميمو 0 اجت

 فرَعلا اهلابشآ ىَمَح نيرعلا دسأ
 ايا 1 ا نك

 رسال ل ا

 6) 1. © كتضعا. © 8) ب ةيبهللا " 2 2 ةهباا 1

 0 27 ضغ. 1
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 امو

 نكحلا دبع ندرالا ةسلاجر ىلعو سباح نب فسرط نيرستق

 سيق ىلعو ىدنالا كلاخ ىب ثرحلا نيطسلف ةلاجر ىلعو ىنيِقلا
 000 أ نب لالغ -صمحا سيق ىلعوأ ةضيبق" نب ؛مامعأ قنتماك

 اعشمد ةعاضق ىلعو ةعيبر. نبا سنباح ةنميملا الاجر ىلع

 انك ىلعو كيزي نب دابعا صح ةعاضق يلعو لكح نب. ناسح 8

 ليزي صح ةدنك ىلعو ىئسكسلا نوج ىب هللا نبع فقشمد

 ىلعو ىلجتلا ىسا ىبا نب كيزي طساق ىب رمنلا ىلعو ةريبه نبا

 ادكلا ىب فراخ ندرالا ةعاضق 0 0 فا مح

 003 نورالا ناجف .ىلعو سيق نف لبباثا نيطسلفا مكل ىلعو

 | كارقلا لما ىلعو ترث نب كير ندرالا "ناسع :ىلعو كلام. نبأ 4

 ةلاجرلا ىلعو صاعلا ىب وربع اهلك ليخل ىلعو ةقربآ نب عاقعقلا

 5 ةعبس عهنم فقيوف لك ©« فطصاو «سيق نب كاكضلا اهلك

 بلقلا ىف فوفص ةثلثو ةرسيملا ىف نيقصو ةنميملا ق نيفص فوفص

 دحا فطني ال جنابار نحن اوفقوف افص رشع ةعبرا ناقيرفلا ناكف
 ءلتأ نب لكج ىهسي قارعلا لها نم لجر جرش ةملكب قانم 5

 ماشلا لعأو قارعلا لأ فوفص نيد فقوف برعلا ناسرف نم ناكو
 الانلا هوبا هيلا يرض ديدخاب عتقتم وهو زرابم نم له ىدان مث

 ملعي رو ديدحلاب اًعّتقتم ماشلا لها ناسرف ىدودعم نم ناكو

 عراصبأ تصخش كق سانلاو ادراطتف هبحاص نم امهنم دحاو

 لايكل اعيسشش اعنصي ملف هبحاص ايهنم دحاو لك نعطف نورظني

 هجرس ىع هلاشا ىتح هنضتحافن ىبالا ىلع بالا لمحت ايهينمال

 0) 7 فطصاف. 85) 2 ةظخعبسي. 0 آل تأ.



 اما

 ني مهعت ةقوكلا كج, لوا بقمعالا | با قرع ةدرح رمل! ةوو لس

 ن2ليح قيوا ةمانق موف كح ةرصيلا بابر دعس كَ ةريبقا

 ةلظنح وو كابيشلا اميور  ةلفوكلا لعهذ لوو تاما نيا كلل

 ينل ئدح نين هضم لحب لقطر و ةحيبصا نبال 0
 5اميغ ىلعو لبيك ! ىب هللا .دبع“ ةفيكلا ؛مزاهل . ىلع :للعجو ا مئاخ

 لهدا د رهشت ىب بكنج دزالا ىلع باين ني نيخ ديكوكلا

 2 نب تي .ةفوكلا . ةلظنح ,كعو رغم ىب' ىللاخل دلل

 ىب ةميرخ ةرصبلا مزاهل ىلعو سيق ىب دعس ناديف ىلعو

 ىلعو ليقطلا همساو ةمرص ابأ ةفوكلا بابر دعس ىلعو مزاخ
 ؛ ىلعو ليفطلا ىب هللأ دبع ةفوكلا سيق 0 ىلعو رتشالا يحْم

 اًداَكَش ةرصبلا .سيق ىلعو ةلظنح نب ورع ةرصبلا سيق 0

 ؛ ىَدِجلا ةلظنح نب مسقلا ىصاوقلا نم فيغللا ىلعو « الهلا

 ىلعو صاعلا ىب وربع نب هللا دبع ليخل ىلع ةيوعم لعتساو
 نب هللا كيبع ةنميملا ىلعو © هللا هنعل ةبقع نب ملسم ةلاجرلا

 15 مظعالا ءاوللا عفدو ةملسم ىب بيبح ةرسيملا ىلعو باطخل نب رع

 فقشمد لها ىلع ليتساو كيلولا ىب كلاخ ىب ىحرلا كبع ىلأ

 ١ ىلعو عالكلا اذ صمح لها ىلعو سيق نب كاكضلا

 .ىبلعو وربع نبب نيفس ندرالا لها ىلعو ثرتملا نب رقز نيرستق
 ني ءرسي فشمد' ةلاجر :ىلعو .نلاخ 'ىب هملسم نيطسلف لقا

 هاجر ىلعو ميلظ اذ اًبشوح صم ةلاجر ىلعو ةاطرا ىنأ

 0 2 ةليجز ]ب ممه0666 ةليبخ. 86) 1. 2 زعيبص. 6) 5

 ىلادمهلا. 02) 2 هرجع © 10006 6) طرشي .



 امل

 نتسسلف كل مأ ال كاذو تننا امو ىلع هل لاقف ةيوعم هلمح امب

 لاقف هركت ثيح ىتيرتل هللاو لاقف ابضغم بيبح ماقف كانه

 عيطتسا ال ىلا ىلع لق نامتع ةلتق انيلا ملست الفا ليسبحرش

 ثكف اولق ءاجرخن هنع اماقف لجر فلا ىيرشع ءاهز مهو كلذ

 نب سباح لوقي كلذ ىفو مرحنا لسنا نا ىلا كلذك سانلا 5

 نامت وأ محملا نم نيقب عبس ريغ ايانملا نيب اف
 نايعلا توملا ىلع متاياو انمجحع دق انا كبجتي ما

 غلا ىلأ معاهني الو مهنع هللا هباتك اناينيأ

 دنع ةيوعم ركسع ىف ىدانف ايدانم ىلع ثحسعب مو خلسنا املخ 0

 انأو تمرصت كفو مر رهشأالا مردعتتل انك ان سمشلا 0

 ناقيرفلا تايف 0 بح الهلل نا 00 3 0 ذبنت

 نجر ىلعو رساي نب راع 00 ىلع ىلع 006 كعقو 5

 ىللأ ىمظعلا ةيأولا عفدو عا .كلا كن اقرو نىب ركخم نب ذللا لكبع 5

 ىلعو سيق نب تعشالا ةنميملا ىلع لعجو لاقرملا 0 نب مشاه

 بلقلا ىف لعجو 0 قرم ١" د ترد هةسملا ا ةكلاجرا لج

 نب فنحالا ىلا ةصبلا ميمت مضو رذنملا ىب 5 نيضحلا ىلا ةرصبلا

 .نيصلل. 5( 2 ١ تايكد ١ 6



 املأ

 نيب رجاحف ضعب ىلا مصعب فحزي كلذ نيسب اميف نوعزفيو
 ةثلثلا هذه ىف اوعرف ىتح برح ريغ نم نوقرتفيف نوحاصلاو ءارقلا
 املف ء«ءارقلا هنيب رجح كلذ لك ةعزق نينامثتو اسمخ رهشالا

 ةيئاتك بتكيو هباككأ ىدعي هضر“ ىلع تاب كوالا ىدمج تصقنا

 5 بتكو هباككا اضيإ ةةيوعم ىبعف بوحك هنذوي ةيوعم ىلا ثعبو

 مث مهفوفص ىف نايا, تم اوفقاوتو اوفحاوت اوكبصا املف هبئانك

 نيقليقلا عيمجع « اوفتلي نأ نوهركي اوناكو بوح نكت ملف اوؤجاتكأ
 نم ةعايأل ىلا ءاليم نم ةعابلل جرخ هنا ريغ لاصتتسالا ةفاخت

 لاله لما ىتح كلذك اهناكف ىيركسعلا نيب نولتتقيف كلوا

 ؛0ة*مامأ وباو ءآدركلا وبا لبقاو ةاولق ©« ناقيرغلا كسماف بجر

 حلحول لئاقت ام 1 الافق 0 ىلع الخد ئدح نهابلا

 نو كششف) كرا ىلع هلتاقا لق كنم رمالا اذهب

 نما ةعباب !نف' لما انأوأ ةتلخم 0 ملسي نأ هولسف ةدتلثش وا

 ركسع نم لوتعاذ كلذب هاربخاف هضر ىلع ىلا البقان ماشلا لها

 5 نامتع انلتف اعيمج نك اوحاصف لجر فلا ىيرشع ءاهز لع

 0 رثو لحاوسلا 4 ضعيب اقحلف ةمامأ وباو ءادردلا وبا 0

 اطول نب. ليلبحرش ىلا ثنعب ةايوعم ناو «بورذل كلت نم اعيش
2 0 

 هيلا 8 لاقو ل 6 ىب كيري نب نعمو ةملسم ىب بيبحو

 ىح ميف وما ابم لكن نامت ةلتف اننيلا ملسي نأ دولسو

 20 اوبحأو أوضر نم مهسفنال نورانتخ نيملسملا نيب ىروش اهلاعج

 م ١ تنبح أدبف هضر ىلع لع اولخد نح !لبقاف

 ه) 2 اوقناي . 6) 2 هرصعت اولاق . 6) طوها . 0) 2 ضعب -

 6) 2 هرسعأ ىب»



07 

 فرط ىلا ناملغلا نم فروصني ناك نم الأ ءام الب هتليلو كلذ

 رما هضر ايلع مغف ىقتسيف نيك ف رادقم ىشميف « ةضيغلا

 ثعشالا هاتف اعرذ شطعلا نم ٍهباصا اب قاضو اديدش امغ سانلا

 ك5 تانناو 35 موقلا انعنهأ' نينموملا ريما اي لاقف سيق با

 رمو توما وأ عجرا ال هللاوف هيلا فحبلا ىنّلِو انفويس انعمو

 ؛« تيأر ام كلذ, ىلا تيا 'لع“ هل لاقفا هلك ىف 3 مضنيلف رئشالا

 |[ تخخشالاو زتشالا هقدصو اولتتقاف روعالا ابا فحار يبصأ املف

 ورمع لاقف امهيديا ىف تراصو ةعيرشلا ىع هباكتكاو 0 ايأ اهيفن

 هتعنم امك ءملا كيعنم نا مويلا موقلاب كنظ ام ةيوعل صاعلا ىبا

 ال هنا ىتط لق للعب كّنظ ام ىضم ام مد ةيوعم لاقف سماد

 رت ءءآملا رما ريغ ىف كاتأ هنال هنم تللكسسا ام كنم لاكش

 لما عّتمي ال نا ىلع رماو ضعب نع ضعب فكو سانلا عداوت

 ضعبب عاضعب طآااتخو اعيبج نيقسي اوناكف الل ن ماشلا

 نيقيرفلا نم دحا ضرعي الف ضعب ركسعم ىف ٍضعب لخديو

 نب هللا ديبع لبقأو « ملصلا عقي نأ اوجرو ريخ الا هبحاصل 5

 اكل لختدفا هل ننافا لغ ىلع: نذانتشا, ىىنح بانطتلا ىني رع

 ىدي ىلع ملسا ناك دقو املظ نازمرهلا تلتقا ىلع هل لاقف

 لاقف ىتم ملست نأ وجرتو نيبقلا ىف كوبا هل ضرفو سابعلا ىجع

 3 0 مدب ىنبلطت كلعج ىنلا دال تيل هاو يحد

 و انعيجتس ىلع هل لاقف نامتع نينموملأ ريمأ مكب كبلطا ه»

 00 لل يسر لول لا ل اهدي ابا

 0) > هطيغلا . 2 5) 1:5 ارهش



 نه

 «<و دو

 زوون «ةضيغلا عيمجو كلسي ال فتلم برعو فالخ كلذ ١

 «تارفلا ىلا ةيرقلا ىم نحاي ىدتلا فيورطلا كلذ الا ل

 ةيرقلا عضوم ىلا اقبس ىتح روعالا وباو ويمع نب نيبفس 2 لبقاف

 ىتح فقلُيقلا عيمجب ةيوعم اهاناوو فيرطلا كلذ عم كانه الونف

 ه ىف فقي نأ روعالا ابا ةيوعم رماو ةيرقلا عم ركسعو امهعم لزن

 دارأ نم عنميذ ةعيرشلا فيرط ىلع ماشلا لحمأ ىم فلآ ةرشع

 ناكملا ىفإو ىتتح ضر ىلع لبقاو قاوعلا لهأ ىم ملا ىلا كولسلا
 سانلا رماف فيرطلاو ةيوقلا ىلع اوني نق ماشلا لما فداصق

 ىلا ناملغلاو | .وواقسلا) 'كللطتاو ' ةييوعما ركسع م ايرقلاب اندم

 ؛ كلذب هضر ىلع ربخأو هنيبو قنيب روعالا وبا لاحم كاملا قيرط

 مكيلا انيس انا هل لقف ةيوعم تسيإ ناحوص ىب ةعصعصل لاقف

 ىق كاراو انيلا بحا ةيفاعلا تناك متلبق ناذ لاتقلا لبق رذعنل

 انّثج ام عدن نأ كيلا بٍجتا ناك نافذ ءاملا نيبو اننيب تلح

 براشلا وه بلاغلا نوكي ءىتح كَ ىلع نولتتقي سائلا رخنو هل

 اذ نامتع نينموملا ريمأ هوعنم امك كمل ضعنما كيلولا لاقف انلعف

 15 قرد ام اا ضاعلا ىبب ورعل ةليوعم لاق ذللا عاتق, اطايكا دلل

 لاقف نيو تناو اوشطعي 4 نل موقلا ناف ملا نع ىلخحت نأ ىرا
 ليللا ىلإ ملا جعنما همال نابتع اخا ناكو سرس قا ىب هللا دبع

 لفك ةيرعا قفار صبا |نركيف ةسيخلا فط نإ اضرتلا ا
 ه0 ىيأر مكيتأيسف جرا ةيوعم لق ىرت ىذلا ام ةيوعمل ةعصعص

 همي قارعلا لما ّلظو كلذب هيخاف ىلع ىلإ ةعصعص فرصناف

 0) 2دطنعلا. 5) 2 0348)2هوبأ. ه) 2 هرصوأ تح. 24) آل د

 موق اذه من هأ ىل.



 أم

 ىف سيق نب لقعتل يقع ىناذملا قاو املق رابتالا ةنيكم قل

 ىنب امناو رصملا كاذ ذأ و لصوملا ةتيدت> ىققأو ىتح راسف ةقرلاب

 أذا اهيلا لقعم ىهتنا ايلف «سيت نب ناورم كلذ دعب ٌلسصوملا

 لعجن رجزي معّتتَح نم لجر لقعم عمو ناكطانتي نيشبكب ضد

 اشبك امهنم دحاو لك فخاف نالجر لبقاف هيأ هيا لوقي ىعتشل

 نوبلغت الو © نوبلغت ال لقعمل ىعتشل لاقف ل لفشلطنار: كان

 "لح قلو ىتح شم رق هللا اش لأ ارييخ نيكي" لقغم' لاقف

 انو «سانلا ربعو كقعف رسجب رما مث اثلث ماقف 5 ديِلَبلا لون كقو

 نأ ىناع نب عيرشو رضنلا ىب دايز رمأ تارفلا ضر ىلع عطق

 امهيقل مولا روس تْذَي ناكم ىلا ايهتانا ىتح اراسف همامأ اريسي
 ىلا السرف ماشلا لها ىم ةييطع ليخ ىف ىملسلا روعالا وبا

 أريما هلعجو اههيلأ ريسي نا رتشالا ىلع رماف كلذ هناملعي ىلع

 0 سعت ربصول !ولتيكات معلا اقاو /ىدحك راسخ اينيلع
 ىلا ىتح ليللا فيج ىف روعالا وبا لسناو ليللا هيلع نجت

 |0000 ةاطسلملا لميا ىقم نكت لشاب ةيوكط لايق هنو
 نب نيفس لبقاف ماعلا ةاطرا ىلا نب رسب هتقاس ىلعو ورع

 ءانب نم بارخ ةيرق ىو نيفص ايفاو ىنح روعالا وبا دعمو ورع

 ةضيغ اهيلي ام تارفلا طش ىلعو ةولغ تارفلا ىلإ اهنم مورلا

 كنيذ ىف سيلو نيخسرف نم وكأ اهلوط 24زوزن اهيف ةققلم

 ةراجحلاب شورفم دحاو قيروط الا تارفلا ىلأ فيرط نيخاسوفسلا

 «) 2 نوبلغي . 5) 2 حلملا. 0) © رشب. ©0) 2 رورد.



 أب

 هيجوت نع امأست نا امكاياف معئالط ةمّدقملا نويعو غنويع

 ىلا امكريسم نحل نم لثابقلاو « بئانكلاب اريسن الو عئالطلا

 نكيلف مكب لبن وا وحعب متلزن اذاو رذحو ةيبعتب الا ايكلوزت

 جامو امرلا عيليلو ةسرتلاو حامرلاب مكّركسع اف ليللا ىكشت

 ايكركسع اسرحاو ةّرغ مكنم باصي ال نال اونوكف كلذكف منان

 ىحنع نكيلو ةضمضمو 3 ارارغ الا امين اقوذت الو امكسفناب

 امكرثا ىف ريسلا ثيتح هللا اش ام الا ءىتش الو ىلاف امكربخ

 ناك ملفا ءادللا ءاش نا نما ءامكيناب ىا ااكبشت ع اللحد
 ؛هاهيأ اي لاقف ابيطخ هباككا ىف مق امهجرخم نم ثلاقلا مويبلا

 ىدقف فقشختلاو مكايان انتمكقم :راثآ ف اًدغ نورئاس نك سانلا

 مترماو ةفاسلا ىلع هتلعجو يوبريلا بيبح نب كلام تفلخ

 ليحرلاب سانلا ىف ىدان حبصأ املف انب هقلل الا !ادحا حدي الا

 م هرياسي ناك ىل ل لياي ةنيدم موسر ىلأ ىهتنا املف راسو

 5 مكليخ اوكرتت اراه اهب 0 دق ةنيدم هذه نأ هباكتأ

 رصعلا كردت انلعل ةنيدملا عضوم اوزوجت' ىتح اهتنعا اوخرأو

 دقو ةنيدملا كح نسم يح جقياود اوكرحو كرحن اهنم اجراخ

 ىلا ىهتنا ىتح راسو بكر رث سانلاب ىلصف لونف ةيلصلا ترضح

 نقر, ساتلاب' غيف كونك, ئتادنملا :اطالنس !قاوا: وود بلعك 5

 ه0 غاناو ةعم سانلا بكرو بكر مبصا املف لاوثآلا هيف ءدل تشي

 ىنتتح راس رق «مدشلو عابنالا ىرس نوديزي وأ لجر فلا نونامتز

 هز ب باتكلاب:.. 5) © رابغ. 0 1: امكتايلا 4 "0
 6) 2 هرصوأ هل.
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 ان

 نأ ايلع غلبو اولق «ةفوكلاب ىقع ءاآول لوا ناكو ءآرل هل دقعو

 | ادت دعم متنا نارهطي فمحلا نب وردصو ىدحعا نب وجاح
 ريما اب القف هايتاف امكنع ىنغلب امع افك ىرآ امهيلا لسرف ماشلا

 ةبعكلا برو ىلب لق لطابلا ىلع 2و قلل ىلع انسلا نينموملا

 نا مكل تهك لق جعنعلو غمتش نم انعنمت ملف اولق ةندسملا

 مهئامدو انءامد نقحا مهللا اهلوق ىنكلو نيناعت نيماتش اونوكت

 قلل فرعي ىتح مهتلالض نم مدعاو منيو ءاننيب َتاذ جلصاو

 ىلع مزع املو اولق ء«دب ه مح نم ىغلا نع ىدعريو هلهج نم

 ةليكنلاب ركسعملا ىلا يورخاب ىدانف ايدانم رمأ صوخاشلا ىلع هّضر

 دوعسم ابأ ةخفوكلا ىلع ىلع فلاخغساو ىيدعتسم سانلا جر 10

 ةليل معلص هللا لوسر اوعياب نيذلا نيعبسلا نم وهو ىراصنالا

 مماقف رساي نب راع هماماو ةليخنلا ىلا هضر ىلع جرخو ةبقعلا

 هباتك ىهتنا انو «هيلع مودقلاب هلاع ىلا بتكو اركسعم ةليخنلاب

 ىليدلا نوسالا ابا ةرصبلا ىلع فلخت عراسو باجا مّلكو ىدبعلا

 ىلا عمتجا ايلف ةليخنلاب ىلع ىلع مدق ىتح سانلاب راسو

 امدو ةليخنلا نم ريسملل ايهت هفارطا هيلا علا هيصاوق ىلع

 ىلغ ابهنم كحاو لكل كقعذ ىاه نب حيرشو < تتكلاى : 4

 هبحاص نع أدرغنم امكنم كحاو لك 2 0 لاقو سياف فلآ ةتس 0

 موقلا ةمدقم نا املعاو ريمالا دإبز اب تيناف برح ايكتعيج ناف

 ه) > مخ. 5زا1 تيطنا. هز 2رصنلا 4 2 سيل
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 أنه

 نيملسملا نع اوقكيل هبولق ةفلوملا ىلا اوريس اهركو افوخ ٍضمالسأ
 نأ نيرا لاق تبرأ "ىمسي ؟زارف نما لجر' هدينلا"ماعفأ ( شت

 ىلا انب ترس امك جعلتقنف ماشلا لحمأ نم انناوخا ىلا «انب ريست

 «كلذ لعفن ال اذا هللا اه الك ماناتقف ةرصبلا لأ نم انناوخا

 : بوبر -ىيسوأ :ىرارغلا «برهف' اذهل :نم نملطلا اهّيأ لعق تس

 رف طقس ىنح علاعنب ةوبرضف ةسافكلاب هوقكلف دثا ىف سانلا نم !

 ةيمع لينق لاقف هذ ) لع كلذي ربخأف تام ىتح علجراب هوكطو

0-7 

 صعب لاقو لالا كمحمذ نم كلها ىلا دةنبيد عفدف ءلنق نم 0 ال

 10 كيرا نيتارعلا قوس ىف تام امك ىتينم ا 1 0

 كلِ تعفو 33 دنع تعفر اذأ علاعن 1 نادع 5 وانعم

 ا ا انترصن نم كتسكوي 2 0 ديمأ اب لاقف رتشالا ماقو

 نوبغري ال كتعيش سانلا نم ىرت نم عيمج نا نئثاأل اذه نم

 هللاوف كتآدعا ىلا انب رسف كدعب ءاقبلا نوبك الو كنع عسفناب

 ؛ةالو هلبحا نم كقيلا ىطخي الو ةفاخ نم كولا نفث 5

 باحكا الا ريسملا ىلا سانلا لج هباجان رورغملا الا لمالاب شيعي
 5 ميتخ ند عيببولاو ةايلسلا ةديدبع 6: كوسم ىب دللا دكيع

 لق نينا ريمأ اب اولاقف أ آلا نم لجر خام عبرأ نم وابكا

 الو كب ىنغ الو كلضف انتفرعم عم لاسفلا اذه 5 كك

 9 لتاقنل روغتلا هذه ضعب انيق نيكرشملا لتاقي نمع نيملسلاب

 ميتُخ نب عيبرلا يلع ىّلوو ىرلاو نيوزق رغت اليف هلغا نع

 «) 2 هرتعأ انب. 85) لآ 2 02261 ءلأ و.



 اذ

 00 كدنر كنتم باتكي ىلع مدقق ىف نالوخ اخ نا دعي

 هنا ريغ كلذ تلعف امو هيلع سانلا ىيلأت»و نامثع محر ىعطق

 00 تسلخ لئاحو , هلتاق نيب. نف هيلع نيانلا بتع. هللا. هكر

 ”اامذ كل اذني. ام, نجف 5 ىصتت نا لا هما تلوتتعاو ىيب

 اما كناب ىملعل كلذ ىرإ ال ىناذ هتلتق كيلا ىعفد نم تلآس ء

 بلطلا امو وجرت ام ىلا ةاقرمو لمأت ام ىلا ةعيرذ كلذ بلطت

 نلزنيل كقاقنشو كِيَع نع عونت ثا نئل ىرعلو كبرت همدب
 00 2 ىلا بتكو « مالسلاو .ىغابلا ىصاتنغلا قاشلاب :لينيدام

 نينموملا ريما ىلع هللا نبع نم ميحرلا ىمحيلا هللا مسب صاعلا

 اهيغ نع ةلغشم ايندلا نا دعب اما صاعلا نب ورمع ىلا و

 اًصح اهيلع دادزا الا اًميش اهنم بيصي ال اهيف موهنم اهبحاص

 عمج ام قارق كلذ ءارو نمو غلبي ال ايع لن اب ىغتسي مو

 ىف ةيوعم ةاراجمع كليع طبخت الف هيغب ظعنا 8 يع

 راع هيلأ بتكف .“ مالسلاو لظابلا راتخاو قلل هفس هناف هلطاب

 عب اما بلاط ىا ىب ىلع ىلا صاعلا نب ورع ب صاعلا نبا نو

 كوعدن ام ىلا بيجت نا اننيب تاذ ةفلاو انحالص هيف ىذلا ناف

 اهل سانلا انرذعيو قلل ىلع كيإو انلبحت ىروش نم هيلا
 ماشلا لها ىلا ريسملا 1 0 عمجأ املو اولق “ مالسلاو ىدصلاب

 ىبنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا محن ربنمل دعص ةعيلل ترضحو

 ارردس نارقلاو 0 كرا لإ اًوريسا نيانلا اهنا لكارف مكلص

 اك .بذلا ةهاغطلا م ةافكلا ىل ا اصنالاو ىىيرجاهمللا ةخلتق ىلآ
 نب ا 0 و 2 نورجع4

 6] 6 ليات: ١ مز1: 2 انكتت“ 612 ةافلط
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 زيي

 تيهنهنف اقداص اماقم هما ىف تيمق ول اقداص امسق هللاب مسقأو

 اهب تننأ ىرخاو اذحا سانلا نم انلبق نم كب لدع ام هنع

 انغلبو كتناطبو كراصناو ككحيو كدضع عنف هتلتق كواويا نينظ

 علتقن هتلتق نم انكمآف اقداص تنك ناف همد نم لهتبت كنا

 ةاندنع كباكال الو كل سيلف الآو كيلا سانلا عرسا نكو هب

 ربل ّق نابتع ةلنق نبلطنل ةريغ ملا هَل ىذلا هللاوذ فيسلا الا

 وبا راسف «مالسلاو هللاب انحاورا فكلنا وا جلتقن ىتح رتلاو

 رماب تمق لق كنا نسل ابا اي لاقف ملسم وبا ملكت هأرق املف

 '«كسفن نم فشل تيطعا نا كريغل هنا بصحن ام هللاوو هتيلوو

 ناف انريمأ تدناو هتلتق انيلا عفداف .امولظم لنق هضر نامثع نا

 كل انتنسلاو, ةرضان : كل انيديا +نيناك ساننلا نم لكن كفلح

 ةادغلاب ىلع ّدغا ىلع هل لاقف ةّححو رذع اذ تنكو ةدعاش

 ىف وهو ىلع ىلا لخد دغلا ىئم ناك املف مكاو لزناف هبا رماو

 ا 2و حالسلا اوسبل دق لجر فلآ ةرشع عزب وع اذف دجسنلا

 اممق ىرأل ىنا ىلعل ملسم وبا لاقف نامتع ةلتق انك نودانب

 اولعفف هل تمدق ىذلا غلب هنا ُبسحاو رما عم كل ام

 لفتنأ تسبرض نينا ىلع لاق ىلا 6 هعفدتا نإ نم (م

 سلجاف كريغ ىلا الو كيلا هعفد ميقتسي را ملف هتيعو رمالا اذه

 20 ميحرلا ىمحيلا هللا مسي بتك مت كباتك باوج بتكا ىنتح
 اما. نايف نبا ىب ةئيوعم لذ ؛نينموملا ربغا يلع اهللا نكلك 0

 0) 1 قعذدي.



 آنآ“

 011 اذلا هذه ا نانا مرجا "نق ناسنا“ ناك نا لاقف 6 ريَرَج

 هللا رفغتسا هضر ىلع لاقف تعور دقو ام,> كيلا اومربج ل اريثك
 دقو رماع نب روث هل لاقي ةريرج مع نبال راد ىلا اهنم جرخ مث
 ىلع غرف الو اولق «فرصنا مث اعيش اهيف ثعشف هعم ٍيرخ ناك

 نازمرهلاب هلتقي نا رع ىب هللا ديبع هفاخ لمخل باكا نم هضر
 ركذ انل هللا ايحأ لق ورعل ةيوعم لاقف ةيوعع فحل ىتح ير

 هدارف لق انيلع هنبا هللا كيبع مودقب هضر باطخل نب رمع

 فختساف قاف نامثع مد ايلع مزليف سانلا ىف موقي نا ىلع ةيوعم
 ىلع ماشلا لا موع امو اولاق ( هبرقو دعب هاندا ملل ةيوعم هب

 دابع نم ناكو ٌالوَكلا ملسم وبا لبقا هعم مايقلاو ةيوعم رصن
 0 نانا أ هيلع لخدق ةيرعم ىلع محق ىتحا لشلا لقا
 نب ىلع ةبراحمب مهت كنا انغلب دق ةيوعم اي هل لاق دابعلا

 ةيوعم هل لاقف هتقباس كل نتسيلو هيوانث فيكف بلاط فا

 امتع نا نوملعت ا لع نكلو لصقلا ىف هلتم ىلا ىذا تسل

 هيلا ملسن ىتح هتلتق انيلا عفديلف لق ىلب اولق امولظم لتق 5

 نأ قلطنا ىتح ىكلذب هيلا بتكاف ملسم مبا لق رمالا اذه

 ا لذ ةيوغم نم ميحرلا -نجرلا هللا مسب هيلا بتكق ككباتكب

 هللا كيلا ثبحا ىقاذ كيلع مالس بلاط ىبا نب ىلع ىأ نايفس

 ىف ئعم لثق نامثع ةفيلخل ناف دعب اما وع الا هلا ال ىذلا

 لعفب الو لوقب هنع عفدت الف ةعيهلا هراد نم عمست تناو ةلحملا

 ه) آد يروج مع ب 3766 0 ظ هتت 068808. 5) آب 5 ق8 6

 اهعاو ريرج نب ورمع نب 66م 0111 815 6011146 ةاتت* 12 2221ع6© 2

 ريرج مع نبال هباوص : 2ريوج نب ريرج- مع نبال.



 بأ

 لاَقف بجا ااا لاق هضر لع رف (ًكهدلكف

 انورَدَحك ام هللا 2 لكفقف اركي ل ام ىواعم نى

 انوعنصت اف زاجل لاو قارسعسلا لماب ىلع ف
0 

 انيد عقنلا ىف سناوقلا برضو جاجلا 0

 انوهركت ىنلا انيضر امدقف قى رمت ٠ كلم موقلا 00 5

 انوحآست امآ نينه ىبا 00 فايسألو ع ممل

 هول نينسوملا ريما اي هللاو امأ رتشالا لاقف ىلع دنع رتشالاو وه

 وبرج لاق ا ع 0 0 ل هجري 11 هل 1

 ام دللاو #تدسفأ لقو نالا , رتش :شالا لق عهناينأ نم تكعنم اذ

 انرتك كلذ ىلع ليلحلاو قدوم دنع قخنت الا جتيتا كسا

 15 0 رهمأ ىنعاطأ وأو ععومج رد اتفيوختاو عتدعاسم 6 كركذ

 ىح هنم نيرخح د اك :ةنظلا لها نم كقابشاو كسبحلت

 رم رتشالا كد ةابقتنسأ 2 ريرج بصغف «؛ مالا اذه 0 بتسلم

 كو ايسيقرقب فكلف هتيب لما نم نلئا ى اليل هن ل 7

 بكرف هنع هجورخل ىلع بضغو ءاهب ماتا ةريزٍل روك نم ةروك
35 

 900 ىب ورمع ىب ذةعرز وبا جوخ ظ قرصحاف هل ء ساكو رماخ ترأد كل

 ه) آب 2 ىتاكنلل. 5) 2 لفح. 0) 2 هدممن كركذ. ورم مو

 . سلملكاع 17 6١
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 اريرج ىئىذنعي هبداص ىلا للجولا اذه ثدراف لق مكنم كحاو نأ امناو

 ليبحرشل لاقف ليبحرش عم ماشلا لعا نأ ةيبعم كلذ دنع ملعف

 نئادم ىف رسف ةماعلا اضرب الا علصي ال هب مهن ىذلا اذه نأ

 الغ ةاعيابو انحفيلخ راتب اييلطلا "نم 'ةيلع نك ام عملعاف ماشلا

 كعب ةنيدم ماشلا ندم ىرقتسي ليبحرش راسف ةنوعملاو ظرصنلا 5

30 

 الع نا سانلا اهيا ليقيو ”ةتيحم

 عضاو وهو دالبلا هذه ال قبي رو مضرأ ىلع بلغو لتقف جيقلف

 55 الو مكينإب ىتح تملا تارمغ هب سناكم هقناع ىلع هفيس

 | شاملا اهيا اؤضهتنف ةلييعم نم هلاتق ىلع ىوقا اًدحا

 اًئاست صحح لعا نم اًرقن الا هلك سانلا هباجاف مولظملا مكتفيلخ م

 لماو ىلا هيلعاو كبحاصب فحلا ريرج لق هل ةتعيابم فرعو ماشلا
 نك د

 ل512 نب بعك تايباب هيلا بتك رث' ةعيبلا ىلا هبي ل ماشلا

 0 كلم هركت ماسثلا 5

 هدم هبحاسمل كك
5-5 

1 

 ميا 1 ىلع اولاقو

 كيل اسنيدت نأ ىرَت الاقو

 هلكنع كب رشف 0

 0 ىلع ىف امو

 اناا الو ضارب سيبسأو

 كر الو © ع لكم

 انيفراك مهل قارعلا لها

 لذ فاذا نم ناك ام لك ىري

 انيضر كنف 2 انيضر انلقف

 انيحت '-نآ ىت ل هل 'انلقت

 انيمس هيدي ىف ام ثَع ىو

 ”دروكملا :همص قوس لاقم

 ةباماا 0 ذي

 انمكي نأ اذ دعب نم 5 كب و

 0) آب 3 دى 6أ 8111 19 6 داس لصالا "قلنا 1ك 39 مرا ل
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 زج نم اهيلع ميلا بلْعَي انل وأ ىلعن ارصم نأ
 بتكو لأس ام هاطعاذ ورع ىلا ثعب مبصأ لن ةيوعم عمسو

 ام لاقو درمأ ىف أوهع راشتسا ةيوبعم نأ مث ءاباتك كلذ ىف امهنيب

 نم قارعلا لها ربخ ةعيبلا هذحم ىف كتا دق هنا ورع لق ىوت

 :.ىلأ ماشلا لها وصحت نا كل ىرأ تسلو سانلا ريخ َننَع

 نيطوتلاب كلذ لبق مدقتن ىتح ميظع رطخ كلذ نا فالخأ

 ؛ نامتع لنق ىلع الام ايلع ناب نيقيلا جبولق بارشاو ٍهنم فارشالل
 لسراف :ىدنكلا .طمسلا نيا#زيبحرش ماشلا لنغا ,سإو نأ كلل

 يلع نإب هنوربخُم هلك .هقيرط ىلع لجرلا .هل نطو مث كينابل هلا
 هول ةعماج ةيلك اهنان مختح ءاضرلا لا نم اتركسطا ل 07
 اًدبا ؟ىش اهجرخب ل هبلقب ةيلكلا هذه فلعت ناو ماشلا لها

 ورمع نب نيفسو ةاطرأ ىبا نب رسبو كسا نب تيزي اعدف
 ءالوه ريغو ديعس نب سباحو كلام نب ةزجو ثرخل نب « اخو

 هقيرط ىلع هل غنطوف طمسلا نب ليبحرش كنع اضرلا لأ نم

 (ةلجرلا كعب لجيلا ,ىقلي  ناكت:ءميلع مدقلاب نمي هيل 1
 نامثع لتق ىلع ًالم' ايلع نأ هنوربخيف ةدقيرط ى:ءالرش ند

 فاربلا ةشيوعم رما فشهد نم اند ايلق كلت ميلك اردنا ١

 لجبب الخ املك ناكف هميظعت اورهظاو هولبقتساف هلابقتساب ماشلا

 ابضغم ةيرعم ىلع لخد ىتح لبقاف ةيلكلا هذع هيلا ىقلا نم
 2 نثل. هللاو نامثع لتق بلاط ىبا نبا نا الا سانلا ىا لاك

 مكرما فلاخال تنك ام ةيوعم لاقف ماشلا نم كنجرضنل هقعياب

 «) آل فراخ و 2 فراشك. ا) 2 هرمعن ءقيرط ىل



 ام

 نم عيمج هيلع ٌثرت كنا هملعت هيلا بتكاذ رصيق امأو كرضي هم

 اعيرس هدجت ةحاصملاو ةعداوملا هلأستو مورلا ىراسا نم كيدي 66

 نيملسملا ناف بلاط ىنا نب ىلع امو كنم وفعلاب ايضار كلذ ى

 | ظأو نامتع لتق' ىلع الم هذا. ةيوعم لق ةنيبو كنيب نوواسي ل

 00 تسيلف كلذك ناك ناو ةنأ وربع لق ةعايلل نرفو ةنتفلا

 لانث ىتح كرما ىلع كتعياش نأ ىل ام نكلو هتبارقو هنقباس لثم

 كل تماد ام مِعط رصم 0 وربع لق كمكح لق كيرق ام

 هع

 كعدخا نا تتش ول «هللا دبع اب اب لقو ةيوعم اكلتف ةيالو

 000 كاسأ ىم ىذا ةيوعم هل لق حد ىلتم ام ورع لق كتحدخ

 لق مق كريغو ىريغ تيبلا ىف ىرت له خعءرخ هذه لاقف هنم ورع 0

 اهنا ريغ وربع لق قارعلا لثم رصم نأ ملعت اما « هللا دبع اب اي

 تبلغ اذا كل 5 نوكت امناو ايئدلا كل تناك !ذا مل نوكت امنأ

 امأ ةيوعمل ةبتع لاقف هلحر ىلا ومع فصناو هيلع ًاّكلتف ايلع

 كعف ال كتيلق كل نقص نأ رصمب اًرميغ ىرتشت نا ىضرت

 هدنع ةبتع تابذ هذه كتليل اندنع ا خيوعم .لاقو ماشلا ىلع د

 ةبناع أاشنأ هعكاضم ةيوعم خا ايلف

 ا ل تلم انآ يب ر انيس ماما اهيا

 رم 0 نيم ند لل كتير تنا اننا

 وزرع ام كرتاو لوألا مدبكُت دك نم نك رْيَضلا ه كلان
 زكي ةرورقمل رانلا ببشاو ة.نض اهيلع صرحلا كرتاو 0

 مر ظدللا نبع ان. 5) 2: نيكي: 0) آب كتله و 2 كتيلف.
 0) 2 فورح . 6) ]ب كلان . 720 1112 بحل . 9) ]ب هج دعو 06 ©«

 رورو 02 50376 هانت 19 2237ع6 06 19 طتقتم6 223123 فيعضتنا رهظا

 /) 2 دبص . 8) 2 رورضمل .
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 راضتالاو نورجاسهلا هيف لخد امين لخفاف اريصم تكسو هس

 لاو اهتلبق ناف 5 ةيفاعلا 0 َنمْيِفو' كنيف رومالا كحل نات

 هيف لخد اميف لخداف ن :لنق ىف ترتكا كقو بردك نذاف

 هللا باتك ىف ام ىلع ميار كليحأ ىلا مىوقلا مكاح رث سانلا

 ةىنع ئصلا ةعدخ يب اهاف اهديرت ىتلا كلت اماذ ديلنت 2س

 هرمأ ىف عراشتساف هتيب لها فارشا هيلا و عمجغ « عاضرلا

 نب ورعب كرما ىلع نعتسا نيفس ىبا نب ةبتع هدوخا لاقف

 لزتعا دق نيطسلف ريح ىم هل ةعيض ىف اميقم ناكو صاعلا

 خعلط ىف ىلع رما نم ناك نق هنا ةيبعم هيلا بتكت ةنثقلا

 0 نب ريرج انيلع مدق دقو كغلب ام ىينموملا مآ ةشئاعو ريبزلاو

 كرظانأ ليقف كيلع ىسفن تسبخغ ىلع ةعيبب انذخآ ىف هللا ىبع

 امره ىح نمحتو هللا لع كليا هعمو راصقن كر 00

 ابأ 0 هل لاقف هيلا ةيربعم ةجاح 0 كقو ةايوعم 0

 رخص الو درو اهيف سيل روما ةثلث ميلا هذه ىف انثَقط هللا دبع

 15 نكسلا و ا ا ىب لكيحت نفث نيلوأ ام ل نه ام. لاق

 سانلا ىدعا نم وهو هباكا نم هعم ناك نميف رصم وك برضو

 انببلا جرب دين عمج كف مورلا رصيق ناف ةايناتلا اماو انل

 نب ىلعل :الوسر مجق ريرج ىناف ةثلاثلا اما, ماشلا ىلع اراك

 ١ ورع الق «برخك ناديا اوأ املا ةعيبلا ىلا انرصتي دشاظ

 هم هباكصأ ىف كنكس نم هجورخ نم كمغي اف ةفيذح ىبا ىبا

 هيلع ردقت رث نأو تردق هيلع تردق ناف ليخل هبلط ىف لس

 ه) 7 كلنق. 65) 2ةيقاعلا. 60 2 وجا. 2) 2 هّزوددكو اب واتت 85

 ةءرتتخ هنن 0ععقاتق 06 12 ![1:عطع



 ليز

 امثع ىلع هيف سانلا بتع امث هتيالو تنناكو نافع نب نامتع

 3 هنبأ نم كثعشالا ةنبا جيورتو هايأ هنرهاصم كنع هالو نال

 حصنو رثآ اهب هل ناكو. ناججبرذا ةمأع عتفا ىذلا وه ثعئشالا نا

 راسو ىلعل عيابف بحرم نب دايز عم هيلا هباتك ناكو داهنجاو

 لأ هللا ىبع نب ريجج لسا ايلع ناو «ةفوكلا هيلع مدق ىتحو

 برخناب ناذيالا وا هل ةعيبلاو هتعاط ىف لوخدلا ىلا همعدي ةيوعم

 ىلأ كتفنلي ملف ن هتنها دم 0 هل ىناف ةربيغ ثنعبأ رتشالا لاقذ

 ةيوعم ىلع مدقف 0 باننكي ةليوعم ىلآ ربوج راسف رتشالا لويق

 باتك اذه لاقو ىلع بانك هلوانف ماشلا لجأ هوجو هدنعو هافلذ

 كقف هتعاط ىف لوخدلا ىلا مكوعدي ماشنلا لفل او كيلأ ىلع م

 نامعو نارحبلاو نميلاو  نازاجشخلو نارصملاو نامل هل عمتجا

 هذه مكدالب الا فبي رثفو ناساخو ليلو سرافو رصمو ةماميلاو

 0 علا 007 متفو اهقرغ هتيدوأ نم داو اهيلع لاس نأو

 نم 00 نمو كسمول كقفق لعيبي امأ ع ا نب ةييعم 5

 امعياب نيذلا ىنعياب هنال ماشلاب متناو ةنيدلاب اناو ىتعيب نيبلسملا

 بتاغلل الو راتخ نا ىفاشلل سيلف عهضر نامتعو رمعو ركب ابا

 ىلع ايعيتجا اذاف راصنالاو نيرجاهملل كلذ ىف رمالا امناو 3 نأ

 عرما نم جرخ ناف ىَصر هلل كلذ ناك امم ّينف ملسم لجر

 ىبأ ناف هنم يرخ ام ىلا در هنع ةابغر وأ هيف + نعطب دحأ مو

 6 هلصيو وت ام هللا هالوو نينموملا ليبس ريغ هعابتا ىلع ةولتاق

 6) 7 ةتبهفاتم. 2 65) 2 كلت. 6 2 ىعطم . 22©) 8 هلصت.

 (نهدسم. 00. 1!لر



 0( 2 ىبعباس .

 /) 2 ابارح

 ايا

 ال اموق كعم نال ىلع هب ىوقي ام نولب ىوقت كنا كربخ

 نولوقي

 اوقسي موق ىلع عمو
 ىلعو هريتك نم

 نود ماشلاب ىصرخا تنقل مل
 لاقف ارذ ةجرخ نب حاج
 ةيدغ سانلا ءيفارملا دن

 هذلهو نييتموللا يما ك0
 كلام لثم ىأر ُّ انيع هللف

 ةبصع ةنيدلاب هيلع تعادت

 مقاعد ىنع هنع اومصف احد

 فقدم لكب ورمع ابا ىعّنأس

 دخلا ميسقلل ل وت

 ةقالسبا كيلا اًميقم تسلل

 اضاكت

 اننتيَح ةتيلم اميك يدان

 ةكلم ناو مارح ء ايكقلأس

 دبع نب ريرج ىلا ىلع بتكو
 سيق نوب يرحب عم لبطل ١

 عيابف

 كلذ .لثم سيق نب تحل

 6 1> ليلكتح :

 يضرم دو 0 ال 1 ال

 زر رظ 2-3

 6) ]1 2 اهقحلاس وددت هو6 0022186 هد ايكقلاس .

 ترما اذا نيلاسي الو 0 اذا 00 تكس اذا

 ريخ كليلقف تكس اذ

 نود قرعلاب
1 

 5 خب دانا امب خيرعم قاضف قارعلا

 ليرص نابل كما ال داكك

 6 يلج كازو ن لحد دلي تيما

 11 لوتحمم لاتاك جنم ناقيرف

 ليلد سوفنلا ىف ام ىلع كاذو

 ٌلياَص نيعرادلا ىف اهل ضيمبو

 لوف“ كاذ نفي "اذ الك كيلح

 ليتق تنناو ىلبيَذ اهب را

 !5 ٌليبس تييح ام اهيلا سيلف

 ليغكل انما نم اهب را

 نامثع لماع ناكو ىلجبلا هللا

 كل ةعربشبلا لأ هيعلسي ىفعجلا

- 

 20 ةيالو ليط ناكبرذاب اميقم ناكو

 0( 1 هببض رت .

 و) طرحر. 7) هلنق .



 اطلر

 ىنم ىلا كغلب دق نينموملا ريم' اب لاقف نك ىسرَت ىمسي قارعلا

 لاق مث اهسفنب كلما ىب لاقف اهينجوزف اهتبارق اناو ةكلممل | دنس

 « كبلع سأب ال تببحأ ىم ىحككنأو تش ثيح ىقلطنا اهل

 نيقراغايمو حمأو راجانسو ارادو نيبيصنو لصوملا ىلع ليتساو

 راسف رتشالا ماشلا ضرا نم اهيلع بَلَع امو «تاناو 3 تسيقو :

 ةايوعم لبق ىم اهيلع ا ناكو قرهفلا سيق سيق ىب كاكاصلا هيقلف اهيلا

 ىلا 2 يرملا هل لاقي عضومب ةقرلاو نارحح نيبب اولتتفقاف نيفس نب

 نب ىبحبلا كلبعب كاكضلا كماث ةيوعم كلذ غابو ءاسملا كنذو

 ةعقو تناك رث ةيوعم دانجا نم هاتأ نم لتئاقي اهب مالف لسصوملا

 ( درج نامتع ىعنب ماشلا ىلا نابكرلا تبرضو اولق « ىيفص

 ال3 نأ سلاج موي تاذ ةيوعم انيبف هملب بلطلا ىلع ةيوعم

 كيلعو ةةيوعم لاقف ىينموم ا ريهأ اب كيبلع مالسلا لاقذ لجر دلع

 لبق ةفالخلاب ىلع 6 كييلستب ىنتتعور كقف كوبا هلل نينا ىم

 تسمدق ميفف لق ةمصلا نب ةرخ نب ياَحَحْلا انأ لاقف اهلانأ نأ

 ليقي أشنا مث نامتع ّىعنب كيلا !ادصاق تمدق لق

 اناذكلا ريغ مككش اولتق مق: بلظملا ىبع كمع ىب نا

 ٌبتلتملا لثركملا ويسم مرسو بتق بذولاب سانلا ىلوأ تناو
 نامتع رصنل كسأ ع نب ديزي عم جرخ نميف ثنك قل مكر كف

 ربخأ نع ءانلاسف ركز نب ترش ىعمو الجر كيبقلق هفحلان ملف 0

 ىو هانلتقذ هلتق ىلع عياش ىمم هنا معزو نامثع لتقب انربخاف

 0003 1 مز2 نيبع. ا هز 2 تايع 118) 1 نرملا
 6ه) 2 كميلست . 18 1 ريس.



 لي

 ام ىلا ههللا هلكو هللا ريغل لمع نم هناذ ةعمس الو ير ريغ يف

 اوقفشاو هتّين لكضفا هاطعاو هللا اليت هل اصاخأ لمع نموا لدغ

 مكرمأ ئ م أعيش كرني مو اًكبع مكقلخ م هنا هللا باذع م

 امك مكلامعا 0 ىصدأو مكر أ سسأ ملعو مكراثآ 0 لق ع

 ةرتاغأ نم رورغملاو اهلعال ةرارغ ءاهنذ ايندلا مكنرغت الف مكلاجأ

 لزانم هللا لأسن رارقلا راد  ةرخآلا ناو ىف ام كنف ىلاو اهب

 رق ءهلو هب نحن اماذ دعسلا ةشيعمو ءايبنالا ةقفارمو ءادهشلا

 اهلك 24 ىخوجو نئادملا ىلع لهتساف نادلبلا ىلا هلامع هجو

 ميلس نب ديح ناهبصاو ليتل ىلعو ىبحرالا سيف نب ديزي

 ٠ نب ةمادق اهرّيحو ركسك ىلعو بعك نب طرق تاذابقهبلا ىلعو

 . ثرحلا ىب ىدع اهناتساو ريسوهب ىلعو ىدزالا نالجت

 0 ناتسا ىلعو ئركبلا هللا دبع ىب ناسح ىلاعلا ناتسأ

 نب ىعبر اه: 0م نا تسج# نيلعم نقع هلا فوعسم نب كيبعس

 نب ديلخ اماذ ءساك نب نير اهلك /' ناسارخ ىلعوم سابك

 ادي اوعلخ ريباسين لحما نا هغلب ناسارخ ىم اند امل هنذ ساك

 اهعم اولاف لبيك نم ىرسكل تنب عيلع تسمدق هناو ةعاط نم

 ىلع ىلا اهب ثنعبو ناماب ىرسك خنبأ ذكخاو عمزهف ديلخ علنا قف

 اذه ىنبا ىم هكجوزأ نأ نيبحأ اهل لق هيلع تيلخدأ املف

 اتنأ ناف 0 هسأر ىلع ادحا جوزسنا هل كنلاق نيب ىنعي

 هاذك هلضف نم اذه ىنباو ميش ىلا لق كب تيضر تببحا

 نيفاهد همظع نم لجر ماقف ةليجلا كتيطعا دق تلق اذكو

 )27 هزددلم لاعت. )2 ىصخا. ه) 2 هنف. 21. ىَخوجو:
 2 ىحوح . 0 2 ىباوولا . /) 2 نارخ



 ذيلر

 ىنتتح نيرعتو وجاف لك كب ماقملا ضغبيو نموم لك كيلا ءىجج

 ةا0 نم ايفحاي الف هعمل ىلا ركبيل كلما نم لجإلا نا

 ةليل ةرشع ىتنثال نينثالا مهي ةفوكلا همدقم ناكو اولق « خفاسملا

 لونتا نينموملا ريما اي هل ليقف نيتلثو تاس ةنس بجر نم”نتلخ

 03 ةدضو باطخأ نب. رع نال هلووت قى ةجاحن ل لق وصقلا ه

 مظعالا دجاسملا لخد ىتح لبقا رث ةبحرلا لزن ىتكلو هضغبي

 )11 لع ايلع نضوج ىَشلا لها ةبحرلا لق رف نيتعكر لصف
 ماشلا ىلا

 اتيعشسلا كلذب :تمتو ب رحلا نبَح دق مامالا اذهل لق

 ةاسبص ةيح ماشلاب, دهعلا تكن نم بروح نم انٌعرفو ؛

 هةفش ضعت نأ لبق اهمرذف هتّشهَن نمل ام مسلا ثفنت

 اجا: هلل نملك لاق بطخ ةفوكلاب ىلص ةعمج لوا ناو اولق

 ةلالضلا نم هللاب ذوعاو هيلع لكوتاو هب نمواو هيدهتساو هنيعتساو

 مهل ىدات الف للضي نمو هل لضم الف هللا 3:كنهي نم ىدولاو

 اديح# نأ 0 هل كيزش ل ا هللا الأ هلا ال نأ قييشاو و

 هيلع هقلخ مركا هرما غيلبتل 4 هصتخاو هتلاسول هبكتنا هلوسرو هلبع

 ؛معلص هيلع ىذلا ىدأو هتمال جصنو هبر ةلاسر غلبف هيلا عبحاو

 دابع هب ىصاوت ام ريخ هللا ىوقت ناف هللا ىوقتب هللا تابع مكيصوأ

 هللا ىوقتنيو هللا ىنع رومالا بقاوع ىف هلضفاو هللا . ناوضرل هبرقاو هللا

 هسفن نم مكرذح ام هللا نم اورذحاذ متقلُخ ناسحاللو مترمأ

 اولعاو ريذعتب تسيل ةيشخ هللا اوشخاو اًكيدش اّسَأب رّذح هناف

 ه) 2 هكولتأ هدحو ن1 685 002186 هل هليحأ. 86) 2 دحي.

 ©) 00ه. 711, 185. 02) 2 هيصتخأ .



 ليل

 سيل هضر ىلع لاقف خلاوصماو غيبس انل لج منو علاتق انل لح

 هيلعو هب اولنات ام الا 8لاوما نم منغي الو ىس نيدحوملا ىلع

 نب نبك لع ءرماو لاق نورمودت ام اومدلاو نونفرعت ال ام ا

 ىعارضلا فلخ ىب هللا دبع راد اهلوناف ةشتاع ليني نا ركب قا

 : ةيفص هتارما ىنع تلرنف مويلا كلذ لتق نميف هللا دبع ناكو

 باصا لاق ءىش كنخا ىلا لصو له رظنا ديحم هضر ىلع لاقو

 هضر ىلع لخدو «ديدال مئافص نيب لخد مس شدخ اهدعاس

 ربنملا يعصف هيلا ساسنلا عيتجاو مظعالا اهدجسم ىناذ ةرصبلا

 دعب اما لق مث معلص ىنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا دبحت

 ؛٠ةرصبلا لها اب نى مكْنط اف ميلا باقعو ةعساو ةجحر وذ هللا ناف

 قاقد مكفالخا متمزهناف رقعو متلتاقف اغر ةميهبلا عابتاو ةأملا كنج

 نم ةكيعب ءاملا نم ةبيرق مكضرا قاعز مكوامو ناقش مكدهعو

 تاقرتش الا انهنم ري ل ؛نامز ؛اهليلع نينايل هللا مداد داك كلا

 رث «مكلرانم ىلا اوفرصنا ةنيفسلا وجوج لثم رحبلا ىف اهدجسم

 ا: كتخا عم رس ركب ىلا نب سمح لقو . هركسعم ىلا فرصناو لزن

 ىنفعا لاقف ةفوكلاب ىب قوحللا لكعو ةنيدملا ىلا اهلصوت ىتح

 راسفا ني كل امو كيقعأ ال ىلع لاقذ نينموملا ريما اي اكن 0

 اهيلغ لعتساو ةرصبلا نع ىلع صخشو ةنيدملا اهدروا ىتح اهب

 مث ةرصبلا ىلا تفتلا دبرملا لا ىهتنا املف سابغ ىب هللا دبع

 9: ابارخ اهعرساو ًابارت عاقبلا رش نم ىنجرخا ىذلا هلل نمثل لاق

 ىلع فيشا املف راس مث ءاهسلا نم اهدعباو ءملا نم اهبرقاو

 جراخل كتيرث ىذغاو كءاوه بيطا ام نافرك اين كححو للق ةفيكلا

 ىتح ىلايللاو مايل بهذت ال ةهجرب كيلا لخادلاو بنذب كنم

21 



 اذ

 كتف ىح رتاح ىب دع. لتاقو قولتقل رتشالاو .قيلتقا لق هلو

 ادا لقا نابع نم ناكو قمل نب ورع لثاتوا ةينيع:ىدحا

 فرصصناأ مث ىنتنا ىتح هفيسب برضف اديدش الاتق كاسنلا هعمو

 نأ ىيلا عنصن ام نسحا ام ىخا اي حاير هل لاقف حاير هيخا ىلا

 هناو لمجناب ةرصيلا لحما ثول ىلع ىأر انو اولاق ءانل ةيلغلا تناك ة

 سيقو سيق نب كيعسو راعل لق هب اوثالف اوداع دنع 00 امك

 ركب نأ نب كمتكو ل ىبأو رتشالاو 1 ىب كعس نبأ

 013 اص نولئاقب ن ارب ال ءالو نأ ءداحكتا ةايخ نم غفايبشاو

 قات هل ©« تبتت م ط؟طقسف رقع دق ولو ٍهنيعا بصن لمثل اذه

 ذل امدشك ىح ليثأ قي باكا نم نشل ا ىوذب اودصقق

 00 نيعا هل لاقي ةقوكلا» دام نم لجر هيلا ىتصقاو ادنع ةرصبلا

 اف فرغت ءاغر هلو طقسف فسيسلاب  هبوقرع 0 7 كينبص

 3 ملقن ركب ىبا نب ليك ىلع لاقذف تداعب جدوهلا لامو ىلذنقلا

 بايت هدب تلانف جدوهلا ىف هدي 0 لخدان لمح اندف .كنخا

 نمح كوخا انا لاقف كمأ كتلكت تننا نم هلل انا تلاقف ةشئاع و

 جيرج ىلع « اوزيجكتأ هر ا علوم اوعبتت ال هبادعأ ىف ءض 0-1 ىداو

 وهف هباب فلغا نمو نمأ وهف هحالس ىقلا نمو الم اوبهتنت الو

 / الف عاتملاو مركسعم ىف ةضفلاو بهذلاب نورمي اولعجن لق نمآ
 باودلاو هب اولتق ىنلا سالسلا نم ناك ام ال دحا هل ضرعي

 فيك نينميملا ريما اي هباكصا ضعب هل لاقف اهيلع اوبراح ىتلا#

 )2 تبثي. 83) 7 هعبنص نب نعا. 602 هتوق نع. 4
 01 01 اورهجلا. م الود
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 نب ورمعو متاح نب ىدعو «رتشالا يخت لانقلا وقدصاف اوكي

 رع نب ورع لاقف باكا نم ةدكع 3 وماي نب رامعو تح

 أوزرب كف ا ميقلا ءالوه نأ ةرصبلا لحمأ ةنميم ىف اوناكو دميقل

 مامأ مدقتو مب د مكيلعف نامتع ةلتَق © ةقارعلا لهأ نم مكيلا

 : جدوهلا ىف لبنلا ترثكو !ديدش الاتق لتاقف ةبض ىنب هموق

 عئافصب فيطم يدوهلاو اففج لمثل ناكو ةفنقلاك راص ىتح

 راثو ىلتنقلا ترثك ىتح ضعبل هضعب ناقيرفلا ربصو كنيدخل

 ىنتنا ىتح لئاقو هسفنب ىلع لجو تايارلاو ةيولالا تّلطو ماتقلا

 هيلا يرضي ال فرشالا نب ورمع ةرصبلا لنغا سراف رخو هفيس

 1 لوقو رع ردو هاتفررإلا ىلع باحا نم دحا
 محرتو اهَدْلَو وْذْعَت مألو ملْعَت ما ريخ اب انما اب
 مضعملاو هتماه اكو ل داوج مك نر آلآ

 ناسرف نم نا ىوذا دع 05 2 ةقوكلا لما نم هيلا يرخت

 ءارضن هبحاص امهنم كحاو لك طفوا نيتبرض افلتخاف ىلع

 ,ةلها فشكناو اولق ءاتام ىتح امهلجراب ناصحفي نيعيرص اعيمج

 ٌلخآ ريبزلا نب هللا دبعو لممل ىلا رتشالا ىهتتناو ٌةفاشكنا ةرصبلا

 هتك راصف ريبزلا ىب هللا كبع ىلع هسفنب رتشالا يمرف هماطخ

 ريبزلا ىبا ىلا باتف اكامو ىولتقا ريبزلا نب هللا دبع 0

 ا ا هةسفن ىلع رمشالا فاح املك كاك
 ار 0

 كلام نم موقلا ردي ملف اكلامو ىولتقا ريبزلا ىبا ليق الا ىاجأ

 0( 2م اريشبلا٠ ) 2 هزمساعو. 0 طرخق. 24) ]ب 5 نع

 عامووو ةوتغم هم 0هوواته 06 اكلم  ىىنم اكلم اولتقاو.



 أهم

 عضعبو عتكرت ريبزلا لاق موقلا هيلع تكرت ىذلا ام هللا دبع

 ىللب لاحت فرصنا لاق كيرت نياف لق فيسلاب ضعب هوجو « برضي

 خرا اناو زيمرجلا نب ورمع لق ةريصب نم رمالا ذه ىف ى

 ريبولا لاقف ةالصلا تمقو اند ىتح اراسف انب رسف ةبيرخل كبرأ

 كيرا اناو ورمع لق اهيضقا نأ كيرا اناو ةالصلا تقو اذه نا ته

 لق كلذك كنم انا لهف نامأ ىف ىم تنا ويبولا لاق اهيضقا نأ

 هيلع لح كوكس املخ ةالصلا ىف ريبولا 8 ماقو اعيمج االنف معنف

 لبقاو هسرفو هفيسو هعرد طخاو هلتق ىنح ءبرضف فيسلاب ورمع

 ىقلاف فويسلاب 3 سانلاو فئقاو وهو ايلع ىلا ىتح

 اذه نأ لق فيسلا ىلا ضر ىلع رظن املف هيدي نيب حالسلا 10

 معلص هللا لوسر 4دجو نع 5 ةبحاصا هذ م ام لاظ كفيلا

 انتورشبتو مكءادعا لتققن وريع لاقف رانلاب ةيفص نبأ لتاق اي رمثبا

 02 لاعف ديفيد نبا ١ اتمست مدا ما ايل نأ مت اردت راسنا

 لما 2ثتال ىقو اهب متقغف ىمظعلا ةسيارلا هعم ناكو كستياوب

 ةيارلاب ىبح مدقتف رمالا هودلقو ريبولا ىب هللا دبعب ةرصبلا 5

 هنم اهلوانتف ةيارلاب فقوف فءييسلاو انقلاب ةرصبلا لما هلبغ_نئساف

 "كلو |كمح“ هنا اهلوان رت نيانلا هعم للجو لجو هضر ىع

 نب بعك 0 لمت  نعا 'سانلا .كشكناو برش تبحو لاتعلا

 ةلش ىلع ئأر الف نيحكش الاتق اولتاقف ةبضو دزالا .تتبتو روس

 دق ميقلا ءالوه نا لقف هباحصا ةامح هيلا عيج ةرصبلا لعأ ربص

 ©) آب بوضدز 2 بودضت . 5) 1 ماقأ . 6©) آب 2 نودلتك .

 0) 2 هرموأب مهجو. 226012 تنال .



 3 لس يسن اسس قسم تخجل سا ست سطس ص يسب تمم يس يس سا. يت سا هس سم تنشب

 عب

 عم فل معلض هللا لوسر لوقل هيف ناك امب باترا ضر ىلع عم
 لحما فوغص نم اند ايلع نا مث اول «ةيغابلا ةميفلا كلئقتو رامع

 رييزلا لبقاو كيري اب هيلكيف ونديل هلعسي ريبزلا ىلا لسراو ةرصبلا
 تفلتخا ىتح نيفصلا نيب اعيمج افةوف هضر ىلع نم اند ىنتح

 5 ركذت له هاا دبع اب اب هللا كتدشان ىلع هل لاقذ امييسرف قانعأ

 كل لا#ف كدي ىف ىديو معلص هالا لوسرد تدناو اننا انرره اهوي

 كنأ اَمآ كل لاقف هالا لوسر اب معن تءاق هبحلا معلص هللا ليسر

 ىلع فرصنا ث هل ركاذ اذا 0 ريبزلا لاقف رلظ هل تناو هلناقت

 ليخ جيلا انرّذعا كقف ميقلا ىلع اولجا هباكعال لاقو هفقوم ىلا

 0 ىف>ح ريدولا لبقاو *فوويسلاو انقلاب !تتقاف ضعب ىاع عضعب

 انا ىب اي لاقف ىمظعلا ةايارلا هحيبو هللا بع هئيأ نم اند

 دقو ةريصب نم رمالا اذه ىف ىل ام لاق ةبأ اي فوكو لق فرصنم

 35 لاقف ىتم ىخب اب فرصناف هنع تمافغ تنك كق ارما ىاع قوكذأ
 ىضمو ريبزا هكرتف اننيب هالآ مككح وأ عجرا ال هللاو هللا ديع

 ة ةكحلط نأ لاقيو ءزاجتمل وك ىضميو.اهنم لمديل ةرصبلا وكن

 ام مكمل نب ناورم ملعف فرصني ناب مه ريرزلا فارصناب ملع امل
 ريبزلا لبقاو 2« تام ىتحأ فونف هتبكر ىف عقوف سب هامرف هديري

 جرخو هب اوقكليف ارلمحتي نا هناملغ رماأو ةرصبلا لخد ىنح

 هراد ءانغب سلاج وهو سوق نب فنحالاب رف ةبيركلا خيحان نم

 هم دقلو ريبزلا اذه فنحالا لاقف برغل اولوتعا اوناك دقو هدوق هلوحو
 د 3-٠

 زومرج نود ورمع هل لاقذ هربخإ كيما مكيف لهف رمال فرصنا

 كلذو درذأ 3 ىضمو هفيس نلف هسرك بكرذ كوبا كيتا انا

 5ك 1 ةرصبلا رود نم جرح كفو هقكالف رهظلا اندلادص لبق



 امك

 ىلعو ةحلط نب دبخ ليث ىلع العجن ةيولالا هادقعو. بئانك

 نب هللا دبع ىلا مظعالا ءاوللا اعفدو ريبزلا ىب هللا دبع ةلاجرلا

 ةنميملا هايلوو روس نب بعك ىلأ دزالا ءآول اعفدو كليوخ نب مارح

 ميم رمأ ايّلوو دكيبسأ ب باتع ىب قولا دبع ةنانكو اشيرق ايّلوو

 كيع ةرسيملا رما ايلوو ةرسيملا ىف مالعجو ىمرادلا عيكو نب لال

 ىلا بحا كلن ناكل هجولا اذه ىف يرخأ لو ىتيب ىف تدعق ول

 سيق ىلعو 6 يرش نسب وروع 6 بابرلا ب ىلعو دوعسم ىبا 10

 كلبع خا بخ ىلعو ا نب ورهاع ند هللا دبع فيقثو راصنالاو

 2 وباج ىب ىكرلا ع كا ىلعو ياوخل هس ب هللا

 دبع ةعيبر ىلعو ىتراخل دايز ىب عيبرلا جحذم ىلعو ىسأرلا

 ىلا اسر ثعبي 'مايا ةتلت ضر ىلع ماقاو اولق 2« كلام نب هللا

 ةعاملل ىف لوخدلاو ةعاطلا ىلا عوجرلا ىلا توعديف ةرصبلا لعأ ؛و

 نيضم رشعل سيمثل مي مو فحرف ةباجا موقلا دنع دجج ملف

 نب رامع هترسيم ىلعو وتشالا هتنميم ىلاعو ةرخآلا ءىدامج نم

 وح راس رث ةيفنكلا ىب ديت .هنبا ني ىف ىمظعلا ةيارلاو رساب

 جنايار تلك افوقو ةرصصبلا لعأو مدتانيو موعدي رهظلا خالص 0

 ارامع نا ملع امل ريبزلا ناو اولق « موقلا ماما اهجدوه ىف ةشثاك

 ١» ان المع! 6) 17 كابالا مص ١ 5) 8 قتيؤ: ل قرتم .ا0-[4)
 هرصعم رباج نب. 6 آ ىكمح. 7) ]آ خفوفصي هقيقص نم.



 أهم

 عيبج نم سانلا عيمج ةعاط ىراظتنا امأ ىلع هل لاقذ كلذ نم

 راضنالاو ىيوجاهملا نم نيمرتلا رضح نمل الا نوكت ال ةعيبلا ناذ ىلفآلا

 يوجر اماو ميلستلاو اضرلا سانلا عيمج ىلع بجو اوملسو أوضر ©« |ذاف

 نمآ رثو ةمالاب 5 اردغ ناك تعج ول وجر نا ديف: سولتلو ىلا

 5 رصوح نيح ىجور امأو حالا ١ ىج اضع عاصتاتو ةقرفلا عقت أ

 امك نب اوطاحأ سانلا ناك ىقو كلذ ىننكما فيكف نامتع

 راس رث «كنم هب ملعا انا امع ىتب اب ففكاف نامثعب اوطاحا

 تاياولاو ةيولالا كقعو ه«بئاتللا بتك ةرصبلا نم اند املف سانلاب

 ديعس يلع ىلوو ةيار نادقو ريمكل دقع تايار عبس اهلعجو

 ؛5 غيلع ىَلوو ةيأر نييرعشالاو جحذمل نقعم .ىناذمهلا سدد ا

 ميهيلع ئلوو ةيارث6 ئتاطلا ىقع رق ىتراخل 4رصنلا نك دل

 يلع ىلوو ا هير :نايلجتو..نمبعوا سيقل ىقعر متاح | 2

 نيبع ىبأ ئب زراتخملا مع ىفقتلا وريح. نب دوعسم نب نك

 رجح جيلع 0 ةيأر رهو ةعاضقو تومرضحو ةلدنكل لدكقعو

 15 لوو ةيار ةعارشو معتحو ةليجو دزالل ىقعو ىئدنكلا ىئدع ىبا

 ةعيبر ءانقأو بلْغتو ركبل دقعو ىدزالا ميلس نب فتح يلع

 راصنالا» شيرق رئاسل دقعو لفلللا م بودحت عيلع ٌقوو ةيأر

 كهشف سابع نب هللا دبع يلع دوو ةيار راجل لها نم عريغو
 ةلاجيلا ىلع نكو كلذك 'عابسا و رهنلاو نيفصو لمخل ءاره

 هر هضر ىلع دورو ريبزلاو ةكلط غلب انو 2 ىدزالا ريغز نب و بكتج

 مابتكو ريبزلاو ةحلط مابعف ةبيرخلا ليت ىدتح لبقا ىقو شويجلاب

 ه) 2 هواتف 2. )2 اردع. . 0 1ب ١ باتكلا بتكا 17 )١2

 رصملا : ذ لن تطلا : ١ ةظنا : /) آب ودخت و) ط رذح .



 ام

 ال ةرقابلا ةنتفلا ىف هذه 1 ا 1 انا يل لكا

 ةنسا اوعزناو مكفويس اوميش وت نيا نم الو قل نيا نم ىردي

 نأ سائلا اهيأ ت ةكييحلا 0 0 ام انوأ ١ اوعطقاو مكحامر

 عيتجا ىقو مظعالا ىجاسملا ىلا ايهضر رامعو ىلع نب نسل

 لكعص رث تكق كبح شضماو اندكسم نع جرا نسما هل

 نب ركح ماقف سانلا ةارفنتساف هعم ىعص راو بنما ىسلل

 اورفنا لاقق ةقوكلا لها لضضاتا نم ناكو ىدنكلا ىدع 10

 ةعست اوناكف ىسلل ءاصحان ىيدعتسم اوجرخ دغلا نم اوكصا

 «لحتري نا لبق راق ىنب ايلع اوفاوف الجر نيسمخو ةيابتسو فلآ

 سانلا ىف ىدانف ايدانم رمهأ 0 حبصلا سلغ ريس اب مه املف ؛5

 النك نيح كيلع ترث خبأ اب لاقف نسل هنم انكف ليحبرلاب

 الآ رمالا اذهب موقت نا كولأسو اودغو كيلا سانلا ساو نامتع

 كيلع ترشاو قاثآلا ىف سانلا عيمج ةعاط كيتأت ىتح هلبقت

 ىلآ عجرت نأ ةرصبلا ىلا ةشئاعب خكلطو ريبؤلا جورخ كعغلي نيح

 جوخ نأ نامتع رصوح نيح كيلع ترشاو كتيب ىف ميقتف ةنيدملا

 07 ىل ىبأر لبقت ملف بتاغ سنأو لتق لتق نا ةننينحما نم

 ه) آب هرسصو# اذه. 5) 2 فنتساف .



| 

 اهنم ابيرق نوكأ نأ تأ ةبشو 0 لفالو 0 لاجرولاو

 نممو .تلاق نامتع مدب 0 « انتعطا نا ةشئاعل ةحلطو

 ةهباككا ءاسورو ىلع ةناطب مهناو نوذورعم موق هنا الق همد نوبلطت

 ناو زاجل لها نم انعبت نميف ةرصبلا ىقأث ىتح انعم ىجرخاف

 جتباجاف كعم ةدحاو اَذي اعيمج اوناكل كوأ, ىف ول ةرصبلا لها

 ىلع لصف او « الامشو اني اهلوح سانلاو تراسف جورخلا ىلا

 هباكصال لاقذ ةشئاعو ةكلطو ريبزلا ربخ هغلب ةفوكلا يك ةنيدملا نم

 !0 أوريسف مهنيب ةوربد امل ةرصبلا نوموي اوجرخ قذف ميقلا ءالوه نأ

 عم لام 0 دق ول 0 م لبق 0 انلعل 0 لح "امي

 دعس ىنب لا ضل 0 لعا 5 00 1 ةناقأومب ريشا داناف

 ن بكن ل : ةرصبلا لعال اولاقو سانلا ديك لخد اميذ اولخحب رم جنا

 اة لها ىف روس نب بعك اضيا ٍهنع ذعقو مكيلع الو مكعم

 بيبجأ الا هركا لقو اهباجاف هلرنم ىف ةشئاع هتتأ ىنح هتيب

 هجو. ئلع ىلا 'ربخلا , قهتنا» انو ”ةرصيلا 'ءاضق ىلع تبعك نكو نا

 ةقدرأ 2 خفوكلا للغأ ضيهننتسيل صاقو ىيأ نب ةيتع نب مشع

 ىسوم وباو ةقوكلا اولخد ىتح اوراسف رساب نب راعبو نسل هنباب

 هم ليقي وهو كشوتك“ سانلاو ةدكسملا ىف سلاج وهو ةفوكلاب فتوي

 ىوأب برعلا ميثارجب نم ةموثرج اونوكست ىوعيطا ةفوكلا لفا اب

 0) 1: ط انيتعطا 5) 2 نيكي. ١١ 0) 8رال,

20 



 أه“

 اهتفرك تانق مكنع ىنغلب دق هل لاقف ةملسم نب دمحتو باّطشل

 نم ملسملا فرعي افيس ىنطعاف كغلب ام ناك ىق دعس لاقف ملت

 اذ هللا :كدشنا ريع ىب هللا دبع لآقو كعم هب لئاقا ىتح ىفاللا

 اللأ لوس نأ ةملسم - نب كبح لقو فرعا ال ام ىلع ىلمخكت

 لتوقف اذذ ىنيكرشلا هب لتوق ام ىفيسب لئاقا نأ ىنرمأ معلص 5

 سمالاب هترسك دقو رسكني ىتح دحأ رضدف هب تبيرض ةولصلا لها

 نم ىنفعا لاقف لخد_ كيز ىب 27 نأ رَث ؛«هدنع نم اوجرخ ث

 000 لتاقا ال نا هللا تدهاع ىناذ هجولا اذه ىف كعم جور

 اب لاقف ىلع ىلع لخدف رتشالا كنلذ غلبو هللا الا هلأ ال نا

 انف راصنالاو نيرجاهمللا ىم نكن هل ناو اسنأ نينموملا ريما 0

 هيلا انهقبس امب ©« وا اوسناك ناو موقلا ناو ناسخلاب نيعباتلا نم

 نعاط اهنم يراخل ةّمع ةعيب هذهو هيف مانكرش امم ىواب اوسيلف
 ناسللاب كنع فلضتلا نوديري نيذلا ليه ءضعف 7 بتعتسم

 ؛هيلع © ىنلا هيرو غعدآ لب ىلع لاقف سبحناب جبذاذ اوبآ ناف

 البقاف راصنالا فارشا عمتجا قارعلا ىلا ريسملاب هضر 01 مه انو 5

 لاقف ايرحب ناكو رماع نب ةبقع ملكتف ىلع ىلع اولخد ىتح

 هللا لوس, جاسم ىف ةولصلا نم كتوفي ىذلا نا نينموملا ريما اب
 ناف فارعلا نم وجرت امم مظعا كبنمو بق نيب ىيسلاو معلص
 دعس هافكو انيف رمع ماقأ كقذ ماشلا لعأ بركل ريست امنأ تنك

 لجر ءالوم نم سيلو زاومالا فحز ىبسوم وباو ةيسداقلا فحنز 0

 لاومالا نا ىلع لاقف لود مايالاو هابّشأ لاجيلاو كعم هلثمو الا

 ه) 2 ىلواب. )5  2 ثيعتسم. 22600 2 صعفز آب ضغف.



 اهأ

 الأ هللا اودهع ىف حامرلا فاوطا ىلع هيعفار ناختح صيبق

 ماقف هللاب محاورأ فقحلت وا هقلتق اولتقي ىتح فويس اوميشي

 لها ىقاو هللأ ورعل ستب لاقف ّىسبيعلا رقز نب كلاخ هيلا

 عئاكيو ماشلا لها دونك راضنالاو نيرجاهملا فيبختاا تنا ماشلا

 5 بدو نزكب الو فسوي سصيمقب ىح ام هللاوف نامتع صيف ىلع

 نب ةرمغملا نأ رث «قارعلاب ةولطخ كقف ماشلاب هيلع اوكب نثلو

 قح كل نأ نينمؤملا ريما اي لاقف هضر ىلع ىلع لخد ةبعش

 كلذكو ماشلا ةيما نم هيلع وه ام ىلع ةيوعم رقاق ةبحدلا

 تلديتسا ةتعيبو قتعاط كتتا اذا ىتح نامتع ل عيبج

 !0 هنع رخو كلذ ىف مظان انا ةضر ىلع لاقف تمكرت وأ ذتنيح

 ترشا ىلا نينموملا ريما اب لاقف دغ نم هيلا داع رت ةريغم ا

 لجاعت نأ ىأرلاو هأطخ تفرع هتربدت اماف ىأرب كيلع 0
 ىصاعلا نم عيطملا عماسلا فيعتل لزعلاب نامتع لامع رئاسو ةةيوعم

 ل مق رف هثاوجع الك قاكتف

 5 سمالاب هتروشم نم ناك اب ىلع هيخاف ةريغملا كتأ اميف هضر

 ال محصن هناف سما اما سابع ىبا لاقف كعب هيلع راشا امو

 سابع نبا ىدص لاقف كلذ ةريغمل غلبو كّشغف مويلا اماو

 ىف سانلا «ضاخ انو دوق تلّكب ىحصن نر املف هل تكاصت

 ىلا فرصنا مث رهشأ ةتلق اهب ماقف ةكم ىلا ةريغملا راس كلذ

 ؟ىا رياهملل بهأتلاب سانلا ىف ىدان هضر اًيلع نا رق « ةنيدملا

 نب رع ىب هللا دبعو صاقو قأ نب دعس هيلع لخدف قارعل

 49 1 نضاخح



 هه

 ىب دعس نب سيق لعتساو نميلا ضرأ عيمج ىلع سابع نبأ

 ليس اماذ ماشلا ىلع فيتح ىب لهس لعتساو رصم ىلع ةدابع

 ليخ هلبقتسا ماشلا ضرا مهخت كو هكوبت ىلا ىهقنا امل هنا

 نأ كلذ دنع هضر ىلع ملعف ىلع ىلإ 5 فرصناف هودرف ةيوعمل

 نذانساف مسوملا رضحو “ دوعبداب ماشلا لها نأو فلاخ كنق ةيوعم 5

 مأ ةشثأع تناك ىقو امهل نذاف جدل ىلإ ايلح ةكالطو ريكورلا

 لبق كلذو روصت نامبتعو ةرمتعم كلذ لبق تجرخ نينموم ا

 م حا

 لخدات ىل هتعيابمو ىلع سانلا عامتجاو هضر نامثع باصم نما

 كي نب حاج عم 6 باتالا ثعبو برك نّديأ وأ ملسلا

 هأرقف هيلا ىلع باتك «لصواو ةيوعم ىلع مق ايلف ىراصنالا

 فرصنان كرشأ ىلع ىليسر عم ىانتك نان كيحاص ىلأ فرصناأ لاقف

 ناك ىنلا كغلب ىقف دعب امأ ةيوعم ىلا هضر

 3: ا - 0 0
 بتكي مو اغلو رخالاب (ا©نلحأ لوف نيراموطب خيوعم رمأو اجل

 نم ناونعلا ىلع بتكو ميحرلا ىجرلا هللا مسب الأ اعيش امهيف 5

 00 دلما تعب ارث تلاط قا نب قلع ىلا نيفساا نا نإ ةيوعم

 دنعو ميحرلا ىحرلا هللا مسب الا اعيش هيف ري ملف مكافف بانالا

 دحا مكيف له سانلا اهيا لاقف ىسبعلا ماقف سانلا هوجو ىلع

 0) 2 ليت. 5) 2 فرصناو. 01 باتلتاب. 2) 2 لصواد.
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 اع

 ىتح امزهنم ناتاخ يخت هجو لك نم كارقالا ىلع اوبلحاف اوعادت

 ىتح هرتا نوغقي اوجرخن هودجج ملف كلملا اوبلطف ةزافملا ف لغو
 دنع « هتزب اوباصاو كلا ىف احورطم اليتق هودجوف هيلا اوهتنا

 نم ةسداسلا خانسلا ىف كلذو ناحطلا اولخقو اهوذخاف ناكاطلا

 5 ىضقنا كلذ كنعف خيرأتلا نم ىنيتلت ةنس 2و نامتع ةفالخ

 برهو “<مييلا هب نوبتكي ىذلا جخيرات هيلع اوخراذ سراف كلم

 راسو اهب تاف ورم لما هلتقي نا ةفاخم رهشربا لزن ىتح ةيوفام
 دبع راسو اضيا اهكتنفذ سخرس ىلا ىمكسلا مزاخ ىب هللا دبع

 عضر :ىامتعا لتق رق !امهكاتفاف ناتسجاسو ؛نامرك .ىلا رماح ىب هللا

 ٠ سانلاب ّلصي ىذلا ناكو ماما الب مايا ةتلث سانلا ىقب لتق املف

 ىلع ىقومتعياب سانلا اهيا لاقف مضر اًيلع سانلا عياب مت ئقفاغلا

 ةعيبلا عنقنتا نأ ' لبق زايخضلا اهتم ىلبق نا نمد 207
 ةيعرلا ىلعو ةماقتسالا مامالا ىلع امناو رايخ الف تعقو اذاف

 مالسالا ىبيد :ىع بغو :اهذر نم مع دعم هذه لا ميلستلا

 ه5 ىلا نيشلا فيري” هنا وهظا دضر. املع ارق «ةتلف نكت ا

 رعل اهيلو نيفس قا ىب ظيوعم ظتموي مايشلا ىلع .ناكإ قزرعلا
 خنس ةرشع ىتنثا هضر نامتع ةيالو عيمج اهيلوو اعبس باطخل ىبا

 كبعو صاقو نأ ىب كعس فن ةتملت الا ريسلا ىلع سانلا هاتاوف

 لع كتعبو (ىراصنالا :ةيلسم نبا نيكو + باطقأل ىب رمعا نب الل

 ه0 ةرصبلا ىلع فينح ىب نامثع لهتساف راصمالا ىلا هلامع هضر

 هللا 6 ديبع لعتسأو : ةركه هل تناكو ةفوللا ىلع ناسح نب ةرامعو

 0( يوب. 6) 2 لييع.



 عم

 ىب رماع ىب هللا دبع اههالوو ةرصبلا ىع ّىرعشالا ىسوم ابأ لزعو

 00 2 ل بتساو ىسلا تدج ناكو نامثع للاخت نبا ناكو ريك

 ىلع 0 نأ نب هللا دبع ليعتساو رصم بثرح ىلع صاعلا

 عمجو صاعلا نب ورمع لوع رث ةعاضرلا نم هاخا ناكو ه اهجاخ

 نم روباس ةوزغ تناك مث *حرس ىنا نب هللا دبعل جارخلو برخلو
 تف ناك مث صاعلا ىأ ىب نامثتع اهيماو اهحاتتفاو سراف صرأ

 ب تح سسسل ىنأ ىسب هللا دبع اهريمأو نيرشعو عسن ةنس ةيقيرفأ

 رضطصا لسا نأ مث « نفس ىنأ نب ةيوعم اهريماو سربق خف ناك
 مجاءالا نم عمجب ىف كلملا درجدوي ةاهمدقو ةعاطلا نم ادي اوعزن

 رغظلا ناكف رماع ىب هللا دبعو صاعلا ىا ىب نامثع جيلا راسف

 اهب هلمع فخأت ورم قاف ناسارخ وك نجيدزي برو نييلسملل

 كلم ناقخ رهاص ةيوفام ناك دقو لاومالاب ةيوهام همسأ ناكو

 ناتاخ لبق كلذ هيلعي ناتاخ ىلا لسا هيلع ددشت ايلف كارنالا

 نأ ىتح ةزافملا بكر رث ةيومآ ىلي امم رهنلا ربع ىتح هدونج يف
 هدحو هيلجر ىلع درجدوي برو اهباوبأ ةيوعام هل تفف ورم اذ

 اهيف ىحر ىلا ركسلا ىف ىهتنا ىتح نيخسرف رادقم ىشمف

 ناكطلا لق ةليللا كدنع ه ىنوأ ناكطلل لقو اهلخدف كقتي رس

 هلوانف احرلا بحاص ىلا اهعفدا 2نأ كيرا ىف مارد ةعبرأ ىنطعأ

 درجدزي مانف هءاسك ناكطلا هل شرفف كل اذع لاقو هتقطنمو 5

 ناكطلا هيلا ماق امون لقتتسا املف بعتلا ةّدش نم هلان امل 0

 سانلا صيصا املو ء رهنلا ىف هاقلاو هباس ذخاو هلتقف احرلا راقنع

 م) 2 امهجارخ. 65) 2امهمدق. كه 2 ىبنوأا. 20 2 هدص66 نأ.



 ب

 للعم ىب ةورسع كه أوحد و

 ىسرأوسفو ملح مهيلع تعفد
 تيا دب 0 01 8

 ىتنلا مت م دس تدرجو

 5 1 سوشنأ ولع مر دو

 جايهلا ىف م هةر

 تكف ! نأ لا 0 اهل تددش

 ةبيمذ ىحل ايندلا نكضا كقو

 0 تّلست 07 0 اهنع تيل"

 نضطر يبدا 000 هللف

 ا دين ايندلا 0 الق

 5 يعي كك 5 اذ امو

 «تّلظا ىف اعرش ايانملا 4ىذهو

 نيقب لايل عبرا خعبلل موب دنع هللا ىضر باطخل نب رم ىفوتو

 نينس رشع هتفالخ تناكو ىيرشعو تلق ةنس دعا قا

 نع رساي ىب رابع لوعف نافع نب نامتع فلعل او « رهشأ 0

 د نافتع انخأ' ناكر طيعم قا ىب ةبقع نبا ثيلولا لوو ةكركلا

 مشاه ىب بلظملا دبع ىب ميحد مأ تني ىورأ امهمأ ءمال

 ه) 2 عيمج. (5) 17 دورت. )1 بلك. 0) ]آب 2 اذهو.

 © 2 تلضأ.



 0 دا

 اع

 هشارغل ةأرما فلآ ةتلث هل تناكو هثاسن راد لخلف هتنطف نم

 | لأ ةعفدو ةعمجت ىلح' نم نهيلع ناك ام نخاو نهعمجت

 الكم تمد نم 'اخات ناجراضنلل اوذخأاف ةغاصلاب امدو ناجراخضنلا

 ىلو دنع ىلا كلتو ٍباتلا كلذ ىقيف هب هجونف نيمثلا مهوجلاب

 ةيرق ىلا هب هاوراس عتيحانب بورخل تيعقو املف ةأرملا كلث ىنبو

 اوعلتقاف ران تيب اهيف» ناجراوكلا اهل لاقي همءاب تيم جيبال
 مئاسلا 7 لاقف هتعيهك نوناللا اوداعاو هنت ىلخخل اونفذدو نوناللا

 كدلوو كلحهأو كعايضو كلاوما ىلع ىمأ تينأث اقداص تنك نا

 نذل رخالاو ياتلا اهدحا نيطفس ىف هجرختسا ىتح هب فقلطناف

 لج غرفو لاتقلا رضح نم نيب مئانغلا بثاسلا مسق املف

 باطل ىب ربع ىلع امهب مدقو هتقان ىلع نيجرُخ ىف نيطفسلا
 اب ثول, نب ورع اهنارتشا روهتشملا .نكلا اهرما نم 3 ناكف هَضر

 ريتك لضفب عابف ةريخل ىلا امهلج رث اعيمج 2 ةيرذلاو ءةلتاقملا

 لاقف قارعلاب دقتعا ىشرق لوأ ناكو قارعلاب الوما كلذب دقتعاو

 مايا ركذي ليبخلا كيز نب ةورع ؛:
 ىتبكص مان كقو ىلحر تقرط الأ

 ىتلخ فخزملا نيريس ناوياسب
 انبرح ةالولج ىموي تدهش ولو

 تهتسا ٌلبهملا كنواهن مويو

 ٠ لماخ ريغ ىرمأ بروض تأ اذا 90

 تّلصم 2 عورأ جدمرسلا نعطب تحك راد

 © 2 لماح“.



 أ

 رانيد ىهسي عئايطظع نم ميظع عطقناو مجاءال تمرينات نوملسملا

 نم لاخر ةهعبتاو. نضل ىلإ ليخدلا نييو ةنيب نينلشلا 1ك

 هل ملستساو دعم اوناك اممق لتقف كيبع نب كامس ىسي سبع

 ىف مكريما ىلا ىف فقلطنا كامسل لاقف كام» يشل ىسرافلا

 :ىصنملا باب هل يفاو ضرالا هذه ىلع هحلاصال ةرلتا هذه بحاص

 كلذب هل بتكو اهيلع ةفيذح همحاصن ةفيذح ىلإ هب قلطناف

 نم ىدالنو كنواهن ىصخح باب ىلع فقو 32 انيد ليبقان اياتك

 ىلع ىنحناصو ريمالا مكنمأ لقف ا .ىصخمل باب اوحكتفا هيف

 نم [65 لجر] ليبقاو رانيد هام تيس كلوبف !هنلا اولونف مكضرأ

 ؛لاقف مناغملا ىلع ناكو عرفالا نب بئثاسلا ىلا دالبلا كلت فاوشا

 ىلع كدا ىتح ىلاوما ىلع ىننموتو يايض ىلع ىنحلاصتا هل
 ءىش هنال مظعالا مكريمال اصلاخ نوكيف هردق ام ىَرْخُي ال نك
 ناجراضانلا نأ ورنكلا اذه ببس ناكو « ةيينغلا ىف فخوي م

 ارفرؤنا "دك مكحلا يفق قدالام ليلا ةةيسداعلا للا نا سل
 :٠ ىلع ابرك ناكو مجطالا ةبظع نم نك لتُق ىتح لتاقف فقون
 تناكو الامج ةسفنلا :لمجل' نم ةأرسأ هلا تناكو ويوبا ىسك

 غلبو اهبرقي ملف اهضفرف كلذ ناجراضنلا غلبف ىرسك ىلا فلتخت

 ءبظعلا عم هيلع لخد دق, ناجراخضنلل اموي لاقف ىرسك كلذ

 ايد 0 ال كناو لا ةبذع انيع كل نأ ىنغلب فارنثالاو

 ه٠ نيعلا كلت باثني كدسالا نا ىنغلب كلملا اهيا ناجراخضنلا لاقف

 بجو ناجراضنلا باوج ىرسك 0 ىلكتساذ دسالا ةفاخ اهتبنتجاف

 ه) آن راش نساك 2 هاستساف. )65  06 سسمأ لهزغ ةانع ةزودكك 001

 1 ههدق. 0) 2 ىلكتساو.
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 اذن

 عقو الا عمسب ملغ اولتانقا اوفحا و 0 ل أفقو موبراق اذا ىنح

 مح كا كل: 2 تريلا ١" 0 2 ف امهن هلال نعت كفل ٠6) ليشعلا تدك 52001 ىلع ب

 نم نينا هل نوملسملا تاب, ”كسعم ىلا قيرف لك فرصناف ليبلا

 ةعبجل ىي اوفحازتو سيمشل موي باد كلذ ناك رف ناقيرفلا ربو ,
 اضيب ابايث سبلو بهشا انوذرب نرقم نب نامعنلا بكرو اوغقاوتو
 خعاسلا رظتني لعجو ٍتضعو نيملسلل رمذي فيفصلا نيسد راسو

 لاوز يو رصنلا لونتسيو اهيف لتاقي معّلص هللا لوسر ناك ىتلا

 ةيارلا مكل زاه ىنا هل لوقي تايارلا ىف راسو حايرلا بهمو راهنلا

 ملتسيلو هسرف مارح مكنم لجر لك تشيلف ةرم لوا اهتروع !ذاف اًثلق رو

 اهتززه اذا مكفويس اوزهو مكحامر اوبهصف ةيناثلا اهترزع اذذ هتكش

 اولص © ىنذاب سمشلا كتلاز املف لماح ىف اولجاو اوربكف ةتلاتلا

 ةثلاتلا اهزه ايلف بارلا ىلا سانلا رظنو فدقوو نيتعكر نيبتعكر

 لينق لوا نامعنلا ناكو مجاعالا فيفص 3 نتيضقتناف اولجو وربك

 اهسبلف هبايت علخت هطاطسف ىلا نرقم نب ديوس هوخا هلم

 تبهذف مجاعالا تمزهناو هرصن هللا لونا رق ودع نولتاقي اوتبتو

 ' ىهست نيخسرف ىلع كنواهن نم ةيرق ىلا اوراص ىتح اههوجو ىلع

 نب ةفيذح لبقاو معسي مث دنواهن ىصح نال اهولزنف كيزيزد

 قيلع حانا ىتح نامعنلا دعب رمالا ىلوت ناك دقو نامهلا

 علئاقن برحلل نيدعتسم موي تاذ اوجرخ عناو لق ءاهب جصاحخن

 ©) 2 ىدداب.. ,5) 2 تيضقمساف .
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 هللا لوسر باحصا رايخ نم ناكو ىنزملا نرقم نب نامعنلا

 نب بئاسلا رمع اعدف ركسك يارخ ىلع ناكو مّلسو هيلع هللا ىلص

 لتق نا هل لقو نوقم نب نامعنلا دهع هيلا عفدف عونالا

 لود ةفيحح لمع نآأو نافبلا ب :ةفيتح رمالا ىلوف نامعنلا

 , نب ةريغملا ريمالف ريرج لت ناو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج رمالا
 نامعنلا ىلا بتكو سيق نب تعشالا ريمالف ةريغملا لتق ناو ةبعش

 برك ىدعم نب ورمع برعلا اسراف اه نيلجر كلبق نا نرقم نبا
 رمالا نم اعيش امهّلوُت الو برلمل ىف اهتواشف دليوخ نب ةكلطو

 عفرت الو منغملا رمأ لوتف نيملسملا هللا رفطا نأ بئاسلل لاق رث

 ٠ بئاسلا راسف كنيرأ الف بهذان شيل كلذ كلهي ناو الطاب ىلا

 فلخو نادمالا تفاوو هدهع نامعنلا ىلا عفدو ةفوكلا درو ىتح

 ىفاو ىتح رخآلا ثلتلاب راسو سانلا ىتلت ةرصيلاب ىسوم وبا

 ىمسي ناكمي اولونف كنواهن ىلا اوراسو سانلا رهجتف ةفوكلا

 لاقي ةيرق برق نئيسارف ةتلث ىلع كنواهن ةنيدم نم « ناهذيفسالا

 يا درمر» نب هاش 6 نادرم اهدوقي مجلعالا :نيلبقاو ناجسيدف 5

 ماقاو عاسفنا ىلع اوقدنخو نيملسملا ركسع نم ابيرق اوركسع ىنخح

 ءالوه ناذ نايت ام ةكلطو ورمعل نامعنلا لاقف امهناكمب ناقيوغلا

 لك غيلع ىرتت مدادماو هنم نوجرتب ال هناكمب اوما دق موقلا

 لحرف رق قوت نينموملا ريما نا عيشت نأ ىأرلا ورمع لاقف موي

 ه0 دنع هل فقنف انوبلط كلذ جلغلب اذا موقلا ناف كعم نم عيبجب

 نيملسملا راثآ ىف اوجرخو مجاءالا ترشابتو كلذ ناعنلا لعفف كلذ

 0) 7 ناهديفسالا و ل96 ناهذيبسا 1 239 : 05ه راهذيبسا

 305: 1س ه1-"هلعط ناهذيفسالا 211, 259. 5) 5ب هاش نادوب.



 ا

 ىلع اوريثتاف مكدالب ىف مكوزغيو ميضرا نع مودرطي ىنح ةرصبلاو
 ىق رومالا نا نينموملا ريما اي لاقف هللا كيبع ىب ةحلط مّلكتف

 عطن انبمف ىلاولا تمناو كتبرج دف ريقدلا ناو كتكنح

 نينموملا ريما اب لاقذ ناقع نب نامتع ملكت رث شهنن انضهنتساو
 ايدينا لعا ىلاو هماش نم اوريسيف ماشلا لفا ىلا د

 تننأ روسو عترصب نم اوريسيف ةرصبلا لها ىلأو ني نم اوريسيف

 راطقا 0 نوملسملا كافاو كقو ةفوكلا قاوق ىتح مرلل اذه لعاب

 اعيج جنم رثكا سنك كلذ تلعف اذا كناف جدالب قانآو هضرأ

 رع لاقف نامتع ىكص ةيحات لك نم نوملسملا لاققف ارقت ٌرعاو

 ىضر ىلع لاقن ىسلمل ابا اي تمنا لوقت ام امهنع هللا ىضر ىلعت

 ىلا مورلا تراس ماش نم ماشلا لها تصخشا نا كنا هنع هللا

 ىلع ةشبمل + تفاخ عنمي نم نميلا لا تريس ناو جيرارد
 ضرالا كيلع ةنصسقتنا ميل اذه نم نتنا تصخش نإو ماضرا

 كيلا مها تالايعلا نم كعآرو عدت ام ءنوكي ىتح اهراطقا نم

 برعلا كلم اذه اولاق انايع كوأ,ر اذا مجعلا ناو كمادق امم 5

 ©انيبن هع ىلع سانلا لتاقن مث انأو جلاتقل ٌكشا ناكف اهلك

 ذم ميقي نا ماشلا لحا ىلا بتكا لب ةرتكلاب هدعب الو معلص

 تاس كلذكو ناع ىلا كلذكو ثلتلا صخشيو نانلثلا عماشب

 الو هنيأر تنك :ىذلا أولا وه ريع لاقف روكلاو راضمالا

 نيلوأل لاق رث راصمالا ىلا كلذب بتكف هيلع «قوعباتت نأ تيببحا ه١

 رمالا ىلوف مارزج موقلا ةنسال ادغ نيكي الجر برسلا
 © 2 تفلح مز ل تتصقف+مدا: 2 تياضصقعتاب 6) آب نوكد ز

 02-000025 استبن . ٠00 2 قوعياشت ٠١ م: ار



 الرو

 ىنتح ريشدرا لحما براج ناكف اعماج اآدكاسم ىنبو ةرجكه راد

 نب مكتمل هاخا فلخ رث اليح كلذب ثكمف ناجرأو رخطصا ب 34 0 5 أ

 عمج سراف نابزوم نأو « ةنيلملاب فحلو هباككأ ىلع صاعلا ىلا

 ةعدلا ناكو هلتقف 6 1 عب رفظف مكلل ىلا بفحرو ةدميط ِرظ اعبمج

 نأ كلذو نيرشعو ىدحا ةنس كتواهن *دعقو تمناك رث ه كرهس

 اكذب

 :جوو مقب راصف كالا درجتي ب 2و ءاليلكب اولتق امل مجاعلا

 هيلا تبلكاف هنتكلم لحأ هل بضغف شيكتسي ىادلبلا ىف هلسر

 ؛0 ناجرجو ناتسربطو .سموق ك١ هتاف دالبلا راطقا نم مجاالا

 هدنع تاعيتجاو نسالاو ناذهو 0 وول 8 ىنوابشو

 ىب رع جر تحف 0 00 ىب رع 1 رساي ىب راع تتكو

 ىنقاو هللا دبخ ربلم ١ دكعص ىتح باتكلا هلو 5-5 باطل

 15 مكنيب علا مالسالاب مكديا هللا نأ برعلا رشعم اب لق رث هيلع

 هيف متيقل ىطوم لك ىف مكرفطاو ةقافلا دعب مكانغاو ةقرفلا دعب

 اعومج عبج :نقاناطيشلا ناو اوبلغت و اولقت ملف كو

 سمو, لقا نأ ركذي رسايا نب راع: باتك اذهو هلا مداد

 نييعاملاو د مقو ناهبصأو ىول أو 00 كنوابندو ناشسويسل

 0) 2 موت. 5) 2 هدسعت مك هب رفظف. 60) 861805. كرهش

 0) آب دنوانتد و 2 كتوايتد. 6) 2 اولقحا .
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 ىلا هضر رع رظنيل هعم ناك نم كلذكو هيتمدوتو هيراوسو هفببسو

 فرصناو «روهشم وه ام هربخ نم ناكف عتتيعو ةيزارملاو كولملا ىز
 راسو ةفوكلاب هناطوا ىلا هباكحا نم همعم ناك نميف رساب نب راع

 اهنايزرم هلاسف اهرصاحت  سوسلا اوتأ ىنتج رتست نم ىسوم وبا

 هباجاف هباكتأ ةّضصاخو هتيب لها نم الجر « نينامثت ىف هنموي نأو

 وبا رمذ هسفن لكعي رو الجر نينامت شعف هيلا يخف كلذ ىلا

 لخد رن مدهع نينذلا نينامثلا فقلطاو .خقنع تيبرضف . هب ىسوم

 ىلا روث نب 2 فيجنَم ثعب رث اهيف ام منغف ةنيدملا
 بئثاسلا ىهتتاف عفالا نب بئاسلا هعمو اهكتاتقاف ٠ ىّدقناجرهم

 ا للك ةيبصلا هنطوم قاكو رتست | بحاص. نارمرهلا رعت وو
 ىف لاتمت ىلا تويبلا ضعب ىف رظنف ليم ىلع ةنيدملا نم ناكو

 نتيبوص ام بئثاسلا لاقف صرالا ىلا اهبوصم ك0 كام 02

 اورفحن انهاه اورفحا رمال الا ناكملا اذه ىلا لاتمتلا اذه عبصا

 بئثاسلا هنم سبتحاف ارهوج اًدلمم نازمرهلل ناك 4 اطقس اوباصاخ

 هنم ذخا هنا هيلعاو ىسوم ىبا ىلا قابلاب سرسو متاخ صفرو

 ريع ىلا طفسلاب هجوو ىسوم وبا لعفف هل هبهي نأ هلأسف اصف
 معن لاقف طفسلا !ذه فرعت له لاقو نازمرهلا ىلا ريع لسراف هضر

 وبا هل ءدبهوق هبهوتسا مسقملا بحاص نأ ريع لاق اًصف هنم دققآ

 نايتع ىلو ريع نأ مث /رعوجلاب ريصبل مكبحاص نا لاقف ىسوم
 ناك نمب راس زاوعالا يف هغلب املخ نيركلا ضرا صاعلا قا ىبا وو

 ©) 1 نيكول <م) لع 1 فيكانم . © 1 ىدفنتاجرهم و

 1 فذفناجرهم. 0) 2 0]2ا166 و. 6©) 2 هرموأن هيغوق. مث) 2 رهاوجلاب .



 اوجرخو بقنلا كلذ نم اولخد ىتح ةنيسو سرشالا عم اوضهف

 اوهتنا ىتح ماما سرشالاو اوجرخ رث برحلل اوبقأتو ةنيس راد يف

 اوفاو ىتح سانلا عيمج ىف ىسوم وبا لسبقاو ةنيدملا باب ىلأ

 اوعضوف سارحالا اوتا ىتح هباكتاو سرشالا لبقاو يراخ نم بابلا

 ةوباو روسلا طئاح ىلا ثوهظ اودنساو سانلا ىيادتو فيسلا جعيف

 سرشالا باحتا ىضفاو روهط كلذب كتشتل نوربكي هباختا ىسوم
 وبا لخدو بابلا اوكتفو هووسك ىتح لفقلا اوبرضف بابلا ىلا

 ءامظع ىف نازمرهلا برو فويسلا يف اوعضوف نوسلسملاو ىسوم
 وبا قخاو ةنيدملا فوج ىف ىذلا ىصلل اولخد ىتح هتيزارم

 1 دعا ناك ام ىنف ىتح نازمرهلا « اورصاحو اهيف اب ةنيدلا ىسوم

 ىلع كنموأ ىسوم وبا لاقف نامالا لأس رث ةرهملا نم نصنمل ىف
 لا نم هعم نأ نميف جرخو كلذب ىضرف نينموملا ريما مكح
 هضر رمت ىلا ىسوم وبا مابو هب هجوف ىسوم ىيأ ىلا هتيزارمو هتيب

 ىتح اوراسف كلام نب سنا هيلع رماو لجر ةئابتلت دعم هجوو

 اة لوزنلا نم عنوعني ملا لا ليقات ةنيمسلا هل لاقي ءام ىلا اوهتنا

 واج موقلا بحاص اسنأ نأ اوملع املف 2م اونغي نا نم اًنوخ
 اب نينموملا ريمأ ريخا سنال سنا باصا نم لجر لاقف اولزنف
 دارا ناو نازمرهلا لق ءملا اذه نم ٍمجرخيل انب الله اوعنص

 ارزاش رث هلك نك لك الم رش ناكم كا 2هنورك نإ

 ه١ هتقطنمو هثابقب نازمرهلا اونيز دقو رع راد اوتان ةنيدملا اوفاو ىنح

 0) 2 اوصلخ هدوء اورصاح ةاتت» 18 12312865 0808 آب اوصلخ هأ

 م86 هم اورصاح. 2) 2 جلخ.
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 برضف ىبوم وبا ٍعخمّدقف ريسا ةئامتس غنم هرسأ و لجر
 اووصاخحو ةريثك امأيا رتست ةنيدم باب ىلع نوماسملا ماقاو « ةقانعأ

 قاف ةنيدملا للا فارشا نم لجر ةليل تاذ جراف اهب مجعلا

 ىلمو ىدلوو ىلعاو ىسفن ىلع ىننموث لاقف ارستسم ىبوم ابا
 نأ ىسوم وبا لق ةونع ةنيدملا كذخا ىف لعأ ىتح يابيضو 5

 الجر ىعم ثعبا ةنيس همس ناكو لجرلا لق كلذ كلف تلعف

 ةسفن ىرشي لجر سانلا اهيل سوم نإ لاعف كباككا نع

 كالمهلا 0 هيلع نمآ ال الخدم ىمجعلا اذه عم لخديو

 هتعفنم تسع ملسي ناو ةتلمل ىلف كلهي ناف هملسي نأ هللا لعلو

 ّح 00 كلا دل لاقي ناييش_ ىنبا نلا لجر | اقف سانلا حيبج
 001 يح ليضفف هللا كالك ضما ىسوم وبا لاقق انآ لاقق فوع

 هجرخا مث هاد ىل هب ىهتنأ ىتح برس ىف هجرخا مث ليجت دب

 ىمدخ نم كنك ىثارو شما ةلقو اناسليط هيلع ىقلاو كاد نم

 ىهتنا ىتح اًضرعو اليط ةنيدملا راطقا ىف هب رع ةنيس لعجت لعفف
 0 تل اقلطنا رق ةنيدللا :باوبا نوسرك ىينلا سارحالا ىلا ه5

 عمشو هتبزارم نم سان دعمو هرصق باب ىلع وهو نازمرهلا ع د

 هرأد ىلا فرصنا رت كلذ عيمج ىلأ ليجرلا رظن ىنح هءمامأ

 2 هي :نصتقا ىتح :لجر ىنتام ىجم جو لاقو ىأر ام عيمج

 ,نىسوم وبأ لاقف سانلا عيمج تنذأ انفاوو بابلا كن خفأو جلنقاف 20

 للجر امثام بدتنان سرشالا عم ىضميف هلل هسفن ىرتشي نم

 ه) 2 هرصوأ و. 5) آب لاق نتن 1 6.



 الدسك

 افيتك ايج همعم هجوو سراو زاومالا ىلع هل كقعو هلوق نم

 عمجو اهنصح مرو اهلونف رتسن ةنيدم ىقاو ىتح ناوهرهلا لبقاف

 هناوف جدجنتسي هيلي اميف لسرأو هقشر نأ راصحل اهيف ةريملا

 هضر رمع بتكف ربخل هبخي ريع ىلا ىسوم وبا بتكف ميظع رشب
 هلا قل نرتقم نب لاعتتلا هجوي نا همأيا رشلي نب رامك ل

 ناكو ريرج ىلا رامع بتسكف ىسوم ىبا ىلا نيملسملا نم لجر
 ةورع ءالولج ريرج فلخف ىسوم ىناب قاحكللاب هرمإب ءالولجع اميقم

 ةيقسم راسو برعلا نم لجو ىلا خد جبلا شك

 هرمع ىلأ ىسوم وبا بتكف « ىسوم ىناي فحل ىتح سانلا
 ٠0 ىيع فلختسي نا هرمي راع ىلا ريع بتكف .ددملا ق ة:ديرتسي

 رخآلا فصنلاب ريسيو سانلا فصن ىف ةفوكلا ىلع دوعسم نب هللا

 ىسوم ىأ ىلع دو ىتح راع راسف ىسوم قاب فقحلي ىتح
 ىبا كنع ركاسعلا تفاوت اماف ءالولج ةيحان نم ريرج هاثاو ىقو

 نازمرهلا نصحتو رتست ىلع حانا ىتتح راسو سانلاب لكترا ىسوم
 ةوبأ © ىبعو ىسوم ىأ ىلا رخو بركلل بقات رت ةنيدملا ىف هنم

 نب سنا اخا كلام ىب ءاربلا هتنميم ىلع لعجت نيملسملا ىسوم

 سنا سانلا عيمج ىلعو ىركبلا روث نب ةارجم هترسيم ىلعو كلام

 اولتتقاف ناقيرفلا فحارتو ءاجر ىب ةملس ةلاجرلا ىلعو كلام نبأ

 هرصن هللا لينا رم نيقيرفلا نيب ىلتقلا ترتك ىتح اديدش التق

 و لتقو اهب اونصكتف تست ةنيدم اولخد ىتح مجاعالا تمزهناف

 فلا ةكرعملا ىف مجاءالا نم لتقو روث نب ةأرجصو كلام نب ءاربلا

 ه) آل 2 )و11621 ةتذاتسإب نانأ 685 نم 65) آب 2 كدرتسي .

 6) النا 5:
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 باصاو «ناسثلقو هك لرط) تحل ديت دو: ءلاوملا ضااقتعم نت

 «ايبس اوبسو طق اهلثم اومنغي رف ةمينغ ءالولج موي نوملسلا

 ناك هضر اطقم "نبا رمح نا *اوركذق ١ سزاف راوحلا" تانج نم ريتك

 نفوانبا كردا تايلولجل ايابس نالوا نم كب فذوعا ىلا مهللا لوقب
 هللا ىبع نب ريرج ءالولجع كلام نب ورمع فلخف « نيفص لاتق ه

 اهذوفن ىع مجكلا اودريل اهب ةةحلسم سراف فلآ ةعبرا ا لكلا

 ىنأ نب دعس قأو ىتح نيملسملا ةيقبب راسو قارعلا ىلي ام ىلأ

 ةفوكلا درو ىتح سانلاب دعس لختراف ىث داحملاب ميقم وو صاقو

 عيمجو ةفوكلا ىلع اًريماأ 5لعس ماقأو م دير معا ىلا كتكو

 رساي نب رامع هناكم ىنوو رع هلزع رث افصنو نينس ثلث داوسلا 0

 التل نبأ ريدر هاضقلا لح دوعسما نإ هللا نبك "بلل ىف
 جرخو ناولح ىلا مجحعلا ةهزه تيهتنا املو اولاق جار ىلع
 جفارشاو هتيب لها ءايطع دعمو ناشاقو مق لذ ىتح ابراه نجدي

 لاخ ناكو نازمرف ىمسي .هتينب لعغاو مص الا لم لجر هل لاق

 حسا دق بعلا نأ كدملا اهيا ززوربا ىرشك ني ةسيوزيش
 زاومالا ةيحانب عمج هلو ناولح ىنعي ةيحانلا هذه نم كيلع

 ىنعي داسفلاو ثيعلا نم جهعنمي الو جدري حا عموجو ىف سيل

 ىأرلا اهف كرجدزي لات هعم ناك نمو ىرعشالا ىسوم قا ليخ

 لإ عمجلت ةيحانلا كلك ىلإ ىهجوت نأ م ىألا- نارمرهلا لق

 سراف نم لاومالا كل عمجأو مجيلا كلذ ىف 4 أةدر نوكأو مجالا ور

 كلذ هبجتاف كثأدعا برح ىلع اهب ىدقتنل كيلا اهلجاو زاوهالاو

 ) 2 ايابس. 2) ط اًدعس. ه) 2 هدصوذ ىأرلا. ©) 8 ادر.
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 تدار ىف اى لك ميقلا «ةضهانمب رظتنت ام كلام نب ورمع

 ةرجانم ىف هنذأتسيو كلذ هملعي صاقو لأ نب دعس ىلا بتكف

 فلا ىف اددم ةريبه نب سيق هيلا ةجوو كعس هل نذاف نقلا

 دق برعلا نا مجعلا غلبو لجار ةئامتسو سراف هثام عبرا ةلجر

 5 ىف كلام نب ورمع هيلا ضهنو اوجرخو برحلل اوبقاتف ددملا عاتأ

 نير رمز دترسيم لعد ىدع نذ هركح ؛هتنميم لك 001

 نب ا ةلاجيلا ىلعو برك ىالعم نب ورمع ليل ىلعو ةيوج

 ىتتح ماهسلاب اوماتف ضعبل قضعب ربصو ناقيرفلا فحاونف كليوخ

 فويسلا ىلا اوضفا رث اهورسك ىتح ىامرلاب اونعاطتو # اهودفنا

 ؛0 نيملسملل ىكي ثو ليبللا ىلا هلك كلذ عموي اولتتقاف ديدلل دعو

 هللا لزنا سمشلا ترفصا اذا ىنتح ريبكتلاو ميا الا ةالص هيف

 هللا يجمنغاو ليللا ىلا خولتقف ج2 ودع مرو هسصن نيبملسملا ىلع

 خلا هل « هيف اب ركسع

 اههجو ناك طاطسفلا فوج ىف ريوس ىلع ةيراجع انا اذف طاطسف

 ؛ةريمالا تيناو اهتذخاف تكبو تعرف نا 0 املخ ومقلا ةراد

 ىلو ما اهتذخضتأف ىل اهبهوف اعابا هتبهوتساف كلام نب ورمع

 نم ةقان هطيطاسف نم .طاطسف ىف تللصلا نب ةجراخ باصاو

 نم لجر لاتمت اهيلع توقايلاو دراغلا ردلاو ولوللاب ةحشوم بهذ

 «مئانغلا ضبقل ىّلتملا ىلا اهعفدف ةيبظلا ربك ىلع تناكو بهذ

 0 ىلا تيهتنا ىتحح ءىش ىلع ىولت ال اههوجو ىلع سرفلا ترمو لاق
 امو دهيشحو همر لي دب ع 0 ناولك وهو درج

 «) 2 خضهانم. 1.2)2و سراف. 6) 2 ورمع. 2) 2 اهوذفنا .
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 ركبلا برعلا رش عم اب ىدانو ةعيرشلا ىلع فقو ىنح لكلا

 باشنلاب برعلا نومري اولبقاو انيلع دويكاتقت نا مكل سيلف انركإ

 تجرخت برعلا مهترثأكو ةعاس اولئاقف 2لا ريثك سان مهنم مكتتقاو

 مجعلا تمزهناو اًيلم مولتاقو نوملسملا برخو ةعيرشلا نم سوفغلا

 امم مهيلع نوملسلا حاثاو اهيف اونصحتتف نثآدبلا تلخد ىتح :

 اليل قرشلا بابلا نم بخ كلذ ىلا دازرخ رظن املف ةلجد ىلب

 اوباصن نوملسيلا اهلخدف نثآدملا ىلخاو ءالولَج وكأ هدينج ىف

 ىف ةولعب احلم هونظف ريثك روفاك ىلع اوعقوو ةريتك مثانغ اهيف

 كلذ ىف ثععمس كقل ميلس نب فنك لاقو «مهيلع رمان مربخ

 داكن ةئحصب هك فدك 0 نم ىداني الجر مويبلا 10

 مكلدأ انا « لاقف دعس ىلا ندالهلا ليا نم جلع لبقأو جقفلاب

 6 همدقف ريسلا ىف أونعمي نأ لبق موقلا هيف نوكردت فيرط ىلع
 نأ مث «ىراككو ضياخمن مهب عطقن ليخلا هتعبتاو همام دعس

 وهو كيجدزي ىلا بتكو اهب ماتا تالولج ىلا ىهتنا امل دازرخ 5

 ىرارذلاب اريج هسفن ىلع ب هدماف ددملا ءلاسشلب نر

 نب وربع اهيلع دوو ليخ مهيلا دعس هجوو نيقناخ ىلا لاقتالو

 راسف ةرهز نب فانم كبع نب بهو نب لفوت ىب ةبكأ ىب كلام

 هسفنا ىلع اوقدنخ لق نوعيتج مجعلاو ءاليلج ىفاو ىتح

 لك مدقت فكدمالا تلعجو 2كسعم نم ابيرق 'نوملسملا لزنف هد

 00 01000 اولاق كلذ 'نيملسملا ىأر املق ناهبصاو لبا نم مجحلا

 © 2 للقو. )١8 ]ه2 دموقق .
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 ماهك الو لف 3 فيسب # 0 ىوهق هسأر برضا

 ىما هللا دنع ريخلا لف «ايح مانف كلا نإ 11
 ماعَتلا ه« ضيق اهَشارق ناك * ل مهماع قلفت

 ىلع أور غدي دانص لدفو ةيسداعلا نم مكاعلا تممزهنا امو اولاق

 ةطش ىلع اولون ىتح نوملسملا لبقاو ىئثادملاب اوقخ ىنح مههوجو
 ىدرشعو 5056 7 !بماقأو كانه اوركسعف نتادملا ٍِء عاري ةلجد

 ىلع كلذ لاط املف نيتيكتأ اوككو نيترم بطرلا اولكا ىتح ارهش

 أر اهلو ىيحلنلا كدت نيفاهدلا ةماع هغاص داوسلا لها

 هلاوما تويب مهيلع مسقف هتبزارم ءامظع هيلا عمج كلذ نجدي

 م متناف انكلم بهذ نا لاقو تالابقلا اهب مهيلع بتكو هتئازخو

 هيتحو, همرح, ىف لمح رث انيلع ةوهذذر عجر ناو دك تا

 زمرع نب دازرخ ىلوو اهلزنتف ناولخ اوتا ىنح هتيب لها ةصاخو
 كلذ غلبو « ىثآدملاب هفلخو برسل ةيسداقلاب. لوققملا متسر اخا

 مسي لاقف أدتباو ةلجد اويحتقي نأ هباكصا رماو بفاتف ادعس

 ام الجر الا 2رخآ ىع اوماسف سانلا عفدو اهيف هسرف عفدو هللأ

 قرغو اهقرع «٠ ضفنت سوغلا جوخ 0 ءارقش سرف ىلع ناكو قرغ

 ناملس نقف هللا ىبع: نب كييلس ىمسي ىبطا نإ نك ا[

 امك رجلا مكل لثذ هللا نأ نيملسملا رشعم اب فتموي ارضاح ناكو

 نلحيتلوا | هين ذ نريغيل «جيب ناملس سقت ىذلاو اما ربلا مكل للد

 »مهو ءاملا مهباود اومحقا دق برعلا ىلا سرفلا ترظن امو اولاق

 دازرخ ير كندمأ ناويد 4دكندمأ ناويد اودانت نوربعي

 6) لك نطق و 2 نضيع: ا) 28 رقسأ . 6) ل 1 نضفتت“ <3) الط

 2م ىكنذمأ ناويد.



 سوت

 4 0 ىنقا خبيسداقلا بابب ل

  انفويس عفو هللا كاده كل

 * 85 نأ ول موقسلا 0

 + ا ل مهنم تررب اذا

 + مهعمج 00 تتح مهتيراتت

 #2 مشاقو ايم ّى بأ ورمعو

 00 نس ةورع لقو

 + مهمامأ ه تددش ا اذا ىناو

 0 ةخيسداقلا لفل تربص 10

 *« اودكيت ىتح ميمرلاب مهتنع

 *نياروساو نبا  ذاصوا كيلخي

 اطق

 5 -و 2 52 3 2

 *« هنيدل ىلع ذأ ىهلا تدج

 ءاعنص نم ليل تبلج د
60 

 ِ ىدود

 ع اك رايكف ىرسقسلا داو 0

 ا ايكعا ىلا انور نإ انت

 0046 نفك ةكشسرافلا ان

 + ىرسك عومج كانه انضقانف
 ا رمل

- 5-7 2 

2 

 ريسمأ
 د ا 6-2 5

 ريرغ ركسملاو سيدق بابسب
 25د - مس 0" َّ - 2 د

 و . ع . ا

 ريطسيف رئاط ىحانج راعي

 “2 نبا د

 ةومت لابجلاك ىوْخَأب انوثآ

 0 0 : اعطناب ا تنعاطو

 0 ىتعلا ع ناطعتو 0

 دم 2 | 1 0 201 1

 0 3 اذأ 0 00 انأ

 ربصي نزلا رسب 1 أذأ ىلثمو *

 0 0 ىتح فيس جتيراضو

 رصقأ ل نامضوأ كلذب

 ر تييح ام ىسأ هللف ىكشتاو

 ىماح ثيللك ءمجدم ّلكب
 ' ماسلا نيلبلاو كيمدلا ىا

 مالجلك رماوض اقانفغطع
 0 و - 92 050 2

 ىماود 9 اهرباود موسم

 ةيراسملا هنكأو

 مايهلا كلملا فقومل ثتدصق

 ماظعلا

0-4 )0 

 «0) 2 ىتف اب. 5) ]ب هدم 198 22786 ريهم ىورو. 6 2 تددحس

 2) ظواحقمودت: 11. هن. 261. 0 1.2 صحتم. )آن ىماأاشلا .
 9و) ط اهعيياود م
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 نه اميبت ريكل نع ةلاس الا ىاعلا هيج نم بكار: هيلع كل

 نم هادان مضر رمع هأ, املف خفلاب ريشبلا هيلع علط اموي كلذك

 لعجو مجعلا تمزهناو نيماسملا ىلع هللا تف لاق ربخلا ام كيعب

 ل لوسلاو هربختسيو هلأسيو دعم ودعي رمعو هتقان بك لوسلا

 ةدضر رمع سانلا ليقتساف كلذك ةنيدملا لخد ىتح هفرععي

 هللا ناكجس ريكو لوسلا لاقف نينمدملا ةرماو ةفالشلب هيلع نوملسي

 باتكلا ذخا ث كيلع ال ربع لاقذ ىنتملعا الا نينموملا ريما اي

 باتك هلتا نا ىلا ةيسداقلاب هركسع ىف دعس ماقاو سانلا ىلع كأرقف

 لسعج ناو ةركم راد برعلا نم هعم نمل عضي نأ هرمأي رمع

 (6 اهلعجيل رابتالا ىلا راسف رح. غنينو رع نيب نوكي ال ناك كلذ

 نبا ةفيوك ىلا لحترا رث اهب بابذلا ةرثكل اهعركف ةرجع راد
 اهطخن مويلا ةفوكلا عضوم لن ىتح لبقاف اهعضوم هبجكي ملخ رمع

 رمع غلبو *دجسملاو رصقلا هسفنل ىنبو هعم ناك نم نيب اططخ

 ةسملسم ىب كمح رماذ رصقلا لخدم ىلع اياب قلع !ادعس 0

 ا: نم فرصنيو بابلا كلذ قرجف رانب وحديف ةفوكلا ىلا ريسي نأ
 هب ارمأ ام لعفو ةقوكلا لخد ىتح راسف ىيح# لبقاو هتعاس

 كلذ نأ ملعو اباوج رج ملف دعس ربخأو هتعاس نم فرصتاو
 ار ةعيبجر نأ ىب رشب لاغقف رمع رمهأ نم

 روغت موجانلا ىَنْحا تلعج دقو « انهرم ةمّيمأ نم ُلايَخ ملأ

 هازيطش للعتلا نأ ةتاكحا « ابني ببذل - 00
 ريو رارغلا فوتاقمو داوج # هلام لج احزان اييزع افا

 ه) 2 كرمأي ٠ 6) هل 12. 11 " هن 861208011: آط16 ءهعراتعب.
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 «ىبع رث «هلبق هسبح الا لغلا نم دحا هب رب ال ناكف بعك
 فتقاوتو برعلا تفاو ىتح عفقاوم جوفقوو غيداتك أوبتكو موقلا

 جوخ لجرو لجر ىأ كومو 3 ىدانف ناجراضنلا زوبو ناتو

 ناجراختنلا ناكو ىدزالا مياس نب فّنخت وخا ميلس نب ربعز هيلا
 نيدضعلا يدش اوبيرم الجر رينو ابيسج انيدب انيمم

 هعرصخ اكرتعاف هيلع هتبأاد نع هسفنب ناجراخنلا ىمرف ىنيحعاسلاو

 نعقوف هحذيل هرجنخ لتساو هردص ىلع سلجو ناجراخنلا

 ناجراضتنلا ىخرتساو اهغضيف ريغز مف ىف ناجراضنلا ماهبا

 هجخبف هبايث تست هدي لخداو هرجنخ فخاو ريغز هيلع بلقناو
 دقو ريعز هبكرف حربي ملف © ابردم ناجراخضنلا نوذرب نكد « هلتقو 0

 هايآا همنغات !اذعس هب قاف هتقطنمو هءابقو هعردو هسيراوس هبلس

 000000 ١ ا ديس لح لجتو مدرب اركي نإ يعم هاد

 ىلع ةريبه نب سيق لجو « نيراوسلا برعلا نم سبل نم لوا

 بناج لك نم نوملسملا لجو هلتقف ةتيمتسملا سأر سوليِج

 0 ارحل لل هللا ةييع نب اح رداثوا مجعلا تسوين مم
 تبرهو هباكتأ هقحنو ضرالا ىلا طقسف حا هوليتحاف هيلع

 نوذربب قف فحلي ملف هسوف راو ءىش هبصي رثو مجحعلا هنع
 مكاعلا تبهذو هبكرف فومهز ةدالق مقنع ىف نر بكام نم

 هضر ربع ىلا دعس بتكو نثآدملاب نقحل ىتح اهعوجو ىلع
 مدي ال هدحو ايشام موي لك ىف جر هضر رمع ناكو فلاب و

 الف ةثالث وأ نيليم قارعلا فيرط ىلع ىشميف هعم يخي ادحا

 6 13 ىع-'6) 2 يرحم“
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 موقلا ءالوهل انيص دق انا ريمالا اهيا ءارمالا ريما ناكو ةطفرع ىبا

 حامولاب سانلا نعاطتف ةدحاو ةلج سانلاب قيلع لجا « اضرق

 ىضخنلا هللا كبع نب كيز ناكو فويسلا ىلا اوضيفأ رث ايلم

 ةاطرأ هوخا ةيارلا ذخاف ليتق لوأ ناكف ىلوالا ةليثل بحاص

 ةدزالا تالجو هللا دبع نب ريرج اهيلعو ةليجب نيلج رث لتقف
 لجرتف 2 متسرب اوقح ىدح مجحلا تموهناف لاتقلا كتقشاو مانقلا راثو

 لاجن اولجو سيرفلا ءامظعو ةبزارملاو ةرواسالا هعم لجرتو متسر

 نم قيقلطا لاقفا لكعس نلو ما نك وابا متو هوت 0

 سيم لا عا نا رد نا هللا دهع ىلع كلو ىحيق

 ٠0 ىلا ىهتناف فلبا دكعسل ,سرف ىلع هتلهكو تلعفف ىديقو اذه

 فشكيو لمك لعكف) ةنميملا 'ىلي اع' ةليكو نرألا لد ا 22

 الو بكاعي دعس لعجف ةليج ىلع اورتك اونك دقو مجعلا

 دبع نب ردرج ىلا لعس ثتععبو ©« سرفلا فرعيو وه نم ىردي

 ءاول هعمو سيق نب ثعشالا ىلاو ةليجب ءاول هعم ناكو هللا

 !5 ةنميملا ةيحان نم موقلا ىلع اولجأ نا لثابقلا ءاسور ىلاو ةحنك

 ةيبعت تضقتناو هجو لك نم ٍعيلع سانلا لمحت بلقلا ىلع

 وأ سيخ ىلا فرطتاو ةبراط محعلا لوو متسرا لست نشل

 ةحارج- ةثام هيو ىلتقلا نيب بيسان ةكرعملا ىف متسر بلطو نبت“
 رهن ىف مطقرا لب لاقيو هلنق نم رد منو ةيوضو ةنعط نيب ام

 ه٠ أوازتف بعك ريد ىلا مجعلا ةهيزه تسهتناو ؛ قرغف ةيسداقلا

 ريدب فقوف اددم نجدي ههّجو دقو ناجراضتنلا خليقتساف كانه

17 



 أ

 عل ناك انباجا نمذ هدفا هللا هرمهأ ام .لا سانلا وعدت نأ اثرماخ

 نيف كي ىع ةيزلل هانلأس كلذ ىبا نمو انيلع ام هبلعو انل ام

 برضو فيسلاف تيبا نان كلذ لتم ىلآ كوعدا اناو هاندعهاج ىبا

 ام همظاعت متسر كلذ عمس املف 0

 ادغ ىحصضلا عفتري ل سمشل أو لاقف هنم « ظاتغاو هب هلبقتسأ 5

 ىرج اب هيبخاذف دعس ىلا ةريغملا فوصنان < نيعمجا مكلتقا ىنح

 دادعتسالاو ةدهجلاب سانلا ومأف 5 برحالل كعتسا دكعسل لاقو امهنيب

 اوفص ىكقو اوكجصاو دونأل نوبعيو بئاتكلا نوبتكي ناقيرفلا تابف

 3 © ح

 ىو ةطفح نب دلاخ 0 0 يلوف 0 هعنم لق هنخ

 00 سس دفا صاقو 0
 ىف هعمو ةيرذلاو مخأ عم ةيسداقلا يرصق ىف وه ماقاو © ميرخ

 أدعس نا مث «هبرش بارش ىف اسوبح# ىفقنلا ء نجح وبا رصقلا

 نب ليبحرشو ةريبه نب سيقو برك ىدعم ند ورمع لإ كتعت 5

 8 أورودحف بوعلا ناسرفو ءابطخ 1 ءارعش ن1 مكنأ لاقو طيبسلا

 : 0 0 0 1 «لاتقلا ىلع 0 00 تاياولاو لثابقلا

 ني )0 اني

 رد نم خلع دكعسي تناكو تاياولا تح اوفقوو فوفصلا

 ىتح باّشنلاب 0 عتقشرف فوفص ةثلث برعلا تفصو ضعب

 0) 2 ضاتغا. 65) ]1 2 هزودغومم 1 كعس لاقو. © 2

 0) 2 مدرح. 0 2 ىلا 7 2 هسع6 و. 9) 2 خضعب. 7) 2 مهب.
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 ىذداوملا ةريب#ه ىب سيفقب هدمان ليخ ادعس كمي نأ مورلا 35

 تناكو صاقو ىبا نب ةبتقع نب مشاه موقلا ىف ناكو سراف فلا ىف ظ

 بتك كلملا درجدزي ناو «ةيسداقلاب دعس ىلع اومدق ىتح اوراسف |

 1 درك اسعو هدودجع متسر فحإف برعلا اةوجانه هرمأب متاسر ىلا

 نم ىلا ثعبأ نا دعس ىلا لسرا رث ارهش دعس نيبو هنيب اميف
 نب ةريغم اب هيلا تسع. يف هاك ملعو لقعو عاف ف هل داجر كباككا

 اند مظعأ هب هللا نأ مئتسر ل لاذ هيلع  لخد ايلك :ككشم

 10 ربها ايل للذي ميلاقالا انل عضخاو ممالا ىلع انرهظأو ناطلسلا

 مكنال مكنم اندنع اركق رغصا ةما ضرالا ىف نكي رثو نيضرالا

 مكيطخ ىلع هكلج ابق كنض ةشيعمو ةبدج ضرأو ةلذو ةلق لها

 لضفتو مكعسون اناذأ مكبأ لرب :طصق نم. كلل" ناك نان 1

 00 نم 0 ام اما ةيغملا مهل لاقف 0 ىلأ 0 مكيلع

 ىالمالا 5 ةيشخ اندالوا لتقنو انماحرا عطقنو انفيعض 2

 نم ءايبن انيف هللا تعب كلذك نىك انيبف ناثوال دبعنو

 20 نأ ةداسهن ىلأ سانلا وعدي نأ درصمأو انيف مو مركأو انييمص

 هانقكصو هب انما انيلا هلزنا باتكب 2 لعن ناو هللا الأ هلا ال

 ه) ط ة]ودننأعه لق. 6) 2 ةيسح . 0 2 اًمين 0) 1 لعل:
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 متسر لبقاو صاقو ىا نب دعس اهجورت ىنثملا ةأرما ةّدع نيصقنا

 دليرخ ىب ةكلط ثعب ادعس نأو ءروعالا ويد لزن 0 هدونجكإ

 ايلف ميقلا ربخ هينأيل عمج ىف برعلا ناسرف نم ناكو ىدسالا

 ىنكلو ال لاقف انب فرصنا ةكلطل اولق هترتك اوأرو عداوس اونياع

 كبسحتآ ام هل اولقو هوييثان هيلع ملعاو جكسع لخدا ىتح ضام#

 ىب ةشاكع كلتق دعب كيدهيل هللا ناك امو هب قاحللا الا نر

 لبقاو مكبولق بعرلا الم ةكلط هل لاقف مقا نب تباثو نصت

 اهلك هتليل ه هسج لري ملف اليل سرفلا ركسع لخد ىتح ةحلط

 مثان وهو سراف فلاب دعي غنم سرافب رم ركسلا هجو ناك اذا ىنح

 (19 يرحو دسوف رقت هدوم كش رث «ديق كفف لزنف ليقم هسرفو

 رثا ىف بكرو هباككا ىف ىدانف سرفلا بحاص ظقينساو ركسعلا

 هل فقوو هيلا سرفلا بحاص ردسيف م ءاضأ كقو هوقكالف

 هقخو ةدلط هلتقف رخآ سراف هقشو ةكلط هلتقف انعطاف ةدلط

 نيبلسملا ركسع وكن هب لبقاو هتيأد ىلع هلجو ةكلط هرساف ثلاث

 ريدب منتسر ماقأو ؛ بشل هريخاو دعس ىلع ليخدو سانلا اك 15

 ناكو اورحضيل برعلا ةلواطم 5 اوداراو رهشأ ةعبرأ اركسعم روعالا

 ىلع تدخاذ ليشل اودرج عفالعاو مداوزا تينف اذا نوملسملا

 نوفرصنيف نورهغيو نوديري ىذلا ناكملا ىلع طبهت ىتح ربلا
 ىبسوم نأ ىلا بتك هضر رمع نأ رث ىشاوماو فلعلاو ماعطلاب

 ةبعش نب ةريغملا ىسم وبا هيلا هجوف ليخاب ادعس يمي نأ هرمأي »

 ماشلاب وهو ىاردل نب ةديبع ءىأ ىلا بتكو سراف فلا ىف

 ه) 2 ةسوك . ةر 2 دارأ . 0) 2 هدرسف# يأ.



 أه

 ناو ءانبلاب سانلا رمأب ناو ةّلحس ىف ةليبق لك لعججو برعلا نم
 ةبعش ىب ةريغملا هيلا صخشي ناو اعماج اديحسم هل ىنبي

 لثم ناف راصنالا نم ارقن ىتم هجوف نينموملا ريما اي ىسمم وبا لاقف

 راصنالا نم ةرشع هعم هجوف ءاعطلا ىف جلملا لققيك سانلا ىف راصنالا

 ه ثعبو ةرصبلا ىسمم هبا مدقف كلام ىب ءاربلاو كلام ىب سنا جيف

 رمع علأسف هيلع اودهش ىيذلا رفنلاو ةبعش نب ةريغماب هيلا

 نواعيف ةرصبلاب قكلي نا ةريغملا رماو جدلجن اوحرصي ملف هضر

 ناككو ديبع نب ةدايز ىلا ىسوم وبا رظنو هرمأ ىلع ىسوم ابا

 دقو هعم ماقاو ابناك هذخآان هبداو هلقع هبجتاف فيقتل اكول دبع

 ؛0 ىلا سيفلا ترظن املف اولاق «ةبعش نب ةريغلا عم كلذ لبق ناك

 امنا جنيب اميف اولق هضرا ىف تاراغلا اوثبو هب اوقدح دق بدعلا

 رايرهش ىب درجتي ىلع اوعيتجاف انيلع ءاسنلا 5 كلمت نم « انك

 ةشع تس نبا مالغ فتموي وفو يلع هوكلمف زيوربا ىرسك نبا
 نب م

 15 دكا عمجخ كدرجك ري كلو تدح لي مرزأ تعلخت دوج ديب رغظلا ا ِ 00 [ رح 0 ف 0 3
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 ني

 ناكو زمر ىب متسر عما ىلوو هضرأ راطقا شاجات ساو هفارطأ

 كلذ غلبو ةيسداقلا وكأ متسر راسف روهدلا هتبرج دق اكن

 هناربخل هضر رمع ىلا ابتكف ةتراح نب ىدلا هللا كبع نىب ريرج

 ىلوف لجر فلا نيرشع نم بك هل عيتجان سانلا رمع بدنف

 20 ةيسدافلا ىو ىتح شويخاب لعس راسف صاقو ىبأ ىب كعس مرهأ

 امل هللا هجر ةثراح نب ىتتملا وتو كانه ناك نم هيلأ مضف

 م طءانتيأ ١ .5) ط كيلخ: 5 )2 كتنبست. ( ك)لط ةرونا



 رع

 تيقايلاو ذرمولا هتقطنم ىفو هترب ذخاو هقنع برضف هدي ىف

 كلذب سانلا رشابتف محتفلاب هيلا بتكو هضر رمع ىلا كلذب لسرأاو

 اورثك ىتح ٍيورخل ىف اهيلا سانلا بغف اليه ةضفلاو بهذلا اهب

 0 ل رعبا تارك ناب عنب يسع ما يع

 هدونجع اهنابزرم هيلا يرخ نا دعب اهكتنفاذ ناسيم تحسد ىلل

 هعنج ال اهتنيدم لخدف مكاعلا تمرهناو نايزرلا لخقف اوقنلاف

 ىلا فرصنا مث اهكتتفاف 0 ذابقربا ىلا راسو الجر اهب فلخن ءىث

 نم هيلع هللا متفق اب هضر رمع ىلا بتكو ةرصبلا نم هناكم

 نب 0 يشلا نب سنا عم بانئكلاب تعزو نادلبلاو نحمل هذه 0

 هكتح نإ ماهي اورتك ىتح اهيلا ؛لئتابقلا كفلتخان' نانيذلا

 ةبعش نب ةريغمل فلضتساف هل نذاف هيلع مودقلا ىف ريع نذأتسا

 رئاس اناو اريغص سانلا نيعا ىفو اميظع ىسقن ىف نوكا نأ هللاب

 ىنسلمل ناكو نوفرعتف ىدعب ءارمالا نوبرجتسو هللاب الأ ةوق. الو 5

 هدعب ءامالا انبرج دق ثيدخل اذهب ثلخ !ذا لوقي ىرصبلا

 ةرصبلا رغت ىلع ةريغملا رقأ هضر رمع ناو © هيلع لضفلا هل اندجوف

 رماذ هضر رمع كلذ غلبو ناك ام هومر نيذلا رفنلاو ةريغملا رما هم

 كانه نمل ططخلا فصي ناو اهيلا يورضلاب ىرعشالا ىدوم ابأ

 هل 8 نوملسللا . 6) آن 2 هرمأ . 6) ل ذابقريأ : م دايقريأ .



 الرج

 كلت لما ٌلغشاف راوعالا لحما ّتصق ٌلصقاف شيلل اذه ىف كنتعب

 نيذلا مكناوخا ىلع داوسلا ةيحانب هباككأ اوّنمي نا ةيحانلا

 ىنا ىتح « ناوزغ ىب ةبتع راسف :لبآلا ىلب ايم هلتاتو كانه

 تناكو + ةبيركلا الا فتموي كانه 5 ىكت رثو مويلا ةرصبلا ناكم

 ة كلت ىف ثيعلا نم برعلا عنمت ىرسكل حاسم اهبو ةبرخ لزانم

 مث بايقلاو ةيبخالا ىف هباكتاب ناوزغ ىب ةبتع اهلونف ةيحانلا

 ىصحو كوس ةراسجك كأذ نأ ىو ةيصبلا عسضوم لون ىتح راس

 بتكو ةونع اهكتتفاف ةّلبالا ىلا ىتح راس رث ةرصبلا تيمس كلذبو

 كو ةلبالا انيلع تف نمثل هلو هللا ناف دعب امأ هضر رمع ىلأ

 2 هللا ءاش نأ كلذ نايبب كيلا بتاك اناو «يرارذو مهتضفو عبهذ

 مدق ايملف ىفقتتلا حلك نب تر ىب عسفان عم بانتئكلاب ثعبو

 لق فارصنالا عفان دارا املف كلذب نوملسملا رشابت هضر رمع ىلع

 اهب ُ تذختاو ةردصملاب الف تيلتنفأ ىكق ىفأ نيسنموملا ووهأ ب رمل

 رارمح بكف ؛ىاوج نسكي ؛نأا ناورع ,ىب_ ةبتع ىلا تكا

 هنا ركذ ترثل نم عقات, نان كعب ااما ةبتع ىلا دضر باطش للا

 فرعاو ةراوج ئسحاف اراد ةرصبلاب طختي نا ٌبحاو ةآلف ىلتفا ىق

 لوأ عفان ناكف و ةطخ ةرصبلاب ةيتع هل م طخ مالسلاو هقح هل

 اهب طبتراو ةءالفالا اهب ىلتفا نم لواو ةرصيلاب ةطخ ظخ نم

 ©) 2 نأو زرع. 0) 2 ىكي. هه 2 ديبرخلا. 2) 2 هزودنو ىلاعت .

 02 تدخا.١ مز2 طخف. ي) ظردطح. 012 دلل



 نرد

 اهب موقت ةيرق تننكو دادغب قوس نينعي ةبيغر الأومأ كتينقا

 ١ دضافا رابنالا قا ىخ. وبلا لك ىنتملا .لسلف رهش ا لك ىف قوش

 امب هملكيف هيلا ةريسيل اهنابز 0 خورفسب ىلا لسراف اهلهأ هنم

 هب الخف هيلا مربع ىتح ىابزوملا لبقاف نامالل هل لعجو ديري

 كثعبت نأ كيراف دادغب قوس ىلع رمغأ | عوأ تيرا ا لاقو ىنثلا"»

 تارفلا ربعال رسل ىل ىوسُتو فيرطلا ىلع ىنيلديف ءالدآ ىم
 ربعف هيلا برعلا ربعت الثل رسل عطق ناك ىقو كلذ نابزوملا لعفف

 ىفاو ىتح راسف ءالدالا دعم نابزرملا ثعبو هباحأ عم ىنذللا

 نم مهيديأ اوعلبف هلاوما اوكرتو سانلا برهف ةوكض قوسلا
 هكسعم أوو رابنالا ىلا عجر رث ةعتمالا رئاسو ةضفلاو بهذلا

 لات امو ةقراح نب ىنثملا رمأ ىلكعلا ةبطق٠ نب فيوس غلب انو
 00 نلعب تانطقلا ني اريك لاا يبقك ناوهم' بي رفطلا نم

 اذ رمع «بدند شيع هدمي نأ. هلاسيو اهيا وعأ ىلا. ةيحانلا

 ىبل اقيلح ناكو ىنراملا 4 ناوزغ نب ةبنع هجولا كلذل باطخل

 مضو معلص هللا لوسر نم ةبكت هل تناكو قانم بع نب لفوت 5

 كرمي ةبطق نب كيوس ىلا بتكو نيماسملا نم لجر ىفلا هيلا

 نأ ةبتع اب لاقف هضر ع هعيش ةبتع راس املف هيلا مامضنالاب

 ترسسعو اهيلي امو ةريخل ىلع اوبلغ لق نيملسملا نم كناوخا

 لزانمو © تورامو توراسم ةنيدم لباب تتطو ىتح تارفلا جليخ

 لَقو نادل فراشت ىدح /مريلنغتل مويلا ةليخ نأو ىيرابخلا»

 4) 190. نورفس 1 618. 3) 5. 8 ريصيل. . © 1:8 رحبف. 4) آل

 15" ناوزع. 0 1: تورمو تور. 6) 2 ربع



 لال

 تنم ىغقد نم راصف ضعب ىقبو مجاعلا ضعب « هزاج دقو رسل

 فرصنأو 0 3 ىنح 3 كتدضم»و نيماسلملا ىئدكا 2

 82 0 7 ةورعل تجاف

 : اناويعا يدقنا دبع لعب تدرس
- 30 2 3 

 عمتج لمشلاو اهب انارأ كفو

 انهم كنج قتق 3 ةليكتلاب ذا

 مهلا نسحب (ىسميكلا اكمل د

 اننبكرو لجر قر موقلا لتقف

 10 يقيل 0 دانجآل م

 ىبصَم قارعلاب 00 تيار 77 ام

 ااييش لا ندا صحلا ىلا دج

 تدع هاا 1 ا

 5 اناقحت كيل نم عجتآ برخلا ىف

 مدلل مجكلا ا 1 ناك نمو نارهم هللا كلنا ال ارذع

 تتشتو سيفلا حاسم تاضقتناو داوسلا ىف ةراغلا نم نوملسملا

 ركشكو اروس نيب ام تاراغلا اونشو ٍغيلع نوملسللا ًارتجاو مهرما
 برقلاب نأ ىنتملل ةريخل لها لاقف تاناتتسالاو جيلالقلا ىلا ةارصلاو

 مراجت اهينأتف رم رهش لك ىف ٠ موقت ميظع ىوس اهيف ةيوق انم

 قوسلا كلت ىلع ةراغلا ىلع تردق نان دالبلا رئاسو زاوهالاو سراف
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 ]رك

 ءامظع عمتجاو نيقامدلا هنم ىصحتو ريغت داوسلا ضرا ىف

 نم لجر فلا ةرشع انثا «هريختي نا ترم ناروب ىلا سرف
 راسف ىناذمهلا ةيورهم نب نارهم مهيلع تلوو ةرواسالا لاطبا

 لجز هلو ضعبل عضعب ناقيرفلا فحنو ةريخل ىفاو ىنح شيجناب

 ل ميما ىف «مراكو ”نماننلا . لوا ى 'ىنقملا لجو دخلا. لدتوك 8

 ىتتملا ضبقف ةلوج نوملسملا لاجف لاتقلا مجعلا مهنقدصو بلقلاو

 اهيا ىدانو فسالا نم اهنم هعبت ام فتني لعجو هتيحخ ىلع
 كو ةيتاق .سانلاب .لمحت نمملسملا بات ىتنقملا انا ىلا .ىلا نمانلا

 نفذ لتقف برعلا نا سرف نم ناكو هوخحأ ةتراح نب دوعسم :هبيناج رم

 مكرابخ عروصم اذكه نبيماسملا رشعم اب ىنتملا ىدانف دوعسم

 ردرج ضرخحو ةرسيدبللأ لغأ مئاح نب ىدع 5 ضخحو مكنابار أوعفرأ

 ىلا عرسأ دحا ننوكي ال ةليجع رشعم اب هل لقو عرمذو بلقلا لعا

 مكيلع هللا اهكاف نا دالبلا هذه ىف مكل ناذ مكنم ودعلا اذه

 نيينسحلا ىدحا سامتلا يولتاقف برعلا نم دحال تسيل ةوظح

 سانلا فقوو مزهنا .ناك نم «باثو اوضاحتو نوملسملا ىعادتق

 اوقدص ةلج مجكلا ىلع نوملسملا لمحم 2 اوفحر مث مهنابار نتمح

 نم ناك اهييدش الانق 0 هسفنب 0 نارهم رشابو اهيف هللا

 0 ىب هللا كس يعو نوماسملا مهعبتأاو اسعيرص نارهم د و

 أ نوملسملا راصف ليخلا كير ىب ةورع هعبتاو مهمدقي 0

 0) 1: ىقا ع طل ع 5) 2 صخ . 0 2 ةهزوانك لكك .

 0) 8 اوفجر .
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 ىف وه فقوو همع نبا ناكو ليخل ئفقتلا نك ايأ وو سانلا

 ليتق ّلوأ كيبع وبا ناكف اولتنقاف سرفلا مهيب ةنحر بلقلا

 وخا بيبح نب سيق اهذخا مت لتقف مكَحْلا هوخا ةيارلا خاف

 نم رفن ىف ئراصنالا سيق نب لطايلس لاققو لتقف ع نكاح ىبأ

 ع يتلا .لاقف, نيملسلا ١ نهناو, ةارلا/ تملا فان دعم اونو ا

 لحو هيلع فقف رسلخل ىلا قلطنا ىثاطلا ليخل كيز ىب ةورعل

 ىتح مهيمكحو سانلا ءآرو نم لتاقي ىتتملا لعجو هنيبو مجحلا نبب

 ىنتح نيملسلاب ىنتملا راسو فورعم كيبع ىبا رسج مويو اوربع

 نب ةورع عم هضر باطخل نب رمع ىلا بتكو لونف 3 ةيبلعتلا غلب
 ؛هاوميقي نأ مرمف كباكحا ىلأ عجرا ةورعل لاقو رمع ىكبف ليخل كيز

 هذفاكناكو -اعبرسأ مهيلع كراو .ددملا نات: هيهد2اىدلا
 ؛ يراننلا انلا نم ةيشع ثلت ةنس تبسلا مود ناضمر رهش ىف ةعقولا

 يورخل ىف اوفخن قارعلا ىلا .سانلا هرفنتسا باطل نب ربع نا مت

 ىدنزالا ميلس حبا فتك هيلع مدقف شيجتسي لثآبقلا ىف هجوو

 15 نب كبعم نب ري مهلقو هموق: نم ليجر ةثام عبس ّ

 ىدع هيلع مدقو لجر فلا ءاقز ميمن ىنب نم عمج ىف ةرارز

 ىف ناّسح نب رذنملا هيلع مدقو ىيط نم عمج ىف متاح نبا
 نب .رمنلا نم عمج ىف لاله نب سنآ هيلع مدقو ةبض نم عمج

 ىلحبلا هللا دبع نب ريو ىقع سانلا ومع دنع رثك املف طساق

 ه٠ ىنتملا هيلا مضف 5 ةيبلعتلا ىفو ىتح سانلاب ريوج راسف مهيلع

 ليخل تب مث دنع ريكب ركسعف ةريلأل وكن راسو هعم ناك نميف

 ه) 2 افحز. 65) 2 ةيبلغتلا. 2 0) 2 رفتسأ .



 أم

 نم اهب ناك اريفخ كلاخ اهيف لتقو نافع نب :نامتع كوم نابا

 طساق ىسب رمنلا نم ناكو هبلصو ةبقع ىب لاله ىمسي برسعلا

 ارحل ةنغو ,لتعت .ةهيلع راغاث رمنلاو تلعت ئىب' نم ىح رهو

 اا نبا ىتملاو مزح نسب 'ورمع لوي قو © ماسشنلا_ ىلا - ىهتتنا

 هضر ركب وبا قوت ىتح اهيف. 5 ناريغيو داوسلا .ضرا © نافوطتي و

 ىلع هل دقعف ىفقتلا ديبع ىنأا ىب راتخملا وبا وهو دوعسم

 نب ىنثملا لأ بتكو قارعلا ىلا ريسلاب ماو لجر فلآ ةسمخ

 نب طيلس دكديبع ىنأ عم هجوو هيلا هعم نمي مضني « نأ ةقراح دم

 تتعب ىلق دكيبع ىبال لقو ىراصنالا راجنلا ىنب نم سيق

 الول طيلسل لو هتروشم لبقان امالسا كنم لضفا وه الجر كعم

 اهل يلصي ال بولو شيلل اذه كتيلول برشا ىف لج لجر كنا

 00 نك ارمي ال ةريلل وح ىكينبعا وبا راسن, تايكملا "لجبل الا

 ىلا ىهتنا ىتح فئاوط مهنم هعبتف © #فنتسا الا برعلا ءابحأ 5

 ىبا لابقأ مجحلا غلبو هعم نميف ىتثملا هلبقتساف فطانلا سقف

 وبأ رماف سراف فلآ ةخعبرأ ىف بجاش هاش نادوم اههجوف ديبع

 ال ريمالا اهيا ىنتملا هل لاقف مهيلا ربعيل كقعف رسجلاب كيبع

 سراف لال ماضرغ كعم نمو كسفن ليعجتف خكللا هذه عطقت

 نم هعم نمي مهيلا ربعو ركب اخا اب تنبج دكيبع وبا هل لاقف ©

 ©) 2 ناقرطتي. 5) 2> ناريغي. 60 2 هرصو# نأ. 24) 2 عرفتسا.

 0 8955. (ه0. [كهةووعوجنةد 11, 194 ) بجالل وذ هيوذاج نمهب ها

 8و1308. 251. 7) 2 اضرع.



 الزل

 ىلع ه ناريغي اناكف مجعلا صرا موب اعبج نميف الزن ىتح
 الف وبلا ىف انعما ابلط اذاذ هيلع اره3 ام ناذخأيف نيقاعدلا

 نم ديوسو ةيلل ةيحان ىم ةريغي ىلا ناك نحت بش

 ىلا ةقراح ىب ىتتملا بتكف ركب ىنا ةفالخ ىف كلذو ةلبألا ةيحات

 ةدهلكمي نأ هلأسيو مهنهو هفرعيو سرافب هتوارض هملعي هضر ركب ىقأ

 كلاخ ىلا وكب وبآ بنتك هضر ركب لأ ىلا هباتك ىهتتا املخ نتي

 ةميلخل ىلا ريسي نأ ةذرلا لح نم عرف ناك دقو كيلولا ىبأ

 كلاخ دورو ىنثملا هركو دعم نمو ىنتملا هيلا مضيو سرف براكف

 ىنتملاو دلاخ راسف رمالا هيلويس ركب ابا نا نظ ناكو هيلع
 ؛0 ختلثلا روصقلا ىف اهلها ىصختو ةريلأل ىلع اخانا ىتح ايمهباكتاب

 اعيش معم كجو هنأو دلاخ عم هثيدحو ةليقب نب ورمع لون من

 هوخاص مث فورعم كلذ هرضي رثو هللا مسأ ىلع هفتساف شيبلا نم

 أ مع لك ىف اهنودوي عرد فلا ةثام ىلع ةتثلثلا وتلا م

 نب نمرلا قبع عم كلاخأ ىله ركب قا باتك ىرو متا نيل

 , ةديبع ابا تميل ماشلا ىلا صوخشلاب هرمي 4 ىحمجلا ءليمج
 نب ورمع ةريكلاب فاخو ىصمف نيملسملا نم هعم نمي حارخل نبا
 متنا نيع ىلع او رابنالا ىلع راسو ىتثملا عم ىراصنالا مزح
 نب دايز نب ورمع ٍهنم لجر ىمرف سراف لهال ةحاسم اهب ناكو

 رصاحو كانه ىفذو هلتقف ةباشنب ةريغملا نب ماشع نب ةفيذح

 ه0 مهفانعا برضف نامأ ريغب مهلونتسا ىنح رمتلا نيع لها كلاخ

 نب ناريحو نيريس نب دمحم وبا ىسلا كلذ نمو مهيرارذ ىسو

 0) 2 ناربعي. 3) 2 ربعي. 0 1: ليجز 2 ليلا 22 ىبجلل



 ا

 نأ ةفاخ مهقانعا برضف الجر رشع ةسمخ اوناكو هتوخا ىلا

 تام ىتح ماقسالاو ضارمالا هيلع فيطلبسف ءكلم هدلع لود يل

 « دازبش هنبا هدعب اهيلع سراف 12000 رهشا ةينامت هكلم ناكو

 درتي مهقيو هنصح الجر هب اولكوو الفط ناكو ةبوزيش :ىبا

 مورسلا هجو ىف ميقم وهو ةرابرهش غلب انو «كردا نأ ىلأ كلما

 ةيوريش تام دقو نادملا درو ىتح هدونج ىف لبقا ىرسك لئقم

 نم لك لتقف ىثآدملا لخدو رمالا «بصتغاف «دازريش هنبا كلمو

 رما لوتو 4 هنضاحو « دازريش لتقو هعلخو ىرسك لئق ىلع الم

 ٠ ئيراتلا . نم مشع ىناثلا ماعلا ءىف كلذو اكلم هسفن اعدو كلملا

 ىلي نأ نم ةكلمملا لجأ ءّمطظع فنا ليح رابرهش تكلمل مت املف 0

 مارهب تنخا ةيدرك هماو الفط ناكو ىرسك نب ريش ناوج مهيلع
 ىرسك نينب ناروب مهيلع اوكليف تام رث الوح مكلمف نيبوش

 ناوج الخ هلنق الا اذحا هنيخا ىم علي مف ةيوريش نأ كلذو

 مهرمأ فعضو سراف ناطلس ىقو كلذ كنعف الفط ناك هنا ريش !5

 ني ىرسك .ننب ناروي ىل كلملا ىشفا املف اولق « مهتكوش تّلذو

 اهدحأال لاقي لثاو ىب ركب نم نالجر جوخ ظارمأ بابب نوذولب

 البقاف ىبجكلا و ةبطق نب ديوس رخآلاو ىنابيشلا ةثراح نب ىنثملا

 ه) 2 دازويس و 1080. ةيوربش نب ربيشدرأ 1 10615 82 رابرهس و

 18. زاربرهش 1 1062. )1. بصتغا : 7 بصضنعا. 2) 2 هتضاخ.

 02 هرسو؛ ىف. م01: كليف. و) 2 ديطق.



 ([خ

 طئاحلاب ىنع امناو رقبلاو ريمل هيف ىعرت نا نموي مث باوبالا
 لاومالا كلتب لقعلا فيخسلا اهيا ظفندحاف لاومالا هباوبابو دونك

 ةرضفمو هآدعالا ىلع ٌويهظو ناطلسلل موتو كلملل نصح .اهناق

 كلملا ىتلازاو رذنملا ىب ناعنلا ىلتق نم تعز ام اماو كولمللا دنع

 5لمفماو نامعتلا ناف ةضيئبق' نب“ نليأ ها “ىكع. نب ورمع للا نك

 حقو مهيلا اع كلملا جورخ مهقكوت موملعأو برعلا .اووطاو هتيب

 ال اًيبارعأ رمالا تيلوو هتلتقف بنك كلذ ىف مهيلآأ تاعقو تناك

 هغلباذ هلك كلذب هربخاف ةيوريش ىلا قلطتا اعيش كلذ نم لقعي

 ناك انو يك ةيوريس ىلعما انج دم م رث 2 سنج“ نادت

 !ا"ايك ةيوريش ىلع اولخدف ةكلبملا لمأ ءايظع عمتجا دغلا نم

 لجرلا عب لجرلا لسري لعجت هسفن ىلع فاخن سمالاب اولعف
 ٌباشب تعب ىتح دحا هيلع مدقي الف هيبأ لتقل هتبزارم نم
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 املف ةينرطخو لباب نايزرم هاش نادرم نب ةكدزي ىمسي مهنم
 للباب نابزرم هاش ء نادرم ىبأ انأ لق تننأ نم لق هيلع لخد
 !5 تلتق ينأ .كلذو ىتحاض معلا تننا' قرسك هل لق ةسنطخل

 مطلغ هيبخاف ةيوريش ىلا فصناو هلتق ىتح مالغلا هبرضف املظ كايا

 ةكلمملا لها ءايظع ىف فلطناو هسبحو دعش فننو هيجو ةيوريش

 لتق ىنلا مالغلا لتاقف رماو فصنا رث سووانلا هحدوتسا ىتح

 مجلص ذللا وش قرت“ ةيوزيش ديف كلم ىذلا خلا كلم
 هد دمع كلم امل ةيويش نا ث «هنع هللا_ىضر ركب وبا فلختساو

 0) آط 00 نادي د 8 سيسح نادرد. 6) 12. زمر رهم

 1ك 0 © 2 نابزوم.



 لذ

 ه نيريش دنع كدليم ةيضق عم باتكلا كلذو انكالهب الا

 ام اماو اروبتو ةرسح دادوتل اهتافاف كانودف تدرأ نان اننبحاص

 بشخ هتيب لاو هذلو ىعنمب رصيق ةمعن ىنارفقك نم تركذ
 فلا فلا نوثلث بشكل كلذ نم رثكا نا فئثاملا اهيذ بيلصلا

 م3 افلا فلاو ,ىم اويمذق نيذتلا .موولا .لاجر.. ىف اهتقرف رد ء

 دنع سودايث هنبا تلصو كلذ لتمو رصيق ىلا اهتهجو ايدع

 مرد فلا فلا نيسمخب هل دوجا 3نينكفا هتكلمم ىلا هعوجر
 هتعاط اهب نهنرال اهتسبتحا اما اعيش ىواست ال ةبشخ لكباو

 مدنع ةبشخل ردق ءميظعل هنم هديرا ام عيمج ىف ىل اوداقنيلو

 م ام مورلا نم هب تلتق دقف هراثب ىبلطو رصيقل ىضغ امأو

 نيذلا ةرواسالا ءةسورو ةبزارملا كثلوا ىف كلوق اماو هددع صخب

 عتايطعا تينساو ةنس نيقلت مهتعنطصا كلوا ناف جلنقب تم

 ميلا كلذ آلا ىرهد لوط ىف مهيلا يتحا ملف مهتوِبَح تممظعاو

 ةلمل هذه ءاهقف ىرخالا اهنا ٌلسف اوماخو هيف ا!ءلَشف ىنذلا

 كنوربخيسف هودع ةبراكح نع ماخو هكلم ةرصن ىف رصق نع ؛5

 نم هب ىنتفنع ام ءاماذ ةجرلا 2الو وفعلا نيبجوتسي ال مهنا

 كولملا لوي رثو ةعدب ىنم نكي مل جارخل اذه ناف لاومالا عمج

 كولم نم اكلم نافذ ناطلسلل ارهظو كلملل ةوق نوكيل ىلبق هنوبجج

 وماع غابب خييبش كتكلم نأ ناورسشونأ 6 ىلا بتك دنهلا

 ترسكت وأ طئاخل كلذ مدهنا !ذاف عينم بابو فيثو طئاح هيلع

 «) آب 2 نيرهس. 5) 2 تنكنفأ . 6©) 2 مظعل . 0) 2 هدمعأ ال.

 © 2 امأو.



 الزر

 ناعنلا كلتق اهنمو مهتيعر نم هنيلأسي ام ال حامرلا رودصو ليخأ

 ىنعي' مريغ ىلا هبت لقاو هحلو نع هطزا كلم" قفرصو راذنلا نبأ

 كوابأ هظفكح ناك ام هيف 0 ظفحت ملف ىثاآطلا ةصيبق نب سابا

 هنع كلملا جاخ نأ دعب دتنوعمو كدج روج مارهب هتناضح نم

 5 ىكي رث اهتفرتقا ماثآو اهتبكترا بونذ هذه لككف بلع .ةدرا ىلح

 غلبذ 5سنشج نادزري فقلطناف «اهب كذخان كنم ىضريل هللا

 ىق' ىرسك "هل لاقف افرح اهنم مكي رل ةديوويش للاسر "ىرسك

 رمعلا ريصقلا ةيوريشل لق ةلاسلا تيذأ امك باول دف تغلبا

 تلسرا ام عيمج نع كربيج ىح لقعلا صقانلا رمغلا ليلقلا

 0 بكذرا امب اناضر اما كلهجب ايلع دادؤتل راذتنعا ريغ نم انهلا هب

 دقو هب بوتولا ىم موقلا ربد ام ىلع تععلظا ام ىناذ انيبا نم

 ىلع هأالم ادخا عدا رث ىنأ ناطلسلا ل ٌكطوتسا امل تدلع

 مكيلع ىرظتح اماو ىرماب امهمايق نم ناك ام عم ماطسبو ةيودنب

 15 راشتنالا ىم مكتعنمو بدالا ملعتل مكفغرف ىناف انثانبا رشاعم

 مكفراصمو كلذ عم مكيعاطم ىف رصقا رثو 2مكينعي ال اميف

 ابرضق نيمكانملا ناف ةيصضاخ كنا اًماو مكبكارمو مكبيظو مكسبالهو

 كلتقب رمت ملف كدي ىلع انناطلس ْيَسَفو انكلم "بيرث هلل د

 ىف نا انملعي انيلا ىنهلا كلم ءايسيمرظ باتك كلذ عمو
 وورمالا اذنه : كيلا ىتضفي اسكلم م :نيتلكو نامت سنس كفا

 كيلا ىضفي ال هنا انيلع عم كنع باتكلا كلذ انمتكف

 © 1: 2 طغحد. 5) 1 ستسج نادريو 2 سنسح نانا
 02 الام. ' 2 1:2 مكينغي. 0 19. اشيمرف 11 152, ْ

15 



1) 

 ىف سبكيف ةكلمملا راد نم هيباب لقي نا رما ةيوريش ناو مّلسو
 ىلع ليحو هسأر عنقت « هتفسره . ىهسي :ةبزارملا نم لجر راد

 اليخ هب 0 ايف سيح رادلا كلن ىلآ هب فلطناف نوذرب

 :تارملا 0 نأ ُْو «:تيمتسم لا ننلل . نم ةثاميبيخ

 ناكلم انيلع نوكي نأ علصي ال 5 هنا اولقو ةيوريش ىلع اولخدو

 رمالا نو كعلخت وا رمالاب درفنتو كيبا لتقب رمأت نا اًماف نانثا

 010 ىنلجا ,لاض ةلاقملا هذه ةييورتش تديهف ناك :امك ديلا

 08 لاعف ليثاسلا .باتك 'سيتر :٠سنشج نادوي ..رما : رق نه

 ةبوقع كب لح ىذلا نا هل لقو انيبا ىلا انتلاسر نع قلطنا

 كنم ناك ام كلذ لوأ كلامعا ءءس نم فلس ىذلل هللا نما

 انإبا كعنمو كدالوا رشاعم انيلع كرظحح اهنمو ءدنمر» كيبا ىلا

 اهنمو ذك الو ةقر الب سبحمللا ةعيهك راد ىف انايا كسبحو حاوبلا

 هنبا هيف م طظقحت ملف كدينع هيدايو كيلع رصيق ماعنا كنارفك
 ىتلا بيلصلا ةبشخ جهيلع درت نا كنولأسي كونا ىنح هبراقأو

 ةجاح الب اهنع عتددرف ةيردنكسالا نم نيهاش كيلا اهب كثعب ؛5

 ولتق نم هب ترما ام اهنمو اهسبح ىف كل كرد الو اهيلا كنم
 مهنأ كيعزب كترواسا ءامظعو كتبزارم نم لجر فلالا نيتلثلا

 اهتونكو لاومالا نم تععمج ام ةرثك اهنمو مورلا نع مزهنأ نم لوا
 ىغبني امناو فنعلا فدعأب نول نع اهكتيابج نم كنثارخ ىف

 روكنب عئادعا دالب نم نومتغي ام عنثاوخ اوعامي نا كرلملل#»

 ه) 19. حْنَقسرام 1 1046. 2) 2 هرمو6 هنأ. 0) آب سنسج نادزيز
 2م سيسج نادورت. 0 ةآايف. 0 آط2طرممج. /) 1 طفقحكدز

 لذ كم ..--6) ةمر لنك:



 هبدعف 0 اهفقسا فخاف ةيردنكسالاب ىتلا © ىمظعلا ةعببلا ىلا

 اهيلع بلص ميسملا نأ ىراصنلا معزت ىتلا ةبشدل ىلع هلد ىتح

 ثلاثلا كئثاقلاو نيحايرلا اهقوف عرز ىف عضوم ىف ةنوفدم تناكو

 ىتح اعيرذ ًالتق اهلحما لتقف ماشلا ىنا ىنح راسف « رابرهش

 ىرسك نم مب لح ام مورلا مظع ىأر املف ةينع اهلك اهذخا

 ال اذه لثم نا اولقو وكلم اونك ىنلا لجبلا اولتقف اوعيتجا

 لفرح ىهسي لوتقملا رصيقل مع نبا هيلع اوكلمم كلملل حلصي
 هللا اهركذ ىتلا ةبلغلا هذه تناكف ةلقرف ةنيدم ىنب ىخلا وو

 لها شاكتسا مورلا هتكلم ىذلا لقرف ناو « هباتك ىف 4 ل

 ؛ ىتح هبراحن ميلك ىلع اركسعم ناك ىذلا دكئاقلا ىلا راسو هتكلم

 دوطف رصم ضراب ناك ىذلل مص مث مورلا ضرا نم هجرخا
 ركاسعلا تفاوف ماشلا نع هجرخاف رارهش ىلع فطع رث اهنع

 لسصوملا مهب غلب خ ىتح عامزهف معقاوف ه0 خوك لقرف راسو ةريزخل اهلك
 هداوق هيلا مضناو لصيملا وك هدينج ىف جوخ ىرسك غلب كلذو

 15 ىرسك كلذ ىَأ املف سيوغلا مزهناف اولتنقاف لق هك راسو ةئلتلا

 ٠و « جاتقيل اوسبحف هب رماق هتيزارمو هدونج ءامظع ىلع بضغ

 كيلمت, ىرسك علخ ىلع اومزعو اودسارت كلذ ةكلمملا لها ىأر
 ىرسك اوسبحو ةيوريش اوكلمو هيعلخ ىرسك نب ةبو ريش هنبأ

 ةتيمتسملا سبئر /سوليح هب اولكوو رصقلا تويب نم تيب ىف

 9و هلآ كا هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرجه نم عست ةنس كلذ ناكو

 فيي

 0) 2 امظعلا . 3) 5. 2 اهققسا . 0) 2 رايرهشز 1895. زاوبرهش 1

 4) آب هدممأ ىلاعت. 2 2 هرصو+ وحن. مي) 185.١ سونليج 1



 أ[.

 ةيدرك تلعجن هبارشب اعد مث هنم لانف ماعطب اعدف برل ةدشل

 تعشضوف هفيس ىلا تسماقف مان ركسلا هبلغ ىتح افرص هيقست

 تجرخ رث ةرهظ نم جرخ ىتح هيلع تلماحتو هتوذنت ىف هتبظ
 ىدرك اهوخأ ناك دقو اهترووظو اهيشح ىف تلمحكتف اهتعاس نم
 اهب فقلطنا هيلا تيهتنا املف ليخ ىف فيرطلا ىلع اهل فقو5

 اولحرا اليتق هودجو [و] ماطسب باككأ ميبصا انو «هلحر ىف اهلوناف

 ةرشع ىف ناكربا نب روباس ىرسك هجوف مليدلا دالب وحن نيبراه
 « عنمت» كانه محلسم نوكتف نيورقب ميقي نأ هرماو سراف فلآ

 اهمضو ةيدرك سوزت مث هتكلمم ىلا مليدلا ضرا نم ٍنوفنلا دارآ نم

 ةبح عضومب هبلق نم ةيدرك تلونو نثآدملا ىلا فرصناو هيلا 0

 ىف دجي ناك ام ىرسك نع 7 حازو اهنم ناك ام اهل ركشو ةديدش

 ادعو هكلم هل َنأبطاو هيبا ةلتق نم هماقتناب ةخضاضغلا نم هسفن

 زيوربأ ىرسك ىلع مدق مورلا كلم رصيق نبا نأ مث اولق «رقتساو
 ميخاو رصيق هيبا ىلع اوبتو اهءامظعو مورلا ةقراطب نا هربخاف

 موق نم الجر هيلع اوكلمو اعيمج اهولتقف رصيق نب سوداهق 15

 هل زيوربا بضغف هدنع هيخاو هيبا ءالب هركذ ذو © ناسكوك ىمسي

 لجر فلا نيرشعو ةعبرا ىف نيعاش مدحا داوق ةتلث مدعم دجوو

 جيلخ ىلا ىهتنا ىتح تاراغلا اهيف ثبو مورلا ضرا ىف لغوف

 رصم ضرأ وك راسف 4 ذوب رخآلا .كئاقلاو كنه ركسعف ةينيطنطسقلا

 ءراسو ةونع اهكتتقاف ةيردنكسالا ىلا ىهتنا ىتح كسفاو ثاعو راغاف د

 2 0 1 2 عت... ةران 0 1ةط. افوق ةهدتو 1
 ) 51ه. نازوممر 1 1002٠ 2 1:2 راض.
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 اماف هبداص نع نيقيرفلا نم دحا مزهني 2 مايأ طا ل 050

 مارهب ىخا «سنشج مارهب نب ىدركل لق كلذ ىرسك ىأر
 اذو هل 8دشاو ىرسكل ةبزارملا حصنا نم ناكو هماو هيبال نيبوش

 ةلش نم هيف نك ام ىرث ىف لاقف اضوهن هتعاط ىف غعرساو

 ةفيطل بابب هيف ىت امم ةحارلا توجر ىف ىناو بورذل هذه

 ةةفوشتم ماطسب ةأرما ةيدرك كتخا نا لاق كلملا اهيأ وه امو لاق

 ترشا نأ اهنا ملعا انو اهنطوو اهلها ىلا عوجرلا ىلا ةلاححس ال

 ءاهتمارص نم ىنغلب امو اهيلا هتنينأمطل تردق ماطسب لداق :
 اهلعجاو اهجوزتا نا هللا ةمذ ىلع اهلف هنلتق 2 نأو اهمادقاو

 10اهنم ىل ناك نأ دلول ىحعب نم كلملا لعجاو 2 ةديس

 اهيلع كلذ ضرغت ىتح #اهيلا ٌلساف ىطخي كلذ بدناك اناو

 كّطخ اهل بتكاف كلملا اهيا 00 لق «هيف اهدنع ام رظنتو

 باتكلاب اهيلا هَجوال هيف كلوق ىدص فرعتو هيلا ىتمطق ام

 ىرسك اهل بتكف رسلا نامتك ىف اعاوسب فتآ ال ىلاف قأرما عم
 15 ةيدرك مهلا هقأرمأ عم ةحوو ' باككلا ير قخاف دكأاو كلذب

 ةيدرك تأرق املف اهب هدجو ةّدشل هعم اهب يمخ ماطسب ناك كقو

 اهتاقثو ءاهترووظ ىلا اهتسب نتدضفاف هتقاثو تفرع ىرسك باتنك

 و2 اطلب "زكري ١ لو :قهئاطوا "ىلا ”نيفوشتل فن اليل 7 نحا
 فرصنا ماطسب ناو نهروازتو ءاسنلا فلا نم فرع امل ةيدرك ىلا ةأوملا

 وه لالكلا هشم لق ابعت ةيدرك هيف ىذلا هبرضم ىلا ءاشع تاذ

 0) آل سنسج ماهبز 2 سيسح ماهي. 3) 7 هقوشتم.

 ه) 2 اهتمارض. 2) 5:2 اهيلع. 2 ط اهرووط. . م)2 ىيرف. و) آد ىحج“



 أءد

 عحف كباب ىف هيلع ىوطنآ «امو كل ىونأ ام ملعت نا ريغ
 ةيودنب كيخا لئق 00 الو انمآ ىلا لبقاو ىغلا ىف ىدامتلا

 كنعيدخ نم هب ا اب كبانتك ىناتا كف نأ ماسلحسب حباجاف

 كنا ملعاو كرمأ لابو قّذو كظيغب تيف كتديكم نم ترطسو

 نبا ىنال كنم هب قحا انا لب ىنم ومالا اذهب قحاب تسلق

 اويتبلغ ناساس ىنب اب مكنا ريغ ركنكسالا عراقم اراد ىب اراد

 رملع ولو منغ يأر ناساس مكوبا ناك اهناو ائويتملظو انقد ىلع

 « ىتامذ 6 هتخا ىلا كلملا هنع فىفز ام امريخ هيف نمهب هوبا

 ةثلك هيلا هجوف هيف عبط الآ ماجا رانك ىلع ةبانخك# وو املف

 6 كفنف لجر فلا رشع انثا ركسع لك لك كاش كب يقلك ف تناك

 هيلعو ىناتثلا ركسعلاب هفدرأ مث ناكربا نب روباس هيلعو لوالا ركسعلا

 لصتا املف «نيربارجدومر# هيلعو ثلاثلاب امهفدرا رف ناجراخنلا
 هجوو اهب مااث ناذبع ىأ ىتح راس هوك ركاسعلا لوصف ماطسبب

 ذيفنلاو دوعصلا نم سانلا اوعنميل باقعلا سوور ىلا ةلاجرلا

 ىلا اوبتكو صولق ىعدي .ناكمب لبخل نود ركاسعلا تيماقاف لاق 5

 سراف فلا نيسيخ ىف هسفنب ىرسك د كلذ هنويلعي ىرسك

 حارا امقير مثدنع ماقاف سصولقب نوركسعم مو هدونج ىقأو ىنح

 "و ندم ىلا هنم ففنف م هارش ىمسي قاتسر ىلع راس رث

 كانه ركسعف ناذمح ىطب ىلا ىضفإ ىتح ةبقع الو هيف لبج ال

 الاتق اولتتقات هدونج ىف ماظسب هيلا راسو هسفن ىلع ىدنخو وم

 نارا تكلا .-  ةرااع يبخل: ه8 21 فاما 2 112

 0 1 ىيربارخدومرهو 2 ىدرباوخ نصره. م) 190. ارش 111 269
 ءاس. 1طد ج7-1'جاشط 236 , 239.



 ا

 نم ةدادنيرخ ىب روباس نبا تنناو كنم كلملب فقحأ ىرسك

 مواكرشو ناساس ىنب ةدخال مكناو ذايدنفسا نب نمهب كلو مييص

 ردوس انعمو مارهب نيا ةايدرك كجوزنو 1 ملهف كلملا ىف

 5 كلسفنل عداو هيلع سلجاف نثآدملا نم هلمح مارهب ناك دق بهذ

 نأو بحتو بح ىذلا كاذف كيرت ام تلن ناف ةكلم تلواحو

 ةبتاو ةكتونمل :لعتا . كش ناو :انكلم لواكت تناوابتلسا تلد

 10 هيباع أوضرع ام ىلا خباجأاو هيلا ىغصا كلذ ماطسب عمد املف كيكذل

 جانلا هسأر ىلع اودقعو بهذلا ريرس ىلع هوسلجاو ةيدرك دكوجورف

 هيلا بلحتاو دالبلا فارشآ هعباتو اكلم ةرعدو مرخآ نع دوعبابو
 ن0

 ةيحان نم هتيب لها نم ريثك موقو ناسليطلاو رببلاو ناليج

 لجر فلا ةثام ىف راض ىدح هاخا .ىوهيو هاوهي ناك نم قارعلا

 اذ ىتح لبخل ضرأ ىف ايارسلا ثبو اهب ماقآو 4 ىتسكلا ىلا يرخ

 نصختو ىرسك لامع برهو ناذيسامو 8 ةببدصلاو ناولح اوغلب

 ىف طقسف ىرسك كلذ غلبو لابخل سوورو نوصلل ىف نيقاهدلا

 ومالا دخان ةيودنب هلتق ىف رمالا هجو نخلي ذة ملعو هدي

 ىلا كييصم ىنغلب دق هنا ماطسب ىلا بتكف ةعيدخل لبق نم

 ©« فيلي ال ام كل هنييزتو مارهب فسافلا باكعا خقسفلا ةردغلا

 نم داسفلاو اهيف «ثيعلاو ةكلمملا ىلع يورل ىلع كولمح مث كب

 0) آل 2 سنسجدزي. 5) 1: دادتبرخز 2 دادننرح هآ» 2101361

 1. . 480. 02 نيبلكنيس. ©2) 2ىتبسدلا. ©) ]. ثدعلا و: 2 ثبعلا»



١. 

 هيلجرو هيدي عطقيف هيتاي نا هسرح بحاص رمأف هب بوثولا

 سرل بحاص لبقاف

 هيلجرو هيدي عطقو هتباد نع سكنف مب رماف نأكيملا كيري

 ىرسك متشي ةيودنب لعكاف هناكميب همد ىف اطكشتم هكورثو

 ىرسكل كلذ لك لاقيو غتكنو ناساس لآ ردغ ركذيو دابا متشيو 5

 ا ردع نايباش لآ نأ, ةيودني معردت ةئارزو نمي ةلوح : ل لاقت

 هيخا عم هيلع لخد نيح انيبا كلملاب هرلغ ىف هسفن ه« ىسنيو

 ابرقتيل اوحعو ايلظ اهب هاقنخ مث هقنع ىف ةمامعلا ايقلاف ماطسب

 ةيوللنبب ادت .راديملا ىلا بك ر مث دلاوب ىل سبيل هناك ىلل كلذب

 ةراجحاب هومجري نا 0 رماف فيرطلا ةعراق ىلع ىقلم وهو ؛

 دارا ام ىنعي اهتخخا ىتأت ىتح هذه لاقو تام ىتح دومجرف

 - 0 0 بنتاك 5 0 ةيودنب هيخاب ماطسب قال نم

 ىلا اولا يلق "ادع ىلع لبيقاو كلذ ماطسب لعفف 5 ضعب

 رظن ابلخ ةيودنب هيخا نامرهف ب نادوم ه«هلبقتسا سموق 0

 ىلا لكعف ضرالا ىف ابهذم كحاي ملف هيخا لتقمب هبخاف كءأرو

 عيمج ىف هل اًيقلننم جرخو كلذ حرفف هيلع ماطسب مودق مارهب

 كولونأ ىنح هب اولبقأ مث هلضفو مجالا ىف ماطسب فريشل هباكصا

 مث انمآ دنع ماقاف دالبلا كلت .فارثشا هيلا .بكرو ايهب الزنم

 0) 8 ىسن. 5) 2 اففضم.



 ا.ه

 مارهب عم ناكو «دضرا دوحح ىلا هقرذبو ماوقو ميلا ىسحاو مل
 ةعارب © نهعرباو مجعلا كسن ليجا ىم تدناكو ةيدرك هنخا

 ةيدركو مارهب باحصا يرخث ةّيسورف نهسرفاو اقلخ 5 نهلمكاو
 رهن ىلأ اوهتنا ىتح هحالسب ةحلستم مارهب 0 ىلع عامامأ

 تحلو هنخارطلا ١ هانا فرصناو ' كان :!اوربعف مرارخا ليا اني نتححل

 اوكلسو ناجرج ىلا اوطكأ رث رهنلا ىطاش ىلع مارهب باكا

 مليدلا الب ىلا اوهتنا ىتح رجلا لحاس اومول رق ناتسبط

 اباتك نيب اوبتكو هيلا موباجاف جدالب ىف هعم ىنكسلا مهولأسف
 ىرقلاو شياعملا اوذختاو نينمآ اوماقاف ىحاب ىحا ىثآتي ال نا

 ؛0مارهب لتك ايلف ءرما لك ىف مليدلا ىكيا عم غيدياو عرازملاو

 بلطظلا الا ةيه هل نكي ملف كلملا هل افص دق نأ ىرسك ىّأر

 ماطسبو ةيودنب هيلاخب ادبي نأ بحاو ءدومرع هيبا رآثب
 نينس رشع اهرشاكي ىرسك كثكيف هدنع ةيودنب ىدايا ىسنو

 لونف هيف فيبصيل لبخل ديري هتداعك عيبولا مايا ىف جرخ هذأو

 ةرظنيل ناديملا ىلع ةبق هل برضي نأ رماف هعم ةيودنبو ناولح
 2 دازريش ىأرف ةبقلا كلت ىف سلجف ةركلاب اوبعل اذا ةبزاوملا ىلا

 لاق داجاف ع املك ناكف كيجايو ةركلاب 1 ناذوبهبلا ىبا

 بتكف اهلاق ةّرم ةئام كلذ لكومل ىصحاف راوس هز ىرسك هل

 رد فلأ ةخعبرأ قرم لكل رد فلا ختام عبراب خليودنبا ل 2 عل

 انإي

 هم لاومالا توبب نا لاقو هحي نم هفذق ةيودنب ىلا كصلا لصو املف

 ىلا ةعيرذ كلذ لعجف هلوق ىرسك غلبو ريذبتلا اذهل موقق ال

 ©) آب 2 ععبأ . 65) 2 ىهملك٠ ©) آن 1 رمرف . 0) 2 دازربس .

 6) 2 هتوؤ ىل.
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 امالغ ترماذ ككلوو كجوز ىلع ىنمأتف هلتقي نم ميلا ىسكت

 ئتح ةعاسلا فلطنا هل تلاقف مادقالاو كتفلاب هتفرع دق اهل

 هنم. غافلا دعب الا ىنيتأت الو «هلتقل فطظاتتو مارهب ىلع لخدت

 ركنخ 5 هترجكاح 3 مارهب 0 نداتسا ىنح مداسغل غلا فلطنافت

 نومجانملا ن 6 كقو اولاق زور ماهو مه مويلأ كلذ ناكو قر خمس لك 5

 مويلا كلذ كي 2 ناكف زور ماعرو ىف هتينم نأ هدلوم ىف اولق

 هملعاف نذآلا لخدف هتصاخو هتاقثل آلا ىحال نْذأب الو هلزنم نم

 لاقو مارهب ايحن لخدف هل نذاف نذالا بلطي ةكلملا لوسر نأ

 مارهب كنع نم ماقف ىلخأَ خلاسرب كيلا ىنعهجو كق ةكلملا نا

 ركنشل لتسا رث هراسي نا كيري هناك هنم ىكرتلا اندو اوجيرخأ و

 هوفداصف مارهب باكا لخدو ىضمو هتباد بكرف جاتو مب مجكبف

 008 لال كاني ةوأر املذ مدلا دب فشني يلوم هدلببو ىملدنسي

 ءىيشب رمأ .ابلك ناك امنا لاقف هذخأنف انب فتهث رل فيك اولاقو

 ' تفلخ دقو رذلل نغي م ردقلا كج اذا هل لاقو هل ذفنف

 هيلعي ناقاخ ىلا لسراو هرمأ !وعيطاف هنيس نادرم ىخا مكيلع

 مهو سوات ىف هاراوف تام دىق هفداصف اهلاو هيت ناقاخ لبقاف هرما

 باحا ناو ءاهنم هدلو ناكل كلذ نع رزجاكاف نوتاخ لتدنقب

 دول 5 ريخ كلوه دنع انل ام اولاقف جنيب اميف اورظانت مارهب

 0 ب تلللل ىكماو .اقيالب كلا برقا انهناذإ مليجتلا كلك لل

 نذاف فارصنالا ىف ه8 نذالا ناقاخ اولأسف انودرش نيذلا انكولم

 ٠ ءلجفتلا 6) 2 هنو . 9] 11562 زور ماوقو 2 ©



١ 
 ابل

 ناكف هجكتاوح ىضقيل ماقملاب هرهأو نافاخ اهليقف ةفاطلاو ىرسك

 قلما هيك ديَركت كولملا دوقو عم ناقاخ ىلع لختي « كمه

 دق كارا ىلا كلملا اهيا لاقف اسلاج هآرق موي تاذ لخد هنا رث

 الا اعيش كلذ نم هب لعفت رثو هتلزنم تينساو مارهب تيفصتسا

 5ةداراو هعلخ نا هنم :هوازج ناكف هنم رثكا انكلم هب لعف ناك امو

 امو هتكلمم نع هافن ىتح ىرسك هنبأ ىلع يرخو همد كفس

 اهيا هركحاف دهعلا ثكنو ردغلا الا هنم كرما 5 ىراصق بسحا

 بصضغ كلذ هنم ناتاخ عمس املف ككلم كيلع كسفي ال كلما

 ىلا لوخدلا نم كتعنمل لوسرو كغاو كنا ال ول لاقو اديدش ابضغ

 ١' ندوعت الف ىفصو ىخا قرضتع كبيعو كقرخ نم ىلا نابتسا ام
 اذه كلملا اهيا ناك 24ذأ امأ ٠ نيزبارجن,مرت لاقف اذه لت

 لاقت ىلنقُيف كلذ هغلبي ال ىلع متكت' نأ كلعساف هيف ككيار

 نمو نوتاخ هنأرما ىلا سدناف هنم اسثآ دومه يم «كل اذه

 ملف ممي تاذ اهيلع لخدف معنلا نارفكو ةفاكسلا ءاسنلا

 !ةللف مكنا ةكلملا اهتيا اهل لاقف هفاخ ادحا اهدنع فداصي

 مكيلع ىسفي نا نومأع سيلو هردق قوف هويتعفرو مارهب متيفطصا
 هنم ناك ام اهيلع صق مث انكلم دزمر#ف ىلع هدكسفا اًيك مككلم

 ىلع هءاوتحاو هاش ناهاش كيع هلتق نيسنأ كقاأ ةكلملا اهتيا لاقو

 ىف ء عفوا ىتح ههابشاو اذه اهركْذُي - ملف هتكاوخو ةكيرع

 © كلو تلاق اهدلوو اهجوز ىلع هنم فولو مارهب ضخغب اهبلق

 نأ ىّأرلا لاق هتئلزنم كلملا نم هتلزنمو هرما ىف ىننكي ىلا امو

 ه) ط زمرف. هز ل 1 أراصق. 6) لن ندوب أر خد ومرف 2 دوم رجح كرمز

 8) ط اذا. 0 2 عقو.



 ا

 اهلسا رث اهقرغا ىتح عونو ةباشن اهيف عضو رث هاوس اعرتوي

 مارهب نم هتباشن نيعقو ىذلا عنضوملا لثم ىف ريواغب نم تيعقوف
 سابللا رئاسو عردلاو ةقطنملا تذغنف. عردلاو ةقطنملا طسو ىف

 اهبقع الو اهشير نم ءىش بهذي من رخآلا بناخل نم تقرمو

 دق ريغ هللا دعب ال لاقف ناقاخ كلذ غلبو اننيم ريواغب طفسو

 ال لاقو هتيب لعأو هتنخارط ىلا مكقت مث ىاف ىغبلا نع هتيهن

 مارهب الخ املف اهتوركم الو اءوس مارهبل ىون مكنم ادحا نملعآ

 اب ناك نع ىيتحيرا ”جيقلا :لافو . هنم حلك ام هل ىكش ناقاجح

 ايو ةلونمو اماركا هداز مث ىحلو نود « كلملاب للبتسيل قوم

 هرصق باب ىلع اناديمه نخّتاو كتل! ضراب .مارهب رحق مظعو

 “ ناقاخ ىلع سانلا مركأ نم ناكو حراوخلو نايقلاو ىراوخل نخأاو

 مضعم نمو سودايت مركأ هبرهو مارهب مازهذأ دنع ىرسك نأو

 ةيودنب هلاخ ىلوو مدالب ىلا هحرسو قنالصو متئاوج نسسحاف

 هلاخ ىّلوو ةكلمملا عيمج ىف هما ذفناو هلاوما تويبو هنيواود

 دلامع ةجوو نانتسربطو ناجرجو سموتو ناساأرخ ضرأ ما-طسب 15

 5 ميظع ىرسك غلب انو :٠ ارْخل فصن سانلا نع عضوو ىافآلا ىف

 نا هفاخ كنلا دالبب هنتلنم ميسجو ناقاخ دنع مارهب ردق

 نافاخ ىلا «نيزبارجدومره هجوف هتبراح ىلا دوعيو شيجاتسي

 نأ هرماو فرطو فاطلأب هعم هجوو ديعلا ديدجت ىف !دفاو

 6 نيزبأرج د زمهوس راسف مارهب ىلع هبلق 0 ىتح نافاحخإ كل 920

 «) 2 كلمل. 1.2)5 مظع. ه) آن ىنزبارخ د زمر 12 ندرب أرشح كومهر»
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 أ

 كناكمل كلتقا رل كتبلغ ىتم ىناذ كلذ ٌبحا الف انا اما مارهب هل

 ىلا انب يرخاف كتلتق 3لسيلخ 5١ تكل ةزيواشعبي“ لاق ولنا 3

 ىلعو مارهب لاق كل كلذ لاق اَذا ةفصنلا ىلع مارهب لاق ءاركصلا

 معن لاق هتنخارظو كلملا نم ةيثال الو كتلنق نا ىلع دوق ال نا

 : انراوجع فاعلا انب ريجتسملا لجرلا اذهلو كل ام ناقاخ لاقف

 ىل «فقي لاق ةفصن ىاو لاق ةقصتنلا ىلا هوعدا ريواغب لاق

 رث هبحاص لثق انيذ ىنيمريو هيمراف عارذ 5ىتثام ىلع هل فقآو

 رق ةةود كعشيتفد “ ىلخا عبرا ”نافاك مل "لول اللا فل ميلك

 اذا كنودف لاق كيدي نيب هب نكتفآل وا نلعفيل هللاو لاق كل

 نورت امك ىلع ىغب دقف هتلتق انا نأ ىئومولت ال ةنخارطلل مارهب

 |حبآ مآ تنا ادبتآ مارهبسد ريواغب اعف موث كيلع سيل اولاقف

 2 رتوف ماظلا ىغابيلا تناق مراذ تننا أدبا لب مارهب هادانف انا

 ؛ةاهلسرأ مث اهفرغا ىحح عوت مث ةباشن اهيف عضوو هسوق ريواغب

 ةقطنملا تذفنف هتقلطنم طسو ىف هترس نم لفسا مارهب تيكصخ

 ترثاو رهاظلا هنطب قافص ىلا تهتنا ىتح سابللا وئاسو © عردلاو

 هسق ىلا هديب برضي ال ٌةهينه فقوو ماهعرتناف مارهب ردابو هيف

 هلتق ىف م ناب ريواغب ئظو. ةيمرلا را نم ةباصا ام ةكش نم

 ور تغفو امك 1 ئفعك كاك ل عجرأ نأ مارهب حاصف دودكأ ضكرف

 ال ناكو اهرتوذ هسوق مارهب جاخاو فقوف هناكم ىلا فرصناف كل

 هز طف :18) ةئرط قاموا ره) ظريواغت: هاهم
 6ه) 2 هردعأت عردلاو. /) 2 اهعرفف. 40 2 نأ.
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 اهْيأ كتيتا ىأ لاقو كلملا ةيكب. هايف ناقاخ ىلع لخد ىنح

 لاقت قادكأو ىنعنمتل هتكلم لهاو ىرسك نم كب اًريجنسم كلملا

 دل ىنتبا رق ةاساوم لاو راوللو ةيابلل ىحنع كباككالو. كل ناقاخ هل

 ضرفو هل نودو اهيف هباككاو هلوناف ارصق اهطسو ىف ىنبو ةني ١م

 دم سلكف موي لك ناقاخ ىلع لتحدي مارهب ناكف تايطعالا 5

 ريواغب ىمسي أ ناقاخل ناكو هبراقا صاخو هتوخا سلج#“

 بثاه ريغ هقطنم ىف «عرذتي مارهب هآرذ ةيسورفو ةدك هل نناكو

 ١> اكلكا اهيا نافاتكل هيا تاذ لاعف ةسلكلا قوم" الو "كلما ؟َنْم

 بج ام كسلجمل يري الو مالكلا ىف « ع رذتي ريواغب كاخا ىبرا

 جدالواو هتوخا ملكتي ال كولملب انكهعو كولملل سلجملاصي نا

 001 لف ردراعبا نا" ناك" لاك هنع' نولاشي اع>الا هندتع

 2 0 هنأ ىلع كلذب لدي وهف ةيسورفو بورصا ىف ةدجن

 كلملا اهيا بحفا مارهب هل لق ةوادعلاو دسلل ىل ومَضَيو وئاودلا

 م كلذ كنكما نأ مهنا لاق" ةلئقو» لق“ اذان لقاونم .كلضرأ نا

 كمزلي ال ام كلذ نم ىقآس مارهب لاق ةبسم ة هيف ىلع نوكي ال هجو 5

 دنع سلجت مارهب لبقا دغ نم اوحكصا ايلف بيع الو راع هيف

 «عرذتي لعجو سلجن ريواغب ليقاف هيف ناك ىنلا هسلج ناتاخ

 طلو مقح كلملا قوت ال ل قحا“اب ماهي هل لاقف المالك ق

 ىسرافلا اهيا كاذو نينا امو 1 هل لاق هلالجاو ةتبيه نانلل

 اهيف نتيسل ةيسورفب لوصت كناك مارهب هل لاق ىيرشلا كيوطلا »

 لاق كسفن كفرعاف قزرابم ىلا كل لهف ريواغب هل لاق ىنم رثكاب

 ك1 2 عردتبا 5) 2 ىلع هيف.
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 راسو ءهب نولثمتي مجعلا ىف التم ىرجن فسنملا نم لقتنيو

 ىدنواهنلا ىلبجكلا نراق اهبو سموق ضرا ىلا ىهتنا ىتح مارهب

 ناكو ناجرجو سموق ىلعو اهجارخو اهبرح ىلع ناسارخ ىلاو ناكو

 ةلبق نم ةيحانلا كلت ىلع ناكو ةثاا ىلع فانا دق ايبك اش

 ىلا رمالا ىبضفا املف ىرسك نب ةدزمرج هرقا رق ناورشونا ىرسك
 مارهب ىهتنا ايلذ هناكم هفاذ هلضفو مجعلا ىف هردق هل فرع مارهب

 نينو .مارهب نيب املا _سران#بف لا ةرشع ق.نيتيا ىرت ا

 ىلع « كتروقا فا كنم ىئتازج اذه ام مارهب هيلا لسراف فوفنلا

 ١0 فحو ىرسك كلملا بفقح نم لع ام نأ نراق هيلا لسراف كليع

 كفرش نا تفرع ول كيلع كلذكو كقح نم ىلع امم مظعا هثآبآ

 نابكف ابرحو أران مجعلا ةكلمم ترعسو هتعاط تعلخ نا هناناكف

 ممالا عيبجع ةتولحأ ترصو اريسح ايتاخ تعج نأ © كاراصق

 ءاقانع ناك اذا نيترم نيرد ىواسي رنعلا نا مارهب هيلا لسراف

 5 نيغرد الا اضيا واسي مث هنانسا نتطقسو مره اذأو م اريغص

 هذه نراق ثمنا اماف كلقع ناصقنو كمرع ىف تنا كلذكو

 ايهتو هدونج نم لجارو سراف فلا نيقلت ىف جمخو بضغ ةلاسرلا

 ىتح :هباكتا منهناف نراق نبا لتق اوقتلا ايلف برحلل ناقيفلا

 يف لغوو رهنلا ربعف مزراوخ ىلع مارهب ىضمو سموق ةنيدمع اوقح

 هم عنميو هربجف هب ريجاسيل ناقاخ موي هجولا كلذ نم كرتلا دالب

 ليقاو دليقتسان هتنخارط رماذ هيلع مأرهب مودل نافاخ غلبو هنع

 0) 1. برشدو 2 برشن. 5) آد 2 رمره. 60) 2 كتررق> ©)
 كاداصق. 2) 2 اقاتع. 6) آب أريغص.
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 كنع نامالا هيطعأ نأ ل نّداذ كيلا اوزاكتأ عسفنا ىلع كونمأ

 ةفرشم ةيبأر ىلع فقو ىتح لبقأ ةيودنب ىسمأ اهلف هل نذاف

 ةيودنب انا سانلا اهيا هتوص ىلعاب ىدان مث مارهب ركسعم ىلع

 زاك ىمف نامالا مكيطعأ نا ىرسك كلملا قرما كاقو روباس ىبا

 رث هلامو ةلهاو ةسفن ىلع نمآ وهف ةليللا هذه ىف مكنم انيلا 5

 اوقحل ىتح اوليحت مارهب باككا ىلع ليللا ملظا املخ فرضنا

 ؛ مارهي عم اوماقا مهناذف لجر فلآ ةعبرا رادقم الا ىرسك ركسعمب

 رارغلا ىسح ىنآلا لاف ايلاخ هركسعم ىلا رظن مارهب حبصا انو
 هتيس نادرم مهيفو هعم اوماقأ نيذلا هسباصا ىف لسحتراف

 هبلط ىف ىرسك هجوف مجاعلا ناسرف نم انكو « سنشجدزيو

 مارهب هيلع فطعو هقحلف سرف فلآ ةرشع ىف ناكربأ نب روباس

 ىف رمف ههجو ىلع مارهب ىضمو روباس مزهناف اولنتقاف هباكتا ىف
 كيب © سنشجدريو هنيس ناذدرمو وه لزنو اهلونخ ةيرقب هقيرط

 اوجرخا رق زوجعلا هتلصف اوبعطاو اوشعتت عل اماعط اوجرخاف زوجت
 ىدنع كتلاق هيف برشن ءىش كدنع امأ زوجعلل مارهب لاقف ابارش !5

 اوجرخا رثث اهيف نويرشي اولعجو اهسأر اوبج اهب جقتتاف ةريغص ةعّق
 ةفسنمب تناف لقنلا هيلع لعب ءىش كدنع امأ روجتلل اولقو القن

 ام اهل لاق رث زوجاعلا تيقسف مارهب رمق لقنلا كلذ هيف اوقلاف

 لبقا ىرسك نا ائدنع ربخل تلاق روجعلا اهنايا ربخل نم كدنع

 مارهب لاق هكلم هنم كرتساو هبلغف مارهب براحن مورلا نم شيع

 نم سيلو كلملا جى2>7ي فا لماج تلاق مارهب ىف كللوق امف

 612 سنسجترب: ١ 8) 1, 'فلستمب .
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 ماما فقاولا ءاريكلا ةمامعلاب رجتعملا فلبالا سرفلا بحاص

 ىلا مله نأ ةادانتف « نيبو .ماوهب وك ئمورلا ىضمف. هباكتأ

 ىموولا فيس عذصي ملف نينخبرض افلننخ اف مأرهب ءبلا جوخ ةزراجملا

 هيلعو هسأر قرفم ىلع مارهب هبرضو هعرد ةدوجل مارهب ىف اعيش

 5 ىتح هلقف ىمورلا رحص ىلا فيسلا ىضفاو ةضيبلا لقف .ةضيبلا

 اككذ بر_غنساف ىرسك كلذ رصبأو لامشو نبمي نع نيغصن عقو

 دق لجر فلاب تعي ىاكعأ نم الجر ىرت لقو سودايت بضغف
2 

 رن ىكحض نأ ىرسك لاق مورلا لتقب رورسم كنك ككضتف لنق

 100 '؛ دهيرض هذه مكيلا ةىمم تركو ىكلم م ىنبلغ ىذلا نأ ملعي

 مارهب امد ثسلاتنلا موسيبلا ىف ناك اهلذ نيمو اولتتقا موقلا نأو

 5 قباو..نسوداسيت هعنمت لعفي نأ ىرسك : مهف ةررابملا_ لأ سك

 انمزنهتم :ىلو نيرسك ,خرا مك ةحاتس ادراطتق مارب نأ يك يف .

 اذ فسان اب ىيأ ىلا ٍلوقي وه» فيسلا هديبو هب فنهي همثا ىف

 وظن املف لبل ه مّئست ىلع ةوقلا هتدعاسف هسفن ىرسك عمجن

 هيلع ريم نبق ىبنا ملع ليتل ةووذ الع تقر قدك ا

 هباككأ ىلا ىتح رخآ بناج نم ىرسك طبهو اًمساخ فرصناف

 رفظلا ناكف اولتتئاف عبارلا مويلا ىف مهفاصم ىلع ناقيرفلا ركتبأ مق

 20 لاق هر اكس عم هل اموهنم 0 هدونج ىف مارهب فرصنأو ىرتسكل

 دق ول مارهب عم نيذلا دونك نا كسلملا اهيا ىرسكل خبودنب

 م) آب هرصوأ نيبوش. 5) آب قا. 60 2 ممست. 24) آب دونج.
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 هنقراطب هل لاقف هتنوعمو هرصن نم لما ثيك هدجوف هل هجوت

 ءالرض نم ناك كلبق ناك نم ىفل ام تلق لك كلا اهيبإ

 اذه حج باضتغا غنم انيقل ام رخآ ناكو ردنكسالا نامز لنم

 هد كك انرا انيديا ىف لت مث ىتلا ماشلا ندم اناسبأ

 عدف كلجرو كليخي تبلجا نيح اذه وبا كيلع اهذرف مع فلا :

 70 اضعب 0 هيما بروح 0 ضعبب 0 لغتي 000

 نوكيلا هصنت نأ ىأرلاو هيلع ايغبم ناك ذا هنالذخ كل لَك

 هجوزو ا فيتاول ادي 537 02 نخان 2-5 الف عب 0

 ةرشع عايفو هدونج لاطبيا ىف سود انف هنبال دقع مم ميورم هتننبا

 هعم ريسملاب ماو داتعلاو لاومالاب باوقو ىيدرمرازهلا نم لاجر

 ىنح ةينيمرا ىلع خاف شياب ىرسك راسف مايا ةتلك قعيشو

 ىنمرالا ليسومو ةيودنب هلاخ هيلا ملضنا ناجيبرذاب راص اذا

 راسف نيبوش مارهب هربخ غلبو سراف ةيزارمو هتيزارسم نم ةعم نمو 5

 نم يَسف ىلع ركسعف ناجبرذاب هافاو ىنح دونجلاب ه اذاج

 نم ريوس سودابتو ىرسكل تضتو اوفحاوذ 5 ىورسك ركسعم

 6 تفقاوت املو « ميقلا كلتك ىلع امهب كرش خيبأر قوض بهذ

 لاقف ىرسك نم ائد ىدح ى-يدرسمر اهلا نم لجر ليبقأ ناليخل

 4) 2 اداح. 3) 2 نقفاوت.



 7 تت أ]]آ]أ]ذ]ذ]آ]ذ 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 112:
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 كيأر ناك نأ امأ ةيودنب لق هصنعو هماظن ىلا كلملا عجيل

 جبصأ انو لعفف ى-حالسو ىنباد ىلغ كرو ىديفق نم ىنقلطاف

 فيسلا ىلع لمتنشاو ارد هبايت كدا عردق ناستوابس نب مارهب

 هب تبارتساف نيبوش مارهب تنخا تنب تناكو هذارما كلذ ترصباف

 هرج ال ناكف أ ناجيملا ىلا مارهب :ركتياو كلذ يملعت ىمارهم لكلا

 سح عمسي ملف ناجوصلاب هبنج برض الا هباكتأ نم ىحا هب

 برضف ناشوايس نب مارهب هب رم ىتح نم دحا نم عردلا
 دهسدّرصف :ةفيس !لتسا عرحكلا سح عمس املف ناجوصلاب هبنج

 ةيودني , حطت نادبلا ىف مارين ليقف سانلا, ىذاتتو دلك

 ؛املف « ناديملا وحك ىضمو هتباذد بكرف لوتقملا نيبوش مارهد نأ

 راهنلا ىمكيو ليللا ريسي اركنتم جرخ هبحاص لينقملا نأ ملع

 راس امو «كانه هبياحصاو ليسم عم ماتف ناجييرذا ىلا ىتح

 هيلع اوفقوف 0 ض ارعا ءاتفلفو ةليلوز امد راس ريدلا نم ىرسك

 نم هنا_اربخاذ ىه نع اعيش ةةيبرعلاب ,ىسك .ناكو  ىرسك هلاست

 ياينيرقييبلت ,ىللا نبا, هل لاعفر ةصيبق ىو سابا ميم 3 1

 ىلا دعم اولدعف معن لق عول اًنم غلب كقف ىف نم لهف لآق

 نسحلاف هموي هدنع اوماقاو عترت ةهليخ اوحارسو 5 اولونف ىلا

 جرخا ىتح قيرطلا ملي اسما نيح عب رخو مدوزو مارق
 ىنتخ .ىرسك راسو فرصنا رق, تارفلا_ ئىطاش, نم سلابب تلا

 هم هارقن ىناسغلا ةلبج نب كلاخ هيلا ب جرخن كيمريلا ىلا ىهتنا

 امو هنأش هّدباو هيلع ليخدف رصيق غلب ىتح اليخ هعم دهجرر

 4) 2 نيادملا. 2) 5 ةديرعلا»
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 لاق مث دتا ىلع كلتقاو هلتقاف ىرسك قسافلاب ىرفظ نم هوجرا

 رت هب كوعدأ نأ ىلا اديقم كدنع هسيحا ناشوايس نب مارهبل

 ةتكترا"انم 'متملعا لكق لاقف ةكلمملا :ةودجو هيلا عمج مارهبا نا

 نوضرت لهف ابرام ىضم كقو هيبا لققب ميظعلا رزولا نم ىرسك

 5 ىرمرف ىب رايرهش كردي ىتح كلملا اذه ريبدتب مقا نأ5

 نمف فيرف هاباو (قيرف كلذب ىضرف هيلا هملساف لاجرلا كردم

 اهيأ مارهبل لاقو ةبزارملا مظع نم ناكو ىنمرالا «ليسوم ىقا

 ك0 قسكو ”كلذ' نما ءاوشب "موقت! نأ كل سيل: 4'نبهبصالا

 لع لك ريلخ ”ضري رق نم مارثهب لاقف: ةيحالا ىف ءاقراوو كالا

 اذ ضري الا نف' ادا ةثلاث كعب تفدانض, نأ ىف" نتتاآدملا

 هيأر ىلع نراك نميف ىنمرالا ليسوم لحتراف هقنع تبرض ىثآدلاب

 اهولزتق ناكييرذا ىلا ءاوراسف لج فلا نيرشع كهز اوناكو

 دنع اسيتح ةيودنب لؤي رثو مورلا ضرأ نم ىرسك مودق نورظتني
 ىف هيلا نسج ناشوايس نب مارهب ناكف ناسثوايس نب مارهس
 ىرسك نا ئطظ امن هدنع ةفلز كلذب ذخضتيل برشملاو معطملا

 هجرخا ليللا هيلع ىج !ذا ناكو كلملا هيلأ عجريو فرصنيس

 مارهبل ةليل تاذ ةيودنب لاقف هبارش ىلع دعم هسلجاف هسبتك” نم

 نييوش مارهب ملظل بهذيو ٌلكيضيس هيف متنا ام نأ مارهب اب

 لاق مماب مهنال ىلاو لوقت ام فرعال ىلا هللاو مارهب لاقف هثآدتعاو

 هنم سانلا ميرأو نيبوش مارهب اذغ لتقا لاق وه امو ةيودنب

 ) ط اوجرا. 5) 15. 2 زمر. 0) 2 ليسنوم. 1س 7-21هلعتاد ليشوم

 294: نأ. 261808. 210 عطب 2. )2  آب 2 كبهيصالا. © 2 راسف .
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 انعّدف توف انم كيلع سيلو انبعتو انللك دقو اغنا انلون امنا

 كعم قلطننو كيلا يرضنل ءاشعلا ىلا ريدلا اذه ىف انلاح ىلع

 هل كلذ ناستو ابي ند مارهب لاق ىرب امب انمذ مككابف مارس ىلأ

 داع اوسما ايلف ريدلاب نوقدح# ميقلاو ةيودنب لون مث ةزازعو

 اذف كلذب انيلع ىنمأو جم يرتسنل هذه اننتليل انعدفذ ريدلاب

 ابحو هل كلذو مارهب لق كعم انيضمو كيلا انجرخ انكبصا

 سرت ىرخاو مانت, ةقرف .نيتقرف اونوكي نا هباككا وما رق ةماركو

 بئاج ىلع متنك ةولو نقولا اذه سما فنمل ىنقراف لق ىرسك

 ملف ةليحو ةديكم ىنم متعمس ام ناك امناو نومتقحل ام ميرلاك

 مأرهب ىدي ىف طقسف اند اند هوشنفف ريدلا اولخدو هوقدصي

 !5 ىتلا ةايخغاب هبخاو نييوش مارهب ىلع لخد ىتح فرصناو ةيودنب

 نم كنم ناك اك ُضرد 2 لاقو مارهب هب اهءلف ةيودنب اهلانحا

 لق ىتم اكنف ىرسك فسافلا تصلخ ىتح 4 درمره كلملا لتق

 ىغبو ىغط ذا هنم رذتعا تلق 0 دومرع ىلغف اما ةئددتل

 ىتليح اماو تملك قرفو غنيب هسأب ىقلاو مجاعلا كيدانص لثقو

 هد, ناك ذأ كلذ: قف عىلعر هل, الف ئرسك نئنخا نبا دلك 2

 ام الا كلثق ليدكاعت نم ىنعنمي سيل هنا ماما مأرب لاق ىدلو

 ه) ل و 101 000 ءأ هاتفف1 1. 14. 6) 2 هدحعأ و. ©) 2 هدن6أ دب.

 4) آب 2 زمر. 2) 2 امل.
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 تلتق وا تملس كسفنب ىنتيقو نأ كسنا لاخ اب ىرسك هل

 هسفنب « سانسرآ رطاخ كقف ايلاع انرشو ايقاب اركذ كلذب كافكف

 هدونج طسو ىف وهو كارتالا كلم بايسارف ىاو رهشونم رما ىف
 رهشونم راثب باصاف هنم كلملا 5 باز ىاراو هلتقف سب همرف

 رودوج رطاخ ىقو. هركذ مظعو سانلا ىف «هثوص, دعبف لتقفو

 طبضو هكلم ريبدتب مق نيح فاتكالا ىذ روباس ببسب هسفنب

 عيمج ىلع هكلم روباس كردا ايلف كلذل سانلا هدسحت هناطلس

 كءابق كنع فاق مق ةيودنب هل لاق «هناطلس هيلأ ضيفو هرومأ

 كباكصا رئاس ىف بكراو كجات عضو كفيس كنع ّلحو كتقطنمو
 لعفف ميقلاو قوعدو ريسلا هيف 2 اودغاف ىداولا اذه اونطبتق و

 ةيودنب دعو هباحا ةيقب ىف راسو ىداولا نطبتو هرما ام ىرسك
 رق هسأر ىلع ٍياتلا عضوو هتقطنع فطنتو هسبلف ىرسك ءاَبق ىلأ

 الو ليخل اذه فصني نا ىلا هب اوقات لبجناب مكيلع نابعرل لاق

 اوجرخو اعيمج ةعموصلا اوكرتف مكرخآ نع مكولتقي نا نمآ
 فئلغا دقو ريدلا جحطس ىلع راصف ةيودنب كعصو ريدلا نعد

 ىتح امثاق هيلجر ىلع ماقف ىرسك ةزب سبال وهو بابلا هيلع

 ةزب علخن ريدلا ىلا لون ءرث اعيمج هور دق موقلا نأ ملع
 هب تفقردح دقو ريدلا مطس ىلا داع مرث دسفن اقوي سيلو ىرسك

 انآ لآقو ناستوايس نب مارهب ىلذف مكريمأ نم ميق اب لاقف ليخأ

 انا ليقيو مالسلا ككرقي كلملا نأ لق ةيودنب اب شن ام جيما هم

 ©) 1 ساسرأ و 0 نيطاب ةشرأ 1992. 5) 2 باز. 60) 2 هتيص.

 0) 12 اودعاف. 4) 11 كدت هزوادكو»» 101 رق هورصسع زو 1:3 2235 ها طلعط

 1مو6ر6» ذأ ةمننو ىنح .
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 ىتح كيصنيو كدجنيس هناف رصيقب قدلت نا كل ىرا

 راسو هعدوو هيلجرو هيبا ىلحي ىرسك لبقن ككلم كل عجرتسي

 اكلم نوكيف ه ديمره كلميف ادع مويبلأ ندادللا ىقاوي مارهب نأ

 5 اعيمج انلتقيف هيلا اندريف رصيق ىلا «درمه بتكي مث ليي مل امك

 الاخ ماطسبو ةيودنب لاقف ءايح هوبا ماد ام كلع ىرسك سيلو

 ىتح البقا رق 3 صيقملا ىلع افرصنف كلذ مكيفكن نكن ىرسك

 دقو هيف ناك ىذلا تيبلا هدزمر» ىلع اجوو ةكامملا رصق الخد

 ةمامع ايقلاف هودع نم ىرسك برهل ليوعلاو اكبلاب مشل لغش

 ١0 كلذي هأربخ منو ىرسكب اق رق تام ىنح هاقنخ هقنع ىف

 ربيعا بخ جونا دولونف نابهر ريد ىلا اوهناناو تيه ةخنيدم اوفراش

 كلذك م انيبف بعتلا نم هباصا ام ةكشل مانف ماطسب هلاخ ىلع

 5 2و ليدخل مكتتا لق رفنلا اهيا هتعموص. نم بهارلا عادات ذأ
 رر
 مب

 ءدومرهف فداصف نثآدملا ىفاو نيح مارهب ناك ىقو «دكعبلاب

 مارهب هيلط ىف هجوف اقنحو ىرسك ىلع اظيغ دادزأ الينق كلملا

 ىرسسك رظن اهلك ا تانعلا لي ىلع سراف افلا 83 7 ناشوابس نبأ

 لاقف هسفنا نم اوسياو هيديا ف طقس ليشل ىلا هبانتاو

 9 لق ىسفنب مروغأ ىلا ريغ ىتليك كصلخا انا ىرسكل ةيودنب

 ه) 8 ممره . 65) 2 ضيقا . 6) آب © ممره. 6) 2 اورواس.

 6 آر 2 ومره. /) 2 ناشوابس. م) ا
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 رن ىتح مكتعامج ىلا 3 اوزاكاو متلعف امم مكبر ىلا « اوبوت

 عمس ايلف «مكيلع هتمقن هللا ليني نا لبق مككلم ىلع ناطلسلا

 مارهب قدس هللو يفق ضعبل ضعب لق كلذ قىرسييك بادك)

 7 اّنم نك ام خلصُنو انرما قالتن انب اوُملهف لق ام ىلعل رمالا ناو
 فبي رثو مارهب ىلا اومضناف اعيمجج اوزاحاف ىأر ام ىلا مارهب ةباجاب نا

 ناجراخضنلاو ٠ نيزبارجر مرو ماطسبو ةيودنب هالبخ الا ىرسكعم

 00 2و روز نيب كدر ينل بقال كدرفو .ناكربا , ني روياسسو

 هبال نيبو ماريهب وخأ /سنشج مارهب نسب فانركورراكاك ندا

 ا ىدبكل كليه اولاقن هتابحاو, ىرشك_اتاقق نم, جاكوإ|ةبماو

 ىلأ أوزاحكأاو كوقراف لق سانلا عيمج ىلا ىرق الا لعفت ام كلطأ 0

 |” ةرردوج ةرطنق, ىلإ ىهتننا اذا: تح 'نقادملا وكن ضف :كودع

 اند ىتح هفلخ سانلا كرت دق هدحو مارهبب وع اذاف هءارو تفنلا

 هسوق رقوو ةرطنقلا فرط ىلع ىرسك هل فقوف هباككأ نمو هنم
 هتيمرب دمعي نأ فاخو ةباشن اهيف عضوف سانلا ةامر نم ناكو

 ملف ههجو كعب نا داراف هعرد ةدوجن هيف سلا لعي الف مارهب ؛5

 ةخهبج ىمرث دمهس نع ةدهجو ليمن وأ هنقرلد سرنتي نأ نمي

 رق ةيمولا ةكش نم سوفلا رادتساو هتهبج طسو ىطخ ملف ةسرف

 نئادملا لخد ىقح اضكر ىرسك نعمان الجار مارهب ىقبو طقس

 "نا ردغ هيلا كلما نو, لوا اما .مارهج# نا هللا ضو ال فا

 - 1 اف, ىرتا ىحلا امي لت رق هيلا ولام اعيمج قاسماب نإ هل لق

 هر اوبوث» م 2 اوراكانأ. 6 آل ندرمأرخوصرف و 12 درب أرح زمر.

 ا داك ها طارش. رز ] سنسج مارهبز 2, نيدسح ناريس

 9) 15 زردوح .
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 بضغف رمالا نم ناك مو ىولاب وهو ىرج ام مارهب غلبو «كلملا

 دقأمل هنع بهذو ةقرو ةيوح هل هتكرداو !اديدش ابضغ © دزمرهل

 5نم الجر مكقو هدونج ىف مارهبل ايقلتم راسو هيبا نم كلذ متكف

 افرعببو كسل مدس رتل اركنننم مأ اهب ركسع تاع نأ ةرسهأو هنافقت

 هكسع ىف ماقف ٠ ناذمهب مارهب لبقتساف لجرلا راسف نما هنك هل

 مارهب نأ هريبيخاف ىرسك ىلا فرصنا رق هيما عيمج افرع ىنح

 دراسي نعو 01 ىتشت يورسلا كس نادرم 55300 نع ناك راس ركز

 ؛0 هسفن عمطي ال هدونج نم ادحا ناو نابلخل ىب «شنشجدرم

 لونملا لون اذا هناو اهقوف اف ةبح رادقم ةيعرلا نم دىحا باصتغا يف

 لاقف هراهن لوط اهيلع مابكنم لازي الف ةنمدو ةليلك باتكب اعد

 هنم فوك طق مارهب تفخ ام ماطسبو ةيودنب هيلاك ىرسك

 نال ةتمدو '"ةليلك "باتك "ق رطنلا 'هتامداب تربخأ ١ نيك ١ هدعاشلا

 ! نم رثكأ امزحو هيأ, نم ّلضفأ اًيأر دملل مفي ةنمدو ةليلك بانك

 و افقاون مارهو ىقرسك نأو « نطفلاو باذآلا نم هبف انهن سمح

 قدنخو ةيحان ىف هباككاب ايهنم ىحاو لك ركشعف ناورهنلاب

 فقاوتث املف ىرسك ىلأ ربعو أوسج دقع مارهب نأ رث هسفن ىلع

 ىلعاب اص رث ىرسك فوفص نم اند ىتح مارهب ةركب ناعمأل

 وم سانلا اهيا مككلم مكعاخ 3 ماعلا رع اب مكل ابث «تودص

 ه) آن 2 رمرهلا 06( 1 ومر, 0( 1 نادميب. 0) آد ىدسددووأا و

 28 ىسدنوولا ةنيس نادزم ه1. 090.11 875. 0) آل سيسجنويز
 نانلقل نب سيسج نري. م) 2 ايكتم. )١2 2 اقناون. 6
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 مك

 ناك نم عيمجو سبل نم اماطسبو ةيودنب اوجرخا ىتح اعيبج

 هجات اوذخاو كيرس نع هوسكنف «دريمر» كلملا ىلا اولبقا رث هيف

 املف ناجيبرذاب تو ىرسك ىلا اهب اولسراف هءابقو دهفيبسو هنقطنمو

 ناوبالا لخدو نثتادملا دو ىتح ًالبقم راس ةيلا كلذ ىهتنا

 ىرت ريداقملا لق امم ناكف ابيطخ جيف ماقف ءامظعلا هيلا عمتجاو 5

 ىغبلاو ىوهلا فالخ ىلع قأت بابسالاو هلابب رطخي ال ام رمل

 امب عنق نم مزامخلو هدتبعر هتطروا نم بئاقلو هلمال ةذعرصم

 ' ادلخ اوربت سانلا اهيا «دهنم رثكا ىلا هسفن فنا رثو هل ىضق

 ىغبلاو انرمأ ةفلاخ#تو مكاياو انتككانمو انتعاط نم انيلا 521

 ماق هنغ نسانلا قرفت :املق « ناكرالو ىرعلا ةلونمب ملك: اذ انيلع

 رصقلا تويب نم تبب ىف وهو هيبا ىلع لخد ىتح ىشمي

 كتايح ىف رمالا اذه تيبحا ام َبَأ اب لقو هيلجرو هيدي لّبقف
 هل لاقف ائريغ ىلا انع ليزأو انع 50 لبق“ رز قلو هكتدرا الو

 تضرع كقو هب مقف رمالا لتوقف كرذع تليق كقو ثقدص هوبا

 010 315 لاا كك يفرط - خرا يسع امو“ غبا ايل ةةجاح ويا اع

 اوفخاساو ىسأر نع يتلا © اوذخاو ريرسلا نع ىسكن اولوت نيذلا
 عانم رأت كيبال بلطاو علتق ٌلِكاَعف عامسو نالفو نالف مو ىف

 مارهب انودع هللا لتقي ىتح اذه انمري نكمي ال اذه ىرسك لق

 نم كل مقتناو جريبأ فيك كلذ دنع ءرظنتف ومالا انل قدتسيو

 سلجت سلجكف هدنع نم ىرسك رخو هنم كلذب هوبا يضرف ©

 ©) آد زمرف» 5) 2 دعرصم». كرط دعحا © 2 ىلا

 6 2 رطينق.



 مك

 نأ هلأسي مئثارلل ضعبب كلملا سيح ىف اسوبح ناك هل مع ىبا

 رومالا ىف ةنوعمو ءانغ هدنع ناف هعم هجرخايو كلملا نم هبعوتسي

 6 ناذجع ةغنيدمب راص املف هعم ةجرخاو 0 نأدزب لعفف

 هيلأ هذر دق هنا هملعي كلملا ىلا اباتك بتكو كلذ دمع باب باتر

 5دق ىلأ هل لقو كاتنف رجاف هناف هسبح ىلا هذري وأ هلتقب ومايل
- 

 هعندنت ىتح هب يسلا م عاق الإ ضعب ىف اباتك كلملا ىلا تبتك
22 2 

 ع 5 0 1 . 3 ل 2

 بيغت املف كندي للجرلا باتراف ادحا كلذ ىلع نعلطت الو هيلا

 عجرف مفتدح هيف اذا هأرقو كانبتكم اهكشو 0 سس نادزب نع

 هسأر نخاو هلتق ىح هبرضف لختسم وهو «سنشج نادوي لأ

 10 5 اذع لقو هيدي نيب ءاقلاف ىرلاب مينو ماريب ىلا هب فقلطناف

 مهيلق كسفاو كلما ىلا كب ىتو ىذلا 4سنشج نادزي كودع

 هفرش ىف 4سنشج ينادزي تلئنقا فساف اب مارهب هل لق كيلع

 جلصيو هنم ناك امي ىلا رذتعيل ىو يرخ ناك دقو هلضفو

 نم كلملا بابب نم غلبو هقنع تبرضف هب رمأ مث كلم ا نيبو ىنبب

 ؛ةاميظع نأكو 4 سنشج ادني لتقم ةبنارماو فارشالاو ءامظعلا

 ل يل وك ما مقضعب ىشف مايف

 ماطسبو ةييودنب هياع لجو كلذ جل 585 ىذلا ناكو ىرسك

 مكسفنا اوكرأ نا ءامظعلا ىلا السرف نيسبتح انكو ىرسك الاخ

 انتارس دابأو انرايخ لتق كقف دنمره كلملا ناينعي ةيكرتلا نبأ نم

 ه0 فعضلا لها ىلع جتلاطتسا لجا نم ةيلعلاب اعلوم ناك هنا كلذو

 0( 1 0 نادم و م 1 ا 0 0( 1 نادي.



 مك

 تنأ نأ مارهبل مارهب باكا لاقف كلملا ىلع هورقاف كلذ نم

 . كريغ هانْسَأو كنعلخ الار هيلع يورخلو نمره علخ ىلع انتعبات

 ةيعاركو معو فسا ىلع مباجا كلذ ىلع مهعامتجا ىأر املف
 ىتح اليل مارهب ركسعم نم بناللا كدزيو 5 نيزبارجدزمره يرخو

 هدونج- ىف راس مارهب نا ؛ يشل دزمرف اربخأو 0 امد3 5

 ذختاو « ماقاف ىرلا ةنيدم دو ىتح كلملا دزمره ةبراك قارعلا وتكأ

 برضو ههسأو هتروصو 0 ىب زيوربا ىرسك لاتمتب عاردلل اكس

 تيقلأ ىتح ارس نليحف عاردلاب رماو عرد فلآ ةرشع 5

 ملف 4ديمره كلملا كلذ غلبو سانلا ىديأ ىف تاشفف نىئثادمل اب

 كلت برضب رما ىلا هناو كلملا لواكب ىرسك هنبا نا كشي 0

 0 هنبا لتقب كلملا مهف لعف اب مارهب دارأ ىذلا كلذو ماردلا

 و اهاتا ىتح ناكيبرذا وك اليل ىثادملا نم ىرسك برهف

 نع امهلأسف ىرسك ىلاخ اناكو اماطسبو ءةذيودنب كلملا اهدو اهب

 كلملا نأ مث امهسيح رماذ امهب 5 دانت 20 ال الاقف ىرسك

 مارهب رما ىف تلج كنا كلملا اهيا اولاقف عراشتساف هءاحصن عمج 5

 01 سيلفا سنه !نادريب ءارهج ىلا ةلجوت نأ استيأر كفو

 تبيط كف نوكتو هدنع هبنذب ءابو“ هيلا رذتعاف هاتا اذا و هلتاقب

 كلملا لبقف ءامدلا كلذب ىتنفقحو ةعاطلا ىلا هتددرو مارهب سفن

 هيلا لسرأ ريسملل ًايهت املف ريزولا 7سنشج نادزيب ثعبو كلذ

 0) آب 2 انسأر. 5) 5: ىيزبارخ دزمرهز 2 ىبردارخ درمره. ه1

 ماقأ. 04) ]ب ط رمره. - ه) آب سول 168 كل 7) آم نادزدب
 ت 0 2

 سنسج و 82 سيسج ىرادنيب. 0) 2 هلئاقي. 7) آل سنسج نادزيب و



 مق

 هثارزو سير 5 سنشج نادزب لاق هنبدزارم ءامظعو « ةوأرزو هلوحو

 تعقوف ةيقللا هذه اهنم ىتلا ةدكاملا مظعا ناك ام كلملا اهيا

 امك رمالا نأ ىظو مارهب ةناماب باتراو دزمر»ه بلق ىف ةملللا هذه

 تروج كآلبو بورحو ءايفد ةيفاد مك رظنذ 5سنشج نادزي لق

 5 هاسنا ام مارهب ىلع ظيغلاو بضغلا اهنم دزمره لخدو ةيلكلا هذه

 بتكو لزغمو ةأرما فطنمو ةعماجب مارهب ىلا لسراف هثآلب نسح

 مئانغلا كلت نم ىلا ثعبت مث كنا ىدنع جص دق هنا هيلا

 كبلا تتعب دقو كايا ىفيرشت ىف ل بنذلاو ريتك نم اليلق الا
 ءنكيلف لزغمو اهب قطنتف ةأرما فقطنمو كقنع ىف اهعضف ةعماج

 ؛ كلذ لصو املف ءاسنلا قالخا نم نارفكلاو ردغلا نافذ كدي ىف

 زئعماشل عضوف ناسثولا نم ىتأ انع) دا ملعو هظيغ مظك مارهب ىلا

 نذا مث هني .ىف لزغمل فخاو هطسو ىف فطنملا ويصو هقنع يف

 عمس املف هيلا كلملا باتك عأقا رق هيلع اولخدف هباكا ءايظعل

 نسح مل ركشي مث هنا اوملعو كاملا هريخ نم اوستي كلذ هباكا

 الو كلم هريشدرا ال انجراوَخ اوُلوا لق امك لوقن اولاقف جالب

 مستشج  نادري الو قلم نمر ال ليقن اضئا نحو رد 7
 هيبلا راص ناك ناكباب هريشدرا نأ هجراوخ ىلوأ ةصق تناكو 2ريزو

 هللا ىلص جحيسملا نيد ىف لخدو هل باجتساف نييراوكلا ضعب

 مجكلا بسضخذ 9 نادزب هريزو كلذ ىلع هعياشو دةريصع 3 ناكو هلك

 ه«هب مه اًيع عوجرلا هل رهظا ىتح /مريشدرا علك اويخو كلذل

 نزل هآررو. -8) 30: ستسج نادرو ١ سمسجل ناذر 011

 ٠ نأدري 9
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 ةباشنب هامرف مارهبل نايتساو هبكرع اعد كلذ كلملا ىَأر ايلف

 ىلع فلخ هاشناهش ناك دقو كارنالا منهناو اعيرص رخن هنذفن

 لبقاو كرتلا شاجتسا هيبا لققم هاتا املف «نيكتلي هنبا هكلم

 وبخل مارهب غلبو لفلا هيلا متضنأو ة كارشالا ممأ 0 عاد مهد ْق

 البقتسم راسف ريتك رشب هيلا عيتجاف ناسارخ راطقا ىف لسراف ة

 باتو .ثمرتلا ىلي امن مظعالا رهنلا ئطاش ىلع اوقتلاذ .ءنيكتليل

 لسراو مدصلا ىف ءآرفسلا اهنيب ترجو هبحاص امهنم دحاو لك

 همد انردهاف زوريف انكلم متلنق ةينااكل رشاعم مكنا هبلا مارهب

 حلصلا ىلا «نيكتلي هباجاف انب اولعفن كلذكف مكنم يلصلا انلبقو

 0 دزمرف ىلأ مارهب بتكف امهناكع اماقاو كلما 08 دزهره مكح ىلع

 ىف امركم «نيبكتلي ىلا هّجوت نأ 24درمره هيلا بتكف كلذب

 املف قارعلا ىلا + نيكتلي 00 هدونج ءابظعو هتنخارط ةصاخ

 امهنم دحاو لك لجوتو هل ايقلتنم و دزمرع يرخ نئادملا نم /اند
 ةرصق ىف هعم هلوناو #نيكتلي ماركا و درمره رهظاو هبحاصل

 ايقب ام ةملاسملب هبحاص ىلع اذيكو ادهع امهنم دحاو ّلك ذخاو 5
 مارهب هلبقتسا ناسارخ ىف لغو املو «هنكلم ىلا فرصناف هل نذا رت

 ىلا ىتح مارهب فوضناو «ةكلم لاح ىلا هعم راسو هدونج ىف

 ركسع نم همنغ ناك ام دومرع كلملا كا هجوو اهلزنف يلب ةنيدم

 هيلا هّجو ام غلبف بهذلا ريرسلا كلخب هيلا هّجوو هاشناعاش

 ه«بلع تم ضرعو دومره ىلآ مئانغلا ت.لصو املف '؛ريعب ةثامتلت رش 20

 0) آب نيكتلدز 2 نيتكلب : 191. ةذومرب 1998. 85) 2 كرتلا. 4 5
 نيبكترببل ه61.9 نيقتري. 0) ل 2 رمره. هه ط1 نيكتوي. /) 2 ىلذ:

 9) 2 زمره. 7 2 نيكتلب.



 للا للا <45 د
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 ىوونأ الو «ىورت ىتح ةمزعت نا كاّياو داسفلاو هكّيعلا نم

 ماريد ىضمو كلملا فرصنا مث «ةنامالاو عصنلا لعا ريشنسن ىنح

 هتبراحن شيل مودق كرتلا كلم غلبو زاوهالا قيرط ىلع فخاف

 هتيزارم نم الجر كرتلا كلم ىلا هجو 2دزمر# كلملا ناك كقو

 :ةبالخ مدشاو مجعلا كدا نم ناو «نيزبارجدزمرع ىمسي
 هتاظعاو هتحخلاصمل هلسرا كلملا لوسر هنا هيلعي نا هرماو اذيكو

 نع اهب هقكو ةعيدشل اهيف لسعتساف /نيربارجدزمره هاتاف اضرلا

 نم اند. لق مارهب نا درمرف ملع ايلف  ناسارخ ضرا ىق ناسقفلا

 شيل دورو ى كارنالا كلم غلب املو «ماريبب فحلف اليل يرخ ةاره

 10 ةوبلطف عاذخل ىسرافلا اذهب ىننتاف فلطنا هسردح بحاصل لاق

 ةنيدم نم ناتاخ يرخو «ليللا فوج ىف بره دق 7هودجوف

 ىلا لسرا اوقتلا املف اغلا نوعبرا هتمّدقم ىلعو مارهب ءقلل ةاره

 كلعجاو هش. ناويا, ىلع .كنكلما: !ىعحا ىلإ مصتنا نأ ار

 رهش ناريا ىلع ىنكلت فيك مارهب هيلا لسراف نى سانلا صخا

 5 نللو معريغ ىلا ودعي نا زوجج ال انيف .تديب لقال اهكلم امناو
 قوب برضف رماو كلذ نم ةكرتلا كلم بضغف برثل ىلا مله

 قوف بهذ نم ريرس ىلع كرتلا كلمو نامقيرفلا فحاوتو بوث
 ىف لدلل مارهب ىصق برللا ترعاسا املف نيقيرفلا ىلع فوشي ةيبار
 كرتلا كلم لوح نم هنع ضفنان هدونج لاطبا نم سرف ةثام

 هر ل وعلا هةر دعا ها ئورخ. 2 431 7١

 6) آد نيربارخ دومر ز ك نيربأرحدزم رس : هل. !310[5ةلعهر 1. ..

 7/) آب سسربارخبمرهو 2 ندريارحدرمر. 3) 1 مورلأ نات1 ه3 ههم16

 هب 18 دصقتنعم هل كارقالا 7) 2 هكجوف. 42) 1 كارشالا.
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 هرمأي نيبوش مارهبب بقلملا ومو ةينيمراو ناججبرذا رغث ىلع هلما
 هسلج# عفرف هيلع لخدف هل نذاف محق نا ثبل اف هيلع مودقلاب
 هجونلا نم هل هدارا ىذلا رمالاب هربخاو هدب الخو هنمارك رهظاو

 ةدزمره وما كرما عابتاو هتعاط ىلا مارهب عراسف كرنلا هاشناعاش ىلأ

 هيلا ملسي ناو حالسلاو لاومالا تويب. ىلع. مارهب طّلسُي: نأ

 ناويدلا مارهب رضحاف هنيع ىلع بحا نم راتخيل كنك ناويد

 نو لدحر, فلا رشع ىكا بخاناذ فارشالاو (ةكيرارملا هيلا عمجو

 لاقف كلملا كلذ غلبو نيعبرالا فانا نم الا هيف سيل ناسرفلا

 ىلا هب ريست نأ كيوت اماو رادقملا اذه الا بختنت رل مل هل

 نيبح سوباق نأ كلملا اهيا ملعت ثا ماهب لاقف لجر فلا ةثامتلت

 رشع ىنتا ىف متسر هيلا راس امنأ «ىرفسم نصح ىف سبكف رسأ
 اا ا كالا ناو تلا 4 يقتام. ىدبا نم هنقتتنياذ اغلا
 ىنثتا ىف هدنع هل ناك ىذلا رثولا هنم بلطيل و فساجبا ىلا

 هيبا مدب بلطيل ةزردوج لق اما ةورسخيك ناو ءافلا رشع

 ال شيج اف فلا ةئثامتلث ىلع رهظف اغلا رشع ىنثا ىف شواببس 5

 دونجلاب مارهب لصف ايلف ءادبا ءىشب لفي ال اغلا رشع ىنتاب ْلَفِي
 هعرصم ىئغبلا ناف ىغبلاو كايا هل لاقو كلملا هعدو ىئثادملا نم

 | ردست نا كيلو هلراحيل ةاج ءيفا ناذ ءقولاب. كيلعو لبحاصي

 كدونج عنماو 0 كركسع سرحاف تلون اذاف بذل ! ةيبعت ىلع

 0) 2 هزداتتو هلحو. 2 5) آب زمر. 4) ارقسُم 396. 19 59,
 04) 1, 2 قام. 6 2 دايدفتسا. 7 1. 2 راص 0) ه0. فسازرخ

 1 618. 7) آب اووسخيك. 12 1م 2 زرذوج. رزن) 2 هدمعأ هل

 7 2 كيبعت. :



 ملأ

 نا ةينواعزيتلكو ٠ ؛نئوفلال ذأ عْدَِج ىف امل هيبكرم كسفا اهم

 هنذا ىف لكلاب ماو كيلذالل, نقولا يح ملك دلل
 ناك ام وكانك عرزلا 5بحاص [باصا] ام ىرسك موو غبنذ رو

 ة الو ةيه ىرسك نب «دزمرم كلملل نكي ملف سانلا رئاس مغي
 هكلم ىف ىوتساف ءايوقالا نم هفاصناو ءافعضلا حالصتسا الا مه

 ءىش لوانت موري ال ارفظم اروصنم ءدزمره ناكو « فيعضلاو ىوقلا

 ىتادملا ىع ايئاغ دهرهد رثكا ناكو طق شيج هل مّرهي مث هلان الآ

 ىدحا ةنس نسناك املف افيصتم كاملاب اماو © ايتشنتم كاوسلاب امأ

 106 فانتكا هدوفنتكاف هجو لك نم ءاآدعالا هب ىدح هكلم نم ةرشع

 كرتلا ةاشناهاش ناف ىرشملا ةيخان "نم اما سوقلا ىتيس رولا

 برغملا لبق نم اماو « دومره لامع دوطو ةاره ىلا راص ىتح لبقا
 نيقرافايمو كمآ كتسيل نيبيصن فراش ىنح لبقا مورلا كلم ناف

 ىتح لبقا روكلا كلم ناف ةينيمرا لبق نم اماو «نيبيصنو «اراذو
 15 م ديمر# ىلا كلذ ىهتنا املف اهيف تاراغلا ثبف ناجبرذأ ىف لغو

 هلأاسو اهايا هبصتغا هوبا ناك /ىتلا نحملا هيلع دف رصيقب أدب

 هلامع ىلا بتك رث فرصناف كلذ ىلا رصيق هباجاف ةعداوملاو حلصلا

 ىتح روثل بحاص ثكثيص اوديصو اوعيتجاف ناجبرذاو ةينيمراب

 بحاص ىلا همك فرص هلك كلذ نم غرف املف «ةضرأ ىع هوفن

 هو ستشج مارهب نب مارهب ىلا بتكف هيلع ءآدعالا نشا ناكو كرتلا

 0) 2 عفدب. 0 2 )آب 2 ومره.

 2) ط ايتشم. 201. ايراد. مي)1آ 2 ىنلا: ' 9) آ] سشسجز
 آم سبسجا
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 «دصقب فخالاو عاقيالا لبق راذتعالا ىلع انّصرحو ةاباكم او

 مكتفلا نوكت اهب ىتلا مكتعاط رايتخاو ةيعرلا ىف لدعلاو ةريسلا

 نم انرهظأ ام اوفاخو كعو نم هب انأدب امب اوقتف مكتماقتساو

 ناطيشلا ياردتقسا نم مكيصعي نأ هللا لأسن ىنكو كيعو

 مالسلاو هتاضرم غولبو هتعاط نم برقي امل مكدتسي ناو هلالضو :

 ' «ثفو ةذعضلا لعاو ءافعضلا هب رشابت كلذ سانلا عمس ايلف ؛مكيلع

 ةااطتسالا نم هيف اوقاك ام. اويكنتف: 2ءاسو ةيبلعلا ءاضعأ ىف كلذ

 نسل ايحتم اكلم 4 دزمر» ناكو «ةذعضلا لعمال رهقلاو ءافعضلا ىلع

 ىلع !اديدش ءافعضلاب اميحر ةيعرلا حالصتسا ىلع «ارباثم ةريسلا

 هلع لك يف ريسي ناك هنا لل هيركتو هلدع ىم غلبو ةيوقالا و

 " هيدانم اهيلا يسم دنع رمأي ناكو اهب فيصيف نيفاملا ضرا ىلأ

 نيقاهدلاب رارضالا اوماكتيو بورخل اوماكأي نا هركسع ىف ىدانيف

 «هناقت نم الجر هيف هما ىكعت نم ةبقاعمو كلذ ديعتب لكويو

 ىف هعم زيوربا ىمسيو هذعب نم كلم ىنخلا ىرسك هنبا ناكو

 هقيرط ىلع عرز ىف عقوف هبكارم نم بكرم موي تاذ راعف هريسم ؛5
 ىلا ةعفدف بكرملا كلذ عرولا بحاص ظذخاف كسفأو /مديف عقرف

 يبا ىلا هرمأ ىقرف ىرسك ةبقاعم هنكمي ملف رمالا كلذب لكوملا

 وةثام رادقم هنبأ مرغيو هبنذ فديو سبفلا ائذأ عَحْكي نأ رماف

 نم كلذب لسكوملا جرخت عرولا كلذ نم سوفلا كسفا ايم فعض

 ٍفارشالاو ةيزارملا نم اطهر ىرسك هّجوف كلملا رما ففنيل كلملا دنع هد

 ©) 2 كصعن. 5) 2 هةغضلا. 6 82 ثقف. 8) آب 2 رمره

 ©) آل 8 ا!داثم. مل 28 هدصو# ديف. م) 2 دبام,



 الا
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 َبابسا «ريداقتلا ىئراجم الو* اوبس ركقلا دعب الو* ةدسافم

 اوينتجلا *": وكي“ الاثام'ءانتاك لو * انتاك نوكي الام لو < تواخولا

 اندنع هب. نوطحت ام ىلع اورباثتو تاهباشتملا رومالا هذه نم تالوذرملا

 انتيصخم ,عكبتنتو انطلكسا نب مكل ةاجنم انزما :دسسا فلا 7

 5 هبو نورصتقم ةيلع نح ىذلا لدعلا اماف انباقع نم مكل ةمالس

 اذا كلذ نوفرعتس نووتسم اندنع هيف متناف نوكلصتو مّلصن

 نيدهطضملا رمأ انسفناب انيلوتو فعضلا للهأ نع ةوقلا لعا انعذز

 علرانم مايا انلازنب ىلعلا لعال ةذذعضلا لها انعضخاو نيفوهلملا

 نيقحتسملا آلا اهبجوتسي ال ةبترم ةعضلا لها نم مار نم انددرو

 !0 ؛دنم رهظي ىسح ءالب وأ هدنع كجون ةدجانل فرشلاو ءابلل نم

 ءامهولمعتسمو انفيسو انطوس نيب نوقراف انا سانلا اهيا اوملعاو

 ام لواحو انرمآأ فلاخو انتامعن طمغ نف 4 يور نسحو تبنت

 ليكنتب الآ انروما طبضتو انباع, حلصت ناكن و ءاقافأ دعم هانيهن

 الو انناطلس داسف ىف ىعسو طقوس ه٠ ىذعتو انرمآ فلاخ نم

 ؛ةريغ انف اندنع ةداره نوجري الو اتم ةصخر ىف دحا نعمطي

 ىدحا ىلع مكسفنا اونظوف اندلق ىذلا هللا قح ىف نينفادم

 نا نوفلتت ام ىلع ٌةفاخ اما, نوحلصت امب ةماقتسا اما نيتلخ

 مانطيضو انكلم ريبدت ىف اندنع مك ناّذتعم ناتجح حالصلا

 انلعف نأ اوبسحت الو انددهتو انديعو اورغصتست الف انتاطلس

 ه» صّخرلا بانتجا ىف انيأر مكملعت نأ انببحا امناو انلوق نع رصقي

 م) 2 ريداقملا' 8) 2 هّْعضلا. «) 1, 2 اهوليعتسم. 2) 2 ةيور.

 6) 2 ىدعنت. /) ل1 ككَرَص
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 هلو* ةاربتسا كشلا الو* ةلجوم فقعلا الو* اقلم ىيقلاب ربلا

 نخالا الو* ةداع مربتلا ها « ةرجعم مرللا الو* افعض فاصنالا

 ردغلا الو* ةلفغ ةياعلا الو* القع بدالا الو* اَلُذ لضفلاب

 بر عرولا الو* انافع عنصتلا الو* اعييضت ةعاونلا الو* 5 ةرورض

 ىصقلا الو* امنع ةيانلل الو* اداهتجا هرشلا الو* ءانبج رذخل الو* ه

 ءخسلا الل* اعسوت فرسلا الو* !داصتقا لضخبلا الو* ةاريتقت

 ادلجت عذبلا ال* ءافلص لينلا الو* ةمع تعب فلصلا الو* اًفرس

 نيكملا الو* ةعينص ملاذنالا عفر الو* اقاقحتسا نامرحلا الو *

 31 يتلا الوخ !ةدالب :ثيقتلا ! الو“ نبتت, وىلختلا ةلو* ؛انرط

 ,ءافاصتنا شحكفلا الو* افعص نيللا الو* اكرذ ةياعسلا ' الو * ليسو 0

 كه ىف لثملا االو*.اعيقفت :غالبلا الو * ةغالت رذهلا الو*

 ءاظافح ملظلا ىلع ةناعالا الو * ةاتاوم ةنهادملا الو * اركش رارشالا

 ال ةصقتسا فيلا الو* ةفاكف وهّللا الو * ةعورم وفإزلا الو *

 /ةشعلا ءاطيا الو* اطيرفت نظلا نسح الو* اع ةلاطتسالا

 ا ناوتلا الو* ءافطعت  ةيرلا الو <: اسيبك. نشغلا الو*أ ةجيصن ؛5

 ةماقتسا لختلا الو* م« ةمارص هفسلا الو* ةةباهم ءابكلا الو*

 00+ زاك حفلا الو* .ةعش ىسلل ا ةلو*) ةتاعتسا ىغبلا» الو*

 الو* اطايتحا فيضلا 7 ةمركم دقحلا الو* ةيمح كتغلا

 ةبتاعملا الو * ةفرح بدالا الو * اظقيت قدا الو * اشامكنا فشعتلا

 0) 13 ةركاعم. 65) 1 ظرورص. 6) 2 ع 0 2 أرنقت 6آ ه1

 15 طهجعم ارينقت. 6) 2 افلض. مر ١ لادنالا م) 2 ىلحتلا.

 7) 2 افاصمدأ. 2 2 اطعغتح < م) © دوسشعلا ١( 7 ط0 اامقعتت
 10 1 خمارض»
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 ؛ىيدلا داع لقعلاو «كلملا داع ملكلا كلم موي لاقف ىرسك

 للا: نا ماعلا انهنيا ؛!ةركفلا قاله ةفتطلقناو, رمال كالم كرا

 انزطاو افلا مكعتسلف/ نتكلم كو ةيقدوبعلاب .مكتحو كلشي ل <

 متكصا دقو انرمال دايقنالا مكمزلاو مكيف ةموكلمل اندّلقو انزعب مكزعاو
 5 مكنم نلكاتسي الف هةخذعض ىللغا ىرخالاو وق لا اهادخإ نينقرف

 نم دخا سفن ٌققوتت الو اًيرق فيعض 5 نشغي الو افيعض قوق

 .انكلُيل ايهو كلذ ىف ناف هانعضلا لها نم دحا ميض ىلا ةبلغلا

 ىف ناف ةَبلغلا نَخأَيب لخالا ءالعضلا لها نم لما نموري الو

 «لواحت ام توفو هماوق ءلواحن ام لاوزو هماظن بح ام © راتتانا كلذ

 0 نم ءايوقالا 'ىلع فطعلا انسوس نم نأ سانلا اهيأ اوملعاو هكرد

 مسح هنع بذلاو ءافعضلا ىلع ةجرلاو و هبتارم عفرو مةبلغلا

 مكتجاح نا سانلا اهيا اوملعاو ' خيلع ىدعتلاو هملظ نع ءايوقالا

 منجا نسم: لكيلا: انتجاكو امكيلا انعجاح ليش د
 فيفخ ائدنع مكروما نم انب هولزنم متنأ ”امم ليقثلا ناو انيلا

 15 دب نوعلطضم رح امع مكن جكل 0 مكومشج نك امم للعلا

 انتكلم ىسح نودبحت امناو نوزجاع هنع متنا امل :انعالطضاو

 هنع مكانيهن اًمع مكسفنا متهس> !ذأ مكيف انتريس لضفو مكايأ

 الو * تاهباشتملا رومالا نيب اوليم سانلا اهيا < دب مكانوما ام .متمزلو

 الو * ةعاجش  ةرارشلا الو * ةبقارم ءايرلا الو * ير 50000

 هم الو * انيوف توغلا ٌقوحض الل* ةمقن هللا ةجحر الو* امزح ملظلا

 0) 2 ةفعض. .8) 2 شغي: . 0 2 هغصلا..::.24) طراشتنا
 6) لن 2 ليلك | مز 2 كتلعلا و) 2 هتبا نم. 7) 2 ام.

 2 2 هزوانن6 هنع امل. ) ط ةسارشلا.



 نأ

 دقو ثعبو ناورثونا ىرسك نب زمرع اهكّلم ةنس ةرشع عستو
 ه متوبن ىف ةكمب ماقف ةنس ةشع كس زيوربا ىرسك كلم نم ىضم

 ىضم دقو ةنيدملا ىلا رجاهو ةنس ةرشع ثلث هترتع ىلعو معلص

 ىقوتو نينس رشع ةنيدملاب ماقاذ ةنس نورشعو عست زيوربا كلم نم

 زيوربا ىرسك توم دعب اًبيلست مّلسو هل ىلعو هيلع هللا ىّلص 5

 ترهظ ىوأ تانب نأ اومعزو ؛ةنس نيتسو اثلث معلص دبع ناكف
 دالب نم اهيلأ تياطقس تيناكو ناووشونا كلم رخآ ىف قزرعلاب
 لاقف ىرسك كلذ غلبو هنم اوبجكتو كلذ سانلا عظفتساو كارتالا

 لاقف انضرا تّرغ دق ىتلا عابسلا هذه نم ىبجكت ,ثك دق ذبوملل

 ضرا لك نأ: نيلوالا رابخا نم روي اميف كلملا اهيا .ىنغلب فبوملا 0

 ةريسب باترا كلذ عمس املف عابسلا اهوزغت اهلدع اهربج بلغي

 ىلا اعيش هنوينكي ال نىيذلا هثانما نم الجر رشع ةتلث هجوف هلامع

 ةريس وس نع هوربخاف اوفرصناذ نوفرعي ال نيركنتم هتكلم ىافآ

 ةريسلا سب اوركذ هنم الجر نيعست ىلا لسراف همغ ام هلامع

 ناكو «ةريسلا لكع اومزلو هسفنا هّلايع طبضف ققانعأ برضف 5

 الا ماو ةقوس دالوا اعيبج اوناكو نينب ةّذع ناورشونا ىرسكل

 ةنبا نيناك هما نافذ هدعب كلم ىذلا ىرسك نب ةدزمره هنبأ

 هدعب نم هكيلغت ىلع هوبا مزعف ةكلملا نوتاخ هما ماو كرتلا ناقاخ

 بتكف هبحج ام هنع هيتأي ناكف هرابخأب هنوتاي انويع هيلع عضوف
 نابت هكلمل مت املف هنيد يف كاست سيئر هعدوتساو !دهع هل

 نب ةديمرغ هنبأ كلم ناورشونا تام ايلف «؛تام خنس نوعبراو

 ©6) 2 ةتوبي. 5) آلا 12 مره.



 "قز

 ىرسك ركذف همس ىلع «كباب محي ملف امهب رهظتسي نيذللا

 دهسا ىلع زاجاف 2 كباب ىلع ه«ضروتعاو 0 ىف امهقلعف 5 ىيرتولا

 نم: هل. نم رثكأ : ناكو .عردو ترد فلا ةعبرا ةامكلا كّيسلا لاو

 نم 7 ىكباب ماق اماف عردب ىرسك لضفف مرد تملا ةعبرأ قزولا

 5 ناك ام ىلع ىنملت ال كلملا اهيا لاقف ىرسك ىلع لخد هسلح#

 مسحو فاصنالاو ةلدعملل وةبرذلا الا هب تدرأ ايف ىظالغا نم

 اندوأ ةماقأ هب كيري اميف دحا انيلع ظّلغ ام ىرسك لق 7. ةاباخت

 ءاودلا برش لجيلا لايتحاك هتظلغ هل انليتحا الا انكلم الص 1

 دارف ةريغص 1 7 [ركسك تمناكو اولاق «هتعفنم نم وجرب ' هيركلا

 0 ةروكو هرخ دومرغ ةروكو طريسرهب ةروك نم اهيف ناورشونا ىرسك
 0 ا 9 0 ىكلذب اخ 0

 ىلع ةيرق 7نوفسيطو ىثادملا هو »نوفسيط ح بسط ميساسط

 خةيطبنلاب اهل لاقي جلت ناديا وتصس هنس لفسا ةلجد

 15 قود ريت جوسطو فذاولك جو سطو رزاج : . يوسطو 0 منوفسيط

 «ىلَملا رع عرعتي لولَج جومسطو

 00 كلم نم تيقب نينس عبس اهنم ةنس نيعبرأ لعب ثعب

 0) ]ب ككفاخ. 6) 2 هدفت هائ156 15 مططخققو هد6 168 0عاتتع

 نيرقولا. 6) 2 هدمع# ضرتعاو. 2) 1, 2 كباب 3766 نط ف 1 068-

 هتف 06 هطقواتم ب. 6) 2 هدسوأ نم. 7/) آب 2 كفاق. ىم) 28 هيردلا

 7) 8 هاياحملا 22 ركشك. 801: »ريش رهن. 8 روباسوسخ لوم.

 11 442. 7 2 ىظوكدز آن ىَّخوحاب < ملط ريقسيط 1 روفسيط.

 هر 2 حمو فسيط.
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 نب ةكباب هل لاقي «ةيافللاو لقعلاب انورعم اهيبن باتكلا نم الجر

 ىتدلق ىق كنا كلملا اهيا ىرسلت لاقن دنل,ل ناويد © ناورهنلا

 نونللا ضْرَع رومالا ىف ةظاغلا ضعب ىلا ليتك نا هحالص نم اوما
 نييدوملا ةبساحو اهتلآ لايكب ةقبط لك ذخاو رهشا ةعبرا لك ىف

 يف رظنلاو ىمرلاو ةّيسورفلاب لاجرلا بيدأت ىلع نوذخأي ام ىلع ة

 ةسايسلا ءارجا ىلإ ةعيرذ كلذ ناف عريصقتو كلذ ىف عتغلابم

 بيجملا نم 4ىظحآب لق اب باجيلا ام ىرسك لاقف اهيراج#

 كتلاقم ققكف ةحارلاب كعب بيجملا دارفناو هلضف ىف ايهكارتنشال

 شرفلا اهيلع هل طسبو ةبطصم ضرعلا عضوم ىف هل تينبف وماو
 الا ةلتاقملا نم دىحا نيقبي ال هيدانم ىدانو سلج مث ةرخافلا ؛

 للعفو اوفرصتاف مرماذ يف ىرسك ري رثو اوعيتجاف ضرعلل رضح
 ثلاثلا مويلا ىف ىدانف اوفرصنذ ىرسك ري.رثو ىاثلا مميلا ىف كلذ

 جاتلاب مركأ نم الو دحأ ةللناقملا نم نفلختي ال سانلا اهيا

 كلذ ىرسك غلبو «ةاباحص الو هيف ةصخر ال ضرع هناف ريرسلاو

 ذَخوي ىنخلا ناكو كباب ىلع ضرتعاف بكر رق هحالس مّلستق ؛5
 نيقاسو نيدعاسو ارفغمو ةضيبو انشوجو اعردو انافج سرافلا هب

 اهيف ًةبعَجو ادومعو مانيزربطو هتقطنم دمزلي و ازرجو اسوتو اكو
 سرافلا ابهقلعي نيفيفلم نيوتوو ةباشن نيتلثو ةاهرتوب ناسوق

 نيرتولا الخ مات السب / كباب ىلع ىرسك ضرتعاف اًيرهظ هرفغم ىف

 ه) 2 هتافكلا. 25) 1, كفافو 2 كفاف. 6) 195. ناوريبلا 1

 ©) 2 ىطخاب. 2 2 هاباح. 79 1 كفافز 2 كفاث. : و) ال2 ازرخ»

 1,) م انيزريط. 2 1: اهتمي



 نا

 ةحاسملا متتسي نأ لبق تامف 0 عضوو كتف !ةطاقشاب ١ فايق

 اهيلصفف باتكلا رما اهنم غرف املف اهمايتتساب ناورشونا ىرسك رماف

 نع اهطقساو تاقبط عبرا ىلع ةيزلل فظوو عئاضولا اهيلع اوعضوو
 كيملا/ ةلطسخ اداخ ناك نو ٍباَتكلاو ةرواسالاو ةيزارملاو تاتويبلا لها

 : 0 نيسمخل راج وأ ةنس نورشع هل تأي رن ادحا مزلي رثو

 ثعب ذكسنو هتاويد اهدّلخ ةخكسن يسن ثلك ىف عئاضولا كلت

 اوعنميل روكلا ىف ةاضقلا ىلا نعفذد ةخسنو يارخل ناويد ىلا اهب

 بحي نإ. زماو, ةدتع ىذا نوتسحلا بىااما كننعلا نب نال

 ىارس كلذ اهيف ىبجج ىتلا رادلا ىمسو مج ةتلث ىف جارشل

 10 مويبلا جرمشلاب فرعنت ىتلا ىو مجالا ةتلتلا راد هيسفتو 0 درهس

 باسلل راد ب امأ ىا اذه ريغ كلذ ريسفت ىف ليق دقو

 نومسي مويلا ىلا سراف غل ىف فورعم مالك اذهو ةديش باسو

 نع سوورلا 4 جارخ عفرو باسدللا ىنعم ىلع نيشلاب هةرمشلا جارشل
 ىلع ةقالا هتلن امع هعفرو تالغلا يرخ كلذكو ىتمؤلاو ءارقفلا

 اة ةلاذع ىوذ تاقث اموق كلذ ّلكب لكوو اهنم باصأ ام ردق

 كولما ؛ىل:نكي ارجو. خفاسصتلا] ارلع عنه :سسانلا نولمحو دا

 هنم. ملعلل بلطا الو مكحلاو بدالا نونفل عمجا ناك كلم رجلا

 ءاملع ربكا ناكو عهلضف خل فرعيو ةيكللو باذآلا لها برقي ناكو

 عتالقعو مجكلا ءامكح نم ناكو «ناكتكبلا ىب رهمج ب هرصع

 20 ىلو ىرسك ناكو هرهد ءاملعو هثارزو ىلع هلضفي ىرسك ناكو

 0) آب كرمَشَر ١ هريس 2 5) 0'هونفسةن:6 رامش. 2 0 آب كمَشلاو

 رمشلا. 24 5 يارخا. 0) 5: 2 ناكتغلا هل. 8[ة8. 11 4
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 نإ“

 ناك ولو اهوفع مودي الو اهوفص صلخ ال ايندلا نأ ملعي بيبللاو

 ضرالا ىيكي ىذلا ثيغلا ناكل اَذا ةبئاش نم ملسي ءىش

 ءىضيف ايمعو غتعبيف ادوقر سانلا أي ىذلا راهنلا ناكلو ةتيملا

 ناينبلا نم هيلع عدتمو ثيغلاب كتم نم كلذ عم مكف هل

 روض نم راهنلا رجاوه ىف مكو كلا نم هقوربو هلويس ىف مكو ة

 ةثك كتلوهي الو كّذح مجن ىذلا هليّلوُتلا لصأتساف داسفو

 نيد ىفو ىراصنلا ىقبت فيكو ىقبت ةكوش مهل تسيلف ميقلا
 ناف نميالا نم نكما رسيالا هذخ مطل نا مدس لا
 ىلا سباتملا ىف هنم ناك نم ترف هباككاو فاز شونا ملستسا

 معطملا صقنو فيض نم هيف اوناك ام ىلع مدون الو سبات

 نككنم نكي الو هقنع برضاف ةرواسالا نم عانم 01 نمو نايك

 خليبس لكن مداغواو سانلا لقغس نم عهنم ناك نمو ةفآر عيلع

 مهقلا لاكن ىف كنم ناك امم تركذ ام تدمهف دقو 8ل) ضرعت الو

 ووذ كلوا نأ ملعاف هما اوركذو فاز شونا منش اورهظا ىيذلا

 انيتشل ةدعيرذ فاز شونا متش اولعجن ةنطاب ةوادعو ةنماك داقحا 5

 ىف دحال صخرت الف ايا كبيدأت ىف تقو دقو انكذ ىلا ًةاقمو

 ىف فرصناف هضرم نم قوع ىرسك نا رث «مالسلاو جتلاقم لثم
 ةديف ىهتناو اريسا فاز شونا هنبا لخأ كقو هكلم راد ىلا هدونج

 نييضرالا تانغ ىلع نوعضي مجاعالا كولم تناكو اولا < هب رما ام ىلأ

 رشعلا ىلا سمشلو عيرلاو ثلثلاو فصنلا تامساقملا نم انورعم اعيش

 مهف « عيرلاو ءاكرلا بسح ىلعو ندملا نم عايضلا برق رحق ىلع

 هز 18 ليلرتلا» )دباب  ؟ان): 2, عيا



 ونبأ

 رصيق ناو ءانقدزي هل لاقي زاوهالا 'ىراصن نم الجر مرماب ماييقلا

 هذه نم هيلع ىبتحا ام درو صلصلا هلأسي ىرسك ىلا بتك

 هزكوأ ماغر لك ىف اديلع ةفظوم :ةبيرص ديلا ىدوي نأ ىلع ندلا

 ىف هيلا ههيجوتو هضبقب لكوو لذب ام ىلا هباجاذ ىغبلا ىرسك

 56 نيرخ هعمو كانه مورلا كلم عم ماقذ ئابتسحلا ىيورَش ماع ّلك

 0 ىرسك لفق انو ءالطب اسراف !ادجي ناكو ربخل روهشملا هكولم

 ماقف ص ةنيدم ىلآ ليو ىيدش ضرم هباصأ ماشلا ضرأ نم

 هكسع ةيافك هيلا لمكج رصيق ناكف لثامت نأ ىلا هدونج ىف اهب
 هذاز شونا ىّهسي نبأ ناورشونا ىرسلت ناكو اولق «صخش نا كا
 ؛0اهداراو اهب ابكعم ىرسك ناكو لامج تاذ ةينارصن همأ تناك

 اهنم كلذ ثروف تبان ةّيسوجملا ىف ليخدلاو ةينارصنلا كرت ىلع

 رماو هيلع بصغف ةنايحلا ىف هابا فلاخو فاز شونا اهنبا

 غلبو ماشلا دالب ىرسك ازغ املف روباسُيَدنج ةنيدم ىف هسبحب
 هلسر ثبو سبشل لا ىوغتسا صمح هماقمو هضوم ذاز شونا

 ا رخو نجاسلا رسكو زاوهالا روك وئاسو» روباسيدنج ىراصنا١

 زاومالا ريك نع هيبا لامع نطف ىراصنلا كقلوأ هيلا عمتجاو

 قارعلا وحن ريسملل ًايهتو هيبا توب عاشاو لاومالا ىلع ىوتحاو

 هيلا يرخ امو هنبا ربخ هيلعي 2 نوفسيط ةنيدع هتفيلخ بتكو

 لتحاو  هبرح : ف .شيكاو دونم اهيلا . هّجَو .ىرسك هيلا بتكف
 ه» سفن عيضاو مد نوهاذ لتقيف :كنع هسا قأي ناف هذخال

 ه) آب اًمَقَدْريَو 108. زارب 1 960. 2 5) 2 هكولق ىب نيرح. -0) ومس

 1015 آب 8 دازشونأ. 222) آب روقسيطو 2 روفسيط»
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 هدهجوو فيثتك شيج ىلع هدعب نم كلم ىذلا رمرع هنبال لقعف

 كلخ ناك ام ىلخ ”ةتم'ابقا اذإ ىتحح راسفأ ىكوتلا» نتا براك

 اولاق «فارصنالاب زمر هنبا ىلا ىرسك بتكف هدالبب فحنو هيلع

 رذنملا وهو رذنملا ىب ناعنلا ازغ ىناسغلا ةلبج نب ةدلاخ ناو

 مارهب رماب مق ىذلا وه لوالا رذنملف ىيتاعنو نيرذنم اناكو ريخالا 5

 اوذاكو ناورشونا ىرسك ىامز ىف نك ىذلا ىلاثلا رذنلاو روج

 ةلثقم رذنملا باككا نم لتقق :برعلا ضرأ موخ ىلع ىرسك لامع

 افدنك أ ردنلا بنتك" هليخوا ردنملا  للبا'' قاتساو/ ةمليطع

 ىلا ىرسك بتكق ةلبج نب كلاخ هنم بكترا امب هربخب ناورشونا

 ام كرو هباككأ نم لتق امو رذنملا «ةداقاب ادلاخ رمأب نأ رصيق

 هتيراح ىرسك رهجتاف هباتكب رصيق لفحج ملف هلاومأ نم فخأ

 ىوتحاف مورلا كي ىف كاذذا تناكو ةريزلل دالب ىف لغو ىتح راسف

 جبنم هنيلامو نيرسنك ةنيدمو اهلا ةنيدمو © اراد" ةنيدم: :لغ

 ةنيدم مظعا تناكو اهذخاف ةيكاطنا ىلا ىهنتنأ ىنح بلح ةنيدمو

 رماو قاوعلا ىلا هلو ةيكاطنتأا لها اهلها ءىبسو ةريزخلو ماشلاب 15

 ةيكاطنا ةنيدم كنب ىلع /نوفسيط بناج ىلا ةنيدم مهل تينبف

 وورسُخربر اهامسو اعيش اهنم رداغي ال اهرودو اهعراوشو اهنقزاب

 متل ر هكيمولا ريستا تادملا بداجد ىلا “ىلا ةنياكملا“ كو

 ىلوو ةيكاطنا هنيدمب هراد لثم ىلا اهنم ناسنا ّلك قلطنان اهيف

 0) ط دجو. 2 5) 8وامس !”هماستم» 06 3100[2اعم ”وهث ثراح 11. ه.

 938.1١ 6) م ةدافاب. © 1 2 ايراد نورت ع6 لصق آب هد أرأذ ةتتن

 2221226 6) ] 1” ايس م ]1 روقسجطز 1 روفسيط». 9) 2 اورسخربر.
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 هيف فرشلا عامتجال ىرسك نم هدنع رثأ يف ىكي مث دالوالا نم

 هدبح ناببق نكي. ملف ىظلا ءىس ىأ «ةنظ هب تناك هنأ ريغ

 ف كل ناضخلا ليم ايل داس إب 2 هل لاقف اهيلع

 اهعنيوم ريغ ىف ةنظلا ناو ةنطظ كب نا ريغ كلملا روما عمج
 ة ىف عقو اًمم هيبا ىلا ىرسك رذتعاف لاعالل ةطبحمو رازوالا ةيعاد

 ثلث فابق كلاذ ىنأ املف «هدنع هسفن جلصتساو كلذ نم هبلق

 ناورششونا وهو ىرسك هنبا ىلا رمالا ضوفف توملا هيضح ةنس نوعبرأو

 سانلل ىبز ىذلا ةرايزام نب كدزرم بلطب رماو هيبا دعب كلذ

 لهسو ءتايسلا باكترا ىلع لفسلا كلذب ضر مراكملا بوكر
 ؛0 هلتقب 2رماف دجو ىنح بلطف ملظلا ةيلظللو بصغلا ةبصغلل

 ةكلمملا ناورشونا ىرسك مسق رث «هتّلم ىف لخد نم لثقو هبلصو

 ناسارخ معابرالا ىحاف هتاقت نم الجر عبر لك ىَلو عبرا ةعبرا

 ةينيمراو ناجبرذاو لبكلاو مو ناهبصا ىناتلاو نامركو ناتسحتو

 ةكلام كح ىلا قارعلا عبارلاو نيركبلا ىلا زاوهالاو سرف ثلاثلاو

 15 هجوو ةماركلاو فرشلا ةياغ ةعبرالا ءآلوغ نم لجر ّليكب « غلبو مورلا

 ةاتسلياكو ناتسلبازو نانسراخان جتمفاو ةلطايهلا دالب ىلأ شلل

 لما هيلا عيج نقاخ موبجحنس كرتلا كلم ناو نايناغصلاو

 9و شاشلا ىلع بلغ ىتح 0 صر وح راسو لعتساو ةكلمملا

 ىرسك كلذ غلبو ىراخضاب ىلا ىهتاتاو فسنو شكو كنقرم»و ةناغرفو

 )2 ةنظ. ٠١ 5) 9785. نادماب 1898. 62 تاعيسلا. 5 © ,٠

 رهاوبر ١ 2 اب غلق 17 آب وجانسز 2عيوجتس : هل. اوبحتس 1 595
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 ةلجيلا اذه نع ىل 6 ليس جرخا 0 لاقف هدعب نم كلما

 كلو نم مانأ و ا هدم | لاسف فرش ميدق هل لح ذي درا ىلا

 "| المحن اهنباو ةيراجناب رماو كابق كلذب حرفف كلملا 4 نوديرف

 ملف هانيهتا انك امع عجرو كدزم ناش نم انيلا لصنت فذابق ن

 اعيمج هيلا اوجرخت هيلا انأساو هقح هانيلظو هنم كلذ /ملبقن

 جنم كلذ لبقف هيلا اورذتعان هوكلم ىذلا دوخأ فساماج عايفو

 ةكلمملا رصق لخدف لبقاو قنعو فساماج هيخا ىع حفصو

 ىلا مترو هيلا نسحاو مزابجاو عب لبقا ىذلا شيلمل لصوو ؛»
 00 قابق نأ 9 دكا ليفأ م 0 ةيراجا 0 كلم

 ز 58 00 نيب اميف ةنيدم عل 8 5 00 0

 ةعبرا اهل لعجو ىلعالا ناتسا 7 و فابقربا اهامسو اهيف عنكساف

 ديزي اهيضف 8 تاناعو تيه اهنم ناكو ةرابنالا يوسط جيساسط 5

 نكسم جوسطو ايروداب يوسطو ةريزجل ىلا كلم نيح ةيوعم نبا
 ةينامث اهيلا مضو «لفسالا نابقهيو 2 طسوالا ذابقهب ةروك روكو

 ةريك فّشو تانانسالا ُُث ةاساسلل ةسعبرا ةروك لل ميساسط

 ةدع نابقل ناكو 1 جتا فس 1 ىَح نفح 00 ناهبصا

 هر 2 اذايق و قرا جوزلا 0 06 0021126 هاد 198 229ع6 هد
 ا هز[ اهنح ه) آط وكي 6 طل روقسيطو 9

 روفسيط. 217) 2 ليقي. و) 8 ابس 72 بنا در

 ةايدلل ملا 2 تانباجع 2 لب 2 ىححخ مب 12 ةيتنلاب
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 نابق لاف ةيكدوملا ىيد ىلا هعحف كتوم هل لاقي رخطصا لهأ نم

 ذابق لتقب اومهو اديدش ابضغ كلذ نم سروفلا « تبضغف اههلا

 سبح ىف هوسبحو كلملا نم هوعلخو هرذع اولبقي ملف جيلا رذتعات

 تا ناو ذابق اخا زوريف ىب فساماج عيلع اوكلمو هب اولكوو

 هاَبعختسم امايأ تكف ليك ا ئحا ذابقل "تسحلتاا نا

 طرهمرز عيف هتاقث نم رفن سمخ ىف يرخ رق بلطلا نما نا كأ

 زاوغالا قيرط فثخاف اهكلم رصنتسي ةلطايهلا وك رخوش ىبأ

 اهلزنف ناهبصاو راوهالا كح ىف ةيرق ىلا راص رث ريشمرأ ىلا ىهتتاف

 هلزنم بحاصل كتنب ىلا ذابق رظنف اهناقهد دنع هلوزن ناكو اوكنتنم

 ا١تيوع دق ىنأ رخوش نب رهمرزل لاقف هبلقب نعقرف لامج تاذ
 لعفف ىلع اهيطخاف اهْيبا ىلإ فلطناذ ىلقب تعقوو ةيراخل هذه

 تلخدأو تتيهف اهرهم كلذ لعجو هفاخب ةيراخل ىلا نابق لسراف

 لقعا تاذ 'اهافلا امل اديدش ارورس اهب رسو نابق: اهبا الخ هيلع

 اهسفن ظفح اهرما رث اتلث اهدنع ماقاف ةعيهو بداو لامجو

 5 عينص هيلا ىكشف ةلطايهلا بحاص ىلع درو ىتح ارئاس خو

 كلذ ىلا هباجاف مكلم عجرتسيل شيك هدمي نأ هلاسو هب دتيعر

 فلا نيتلثب هعم هجوو نايناغصلا ريح هل ملسي نا يلع طرشو
 هيف «صخش ىذلا هقيرط ىلع فخاف هاخا كيري هب لبقاف لجر

 ىلع لونف ةأرملا كلقب اهيف يوزن ىتلا ةيرقلا لون ىتح 4#ابحب

 ه« عم هيلع اهلاخداب رماذ امالغ تدلو اهنا هربخاف اهنع هلاسو ءاهيبا

 نوكي ام لمجاك هآرو هب ميهتبا مالغلا ىلا لخدف تلخدف اهنبا

 ٠ بضغف. 5) ةرهمر: .. 0 2 صخس. 4) ةءايحب. 0 1: 2 اهينأ 2 )0
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 ىلا ةزرتو ىرسك نق هولتق ىتح باك دوبرضف بك بح 2 هكا

 >بف تبرض نم الو © دوسسأ اهب عحي ل نأ هرمأو نميلا ضرأ

 امد توملا هكرذا املف لاوحا ةسمخ اهب ماقف هلتق الأ نادوسلا

 اورظنا لقو ىمرف هسوق لوانت مث ىقودنسا لق مث هباشنو هسوقب

 00256 ديف قولعحاو امهان كانقا ىلإ اونيات ىناشنا تتعقو تيح

 ىلا اهيلع اكلم لوي ملف ىراداب ءنميلا ضرا أ ىرسك هجو مث

 كلملا هيلا ىضفا ام دنع و ذابق مناكو اولق ءمالسالا مق نا

 ةكليلا رما ةرخوش_ ىلوف روغلا لبعي عاردلا بيحر داوفلا ىكذ

 هنود مالا ىلع رخوش ءاليتسال هب اونواهتو ذابقب سانلا فختساف

 كلذ نم فنا مت هكلم نم نينس سمخ كلذ ىلع ذابق ىضغاف

 ىلع هلماع ناكو ربكالا نارهم كلو نم ىنزارلا روباس ىلا بتكف

 مدق املف دينُجل نم هعم نميف هيلع مدقي نا ةينرطخو لباب د
 نذابق ىلع روباس ادغف رخوش لتقب هرماو هسفن ىف ام هبلا ىشفا

 لح رجول انواجم دابق وع ىشف اسلاجب هدنع رخوش دجوف

 هتجا رق مقنع ىف فقولا عقوف ريباس هقهوا ىتح رخوش هل ا

 رت نكحسلا هعدوتساو اديدح هلقتف سلجم لا نم هجرخا ىنح

 لجر هات نينس رشع فايق كلمل ىضم املف «لتقف فابق هب وما

 912 نورمك . 0( 82 رزه. هر ادوسأ . 0) 8 هدصع# نم.

 6 2 هدصوم ىمملا ضزرأ للا. . /) 2 ناكف. 2 2: دابق... :5) 2

 ارخوش
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 ىنذ كلو نم ىريجل 0 نب فيس جرخ نميلا لعأ ىلع

 نم هيف جب ام هيلا ىكشف ةيكاطناب وهو رصيق ىلا ىتحح ساون

 نكا ملف ناتوا ةدبع متناو ىنيد ىلع © كتلوا رصيق هل لاقف هل

 ة ىلع ةريمل مدقف ىرسك ىلا هجوت هنم سكي املف هيلع مكرصنال

 ببس ناك ام مراعنلا هل لقف هوما هيلا ىكشف رذنمل ىب ناعنلا

 اذهب انناكساو نميلا ضرا نع هانإبا رصن نب ةعيبر انج جاوتخا

 كلملا ىلا مع لك ىف ةدافا ىل ناف مقاف ناشلا نم اذهل الا ناكملا

 ىبعم كتجرخا .:تجرخ اذاف كلذ ناصح دقو نذابق نب ىرسك

 هيلع رماو نوجسلا ىف نك نمم رشكب ىرسك هجوف عفشتو

 فانأ نق اريبك انهش ناكو ءراجتاكلا ىب 6 زرعو هل لاقي ٍهنم الجر

 (: اوجرخ ىتح نزي ىذ نب فيس هعمو رجلا اهنم بكرف ةّبالا ىلا
 © اوفقاوتو اوقتلا املف هيلا راسف اقوسم ربخل غلبو ندع لحاسب

 ةينبيع نيب ىطخأ ملف هامرف تبا زردقو هل عوسأ بركات

 هرماب ىرسك دكنللا ادسكف جتدغلاب ىرسك ل اكو نميلا طدبضو

 20 «لعفف هيلا لابقالبو اهيلع فيس كيلمتبو نميلاب دوسا لك لنقب

 هسفن ىلإ © همضو جاقبتسا فيس ناك دق نادوسلا نم اياقب نأ

 م) 8 انادأو 1انابأ. 3) ط رزهوو آب زوكلو . 0 طروسوا3
 اودتاود. | هك وص.



 ع

 بضغف بح نم اهب رثوي لعجف لاومالا هيلع ترد نميلأ طبخو
 هتداق دلحا ناكو ةهربا موسكي ايا اوناف كلذ نم ةشبللا « ةيشاح

 نيتقرف ةشيبلمل نتفرصناو هدوعيابو 2 طايرا عنصي ىنذلا هيلا اوكشف

 ههدف برحلل اوفطصاو عربا عم ىرخالاو 5 طايرا عم اهادحا

 ةحو قف تعذوف هديرح ءباع 5 طايرأ عئدف دمنا زوبف زاوبلل ةهربأ 5

 فيسلاب « طايرا ةهربا برضو مرشالا ىمس كلذلو هتمرشف ةهربأ

 ءاعنصب ىنبو اماع نيعبرا كلذ ىلع ثنكف نميلا ناطلس ىلع

 0 ةةديلا ضراأ عيمج ىف ناو انيلتم !نساننلا ب را دعيت

 ةماهت لها نم لجر للذدق كلذ برعلا تعظفتساف « اهجاكت

 / ءاوسلا ةعوسلا ىلا اورظن موقلا مبص' املف اهيف ثدحاف اليل

 الأ هلعفي مل اولق اذه لعف هنونظت نم ةعببا لاقف ةسينكلا ىف

 ةعببلا هذه عع ترمأ هل ذكع ىذلا تيبلل بضغ نم ضعب

 ةذكم ىلا ريسملل رهجتو اديدش ابضغ كلذ دنع ةعربا بضغفق

 ليجلاك ليفب هيلا ثعيف ىشاجانلا ىلا لساف ةبعكلا مدهيل ج

 هصق ىق ام هما نم ناكف ةكم ىلأ راسف دومح هل لاقي ىسارلا

 هكلم ىف هفلخ ذهبا هللا كلعا انو اولق «ليفلا ةروس ىف هللا

 كتبخاو هيبا نم ارش ناكف ةعهربا نب موسكي هنبا نميلا .ضراب

 هدعب نم كلذ تام مث ةنس ةرشع عسن نميلا ىلع كثبلف ريس

 0 2 ةيساح 65) آب 2 طايزا. , ©) 1م اطايزاز 2 اطابرأ.

 412 تاكا. ه1. 2 اهجح. ' م) 2 اوسلا-
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 ىلا عجرت م زخسارف ةتات رادقم غلبتف كتم فقنع رانلا كلن نم

 اهيا ©« ساون ىذل اولذ دوهيلا نم ىميلاب ناك نم نأ مث اهناكم

 سيح تفند تسنا ناو لطاب رانلا هذه كتدابع نا كلملا

 ىلا عباجاف كنيد نم ررغ ىلع كنا ماعتل 5 هللا نذاب اهانافطأ

 5 اوتا فنعلا كلت تجرخ ايلف اهووفطا © نا غنيد ىف لوخدلا

 ىلا اوهتنا ىتح رخآتت رانلاو اهنوؤقي اولعجو اهوحتفف ةيروتلاب

 نوهتف تأفطنا ىتح ةيروتلا نولتي اولار اف هيف ء2 ىنلا كثيبلا

 موق اهب ناكو ىراصنلا نم اهيف نم دوهيل نارك ةنيدم ىلا راس

 ؛هلوخدحلاو عنيد كرت ىلا مهاعدف لكبي ل ىذلا ميسملا نيد ىلع

 تيرضف رماثلا ىب هللا كبع همس ناكو هكلمب رماذ اوباذ ةيدوهيلا ىف

 نيقابلل ٌكَخو هيلع مضف ةنيدملا روس ىف لخدأ مك فيسلاب هتماه

 زع هللا مهركذ ىيذلا دودخالا باحتا جف اهيف هقرحاف ىيداخا

 كنم ىلا مراسف «نابلُعت وذ سْوَم تلفاو «نآرقلا ىف هما
 15 ةفقاسالا لتقف نم هنيد ليهاب ساون وذ عسفص ام هملعات مورا

 :شبللل كلم ىتاكنلا ىلا بتكف عيبلا همدهو ليجكأالا قارحاو

 ىلع جاخ ىننح ركلا بك رو خبهييظع دونج ىف و طايرآب ثعبف

 فيثو ىا ةيشبح ملك ءاعنص امناو رامَذ اههساو ءاعنص 7 طايرأ

 و ديهيلا لثقو 8 طايرا ْنأمطا املف ءاعنص تيهس كلتبف نيصح

 «) 2 شاون. 5) 1' ةزوانكو ىلاعت. )1 2 ب. 2) آن 1 ىب هلل

 18.1928. مرا نابلعت. "مر 1.17 راضق. و) 1:2 طايزاب.
 7( آب 1 طايزأ.
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 زوريف ءاجو ىدنكل كلذ ىريظ نيب اهمهف دق كلاسم ناتاخ
 هيلع فطعو ىدنكل كلذ ىف هدونجو وه طروتف ءكيمع ىلع
 ركسعم ىلع ناوشخا ىبتحاو ةراجاب جولتقف هتةنخارطو ناوشخا

 أريسأ ه ثبوملأ لخاو مركلأو لاومالا نم هيف ناك ام لكو زورق

 باصيب ةوملعاف رخوشب للا فدو زوويف ةنبا تخدزوريف فخاو ة

 هل ةفخن هكلم رأثب بلطلل سانلا رخوش ضهنتساف هدونجو زوريف

 ىتح ةريتك عومج ىف راسف دالبلا لهاو نجل نم سانلا عيمج

 رخوش ىلع مادقالا كرتلا كلم ناوشخا باهو كرتلا دالب ىف لغو

 هيلع ثري نأ ىلع ةحداوملا هلأسي هيلا لساف هتّدعو هعومج ةرثكل

 لاومأ نم فخا ام عيمجو هلي ىف ريسأ لكو تخدزوريفو « ذبوملا 0

 هدالب ىلا فرصنأو .عضبقو كلذ ىلا رخوش هباجاف هنالاو هنئازخو زوريف

 رق نينس عبرا كلف زوريف نب ه سالب هنبا زوريف كعب كليف ؛ هضرأو

 أولق ءزوريف نب ذابق هيخال هدعب نم كلما رخبش لعجنف تام

 كلملا عج عجرو ىمخللا ه4رصن نب ةعيبر تام زورمف نب ذابق كلم ىثو

 اديك «بعكا يب كايز عي ةعرو هنمداو ساون وذ عيلوف ريمح ىلأ 5

 نب /مّشج نب سيق نب ورمع نب لهس نب هديز ىب ملظلا

 بيرع نب نطق نب مرادج نب ثوغعلا نب سمبش دبع نب لثأو

 أولق هسأر ىلع 7سونت تناك ةباوذل ساون اذ ىمس اماو ناطحق

 . جرت ناكو هموقو وم اهدبعي ران نميلا ضراب ساون ىذل ناكو ”

 )2 كيوملا. 5) 1:2 فخ. 001785. شالب 1 882. 202 رضن.

 © آب كدإب. مز آن مدح مب مشخلا 0 ناديج ل 5 ةطقعا0 و

 6هدعد1. 1هطءآ1وهص 3, 12. 7) 2 شونت.
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 اعوج عانم كحاو ضرأ ىف دحا كله نا هنا مهدعوتو ةةسايس

 رف 'ةسايش هنفرالا كلك قل نيانلا  شاسف هب ةلولاو .لساعلا ند

 ىلا يورخلاب سانلا ىف ىدانو ايوج سانلا نم دحا اهيف 3

 نابيبصلاو ءاسنلاو اجولا نم سانلا مبسم جم ضرالا ند ءاضف

 افي لال ىسح ىلا ضرالا تداءو ءاهسلا لسراف هتاغاف « هللا ىقستساف

 هللا ةداع ىسحا ىلا سانلا عجرو نويعلا تشاجو راهنالا ترجو

 ىولا ةنيدم زوريف ىنبو بصخلو ةفائرلاو 5 ةغافرلا ىف مهدنع

 زوريفذاب اهاممو ليبدرا ةنيدم ناجبرذاب ىنتباو زوريف مار اهامدو

 هتارزو رثاسو © فبوملا هعم ٍيرخاو كونلا وزغل تنففاتو !ةعتسا

 0 ةريثك الاوماو نثارخ دعم ليحو 2 تخدزوريف هتنبا هعم ليحو

 ىدتو :«ركوش مسي ةقارزو: ءامظغ نم الجر هكلم ىلع انك

 اهانب مارهب ناك ىتلا ةرانملا زوج ىند راسو 9 نراق / هتبترم

 كارتالا كلمو خضرا ىف لغوو اهبرخاو كرتلا نيببو هنيب ادح

 دق هنا هملعي زوريف ىلا كرتلا كلم لسرف ناخ 7 ناوشخآ ذتموي

 ,: نتاخ لعجف كلذب روريف لفك ماف ملظلا ةبقاع هرّكدكو ىدعت

 ضرالا ىف هقيع ادنخ ايه نا ىلا عفاديو :برحلل ةعارك رهظي

 اةامخا ىف هيفرط نير ام دو عرذأ ةرسشع هضرعو اعارذ نووسشع

 ةيراخ يرخ رق بارتلاب هافخاو 7 ابصق هيلع ىقلاو فاعض داوعاب

 كلسف هدوذنج ىف زوريف هبلطو هنم مزهسنأ رمل ا هعقاوف زوريف

 ه) 2 هزودأو ىلاعت. 5) 2 هعافرلا . ه) 28 دنوملا. 2

 تخدروريف. 6 186. ارخوس 1 844. 7/0 1: 2 هتنيكم٠ وز
 8 نزف. 7) 100.راونشخا 1 814 هاه. 22 بر © 7 1 ها

 8 امغ. | 1 ط [ذشد



4 

 ثيدذل اذهو فورعم جرم وهو « ىاد ىمست سروفلا ناسلب .مالا

 جتفنت ؟اوك كانه ثتيدشملا ىف اوفصو امك وه عضوملا ىف روهشم

 «لكأر مو ماجأ برقب كلذو ريغ هل كردي ل ءام ىلا ضرالا ىف

 هيبأ ةريسب راسف مارهب نب درجلدزي هنبأ اوكلم مارهب كسل املف

 ناكو «دومرهو زوريف نانبا هلو توملا م نس ةرشع 5 عبس ة

 4 زوريف بره زوريف هيخا نود كلملاب درمره رثاتساف انس ربكا زوريف

 ناتسلباكو نايناغصلاو نانسراخ ىو ةلطايهلا دالبب فحل ىدح

 ىلع لخدف يلب ضرأ ىلي امم مظعالا رهنلا فلخ ىتلا .نوضرالاو

 هنود كلملا ىلع ةثاونحاو هابأ هيخا ملظب هربخاف ضرالا كلت كلم

 كلا عجرتسي ىتح شيج هدمي نأ ةلاسو هنم انس رغصأ وهو 0

 هند انس ردكا كنا اقلك نتح لاستا اما لإ كبيجا !ىل !لاقف

 ادح هل لعب نا ىلع لجر فلا: نيتللتب :هدمان روريف فل

 قحا هنا اوأرو ةكلمملا لها لج هعبتاو شيجناب زوريف راسف ذمرتل

 عجرتسا ىتح هبراحت هترارشو دزمر»ه ةظاظفل دزمره نم كللاب

 زوريف ناكو اولق ءهنم ناك اب هذخاوي رثو .هترثع دكاخا لاقاو كلملا ؛5

 كن هنلعا ةىرج ال انيح ملعقو هلوق لجتا باكو دود اكلم

 راهنالا /تراغف تايلابتم نينس عبس هناطلس ىف اوطخق سانلا نأاو

 توم رجشلا فجو صضرالا تم-اكقو نويعلاو هايلأ تاضاغو

 راهنالا رئاسو تارفلاو ةلجد ءام ّلقو د تكلهو ريطلاو مئاهبلا

 سانلا اوسوسب نأ لامع :ىأ ةنتكاو ا نع ةيعرلا نع جارشل زوريف عفرذ 0

 ©) ىقأاد ح هياد "11628. )5  2 عست 39566 عبس ه2 5.

 6 آن ومر 0) 2 هردعأل زورمف٠ هك 15 22 / 1 تا



6 

 اهيدياب اعابا اهبرضو اهب ةراهملا ودعو اهيف ىنلا ةراجشلو كلل

 كلت كرتلا تعمبو فقعاوصلاو لابخل ةّذه ىم دشا ةلئاه « ثاوصأ

 ابرق مهنم دكادبت تىلعجو ى ام نورحي الو 5 اهتعارف تاوصالا

 ٠ ترطقتف بلطلا ىف مزرهبو اباره اوجرخو مهركسعم ىع اولجات

 ةام ٌلكو هكسع منغو هديب هلتقف مارهب هكردأو ناقاخ ناتاخ ةبأد

 اع مارهب ىضمو ناتاخ ةأرما نوتاخ فخاو لاومالا نم هيف ناك
 ةيومأ ىلا ىهتنا ئتح رسايو لتقي هلك ةمويو هتليل كرتلأ راثآ

 كرتلا هل نعذا برقلإب راص اذا ىتح معراتآ عبتي يلب رهن ربع رث
 لَ 2 هنوزواجج ال غنيبو هنيب ملعي اًدح هل ىنبي نا ةولأسو

 ه0 1ىح- اهلعجو كانش تينبف ةرانع رماو ٍهضرا ىف الغاو اناكم جل

 ةنسلا كلث يارخ سانلا ىع عضوو ةكلمملا راد ىلا فرصنا مث

 ررخآلا رطشلا مسقو منغ ام رطش ةنكسملاو ء فعضلا لا ىف مسقو

 الذح اوهلف هنكلم لها رورسلا معف دعم اوناك ىيذلا هدنج نيب

 ليلكا راصو امهرد ىنيرشع مويلا ىف باعللا رجا غلبف اجاسهتناو

 15 سرح نس نورستنعو ثلت كلملا ىف هل ىّتأ املف مرا راج

 اهبلط ىف هسف عفدف شحولا ىم ا تعرف !ديصتم

 حيف مطتراف كل لل رمغ ىلا ضغم فرج ىف مسير هب تبهذنف

 ىف هبلطب ترماو ناكملا كلذ ىلا تجف هما كلذ غلبو قوغف

 لاقيو هوكردي ملف لمرلاو ىصخخل نم الالت اوجرخنتساف روهلا كلذ

 2) 3: 2 اناوضأ ١١ ١ 17::1)8لاهعارتب |: © تطغقت ا

 هنزواجك, 20 > فعصلا. 7) آب 1" ىرخالا.



 نم هيف ناك ام كرتف مارهب ىلا أبنلا ىهنتاو تاراغلا اهيف نشف

 ىكيصتيل ناجيبرذا كيري هنا رهظاف هودعل ىصقو وهللاب راتهتسالا

 فلآ ةعبس هلاجر لاطبا ىم بختناف اهيلا هريسم ىف وهليو كانه

 هاخا هكلم ىلع فلختساو ليخأ ه«اوبنجو لبالا ىلع هليح لجر

 ندخلا هباصصا نم لج: لك رماو ناجيرذا وكت. راش رق 8 قسرق' :

 هيسم نأ سانلا كشي ملف بلكو زاب هعم نوكي نأ ٍمبضتنا
 فارشالاو ءابظعلا عيتجان هكلمل مالساو هودع نم ةميره كلذ

 بحاص نقاخ ىلإ ٍهنم كفو هيجيت ىلع عيأر قفنآف جنيب اورماوتف

 غلبو دالبلا ةحابتسا نع هودصيل هيلا اهب نوتعبي لاوماب كوتلا

 عوضتل ىلع 3 نوعبج“ ةكلمملا لجأ ناو ابرام ىضم مارهب نأ ناقاخ 0

 اولق « لاومالاو كفولا رظتني هناكمب ماقف هدونجو وه نمأو رتغاف هل

 ذعم قاسو اهدولج ليحو روت فلا ةعبس حبذب رما مارهب نأو

 ذخاو ءراهنلا نمكيو «ليللا ريسي لعجو 0 رهم فلآ ةعبس
 رق ناجرج ىلإ نرخ ىتح رحبلا ةقض نطبتو ناتسبط ىلع

 اكسعم ناقاخ ناكو ورم ةنيدم ىلا اهنم مث است ىلأ اهنم © راس 5

 ال ناقاخو ةلقنم ىلع نم مارهب راص اذا ىتح ه نهيمشُكب اهب

 ىصلمل اهيف ىقلاو تاضفنف دنلخل كلتب رما هيلع نم اعيش ملعي

 ةنيدم نم عسارف ةئس ىلع ةرافلا فرط ىلع الوزن اوناكو نتاخ
 ىكلتل عفتراف اهرابدا نم اهودرطو دلل 3 ةراهملا كلت نع اولض ورم 0

 هزاز فينجر( .83) 2 ىفوقد ١ .ة)اط ليللا قه ءراسوملا قا

 0) آب 2 راص. 0 1, 2 ىنهمشكب .

 »ب



 ال

 دنع ةريحلاب بئاغ هنبا روج مارهبو افصتو ةنس ىيرشعو ىدحا

 نم ادحا اوكلبي الا سراف ءامظع تدهاعتف « فنروخلاب رذنما

 0 .راغسوناف مرتتاو 6 كترذ درازض 0 ىدت 0

 ةكلملا تاقدص بحاص ا را بتناك /شيبر ناصدش

 نم داجر اوراتخاو اوعينجاف 0 فرشلا ىلهأا نم ءالوم ربغو

 كلذ علبو قيلع 2 0ك 0 ىلإ لاكعد ناكباب نب وربستدرأ اظرناع

 بلطلاو جورخكلاب ما مارهب رذنم وما ر ىلإ كلنع ىو روسج مارجب

 00 خنيرم مدق ىنح مارهب راسف نامعنلا هنبأ دعم هو هببأ تأ ارتب

 ملف بابقلاو طيطاسفلاو ةينبالا ىف اهنم ابيرق لزنف و نوفسيط
 اوبانا نأ ىبلا اهفارشاو سراف ءامظع نببو هنيب رفسي ناعنلا لين

 15 :خلدعملا ل 0 0 نم 00 طسبو مارهب ىلا 7 اوباتو

 15 0 0 هتيبرت ىف هدنع هديب هثاكو امهمركاو ناعنلاو

 بنتسا امو « ةريبخل ىم هرقتسم ىلا هفرصو برعلا ضرا عيمج .هيبلأ

 عيطو هتيعر هيلع بنع ىتح هاوس ام ىلع وهللا رثآ كلملا مارهبل

 0 صخش ىم لو ناكف كولملا ىم هلوح ناك ىم ديف

 ناسارخ ىف لغوا ىنح كارثالا نم هعومج ىف ضهن ه«ناف كرذنا

 0) 78 فس دروخلاب. 6) الب 22 هكتتشتنتم . | © 8 تسفز أوس.

 © 1 2 2م 0 نع 131ة1ةءلعم 11. 6.110. 1

 8 نازل" مر 12. شييرذاستسجي 7 سمرذاسنسخح 0. 60

 !1. 0. 96. 2 وى آب روقسيطو 2 ريفسيط. 7) 2 اوباثا.



 هك

 ناطحق نىب برعي نب اينما نب .نالهك نا ليدز نكي نزع ب : سنع

 هنلاه ايور حمانم ىف ىَأر نميلا وما وصن ىب ةعيبرل عيكاتسا ايلف

 ىأر .اب امهربخاف نينهاكلا عيطسو فش ىلا ثعبف اهنم لجوو
 الا سسرأ ىلع نادوسلا ةبلغ "نم. نوكيا: اع انييليوات ف داربخات

 كلذب عمس املف معلص ىبنلا بمب رث مهدعب سراف «ةبلغبو .

 لكي لاقيو روداس نب دجتدري ىلا .ةاارمع هنبا هجوف ىنمنلا  .ضرا

 تينب فذتمويف ةريخل هلرنذ فاتكالا ىن روباس رصع ىف كلذ ناك

 مخل لآ عقو كانه نمف هتيب لهاو هتوخا هيلا وربيع مضف ةريلل

 املف ءاناطلس برعلا ىلع هل اءلعجكف ةرساكالاب اولصتاو ةريلل ىلا م

 هنخا ةجذج و ورمع نب ةيذج هنبأ هدذعب ىم ةفلخ تام

 ىدع نب ورمع هل تدلوف رصن نب ةعيبر نب ىلع هبع نبأ نم
 اكلم ةميذج لبي ملف تيدح هلو ىبلل هب راطتسا ىذلا

 ءابولا ذنبا ةيرام جيوزت ىلا هسفن هنعد ىتح انامز «٠ فنروخاب

 ذلا نزيضلا اهمع دعب نتكلم ةريزمل ةكلم تدناكو ةيناسغلا

 اهلثق م ةجبذج نلنقف روهشم ثيدح اهلو هل ناكو روبداس هلتق

 | ال دج نبل نداو. هعبجا يبا :ةقلخب كسل املج .هالوم ريت

 « ةخعيبر نب دعا ند .وب ورع ندر 551 نب 0 5-5 وهو ىدع

 اولاق روج مارهب نا .ىب درجلإي راما كلذ ناكو اولاق

 ةددوسس ىف 0 بصف ان دا فابم يع 606 0 رصعلا كلذ ىو وم

 0) ]ب 2 هرجع ةوطق 66© 01



 مدوفو اوهفواف معايا ةعيبر ةقباط# الا كلملاب مهل ةقاط «آلآ اوملعف

 ورمع نب نحر ميكتلا 5 نقنم ند افوع مهنم ةعيبر ىللأ

 ىرماعلا رفعج نب سصوخاأو صربالا نى د كيسبع كح ىئىداستا

 ع2ديسو ةخعيدر ىلع اومدق ىتح اوراسف ى طخ دكيز ىب 0

 5 ةعيبر مهتباجاف لثاو بدلك وهو ىلغتلا ةعيبر نب بيلك فثموي

 ناعنلا نب كيبل مهكلم ىلع لخدف ابيلك رمالا اولوو مهرصن ىلا
 ت.لقف اولتتفقاف نالسلاب كلملا مهيقلف اوراسو اوعمتجا رث هلئقف

 ريرجكل قدنرفلا لوقي كلذ ىو نويلا عومج

 ناكم لك كيلع ودعلا لون لاو ةنبا بلغت سراوف الول

 10 برثل ةدواعمل وهج مث الوح ثنكمف الولفم هضرا ىلآ كلم لا فرصناو

 بيلك هجوف ىزاز اوفاوتف بيلك اهيلعو دعم تعمتجاف راسو

 ةمالع ارن كقوي نا ميقلاب ىفدتلا اذا هماو همامآ ورمع نب حافسلا

 كاملا ركسعم فاو ىنتحح  داكيل حافسلا راسف هنيبو هنيب اهلعج

 احابص 7 20 0 - تيلك لبقاف ر انلا 0 3

 موثلك م

 انيدفارلا دفر ىوف كانكفر ىزاوتخ ىف ىقوأ ةادغ نكذنو

 عع ع انغوو اءاضّتا هلتق ريج داز نابهص لتق املف

 كلو نم هدعاطأ نمو هموق رذنملا نب ناعنلا قي ىمخاللا وصن

 37 0 0 هل تدعمتجان *كلملا رح تصتغاف ابس نب 01

 مز 2 ل نا. مز ط نقيم. هرآي سحعد 44 طا
 9] الل تضتعات ر 1 بدضتغاف .



 م

 كلملا تيب لحما نم ىكي رث هنم لجر بثوف ةيريبخا رهأ

 ىلوتساو هلتقف عبت ىب ورمع يلح تح" و نوكأ نابهص كلا لك

 دعم كلو ةيراحمل ةماهث ىلا ررس ىذلا هو لق كلملا ىلع

 تسغابت ترشئتنا ايل ادعم نا كلن ببس ”“ناكو ناندع ىبأ

 ذخأي الجر .ةيلع كلمي نا هنولأسي نابهص ىلا اوتعبف تملاظتو ها

 نب ترفل هيلا هجوف بورلل ىف ىدعتلا ةناخ هيوق نم عفيعضل

 انف نم ةآرملا دما" ةلاوخا ”؟تسعم» نال هل ةراتخاو ىدتكلا وزع
 مهيف رقتسا اهلف هدلوو هلعاب مهيلا ثرلل راسف ةعصعص ىب رماع

 لع رملشلا !يييعلا .ىما وبا ىفو وربع نب رخح هبا ىلو

 ىدعم هنبأ ىلوو ميفو سيق ىلع ليبخرش هنبأ ىلوو ةنانكو ؛

 ملأ كلذك اوثكيف ةعيبر ىلع سيق نب ثعشالا دج وهو برك

 الكل ف كتف قحاو لك ناكبهص رفاق درمع نب ترش "تاما نأ

 نب ربح مهكلم ىلع اوبتو كسا ىنب نأ رث اونبل ام كلذب اوقبلف
 لبان نب ورمع رضم ىلا هجو نابهص كلذ غلب املف هةرلتقف وريع

 نم لجرب كعبو ىناسغلا نامعنلا نب كيبل ةعيبر ىأو :ىمخاللا 5

 31 نقلا با لبقي نا ومار هيلا قنع نب قوأ نمي ريك

 فرصنا كلذ هغلب املف اواتعتسا كنانكو السا كلذ علب املف لنقلا

 نب ورمع مهكلم اوجرخاف ميمثو سبق تعيتججاو نابهص وكن

 اكلم ثعشالا لج برك ىدعم ىقبو نابهصب فكلف نع لبان

 نوزنغيل ه3 هلاعب رضم تللعف ام نابهص غلب املف 3 لع

 هر آب ىأأ.



 مثل

 ند روداس هنبال هلعب نم رمال لعكاف تيما هررضح نس نو يعبسو

 اوعطقف اليل كاتفلا ىم مهق لبقاف اهيف سلجف هتبق انتتيرتاو

 نب مارهب هينبا هدعب كليف «تايف هيلع تطقسف خنقلا بانطا

 هرعت املف كليات ماقف هدف هوبا لتقف املف نامرك ىلع ناكو روبات

 هنياصاف ةناسشمَب فى موف !قيصتم اموب جوخ لدم ةرشع تمرات ”ءكلمل

 نب روباس ىنب دجدزي هيخا نىبا ىلا ىصوأ توملاب ساحل ايملذ

 ىذلا درج د وحو ه«لعب كلملاب ماقف هنم انه رغصأ ناكو «روباس

 ناكو الب نسح ىلع قاكي ال قلخلا ءىيس اًقلغ ناكو ميثالب بقلي
 ,هاّمك ةريغصلا ىلع بقاعيو ترغص ناو ةذّلِر :* ىع زواجتي ال انانم

 هتظاظفل همالك ىلع ردقي دحا نكي مو ةريبكلا ىلع بقاعي

 هل كلوف نينواعنم نيفقفرتم 4 اراسببخا 3 0

 عضاوم ا رذنملا هل راتخأو راد تدناكو ةربشل ىلأ مارهبب رذنملا راسف

 . نا الا هتطاخ

 5 سرفلا ىم نيبذديمب هوبا هيلا ثعب بيداتنلا غلب املذ هتناضح ىسحاو

 ابهيف ليكو نيبدالا مكحاف برعلا نم نيبذوم رذنملا هضحاو

 ابيبل القاع يبرخو ةيسووفلاو بدالا ىف عوبو أدومدن ًاَشَن أشنو

 بكري ناكف 0 نايقلاو وهللا 0 رذسنيلا هنكمو ايهب دايبج

 درطل 0 ةتبرتيو هنيهلي تاجاتصلا هعارو بك رع بئاجذنلا

 هءاولق «لإب ةاخرو د 00 هب برطف لاذ كلت ىلع شحدلا
 عضعضت هموذ فارش عبت ىب ناسح هاخا عبت نب ورع لنق انو

 هاي 2 ىلع“ 5) 2 لذ« 6 م 2 اريخد ه1 تك



0[( 

 ةنيدم ىلع ىمورلا ىوتحاو رزاج ةرطنق اوغلب ىتح ىمورلا همزهف

 ةاملل نم هيف نمو هتناصخ رصقلا ىلع اوركقي رثو ه نوفسيط

 « مهاكنف مورلا عمج ىلا 3 فحرف روباس ىلا سانلا باثو دنع

 ذأ كلذ ىف مه انيبف مورلا كلم لسارو اهبابب ركسعو ةنيدملا نع

 6 فارشاو هب مه ىذلا مهناكمل مورلا ىحيا ىف طقسف هلتقم

 لاقو ىاف مهيلع كلمتي نا + سونايبوملا ىلا اوبلطف مهيلع مهودع

 (03 ل ىلا يد ىف ىل ,نيفلا ا ىف ىلع كلتا كيسل

 ءامظعلاو ةقراطبلا هل لاقف لوألا مورلا ىيد ىلع متناو ةينارصنلا

 كلذب مناكن اك اان ريغ هيلع مئذأ ام لقم ىلع اعيمج ىنكأ اناف 0

 غلبو ياتلا سبلو سونايبويلا مهيلع كّليتف كلملا نم افوخ

 ىقردقو ىتضبق ىف موسيبلا متكبصا مهبلا لسراف مهرما روباس

 ناينا ىلع ٠ سونايبويلا عمجاف الهو ايوج اذه مكناكع مكنلنقالو

 مهغلاخن ءاسورلاو ةقراطبلا هيلع قاف ةدوملا نم جنيب ناك امل روباس

 لعجو ةليللا كلت دابأ هراذنا ىف هدنع هدب روباس ل فرعف دانأو 1

 هتكلم نم مورلا تدسفا امم اًضوع اهريحو نيبيصن سونايبويلا هل

 اهنع اولقتنتأاف كلذ ىنيبيصن لها غلبو اباتك كلذب هل بتكو

 اهيلا روباس لقنف مهيلع سيفلا كيلمتل ٌةيعاركو ةينارصنلاب اًنض

 اهب قيقعف اهيف خنكساف ركطصا ىم تيبب لها فلا مرشع ىنثا

 ناتنثا روباسل من املف ءاهضرا ىلا مورلا تفرصناو «مويلا ىلا

 «) آب روقسيسطو 1 رويفسيط. 5) آل 5 فحرف.' 0 آن 17

 مهاخحذنف. 2 2 فارسا. 0 آل 1 سونامربلا 101 هت 8.

 7/) آد ةرشع



 نأ

 ىمس كلذبف ءادعالا ىم رسا نمي لعفي ناك اذكو مالخو هباككأ

 نيب اهطبر كعب اهلتق مث اهدعو امب هتنبال ىقوو فانكالا اذ

 كيبال ىحلصت مل هذا تسنأ اهل لاو اهاعطقف اهارجاو نيسرف

 زوريق اهامو رابنالا ةنيدم هل تينبف روباس رماو ل نيكلصت ال

 5 بناج ىلا ىتلا ىو ةنيدم سوسلاب ىنبو «ةريك اهروكو روباس

 «مع لايناد ىسج هيغ ناك ىنلا 5 لايناداس مست ىلا” قطط

 اميف نيكي ناكو 0 سونام رصعلا كلذ ىف مورلا كلم ناكو اولق
 مورلا هلم رهظإ كلم املخ ةينارصنلا نيد كلج نا لبق اوركذ

 لتقو عيبلا مدعو ليجالا قيركب رماو اهايحاو ىلوالا

 00 دندن يح ىناسغلا ىرزيضلا روباس لتق املف ةفقاسالا

 ىنح مورلا شويج هعمو مهيف لبقاو ناسغ ىم ماشلاب ناك نم

 هنييع هيلا فصنان مهربخ دتايل انيبع روباس هجوو قارعلا درو
 ركسع ىلع فرشيل اسراف نيتلث ىف اليل يرخن هيلع اوفلتخخا كقو
 6سونايبويلا مهب اوتاف مورلا مهتذخاف غنم ةرشع همامأ مّدقو مورلا

 ١ ماقف لثقلا مهدعرتو مهرما نع مهلأسف همع نباو كذملا ةقيلخ '

 برقلاب كنم روباس نأ هل لاقف هباحصا ىع اسم مهنم لجر هيلا

 كلملا راصو اعجار فرصناف هرذني ريباس ىلا لسراف خاخو قدومه

 هدونج ىف روباس هيلا يمخو © نوفسيط ةنيدم باب ىلا ىمورلا

 «) طاذا. 5) موعدنغ-ةغطخو دجله 11 16 لاينادانش ح لايناددانت .

 0 مهاطوط] صعدت ءوأذغع ؟مدت6 م0916825 06 سونأب ح سونايلا هن.

 1 840. 2) 1. 2 سوناموبلا . هم 2181هاهر 2 2. 11.6. 59111

 203. 6 آب ريقسيط : 18 ريفسيط.
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 لحاوسو رهشربا ىلإ ةمظكو نيركلا ةيحان نم بارعالا نم ميظع

 ىلع ناك ناسغ كولم ضعب قأو ةراغلا اهب ةاوئشف «هرخريشدرا

 سراف ةكلم تتتكمف داوسلا ىلع راغأ ىتح ةييطع عومج ىف ةريزلل

 ناك مالغلا عرعرت املف كلملا رمأ كول وحع نم نوعنتمي ال انيح

 ةنيدمب هرصق ىف مثا وهو :لبذ ظقيتسا هنأ همزر> نم رهظ ام 1

 نيلبقم ةلجد رسج ىلع مهماحدزال سانلا ءاضوضب ه نوفسيط

 رخآ رسج مهل كقعيل لاقف ربخاف ءاضوضلا اذه ام لاقف ىيربحمو

 رهط اع اوربتابتو -اولعفف ربدي .ىل رخآلاو لبقي نم اهدحا نيكي

 درجت 28خنس ةرشع سمخ هل نتا املذ هتيلوفط عم هننطف -ىم

 نم درطف رهشربا ىلا راسو بهاتف هنع ودعلا ىفنو كلملا طبضلت

 لعف كلذكو :لتق ثتبخا مهلتقو بارعالا ىم اهيلا راص ناك

 ىلع ىتلا هتنيدم ىف هصاحن ىناسغلا ىنزيضلا ىلا راصف ةريزجلاب

 ءةكيلم اهمماو نزيصلا ةنبا نا اومعزف ةقرلا ىلي اع تارغلا ئطاش

 ناك نزيضلا ناو ىسرن ةنبا /سونتخت روباس ةمع اهما نأ اومعزو
 ىلع 7 ةكيلم 0كتفرتشاث + نوفسيط ةظةنيدم ىلع راغا ام اهابس و

 ىلع هتلساف هتقشعف روباس تارف اهيبال رصاح وهو روباس ,كسع

 كلذ ريباس اهدعوف اهجوزتي نأ ىلع اهيبأ ةروع ىلع هلدت نا

 جتفب ترمأو اومان ىتح باوبالا لحا سرح صلب تركساف تلعفف

 فاتكا علخو هلتقف نزيضلا فخاف هدونجو روباس لخدف بابلا

 2 5 ةرخر يبس كذرأ . 2)6 اوتشف. 01:2 ريوفسيط. ©) آل
 هرصعا نس. ) '1"هطوتتأ 12 طوطصسسم ةريضنلا 1 829 هن :ةممظاو ه6أ

 ةوةمعس عدم 211 8ع26 06 ورم 1. مث) آن سون د 9(

 تفرشأو .٠ 7) 2 هدتوؤ ةكيلم .



 ل 413:10 ل |
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 بحاص ةفيلخ ه سونايريلا روسأ كق روباس ناكف بالين اهنومسي

 غيل هيرو هلل نا وس تسلا را نع فتك س0
 اهنم غرف املف اهانبف لاومالاو مورلا ضرأ نم سانلا مورلا كلم

 تاو. نساتلا-ئوغاو فسيدنرلا قام رهط روباس نام فد هك

 5 ىضفأو ةنس نيثلثتو ىححا روباس كلمو هب رفظي نأ لبق روباس
 خلسف هب رماذ ىنام 5 فخاف روباس نب زمره هنبا ىلا هدعب كلملا

 وهف ريباسيدنج ةنيدم باب ىلع هقلعو ىبتلاب ههاشحو هدلج

 زهره نىب مارهب هنبأ ىلا كلملا دنساو «ةنس نيتلت كليف اعيمج

 18 كلم مت“ مارهب ب مارهب دنيا قدم مك كنس هرسع عل حل
 هنبأ كلامف تامو نينس عبس كلمف مارهب ىب مارهب نب © ىديرن هنبأ

 دلو هل نكي رو تامو نينس عبس كلمف ىبرن نب 4 نادزمرف
 عضوف ياتلاب رماف رهشال الماح تناك هتأرما نا ريغ كلملا هقري

 مهيلع اوكلي ال نا سراف لها آمظع ىلا مّدقتو اهنطب ىلع
 15 ةورقأو روباس دهومس اركذ ناك ناف هل كلوي ام اووظني ىتح ادح

 ناو هكاردا ىلا كلملا رماب موقيو هنضح< نم هب اولكوو كلملا ىلع

 مهيلع هوكليف هتيب لها نم مهسفنال الجر اوراتخا ىتننا تناك

 ءعاشف فاتكالا ىذب زوبنملا وهو روباس دوهسو اركذ ةأرملا تدلوف

 كلم سراف ضرال سيل هنا نيضرالا فارطا ىف نادزمر» تام ام

 90 عمج دروف سراف *كلمم ىف اوعمطف دهم ىف ىبصب نوذولي مهناو

 0) آب سوبابربلا : 2 سودانربلا و 185. سونايرلا 1 8206٠ 5) 2م لخاو.

 0 1 ىسرت. 4) لهط. رمره 1 885. ه0 آن عزانتفو قصف 2 6

 رم هن ءطق2 26 0 عاشت :

1 
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 اجرح «لعفت هلبق كولملا تاك امك وزغي الو هنيب مربي ال ةئس

 عبت وهو بركيكلم نب عبت هنبا هذعب كلم مث ءامدلا نم

 نيصلا ازغ ىذلا برك وبا رمش جلوا ةئلك ةعبابتلا ناكو ريخالا

 تيبلل حبذ ىذلا دىعسا عبت ىناتلاو كنقريس ةنيدم برخأو

 بركيكلم نب عبت كثلاثلاو بهذ باب هيلع فلعو مئابذلا مارخل 5

 !ذته -عبت .ناكو ءاعبت نميلا كولم نم ةثلثلا ءالوه ريغ مسي ْزِلو

 ناكو روباس نب رزمره رصع ىفو ريشدرا نب روباس رصع ىف ريخالا

 ازرغ ىخلا وهو ناطلسلا ميظع نأشلا ريبك بركيكلم نسب عبت
 هلتق ىذلا كلملا روف دالوا نم وهو اهكلم لتقف كنهلا دالب

 نب زمر نب مارهب كلم ىف تامو نميلا ىلا فرصنا رث ردنكسالا
 عبت نب ناسح هذبا عبت دعب نم كلم رث ءريشدرا نب روباس

 ىذلا وهو نوني اميف سراف ضرا ازغ ىذلا وضو بوكيكلم نبا
 اونيزف نميلا ضراب هماقم ةّلقو اهب هوزغ ةرثكل ة.دريبخل ترجض

 كلذ ىلع اعيمج هوقباطف يلع هوكلميل هلنق عبت نب ورمع هيخال

 ورمع اذعف موقلا عم هيف لخدي رثو كلذ ىبا هناف نيعر اذ الآ :5

 نوميلا ىل هموقب فرصناو هدعب ىم كلمو هلتقف هيخا ىلع

 موولا ضرا ازغ ريشدرا نب روباس كلم املف ءرهسلا يلع طلسف

 مث مورلا ىف نختاو ه ةيقودبق ةنيدمو ةةيقولاق ةنيدم متتئاث

 داترببل زاوهالا ضرا ىلا راسو [4 قاورعلا ىلا راسو] قارعلا ىلا فرصنا

 ضرا ىم هب مهق ىذلا ىبسلا اهنكسنا ةةيحم : هيك نبا انكم

 اهلهاو طالين ءةيزوخلاب اهمماو روباسيَتنج ةنيدم ىنبف مورلا

 ه) 2 هلعفت. 5 5. 2 دينولاق. ) آب 2 هيفوكيف. 4) 098 ه8
 80126 811م61118. 6) آن ةخيردركلاب ر 2 ةيرواب .



 ب

 ىلا ربخل ماسربأ ىبضفاذ ميرم ىب ىسيع جيسملا لوسر هنا هربخاف

 نم تايآ جيشلا هاراو 0 هثودفو «دتمس ىلا رظنف هب اعدف ريشدرأ

 اولاق «0 وسب هجاه الو ريشدرا دنع كعبي ملف حيسملا تايآ

 لصوملا كلم هنايثاو 8 سيجرج ةصق تناك فئاوطلا كولم نامز ىو

 5 ناكو اهتدابع ىلع سانلا لمكو مانصالا كبعي !درمتم ارابج ناكو

 دق ام كلملا كلذ رماو هرمأ نم ناكو ةريزمل لما نم سيجرج

 كولملا ٠ ىيبأ لمكا ىذلا وه ريشدرا ناكو .«رابخالا هي نتبتأ

 عضو ىتح هريبكو رمالا ريغص دقفتو ريسلا مكحاو بتارملا بترو
 كولملا ىلا فورعملا هذدهع كهعو هعضاوم ىلع /كلذ نم ءىش لك

 ' هنولعيجو هب ليعلاو هظفح نوكربتيو هنومزليو هنولتتمي اوناكف
 ضراب اهنم ىثادم و تس ندملا نم ىنبو عنيعا بصنو عسرد

 نادوصره ةنيحتمو :ريشدرا مار .ةنيدمو هخريشدرا ةنيدم سر

 ناس رك كو يشدو :ناتسآ ةنيدمو زاوهالا ةبصق كو ةريشدرأ

 ىمست لسملاب ةنيدمو نيرججلاب ىتلا كو ريشدرا نآروف ةنيدمو
 ةكاشك ىذلا نميلا كلم دعسا دعب  كلمو اولاق ءريشدرا 8 داَزَوُخ

 وربع نب بركيكلم همع نبا همظعو هب فاطو هدنع ركو تيبلا

 نترشع كلف نامتالا, ىذ ورمع .ىنب ليس ,ىب دير ىبا كك 05

 6)ط ا ةتمس 5) 2-1 ةوحف.» هز ©. وس. 8) 1 سجللا

 هز:1:-2:ىنيبآ-“ 2) 2 هدسو# كلذ نم. و) لماط ةتسا زلنا

 ريشدرا زمره 1 820. ه) 1. دابسأو 190. ذاباتسا 1 820: 8

 21108 فابارننسأ : هع. لا 310عءاعو : 6ةوءاطتعطغو عدن ودموع تتل قطو اع

 20. طز قنا 12 ورخب هب لوم 11742
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 ةأرملا كلت لتقب ىنترما موي كتعدوتسا تنك ىنا كلملا اهيأ

 هب رماف هجارخاب رمف هيلأ تدجاحا دقو اموتح اقح ةيناغشالا

 دق هريكاذم هيف اذاف ريشدرا هاراو هحتفف هيلا نا يشف

 0 نيضاصللل رده اك ريشدرأ هل لاقن قش فوج ىف تسبي

 مالغلاب ىنتنيأ ماسربال لاق رق كلذب ريشدرا حر فف مالغلا لاح هملعأو 5

 علخدا املف كلذ ماسربا لعفف هنارقا نم مالغ ةثام نيب ام هلعجاو

 ام هباشت ىأر روباس ىلا غلب اذا ىتح امالغ امالغ علمات هيلع

 ىطعي ناب رماو هملكي رلو هسفن كسماف هبلق هل كركاف هنيبو هنيب

 نيب اوبعليل ةبحرلا ىف ةرك يل حوطبيو :كلوص اعيمج ناملغلا

 يف ىدنع ةركلا عقت نا ّلّمحا ماسربال لاقو ناويالا لباقم هيدي

 كلوا عيمج فقوف كت نع ةركلا نتيعقوو لعفف ناويإلا

 كل 7 لإ هش انتخلاو "ردع "و" ناوسبالا تاب: ىلع" ناملغلا

 ىلع نيب نم محاقا هناف مالغلا الا هيدي نيب نم ةركلا لوانتيف

 لكم ريشدرا كلذ ىأر املف هيدي نيب نم ةركلا لوانتف هيبأ

 وهو هيلا تت نا همابو هب رماو هلبقو هيلا همضو مالغلا لوانتف هدي دو

 رمأو ةريثكلا عئاطقلا هعطقاو ماسربا مركاو هدعب كلم ىنلا روباس

 « قكلم ىضقنا ىتح طسبلاو مارحلا ىلع ماسيبا ةروص روصت نا
 نومعزيو مالسلا هيلع , يسيع ىلاعت هللا ثعب يشدرا كلم ىفو اولاق

 ةنيدم ىلا ةج هناو ريشدرا ىلا 3 هييراوح ه«دحاب ثعب هنأ

 يارس هل يستسا ىسما اذا ناكف ماسربا ىلع لزنف « نوفسيط

 هنيدو هتصق نع ماسربا هلاسف ليجنالا ولتيو © هليل ليط ىلصيف

 0111 دخان. 5 6 2 دتيراوح: ٠ 1و 11ط ريفستط: ا < ك] +
 هتابل.



 م

 اهلأسو اهيلا © ىضفأ ناك كقو بلو لامج تاذ تناكو كنواهنب 0

 كييطعا: نال ىدملعا نيج نابل ىف اهل لاقف هتربخاف. اهبسن 'ىع ا

 ادحا هتنيب لحما نم عدا ال 1 ناخرفلاب هللا ىنرهظا نا اجهع هللا ١١

 ماسربا فخاف اهلتقاف ةيرالل هذهب فلطنا لاقف ةريزو 5 ماسوبأ 52

 5 ماسربال تلق تيجرخ املف نما اهيف ذفنيل اهجرخاف ةيراخل كيب

 رسماو هلونم ىلإ اهبب فلطنا كلذ هل نيل املف رهشال لماح ىنا

 هلأسو ريشدرا هب ىناو هيلع متخو فقح ىف اهلعجن هيكاذم ذخاو

 ريشدرا رماذ اممي هيلا ياتكحيس هناف هزارحاي هنافت ضعب رمأب نأ

 ؛0 نمر نوكي: امإ لنيجاك امالبغ تدلو ةيرادل نا رق نويحاف قحاب

 ماقأ ريشدرأ ناو هدعب كلم ىذلا ريشدرأ نب روباس وهو ناملغلا

 ريسي لعجو فرصنأ رث اهكلم لتقف ليصوملا ىلا ءراس مث الوحح قارعلاب
 كلم 2قرطنس هيلا يحن ةماميلاو ىيرجلاو نامع ىلا راسف

 ناو اولاق «تببرخاف هتنيدمب رماو ريشدرا هلتقف هبراحت ىيركلا

 ,: مهمهم ركفم هدحو لخاتسم وهو ءاموي ريشدرا ىلع لخد ماسوبا
 هللا كاطعأ كقو 0 امومهم كارا ىل ام هللا كرمع كلملا اهيا لاقف

 لاق مهاش ناهاش مويلا تيناذ ئكابآ كلم كيلا هللا درو كتينمأ

 نادو ضرالا ىلع تذوحنسا دق ىنا ىننوحا ىذلا كاذ ريشدرا

 هيف تيبصنأ ىذلا ىكلم ثري دلو ىل سيلو كولملا عيمج ىل

 ومومأ راهظأا تيقو اذه هسفن ىف لاق ماسربا كلذ عمس املفخ ىسفن

 لاقف نينس سمخ اهنبا ىلع ىتأ ناك دقو ةيناغشالا ةأرما كلت

 0) 2 ىصفأ. 5) آب ماسربآ. )آب 2 راص. ©) آب ىوطبسو 2فوطنس
 هام. 1وط. 1 820. 62 2 هرصوؤاموب. مث) آر هاشنعاش.
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 ةّلذلا هيلع تيبرضو ليارسا يب لتقف لوألا رصن نخب كلو نم

 نوتسو تيسو ةنس اتئام فئاوطلا كولمل مث املف اولق «ةنكسملاو

 ناساس نب كباب نب ريشدرا ومو ناكباب نب ريشدرأ رهظ ةنس
 « كلما نمهب نب ربك الأ ناساس نب 5 سيرهم ىب ه. كيفاخ نب رغصالا

 در ىف بجحف رخطصا ةنيدع رهظف فساتشب ىب 2 نايكنفسا ىب 5

 لتقيو اكلم بلغي لزي ملف رومالا هل. تقسناو هباصن ىف سراف كلم

 ليش كلم ناخف ىلأ ىهتنا ىنتح هدب كنك ام ىلع ىبتخكإو ل

 ىبا ىقترا دقل هلسرل لاقو اظيبغ ًالتما هباتك هاتا ايلف هتعاط يف

 داعيملا نأ هيلا بتكو هب لفكج رو ارعو و ىقترم ىعارلا ناساس م
 ريشدرا فبسف ءامرهم لس ىف # ناجدرمرهلا ارك كنيبو ىنيب
 راسو ريشدرا هلتقف اولتتقاف هامرهم لس ىف ناخرف هافاوف ناكملا ىلا

 مث ارهش ماقف ناخرفلا رصق لزنف كنواهن ةنيدم درو ىتح هروف نم
 هكلم هل نيحنا لل اريح قي. الإ ناسا ىلا :رث ىلا ىلإ ناس

 نم هاقلتف قارعلا وكن راس مث الروح ماقذ رخطصا ةنيدم لونف

 ىتح راس رث ءعلتقف جلتاقف زاوعالاب فئاوطلا كولم نم اهب ناك

 هل فسوتسا املخ اهانبو اهطتخاف مويلا ىكئادملا عضومب ركسع

 ناخوفلا رصق نم اهذخا 8 ىتلا ناخرفلا خا ةنباب احد كلملا

 ه) 1856. كباب 1 813. 5) 186. سمرهم 1 813. 6) 2 0226+

 كلمل. 2) 2 دايدنفساز 125. رايدنفسا 1 813. 2 2 هدهه6 نم٠

 رز 2 161 هك 16د رمشدزأ . اقتترم». 7 ةنا 2 ناجدزمرقلاز
 195. ناجومرغ 1 818. 6) آم 82 راص. 72 آب 2 يذلا.
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 دعب كلم ىذلا كلملا « معني رساب ىب كيز ىب هللا دبع ىبا

 زازتبا نم فنا غلبو ًأشن امل ةديلع هللا ىَّنص دواد نب نميلس

 هريج كلما برعي نب بجشي نب آبس نب نالهك دلو لثابق

 تكلم نأ كعب كلذو ريج هيلا عيجن عرصع ىفو هل كلما ناكو

 5 نيتثام كلملا اوقراوت كولم ةعبس اوناكف ىميلا ضراب لواقلا

 راس رق هب رفظف هبراحن 2 نادم# كلم ىلا راسف ةنس نيسمخو

 ىطعأو ةدنك كلم ىقاو كلذ لثم هب لعفف رباجو سنع كلم ىا

 عيجتسا ابلف «نميلا ضرا عيمج كلم هل عيتجا ىتح رفظلا

 راكلذلو ةماهت ىلا دعس نب © نوطيقلا همع نبا هجو كلملا دعسأال

 102 نأ رمأ ىتح ربجتو ىدتعان برتي لزنف اهيلع اكلم هلعجو

 كلسم كلذ ىف كلسو اهب /هووّدبي ىتح اهجوز ىلا ةأرما ىتهت

 نب كلان تخأا تجوز نأ ىلا سيدجو مسط كلم قيليبع

 سدنا نوطيقلا ىلا اهب اوبهذي نا اودارا املف ةعاضرلا نم نالكعلا

 هيلع ادع ثيبلا هل و الخ املخ اركنتم نالكعلا نب كلام اهعم

 نم ناكف كلملا رتب ىمسي رهن ىلع ةنيدملاب لونف هيلا راسف كلملا

 او ايلات ءعضوملا اذه ريغ ىف هانبتك لق روهشم وه ام هنصق

 ' 9) ]ب 2 معنب رشاسب ٠ 6) 2 ةزوانك# ملسو». 60111 ًاريمح.

 4) 1 2 ناذي#. هه 1م 1؟ةلطنط نويطفلا 223 ها. 1ص شكا. 1

 4و2, 453. م18 وتس. اور طا ىلخ



 ا

 ةعضبأ اًماو تام ىتح كلام نب رهف دنع اروسام لؤي ملف عبارلا

 ةيس ثبخاب اهتوخا دعب نيكلم ريفقتعلا اهل لاقي ىتلا ىيهف

 اهسفن ىلا هتعد اهبجتا نيف اهنيع ىلع لاجيلا « ريختات تناك

 نم ىّتف ترصبا اهناو اهيلع ركني نا دكحا ردقي ال اهب عقوف

 ىف نيمالغ اهحقلاف اهب عقوف اهسفن ىلا هتعدف اهبجتاذ سيق
 نم رعاش ٍلوقي كلذ ىفو ةافوع رخالاو الهس اهدحا نتيمسسف نطب

 سيق ءآرعش
 هلياخ 4 ليخب ال ليمج ميسو 6ةاييفصو ةقئاراف يم كل

 ةلراهت سوسمشتلا ا 0 0 ٌةلَيَق 0 2

 ريتك كلملا ميظع ناكو ءرباجو سنع كلم رتانشلا وذ ناكو اولاق 0

 ؛رحبلا لحاوسو ةماميلاو نيركلاو نامع ىلع هكلم ناكو كن

 كلم .مجحلا ضراب اونك ىيذلا' فئاوطلا كولم ىف ىكي و .اولق
 دا ال ند دشأ نب /ناودرا نما ادونج -رثكا .الو اكلم مظعا
 ناولحو 6 ىذقناجرهمو و ناذيسامو ناذعو ناهاملا هيلا ناك لبخل

 كليو ةدحاو ةروك م لجيلا ىلا نوكي ناك امنا كولملا رئاسو 5

 همي وأ هنبأ هدعب كللاب مق تام اذأ مهنم كلملا ناكو دحاو

 هلضفب ليتل كلم ناودرال نورقي فئاوطلا كولم عيمج ناو

 ةنيدمب هنكسم ناكو كلملا لضفب مهنود هانا ردنكسالا صاصتخال

 007 جيسملا ثعب رصعلا كلذ ىفو اولق «ةقيتعلا كنواهن

 حّبص نب كلام نب ةعيبر نب ورمع نب دعسآ ناو اولق «مع ميرم

 © 29 ريحت. 5) 2 اًموع. 6) 15, 27 نيفض. 4) 2 ليتك

 0 1م رياك. آب ناودرا١ وز 2 ناديسام- 2) 1. 2 ىدفداحرهم .



 أ

 علغش لعجتو نيب عهسأب ىقلتف ةكدالب كالعا نع هبحاص «ىدي ىف
 كولم مهل لاقي نيخلا 2و هلعفو هنم كلذ ردنكسالا لبقف عسفناب

 لاج :ةنس نيثلث كلم كقو نسدقملا تيبب ردنكسالا كلع مك فئاوطلا

 ترهأ ًادتبم ىف 5 دنكسالاب .ماقاو «ةذنس ىيرشعو اعبرأ اهنم .ضرالا

 توبات ىف لعجن نينس ثلث هنفارصنا دنع ماشتلاب» نينس ثلق

 ةنيدم ةرشع ىتنثا ىبو ةيردنكسالا ىلا لمحو بهذ نم

 رك ةنيهتو برعلا صرب .ناوصن ةقيدمو رصم سر هر
 ىطاش ىلع ةنيدمو ناسهبصأ ضرأب كح ةنيدمو ناسارخ ضراب

 ةنيدمو نيورج ىدت كنهلا ضراب ةنيدمو ءادوديص ىدحت ركلا

 ؛ه قون .امو اولق «مورلا ضراب كلذ رئاسو ةينرق يدش نيصلا نضراب

 اوعقدو هريح مهكلم ىيذلا .كتلوا نم لججر لك 4 ىنج ركدنكسالا

 نولسارتي بادأآلاو ةيكحلاب الا هبحاص 8دحا بلغي نكي ملف بزل

 نم كحا ىغب ناو لئاسلا هيلا لمح لوعسملا باضا ناف لئاسلاب

 هيلع كلذ اعيبج اوركنا هزريح نم اعيش ءدصقتناو رخآلآ ىلع

 2 فئارطلا كولم كلذب ايف هبرح ىلع اوتعيجا ىدامح ناف

 مهتخأ نعلو معلسص ئنلا مهنعل نيذلا ةعبرالا كيلملا نأ اومعزو
 برعلا مح اوعطقيل ءعنص ىلا دوسالا رجل لقنب اومه امل ةعضبأ

 نتتععيتجاف ةكم ىلا كلذل .اوهجوتو ءاعنص ىلا مارأْل تيبلا ىع

 رهغل نبا لتقف علتاقت مهيقلف رضنلا نب كلام نب رهف ىلا ةنانك
 :هورساو ةقلث ةعبرالا كولملا نم لتقو بقعي رفا مترا , عسي

 0) 28 دي. ة1)5ب 2 هدالب. 0 196. 22621109226 ءأآدودنص 1

 420: 2 ئمحج. 2 2 هستمنا.. 17) 2 ترك
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 نبعف ميظعلا رهنلا ىلا ىهتنا ىتح هاراخب ىلع كلسف لحر رق
 ةزاغلاأ كللس مك ناسارخخ لمآ قو ةيومآ ةنيدم ىلا نفسلا ىف

 اجورمو اماجأ تراصف كاملا اهيلع بلغ دق ضرا ىلآ بخ ىنح

 كانه ىنتباف ضرالا نفج ىتح اهنع تكشف: ةابنا كلتي وماف

 اهامسو انرصحو ىرقو فيناسر اهل لعجو ناطق اهنكساو ةنيدم ه

 زاتجا مت سوناليم اضيا «ىمستو ورم ةنيدم 2و 3 سونامخرم
 دعب تينب اأو ذتمايأ «ىكت رثو ىرلا ىفو ىتح سوطو روباسينب

 دل نو راجل مك روج مارهتا نب ترجستوب !ىونزوريف# كيما[ ق ةكذ
 ىتنلا ةقيتعلا ةنيدملا لرنف قارعلا ىقفاو ىتح ناولخو لبخل ىلع
 تيب ىلا ىتح ماشلا كيري راس مق الرحح مقاف «نوفسيط ىمسق

 ترتو دق ىلا سيلاطاطسرا هبذوم لق اهب نأمطا ايلف «سدقلا

 ىذخاو مهنادلب ىلع ىثاوتحاو مكولم ىلتقل اعيمج ضرالا لها

 ىدحعي نم ىضرا لها ىلع اورفاظتي نا تفخ دقو مهلاومأ

 لك ىلا لسرأ نا تير دقو ىلع مهقنحن مهنوديبيو /مهنولتقيف

 ءانبا كو ضرا لك ىف ةسايرلا لأ نم ناك نمو فيرشو هيبن 5

 ىنيدلاو عرولا لها ىَأر م كاذ سيل هبدوم هل لاقف مهلتقاف كولملا

 ساننلا نراك ةسايرلاو ةقابنلا لاو كولملا ءانبا تيلتق نا كنا عم

 تتعب ول ىكلو كذعب نم اقنح شا كضرأ لما ىلعو كيلع

 ناسججتلاب مهجوتتف كيلا مهعيجتاف ةمابنلا لعاو كواملا ءانبا ىلا
 مهلغشت كناف !دحاو ؟دلبو ةدخاو ةروك مهنم لجر لك كلمتو ور

 ام ذخا ىلع مهنم دحاو ّلك صرحو كلملا ىف مهسفانتب كلذب
 و ل 5) 1 سوذاخرم . 6©) آن 17 ىمسيب 0) آب 2 نكي.

 6) آن 82 روفسيط . /) 2 جولتقيف. 0) 2+ كلذ.
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 رصنلا نم ىطعا امو لجبلا اذه رمأ ىنغلب ىق هنأ « سوانيف اي

 ىلع هحناصاو ةعداوملا هلأسأ هيلا لفو هيجوت ىلع تدنكو رفظلاو

 لك ىف ةواتالا ءاداو ةعاطلاو عمسلا ىلع ةدل ىنأ هغلبات ةندهلا

 هجاتب هيلا تعب مت ىضرا لوخد ىلا ةجاح هب 55 ماع

 5 ٠ ئنيصلا ريرخلو وَشْلِو مقاقلاو وبلا نم هضرأ فحت نم ايادهبو

 فاو ربنعلاو كسملاو ةينيصلا جورسلاو ةيدنهلا فويسلاو

 ردنكسالا كلذ ضبقف 4 ضيبلاو كعاوسلاو عوردلاو ةخضفلاو بهذلا

 ةنمألا 3 / راسو نيبصلا ضرا « بّكنتو هركسع ىلآ اعجار راس

 وجاي 5 ٍنيترقلا اذ اب اولاَقَق اهتصق هوانث لج هللا صق. ىتلا

 ,دق ام مدرلا هثانبو هتصق نم ناكف ضرآلا ىف نوكسفم يوجامو

 اولاقق ممالا كلت سانجا ىع علأسف هباتك ىف مهب هللا ربخا

 الق كلذ ىوس ام اًمذ ٍهنم اّنم برقلاب نم كل ىمهسن نكن

 املف ىرامُكو #كسنمو سيراتو : لبواتو يوجامو يوجاب © هفرعن

 ىللا عقوف منع لحر ممالا كلت نيبو منيب كسلا ءانب نم غرف

 ,: نع نولزتعم علاجر روعشلا بهص ناولالا رمخ سانلا نم ما
 ميوزتنلا مهنم دارا نمف ماع ّلك ىف مايا ةتلث الا نوعمتجج ال ماتاسن

 هتعفد هتمطفو اركذ ةأرملا تحلو اذاو مابالا ةتلثلا كلت ىف يوزتي امهاف

 /اهدنع اهتسبيح ىنتنا تناك. ناو مايالا ةئلثلا كلت ىف هيبا ىلا

 ماسجا يول. اموق ىأرف ةتاغرف ىلا زاص .ىتح راسو. منع لكان

 هم ارهش ماقاو اهلونف كنقرمم ىلا ةناغرف نم مراسف ةخعاطلا هوطعان لامجو

 «) 2 سوانيف . 5) 2 هدصعأ هل. 0 2 ىنيصلاو. )2 نعيبلا . ل

 ككبت ٠ 7) آب راض و) 002. 39111, 98. 7) 2 هسوؤ دب. 22 ©

 1: ليوان. ؟. 152 17-21"هلعشط 298 هذ هدمت». 50 18.2 كيسنم. 7) آر هدنع.
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 مورلا ضرأ موي ىف راص اذا ىتح اعجار ًافكنا مث «هللا كش ام

 ةيروس 6 ىرخاللو 3 ةينوفاق « امهيدحال لاقي نيتنيدم كانه ىنتبا

 كنك فيك كواززو هل لاقف ىقشملا ضرا ىلا زايتجالب مه رث

 وكبلا كلذ نودو ةهلل هذه نم سمشلا علطم ىلا 4زايتجالا

 ربصي الو ميقلاب ةيبش هدم نال ىنفسلا هيف لمعت الو هرضخالا ه

 الا مرسآ رف ولو ريسملا نم كب ال لاقف دحا هجر نتن ىلع

 مورلا ضرأ عطق ىتح راسف تس ثيح كعم نحن اولق ىدحو
 هل اونعذاذ ةبلاقصلا ضرا ىلا و عزاج مت سمشلا ىيشم مي

 كرتلا ضرأ ىلا تراجف هل اونعذاف روخل ضرا ىلا عراجف ةعاطلاب

 الب نيبو منيب ىتلا ةزافملا غلب ىتح جضرا ىف راسف هل !ونعذاف م

 اريزو سلجا نيبصلا ضرا نم برق اذا ىنقح راسو اهبكرف نيصلا

 مالا ةفدلبا ستما ىلا هوماو. سلجم قف 2 نيوانيف ل لاقي هل

 ه لق هيلع لخد املف هيلا لصو ىنح كلملا ىصقو سوانيف وه

 نياو لاق ضرالا كولم ىلع طلسملا ردنكسالا لوسر انأ لاق تننا نم

 فلطنال ىنلسرا لق كلسرا اذ ابو لق كضرا موخ' ىلع لق هنفلخ 5

 تيبا نأو كءابح ىسحأو كضرأ ىف كرقا تابجا ناف هيلأ كب

 نب اراد نع لسف قا امب العاج تنك ناف ككضرا برخاو كلنق
 هنم اكلم مظعا كلم ضرالا ىف ناك له رهش ناريا كلم اراد

 هبلسو هسفن هبصتغأو هيلا راس فيكو اناطلس ىوقاو ادونج- رثكاو

 نيصلا كلم لق ء؟هرمأ لأ ام ىلا كنهلا كلم روق نع لسو هدكلم 0

 60) 27 اهذخا ٠ 5) ]ب هينوماف. 0 2. ىئخالا . 2) 2: رايتحالاب

 مال دحلا ١ ما عفا روزا جاتا  مزاط همنا

 هر 1 نيوانسنك



 ةقيب

200000006 

 مدني

 اهالاو امو برعلا ةريؤجو سوف ه«فلآ ةتلث سلدنالاو ةكانرفو

 ةعسو © برغملا ةكلم 5 ةقادتق رما ردنكسالا غلبو اولق «تسف فلآ

 ناو خسارف عبرا اهتنيدم ناو اهكلم مظعو اهضرا بصخو اهدالب

 ةرهس ةكلم ةقادنق ىلا ضرالا كولم ىلع طّلسملا كلم ا سوفليفلا

 6 ثعلا نم ىناطعأو دالبلا نم ىلع هللا كقأ ام كغلب كقف دعب اما

 ىنلا دادتالا تعاخو هللاب كنس 1 كنسعتف طاو ندنعميمم نافذ ةرصنلاو

 نففكو كنم ىسلبق أول ةفيظو ىلل تلو هللا نود نم ديعت

 ه هللاب الأ ةوق الو كيلا ترس كلذ تيبأ نأو كضرأ تبكنتو كنع

 كيغب طرف هب تبتك ام ىلع كلج ىلا نا هيلا نتبتكف

 نم, قظذااعا رفع ىْذت رض ويست نا تتش .اذإذ كسفني كا

 ىف اهيلا راسن ةيصعملا ليو اهرذنيو ةعاطلا ىلا اهيعديل هتعاط يف

 :5 ىلا عجرف بح ام اهدنع دججي ملف هتصاخ نم لجر ةشام

 ىتح هدونج ىف ىضمو اهيلا ردنكسالا ءرهجتاف هيلعات ردنكسالا

 قيناجاب اهكاتفاف رهش ىلع وصم نم ىو ناوريقلا ةنيدم ىلا ىهتنا

 ىلع اهدفاعق ءابناو صصق اهلو هل تناكف مثةقادنقلا ىلا راس رث

 راس رث اهتكلمم ىف ايم ءىثو اهناطاسب روطي الو ةلاسملاو ةعداوملا

 20 اسهيف راسف اهلخد ىتحح لامشلا ىف ىننلا ةملظلل اذصاق كانه .نم

 42 فالا١ )2 هفاذنق. 6) 2 116 برسغلا . .4) 2 ودعلا .

 0 2 رهجن . 2 م) 2 هقاذنقلا .



 مسا

 متيبلس لبقف هذونج هل ملستساو اليتق روف ىع عقنلا ىلجان هيلا

 ةافح ةارع نابرغلاك اس ىأرف نادوسلا ضرا ليخد ىتح راسو

 لكأ ابدجاو اوتنسا ناف رامثسلا نم نولكاي» ضايتغلا ىف نوميهي
 ندع لحاس ىلأ عطقف رجلا ىلا ىهتنأ ىتح رواجت اضعب مضعب

 هل ىنعذاف ىنميلا كلم نوفالا عيت هيلا جوخ نميلا .ضرأ نم

 نم هل فطتلاو هلوناف ءاعنص ةنيدم هلخداو ةواتالاب وقاو ةعاطلاب

 ذثموي ةنكم ,ناكسو ةماهت ىلا راص رث ارهش مااف نميلا فاطلا

 هل لاقف ةنانك ىب رضنلا هيلع لخدف هاهيلع اوبلغ دق ةعارخ

 جرخا مث مربلل اذهب الوزن ةعارخ نم ىنل اذه لاب ام ردنكسالا

 تيب ردنكسالا محو هيبا ىنبلو رضنلل هصاخاو ذّكم نع ةعاوخ 0

 تالص مهخناب نينطاقلا نانلع ىتبب لغم كلو ىف ىوفو مايل هللا

 نبا نع .ىورو «بوغملا دالب ميمي ةلج نم رجلا عطق رث وئاوجو

 اماس نص ةثلشلا هدلو نيب ضرالا مسق مع احون نا سابع

 ناحِيس ةلجدو تارفلا ةسيشل راهنالا هيقست هلل ضرالا طسوب

 ىلا لئينلا ءارو ام ما لعجو جلب رهن وهو 6 نوسبفو .ناحكيجو ؛5

 ءانبصلا ءيفنم ىلا 5 نوسيف ءارو ام ثفايل لنعجو روبدلا « عفنم

 كلذ .نم كارقالا نالبف خسرف فلا .نورشعو ةعبرأ ضرالا اولاقو

 انغلا .نيضلا ضراو مسرف فلآ ةئالث رول ضراو مسرف فلآ ةئلت

 فلآ ةفس نادوسلا رئاسو ةشبللو كنسلاو كنهلا ضراو حسرف

 فلآ ةتلث ةبلاقصلا ضراو خسوف فلآ ةتلث مورلا «ضراو خسرف

 ةخحنطو ةيقيرفا لقم اهءارو امم رصق قو ناغنك ضراو يسرف

 ه) 2 هدصوأ اهيلع . 0) آب روسفف. ه) خفنم . 0

 هرصءعا كلذ نم. 22 2 هذ ل هدتعأ6ه215 66 20.



 ام

 اي لقو هيلع عرج فمر هبو هرجح ىف هسأر لعجن لزنف اعيرص
 ٌتهعاف ككلم نيبو كنيب تيلخ كعرسم نم تملس نا ىخا
 شما. تنك ' كفيك ٠ قربتعا | اراد, لاقف دبا كل فا تيبحا ا لإ

 هب اوك عجيو  كولملا ا ناك ىذلا .كتسلا م ان نصا

 5 ةريثللا دونأل دعب كيرف عيرص مويلا انأ اهو ةواتالاب ىقوقتايو ةعاطلاب

 باهت ال ريداقملا نا .ئيخا اب ردنكسالا لاقف ميظعلا ناطلسلاو

 اكيشو لوزي ّلظ ايندلا امناو هنقافل يقف رقحت الو هتورتل اكلم

 هلئا ةضعي ءقتالك نا. اتملع ىف اراد .لاق ؛ اعيرس ىصنيو

 ىلها نم تفلخ نمل كبيصوم انأو ناف هاوس ءىتش لك نأو هةردقو

 ٠ ىنيع ةيق تناك لدقف ىتنبا هكَتََشور جوزنت نأ كلئاسشو ىدل.

 اذه لعف نم ىربخاف كلذ لعاف انا ردنكسالا لق ىبلق ةرمثو

 دعب هناسل لقتعاو اراد اباوج كلذ ىف ركي ملف هنم مقتنال كب

 الاقف اراد ربق ىلع ابلصف هيلتاقب ردنكسالا رماف ىضق رث كلذ

 مث تلعف دق لاق كدونج ىلع انعفرت كنا معوق مثلا كلما اهيا

 !5 ةيزغتلاب هتأرماو اراذ ما ىلا بتك- رث ءاتم ئتح امجإف امهب رما

 ىلا ريست نا ةيردنكسالاب كو هما ىلا بتكو ناذه ةنيدع اهو

 هيلا اههجوتو زاهج ىسحاب اراد تنب كنشور رهجاتف لباب ضرا
 دنهلا كلم روق وحأ رددكسالا ةصخ# رث «تلعفف سراف ضرأ كا

 زاوبلا ىلا اروف امد ردنكسالا ناو دنهلا ضرا مم ىلع ايقتلاف

 دز ناكو روف هنم اهلبتعاذ امهنيب انضعب :مهضعغب ناعنلل لكلقي لأو :

 زربو افيضق اليلق ردنكسالا ىأرف ايوق اديآ ابيظع اديدم الجر ظ

 ظ

 ش
 و

 ظ
 ش1

 ظ

 0 2 كتشور. 65) » صخخس.



 ع

 تحكدص املف انهلاو كهلاب انماو فقل تلق ام ا انيلعو كلوق

 نأ رما فقل ىلع قباطو متقيرط هل نماقتساو هتضاخ تاين هل

 هرسكت نا اهنودبعت متنك هلأ. مانصالاب انما دق انا ةماعلل نلعي

 ام اهسفنأ نع عفدتلف مكرضت وأ مكعفنت اهنأ متننظ ناف

 ىرما ةفلاخت ىف ةداوره ىدنع دحال سيل هنا اويلعاو اهب لك ة

 فيرفني وهأ م اعيبج انقلخ ىذدلا هلالا وفو ىهلا ربغ ةدابعو

 ليبقلا ردق ىلع سانلا لماعيل اهبرغو ضرالا ىرش ىف كلذب بنالا
 ىهتنا املف ضرالا كولم ىلا كلذب هبتكب هلسر تيضف ءابالاو

 بنكو اديدش ابضغ كلذ نم بضغ اراد نىب اراد ىلا هباتك

 ردتكسالا ىلا سمشلاك هتكلمم لعال ءىضملا اراد ىب اراد نم هيلا 0

 ةنداهمو دكهع سوفليفلا نيبو اننيب ناك دق هنأ سوفليفلا ىبأ

 اذه قناتك كنا اذا هتايح مابا انيلا اهيدوي لزي ف ةبيرض ىلع

 كرتع لبقا ال ث كرما لابو كقيذأت اهب 5تاطب ام نيلعأ الف

 هنئارخ زرحاف اراد نب اراد كلذ علبو قاوعلا ضرأ وك اهجوننم 6

 ردنكسالا ىقل رث هثانب نم ناكو ناذ# نصح ىف هدالواو همرحو

 اعبطم ردنكسالا لدي رز ةيتك عئاقو هعقاوف 2 ارفنتسم هاذاج

 ناذع لها نم نيلجر ىلا سد هنا مث اهنم ءىش ىف الو هيف

 هايثا اراذب ارهغو ابغبف امهبغراو هسرح ةطاخو هنناطب نم اناك

 عقوف هب اكتفف همايا ضعب ىف ردنكسالا فاص نيح هثأآرو نمو

 أراد ىلع فقو ىتح ردنكسالا لبقاو اراد عومج « نيضفنأو اعيرص

 6) © سكت. )١5 2 تاطي. ١0 2 اداحملا ١ 012 ارقتسما
 6©) 2 تضوعنأ.
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 اياقب نم لجر موولا ضراب ناكو ربكتساو اديدش اهتنع هما ءدب ىف

 سيلاطاطسا ىمسي فوسليف ميكح رصعلا كلذ ىف نيعفاصلا

 ردنكسالا وتع هغلب املق اعيش هب كرشي الو هب نيويو ههللا دحوي

 ىلأ ىهتنأ ىتح مورلا ضرا ىصاقا نم ليبقا هتريس ءوسو هنظاظفو

 ةهتكلم لعأ ءاسورو هتقراطب هدنعو هيلع لخدف ردنكسالا ةنيدم

 فاخ# الا قاعلا رابإل اهيأ لاقف هل بئاه ريغ هيدي نيب امثاق لثف
 نيذلا ةبابجاب ربتعت الو كيلع معناو كاوسف كقلخ ىلا كبر

 ىف مهوتع كتشاو مركش لق نيح هدللا ٍهكلهأا فيك كلبق اوناك
 مهو اديدش ابضغ بضغ كلذ ردنكسالا عمم املخ ةليوط ةظعوم

 ؛هردنكسالا نا رث هتكلم لهال ةظع هلعجل هسبك مما رق هب

 ىف هنم عقوف ريخل نم هب هللا دارأ امل همالك وبدتو هسفن عجار

 عمتساو هيلا 5 ىغصاف ءالخ ىلع هيلا ثعبف هبلق ريغ ام هسفن

 هللا الخ ام نو كّتلمل وه لق“ ام نا ملعو ةربعو' هلاثفاو هتطعومل

 كلذل لاقف «هنيقي مصو فحلل باجتساو ىوعراف ٌلطاي دوبعم. نم

 ؛ةرونب ءىضتساو كملع نم سبتقال ىتمزلت نا كلعسا ىناث كبعلا
 مشغلا نع كعابتا مسحآت كلذ كيرت تنك نا هل لاقف كتفرعم

 عمجو هيف لاعوأو كفذب ردنكسالا مدقتف مراكلا باكتراو ملظلاو

 ىلا دبعن انك امنا انآ اوملعا هل لاقف هدونج ءاسورو هتكلم لعا

 اودرت الف مكرمآ ىثاو انرضت الو انعفنت ىكت رث امانصا ميلا اذه

 900 هدجو ههللا ةدابع نم ىسفنل هاضرا ام مكل ىضراو ىرما ىلع

 انلبق دق جعمجاب اولاقف هنود نم هدبعن انك ام علتخو هل كيرش

 0) 2 )066 ىلاعت. 5) 2 ىغضصاو.



 منت

 ىلأ اهدرو اهفاعف ارفذ اهنم دجو اهترشابم دارا املخ دنطو ىلا هيا

 ةميقلا انهتجاعق. رفذلا كلذل لاتحت "نا اهرماو هثاسن“ ةتميسق

 امدو ةحكتقالا كلت ضعب اهنع بعهذف ردنسلا قست خخ شبشتكإ

 كنشا ام ىا ردنس لآ لاقف ردتسلا هكتار“ اهنم كجوف“ اراد: اهب

 اهعقاوو ةدشلا اهب ناي شراق ةغل ىف ةملك لاو ردنسلا: ةكتار و

 اهدرف: اهب تناك ىتلا هةفذلا كلتل ءاهنع هبلق ابنو هنم تقلعف

 مسا نم اهنا هل تقتشاف ردنكسالا تدلوف' سوفليغلا اهيسبا ىلا

 ةليل ءهلاق اراد تعمس ام ىلع 8 انهب "تجوع ىتلا ةبشعلا كلت

 سيفليفلا هّدج هاليف انهذ ابيدا ابيبل امالغ ردنكسالا ًاشنف- اهعقاو

 رضح املو ؛ ىأر ام هطبضو همزرح نم ىار امل هرمأ عيمج رم

 عمسلاب ةكلمملا ءامظع ىلا ' زعواو هيلا كلملا كنسا ةافولا سوفليفغلا

 مببا كلم آلا ةمحع هل نكت مل ردنكسالا كلم املغ هل ةعاطلاو

 «كلكلا ىلع هبراسم اراد ' ىب -اراذ ميخا- ىلا راسف مهب نب اراد

 مسيلصلا سوفليفلا نبا هنا ىويعزيو اذه نوبأيف مورلا ءاملع امأو

 اراد ىلع عنتمأ ردنكسالا ىلا كلا ىضغأو سموفليفلا تام امل ةنأو و

 هيلا بتكف هيلا هدب اهيدوي ناك ىتلا ةبيرضلا كلتب اراد نبا

 خَيِبا 2ىيب ناك ام ههيلعيو ةواتالا كلت ليك هرمأي اراد ىب اراد

 ىنلا جاجدلا نا ردنكسالا هيلا بتكف اهيلع ةعداوملا ىم هنيبو

 ىلآو كللذ ىم اراد بضغف  تدتتام ضيبلا كلذ ضيبت تناك

 كلذب ردنكسالا لفج ملف اهبرخإ ىتح هعسفنب مورلا ضرا نوزغيل

 اتمع ناك دقو ءابجحم ارابج اضيا ردنكسالا ناكو هب ابعي ملو

 ه) 5. 2. ةروفذلا . 2 3) 5. 2. هب. 0 2.ليعت. 4 2. ةزدنكم
 نم ٠ 6 2 ايككم .



 او

 برعلا تز مويلا ىلا مايزو « نويعبتلا مف هباحا نم لجر فلا
 او لتقف خيصلا (ضرا ىلا «اراس مك برعلا هو دخت

 نميلا ىلا اعجار لفق مث ميلا ىلا بارخ ىهف كلما ةنيدم
 راصف هنع كلملا نرخ ردنكسالا كلم نا ىلا هكلم ٌتماو

 5 نأو اولاق «ةتانك نب رصضنلا ا رصعلا كلذ ىفو اولاق «لواقملا ىف

 ىتح راسش مورسلا ضرا ىلا ايزاغ رّيجت كلم ا نمهب نب اراد
 اوقتلاف هدونج ىف مورلا كلم سوفليفلا هيلا يرخ هضرا ىف لغوأ

 هيلا اهيدوي ةواتا ىلع سوفليفلا هحلاصف اراذدل رفظلا ناكف اولتتقاف

 الاقثم نوعبرا ةضوسب لك ىف بهذ ةضيب فلا ةثام و ماع لك

 10 خنس ةرشع انننثا اراذل مث املف 2« سراف ىلا فرصنا مت هتنبا جوزتو

 وهو اراد ىب اراد دنيا ىلا كلملا ىنساف ةاولا .هترضح .كلملا يف

 ىلا كلملا ىضفا املف ردنكسالا عراقم ءشويرادب فرعي ىذلا

 ىلا .هبتك .مةخست تيدناكو..« ىغطو ربكتساو ربك اراد نب اراد

 نالف ىلا سمشلاك هتكلم لهال ه ىبضيلا اراد قب اراد

 اة نم كلم هرصع ىف فبي مف دن ريتك ناطاسلا ميظع ناكو
 ردنكسالا أشنو «ةواتالب هاقثاو ةعاطلاب هل عض الا ضرالا كولم

 رث هنا نومعويف سراف لها اماف هبسن ىف ءملعلا فاتخا كقو

 «ندهب ىف اراد مابا .ناور هعبجا" نيا ناك ىكلور نيوفلسلا 2

 سوقليفلا هكلاص مورلا ضرا ازغ امل نمهب نب اراد نأ كلذو اولق

 9 اهججوزت دعب اهلجو هتنبا اراد هيلا بطخن ةواتالا ىلع مورلا كلم

 6) 2 نوعبتلا . 65) آن. 2. راص. 40) ]نهد 0هدنع طصقط. آن. ©أ

 2. هد شونأر ذارادب . 102 17ة0طنط شويراد 1 92: سوسدرأد
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 كشي ملغ ةيناساسلا ©ل لاقي كلذلو ةرساكالا نم سراف كولم وبأ

 كلما نوببأ لكح ايلف هينا ىذعي كيلا ىضغي كلما ْن ١ سانلا

 امنغ ه ىنتقاف فلاطنان !ديدش افنا كلذ نم فنا ىفامخ هننبال

 اظيغ ةرضانل قرافو هسفنب اهيلع موقي لبخل ىف داركالا عم راصو

 رويل "ىلا ”ناساش:- كلو. ريعي مك: نمفا اولاق دب هيب ريصقت نها ع

 قام« تكلم.« يلرلا»اشاشو | ىدركلا ناساس لاقيف“ متغلا ئرب

 ترهجت اهنا مث « نهب نب ١ اراد وهو امالغ تيعضو اهليح مث ايلف

 اهلا جرخو مدر ها تدلك 8 9 نلغوأ ىنح تراسف ذ مورلا ضرال ةيزاغ

 ترسأو تمانقذ ىنايخ وغظلا ناكف اولئتقاو !فتلاف هدونج ىف مورلا كلم

 اونبف مورلا ىثانب نم نيثانب اهعم تلمح دقو تافقف تمنغو

 ثلاتلاو ناسارتخ ىلا رخطصا نم اهيف كّلسي ىلا ةجنكملا ىلع

 اهتنيل ىلأ املف «يخكطصا نم نيخ#رف ع درجاب أراد فقيرط ىلع

 :ندعقان أراد اهنياب تعدو :ةئلمملا ءاهلطظح تفيحلا عش نوتلت أراد

 كلام وبا كلع املو اولاق «رمالا هتّلوو ياتلاب هتجوتو كلملا ردرس ىلع 5

 عبق هنبا ممرمأ وكلف نميلا لعأ فارشا عمتجا ةملظلا فرطب

 عبت وه لب ليق دقو نارقالا عبت هتدجنل ىمس امثاو نارقآلا

 ابلاط نيصلا دالب كيري رهجت كلم املف «لاقي كلذ لك نرقآلا
 اهثانيب رمق بارخ ىو كنقرهسب رف اهيلا راسف هدجو هيبا رأتب

 اكم ىأرف تبتلا الب ىلا ىهتنا ىتح ةزافما بكر مث كيعاف »

 نيتلت اهيف ىكساف ةنيرم كانه ىننباف اًملثكم هايملا 6 رفاط اعسأو

 ©) 2 :ىتقاوأ78) النيل كلك 1: 0:12: رهاظا
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 لامشلا ةيحاث ىف ىتلا ةملظلا فرط ىف كلع هنا نوعزي ىخلا وهو
 اهيلا نينرقلا ىذ ريصم هغلب هنا كلذو اولاق اهفرط ىلع ىفدف

 عطقف .اهيف لوخدلا ديري رهجتف اريثك ارهوج اهنم جرخا .هسناو
 ايهتو ةملظلا فرط ىلا ىهتنا ىتح اهزواجو مورلا ضرا اهيا
 5 نم فرصناف اهفرط ىف ىفذف اهلخدي نأ لبق تامف اهماكتقال

 رمات نايدتسا نم نمهي .كنلمو اول + نيبلا نصرا قاتل

 نأ ليارسا ىنب نم رصن تم مابس ىذلا ىبسلا كلذ اياقبب

 ىضفي ' نأ . لبق سووت ناك ىقو ءماشلا ضرا نم .# غناطوا..ىلا اووي

 نب نييلس :ىب_معبخرا نب لاماس .تنب 53 تخاريا هيلا كلملا

 ا" دعم يرخم نأ ماو ملشلا را هتأرا اخا «ليبوز كلمو دراد
 امك هيف هنكسيو اياي' نب كيعي ناو ىبسلا كلذ نم ىقب نم

 كلذب ليبور بخ هناكم هيصنيف نميلس دونك دريو اولازي من

 راسو يجسملا ىنبو اهءانب داءاو ايليا مهب درو ىتح ىجسلا

 لعاو متسر دلو نم ههاع ردق نم لتقو ناتسج# ىلآ ىمهب

 15 ىنب نيد ىف لخد نمهب ناك 4 لقو اولق ءدنيرف برخاو هنيبب

 تناكو ىقانمُخ .هتائبا .يووتو ةيسوجملا ىلا عجرو .اريبخا هضفرف .لياوسا
 عضوف جاتلاب رماث هنم لماح غو توملا هكرداف اهبصع للعأ لمجأ

 ىتح اهرمال اوداقني نا ةكلمملا لها ءايظع ىلا رعواو اهنطب ىلع

 نا ىلا اهدي ىف .كلملا .اورقا امالغ, ناك نان اسهنطب ى ام_ عصي

 ””ناكو اولق «كلملا هل مّلسيف ةنس نيتلث غلبيو كرحيو بشي

 وهو لضفو بداو لقعو ءاور اذ. الجر فثموي نيهب نب ناساس

 ه) ؟ةعتمسكم هد 18 دمه2ع6 06 آن. متطاوم. 5) 1285. بحار.
 1 688. ه) اهطع لبابرز. 1 688. 2) 2. هيو كق .
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 ناتسج» للفا عمج مث تدم نيد ىلا اسبصو لوأ نع. اربخآ

 هنبا فساتشب هاعدف هنايصع اورهظاو فساتشب علخ هل ىيوف

 صضفم كلملا نا .ئنب اب هل لاقف هرصع..لحما شا نو ةنايجنِقسا

 تفرع دقو متسر لتقب الا اهلك كروما صلصت الو اينو كيلا

 نطل نم. م بخانا ةوقلاو ةلدشلا ىف هريظن ناو. هنوقو .هتلش و

 ىنثتا ميسببا دونج نم نايدنفسا 2 بختناف . ديلا رس مث نتببحا .انم

 هيلا فحنزو مننسر وك راسو مجكلا لاطبا نم لجر نفل رشع

 ىلا ذايدنفسا هماعدف ناسارخو .ناتسج» دالب نجد ام ايقتلاث متسر

 امهيان هيحاصل .امهنم دحاو لك زربي ناو لاتقلا :نم نيشيلمل .ءافعأ

 هيلع هدفاوو كلذب متسر ىضرف هباككا ىلع ىلوتسا هبحاص لثق 0

 هبحاص ىلإ ايهنم دحاو لك يرخو ًديحان ناركسعلا فقوف هفلاحو

 متسر نأ .الا اريثك .الوق كلذ ى مجكلا لوقيف نيفصلا نيب التنقان

 فساتشب هيبا ىلآ هدونج فرصناو نايدنفسا لتق ىذلا .2

 كلذ نم .نضرمف . هكينأ . نزح درماخن. .كايدنغسا هنبا باصمب ةوربخاف

 اردت ؛ ديحيفسا :ىببي :ىقييب يبا نبا ندا كلما لسيتساو: تايف 15

 «كله نأ ثيلي مل ناتسح#» .ضزرأ نم كقنتسم ىلا متسر عجر امو

 نيصلا ضراب هدينجو رمش كلهم مغلب امل نميلا ليعا .ناو اولق

 ةلوق قف

 ءْنكي للص ىما ا. كلام.ابا ميعتلا .ناجكم .

 0) 2. 9 م2680116 03120115 ىعذ. 6) 2. م9201 دابدتفسا و

 19. رايدنغسا . 16681. 0 2. بجتناف. 2 2) 2. بختناف. ها. 1

 ن : هل. ظ8قفطصقو



 ا

 هثاطعاو رمشل عوضبلاب ماو نيصلا كلم ىنعي هبحاصل يصن

 هلديل رمش ىلا ةراس هناو «دعدجو هيلع بضغف ةواثالو ةعاطلا

 هلأسو كلذب وّمش وتغاذ هب لعف امب َءآرج نيصلا بحاص ةروع ىلع

 هانأمو مايا ةتلث ىف عطق3 ةرافم هنيبو كنيب نا لاقف ىأرلا نع

 هاا نوم مصل ا ضل او لا

 ةزاغم هب كلسف لعفف هلامو هلهاو اًمْلَس ه«ذخاتو هدو : حيت

 نقلا اوهتنا الو املع اوريو ءاملا .ىفنو اثلث اورانس املف ار ال

 دهتيب لما قوو هب ركم ههنا هيلعاف تسمعز ام نيا هل اولق هام

 نا ا[ عنصاف كنكلعا دق لاقو هءلتقيس نأ ملع دق هنال هسفنب

 0 تن هعرد رمش عضوف عمطم ةويلل ىف كعبت نمو كل امف عناص

 سمششلا نم هب نكتسي هسأر ىوف دعم ناك كيدح سرتو هسأر
 نيدح قبح نيب توم اكدنا هل اولق نومكانملا ناك دقو اولاق

 الا حا هدونج نم فبي ملف اًشطع هسرتو هعرد نيب تاف

 املق ءريش ةصق ريغ ىف ثيدحأمل اذهب نكح انعمس دقو اوكله

 ةلوسر ىلا لاقف كلملا فساتشب ىلا سوجْما بحاص تشُئارز ناكو

 فساتشب هل نمات سوجملا ىحيا ىف ىذلا باتكلاب هاتاو كيلا هللا

 ءاهركو اعبيط هوباجاف هتكلمم لها هيلع لجو ةيسوجملا ىيدب نادو

 أرابج ناكو ناسارخو ناتسجم# ىلع هلمع ديحشلا متسر ناآكو
 ذابقيك ىلا ىمتني ناكو مسلل ميظع ةوقلا 4 كيدش ةماقلا ىيدم

 هو هنآبا : نيد .هلكورتو ةيسرجلا ف فداتشب ليخد' هغلب امل كلما

 هوثراوت ىيذلا انثآبا ىيد كرت لقو !ديدش ابضغ كلذ نم بضغ

 6) ظةدعتل. مرش 2.راص. ه) آي.امت. 0 2.كيدس .



 ار

 يلع هوكلمف كلملا نابقيك نب ةهبناّك نب «سيميك نب فسأل

 هبذايك نب راسك نب رصن تنضب همع نبال لقع ىيغارهلا نو

 قليا نأ ةرماؤز عليخت نم. لجن: كنلا 'رشع تبقا ق. :نايقيك قب

 نم ىللتق هل رفظلا نك نا نميلس نب © معبخرأ براحيف ماشلا

 راسف ايليا ةنيدم ملدهو لياروسا ىنب امظع نم هيلع ردقو

 كولم مزهناف ثاعو تاراغلا اهيف ىشف ماشلا ىلأ ىنح رصن نخب

 قوتف نيطسلف لونف سدقملا تيب نم © معبخرأ برو هنم ماشلا

 اهلخدف سدقملا 2تيب ةنيدلم درو ىنح رصن تنتخب لبقاو اهب

 ءانبا ىبسو فيسلا ليارسا ىنب ىف عضوف دحا هنم عنتمي ال

 امثاق اتيب اهيف عا>ي ملف ايليا ةنيدم مدهو ءامظعلاو كوم ا 0

 رهوجملو ةضفلاو بهذلا نم هيف ناك ام لجو دجاسملا « ضقنو

 لايناذ ىبسلا ىف ناكو قارعلا ىلا اعجار لفقو نميلس ىسرك لجو
 لزان وهو كلملا فسارهل ىلع محق ىتح راسف مالسلا هيلع ىبنلا

 توملا فسارهل رضح انو اولق «نيوسلاب هدنع لايناذ تامف سوسلاب
 و معني رساي تام رصعلا كلذ ىفو م فساتشب هنبا ىلا كلملا لنسا و

 نب ةعربأ ىب سيقيرفأ نب رمش نك رمالاب ماقو ميلا بحاص

 دنقرمس ةذيدم مدهو نيصلا ىلا هنأ نومعزي ىذلا ومو شدثاولا

 نأ كلملا رما هنا «كلذو هب ركم.نيصلا بحاص ريزو نأ نومعزيف

 هنا هربخاف ريش .للإ 1ححدجالا ةراشف هليبس ىلكو : هعدج

 0) 113«. سميك 11 121: 12. شونميك 1 045, 1181023 شنمبك

 8ر10 20201١ 0. 211 معبيخرأ. 0) 2. هرمعأ تيب. 6) 2. ضعن.

 م1 ىسانسول )821-11 معني قا 1) لنا ط )رمش 0135: ضدك
 8) ةب. 2. راصف. 83 8. عذجالا.
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 م 2 هن

 م

 ديلا ترظن انا نكست نا كذب دارا اهل نذاو نميلس نم

 نم ةنيدم 0 دالب 3 3 -ىب 00 نا لاقبو يع

 0 نب“ ئدوم بوغللا نالب قع هلماع- ىلا بتك ناورق نب كلما

 ة ىلا ريصملاب هومأب “نسيقل ناك هءالو نأ ريغ مجكلا ءانبا -ىم -ناكو

 ند ىسيم نو ديلا بنكيو اهريخ ملع خل ملعببل ختيدلم ا هذه

 بتكو ناوويقلا ىلأ © راس ىندح اعجار فرصنأو اهيا © راس ربصن

 اهيلا هرفس ىف ىقل امو ةنيدملا هل فصيو كلملا دبع ىلا ربلاب

 هدعب رمالاب .ماق نييلس قوت انو اولق ءاهبتك هريصم كنع هأر امو

 10 كلذب تكمف هرهأ كوو 1 2 تق رفتف ىمييلس نب 5 معبخرأ

 تبجي ىلأ مجكلا كتع ع نوت نوب وهو رصن تن راس نا“ ىلا

 2 معني رساي سيقلب دعب نميلاب كلماب ماقو اولق ءدمديف سدقملا

 امناو دامّدهلا ىخا نبا ناكو ورمع نب ليبحرش نب وربع نبا
 رهجت 4 معني رساي ناو اولق ءدموق ىلع هماعنال ©8معني رسب ىهس

 15 ءلبق كام هعغلبس ملو لمرلا ىذدأو عاب ىنح 2 برغلبأ ضرال ايز ئغ

 امك ىرجي اومعز اميف لمر هنال ازاجص كحك ملف هربعي نأ داراف

 ناو اولق « هدالب ىلا فرصناو فرصنذ بهذم ىعأرو سيل هتهبج

 اوراتخل اهفارشاو اهوامظع عمتجا دواد .ىب نميلس تام امل سراف

 ه» ىلع مهتريخ تعقوف مهايلع هوكلميف كلملا نابقيك كلو نم. الجر

 «) آل. 2.راص. 5) آب. 2. معيخرا. 6 1. هشنخب 1 9.



 م

 يللا ديا ان لع ىحسلا لوي .ملقا«ارظنس ىسحلا بالوزن ارح
 دكجسملا «ضقنو اهبرخاف سدقملا تيب رصن تخ ازغ ىنح

 «قارعلا ىلا هلقنف رهوألو ةضفلاو بهذلا نم هيف ناك ام فخاو

 ةأادغ لك هخاطم ىف عَبْذي ناكف ماعطلل اماعطم نميلس ناكو اولاق

 نم نميلس غرف انو اولاق الش فلا نورشعو روت فلا ةاناس#
 مارس هللا تيب كيري ةماهت ىلا ارئاس ريجت ايليا دجسم ءانب
 ءاعنص ىلأ راص مث اعبس ءاقأو هدنع مبذو هاسكو هب فاطف

 ةبحاص ثيدحو هتيدح ىم ناكف كمدهلا ري ملف ريطلا لقفتو

 ىلا هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا هصق دق ام 5 سيقلب ىو ًانهاست

 اهلتم سانلا ري مل نوصح ه ةتلث نميلا ضراب ىنبو ؛ اهجووت' نأ م

 ناكف ماشلا ىلا نميلس فرصناو نادمغو نونببو نيكلس قو
 سلدنالا برغملا دالب ازغ هناو ءاتلث اهدنع ميقيف رهش لك ىف اهروزي

 ماح نب ناعنك ىنب ضرا نم اهيحاونو ةيقيرفاو ةجرقو ةكانطو

 هللاب ناميالا ىلا هادف كلملا ميظع تاع رابج كلم ٍقيلعو حون نبأ

 .ةروصقمب رماف ماشلا ىلا لفقو افيطل اعقوم ذنم نتعقوو اهارستف

 ال نييلس نكو اهيمدخو تهترووظ عم اهيف اهدرفأو اهل تينبق

 اهل هبح هيلع كلذ رّدكف ةنيزح ةيكاب اهدجو الا اهيلع لخدي
 بلس ىم هلان ام اهبما ىف ىميلس لان ىتننلا أملا ىو اهب هبجو

 يف اهبببا لاثمم ةأملا كلت تذخآا نيح هثآهبو هناطلس لاوزو دكلم وو

 ملع نع ناك لاتمتلا اهذاخأا نا الا نميلس ىم ارس هتكيبعو ةراد

 ه) 2. ضفن. 5) 12. هرحو» سيقلب و. ه0 8. طل. ثلث
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 املق شوايس نب ورسخيك رصع ىف هلك كلذو هكلم نميلس ثروو

 هنئازخو هلهاب قارعلا ضرأ ىلا ماشلا ضرا نم راس نييلس كلم

 «كلذ لبق اهانب ىذلا وه ناكو لب ةنيدم لونف ناسارخ فكلف

 قياما لووك, ورسول رك وادعلا لوا ضي اي
 ٌفَسآو ٌعرف هلخدف ناطلسلا ميظع نم ىطعأ امو قارعلا ضراب
 ةراس نميلس ناو تام ىتح االيلق الا ثبلي ملف ه«دكهنف هرماخ

 ىلا حلب نم ةراس مث لب ىلا اهنم ةراس مث ورم ىلا قارعلا نم
 اًتمايتم فطع مذ نيصلا دالب ىلا اهزواجو اهيف لغوف كرتلا دالب
 ةراسو © راهكنقلا ىلا ىتح رجلا لحاس ىلع سمشلا علطم ىع

 !"امإنا اهلزنف سر را ىلا ىتح اعزاج مث نمركو ناك ىلا اهنم
 تناكو حت ىئاوف ماشلا ىلآ داع مث ركسك ىلا اهنم ةراس مت

 ركسكب رخص ىف دجوو اولاق «ةئطوم
 ركسك ةدّلبب انْلق دق نكح اهف  سراف ضرا نم سمشلا عولط ةانوَدَع

 رمت ضرا نم ناطوالا ىلل َسورَن انبر لوح ىوس لوح الو نحو
 !ةليق ىثوتف سدقملا تبب ككسم ءانب ادتبا مع دوأاذ ناكو

 هربأ ناك كقو ايليا ةنيدم ءانب متتساو نييلس هيتاتساف همامتتسا

 ناكو هلثم سانلا ىري مل ةَنِب اهدجحسم ىنببف هلبق اهأدتبا

 ام ةرتك نم رهازلا يارسلا ةءاضا سدنل ليللا ةملظ ىف ءىبضي

 هيف عرف ىذلا مويلا لعجو بهذلاو ءرهودل ىم هيف لعج ناك

 ل ل ل ل ل ا

 02 2 0 مز آس. ]نك مو6ه5 راصو لهصق 2. هو دص06

 686 602156 © راس. 0 2. آنم راهذنفلا 2) 2. انودنع.

 62 2م. رماودل



 ا

 مك «نارمع نب ميم اذع لاق مث رققملا نوزحملا ةثيسهك مآ
 ةراد ههجو ناك ناتريفض هل لجر ةروص بخضتساف رخآ انيب معتق

 لجر ةروص جختساف رخآ انيب جنف مق «دواد اذهو لاق مت رمقلا
 حيرلا هذهو نميلس اذهو لاق مق ناحانج هل سف ىلع ليمج

 هجيلا ليمج باش اةرودص جم خنساف رخآ ا جف مث «ءليكات 5

 حور ىسيع «اذهو لاق مث فوص ةعردم هيلعو ةزاكع هلي يف

 اهقراوتف ردنكسالا ىلا تمعقو ةروصلا هذه نا لاق مت «2هتملكو هللا

 ىف جرخ راءذالا اذ ناو اولاق « ىلا تاضفا ىنحح هدعب نم كولملا

 سراف ضرأ ىلا راص .ىنلا ناشيج ىن هيبا رأثب بلطي هدونج
 لبق هقيوط ىف راعذالا وذ تامف ةكرعملا ىف لتقف ورسخيك براحت 0

 قب ليبخرش ىب داهدهلا قيلع نييلا نيكليف «دارأ ام كردي نأ

 رماف حرش ىذب بقلي داهدهلا ناكو شكئارلا نب كلام نب ورمع

 هب رماث ىميلا م ضرأ ىلا هموقب عجرو الدبك راعذالا ىذ مسج

 نبا يوزت ه داهدهلا ناو اولاق « كلملا ةربقم ىف ءاعنصب ىفدف

 رشتنم ثيدح اذهو سيقلب هل تدلوف نميلا ضراب كش 0 15

 تملأ داهدهلا رضح ةنس نوتاث اهل ىقا املف اولاق «ةاورلا هتلج ىف

 لاتقل ىيحع نلف »قا "ىفاي لاقف رينج وجو  عمالج
 اهتيلو نق ىللل سيقلب لثم رأ ملف لقعلاو ىأرلا لعا تربتخاو

 نب 4معني رساي ىخا نبا غلبي نا ىلا كلملا مكل ميقُتل مكومأ

 مع دوأد قوت اهكلم لوا فو «ءسيقلب ندكلمق كلذب اوضرخ ورمع

 2) 2. هدصعأ و. 6) 2. كضرأ . 62 راخذالا اذ: لوطق ا.

 م سسم# هن متيم هم داهديلا. 4) 1مم 1؟ةقطنط 1 229. آر. اذ

 معني رشابز 2. معنب رشان 66 180. 8 معنا رساب 1 4



 اما

 «فهكلا باكا ةينغلا بحاص سونيقد رصعلا كلذ ىف مورلا كلم

 فيّدصلا ركب هبا ىنهجو لاق تيماصلا ىب هللا دبع نع ركّذو

 هنذآ وا مالسالا ىلإ وعدال مورلا كلم ىلا فلختاسا 5 هي

 مزمل (ميظع اننل نناذ ةينيطنطسعلا (تنينا /ليتحي ترسقا لاق نا
 5: رما- نم: ءانيشا: نع انلأس مقا مكسن_ملو انسلخ هيلع الجلد

 هل امداخ اعدو رخآ اموي انب احد مث كلذ انموي انفرص مت مالسالا

 للك ىلعو ةيتك تويب اهيف ةديقعب هانتذ فلطنان ءىشب هملكف

 ةروبص اهيف ءادوس ةقرخ يركاساف اهنم اياب مدفف ريغص باب تبي

 ةراد ّلثم اهجو سانلا نم نوكي ام لمجا لجر ةتيهك ءاضيب
 ؛همدآ انوبا اذه لاق ال انلق اذه نوفرعتا لاقف ردبلا ةليل رمقلا

 ابهيف ءادوس غ+قرخ جيرخاتساف رخآ اباب حتقو « هناكم هدرا مث مع

 ةئيهك بيطقت ههجو ىف هجولا ليمج خيش ةتيهك ءاضيب ةروص

 مت «سون اذه لاق ال انلق اذه نم نورحتا لاق مومهملا نوزحملا

 ةروص ىلع ءاضيب ةروص اهيف ءادوس ةقخ جرختساف رخآ باب عتف

 !ةانيكب هيلا انرظن ايلف ءايبنالا عيمج ىلعو معلص كمح انّيبن

 ه مكنيدبأ لاقف معلص دمحم انيبن ةروص هذه انلقف مكل ام لاقف

 اهاوطف ايح هارت انك انيبن ةروص ى معن انلق مكيبن ةروص اهنا

 ام ملعا نأ تيبحا ىنا الا تويبلا رخآ اهنا اما لاقو اهدرو

2 

 و0 معلص كيح انيسبنب مههبشأو لاجرلا نم نوكي ام ليجا ءاضيب

 لجر ةروص جرضتسافف رخآ انيب جتف مث «ميعاربا اذهو لاق مت

 ةريص اهيف ءادوس ةقرخ هنم بختساف رخآ اباب حتف مث «مكدنع

 هم 2 116. مكينديأ



 رك

 هلت اف لكتلا كعكات رتاخت لذ وك م ءىسشنب ف اذاو اغيرو

 عفتراف بيط ماعطلا اذه نا كيباو لاقف دنم لكاف اديبع هب قاو

 ةقيدح نيتلثو اراد نيتلت ىلع طخ هسرف عفدذ ةماميلا ىلأ ىنتح

 اهنالو عضومو ةماميلا ةبصق مويلا وهف ارك ناكملا كلذ ىمسف

 اولبقاف عوبري نب دكيبع باصا اب ةفينح ونب: تعماستو « اهقوسو 5

 نواد «ناكو لق « مويلا ىلا اهب عبقعف ةاهونطقف ةماميلا اونأ ىتح

 ورسخك مجعلا كلم ناكو راعنالا ىذ دنفلا رصع ىف مع ىنلا

 ثعبأ اولاقف ء ابيعش ٍهيبن اوتاف نورسايو نولتقيف © كنوزغي ممالا ىم

 طيس نم ناكو تولاط هيلع كليف هللا ليبس ىف لتاقن اكلم انث 9

 ىقب ناك .ىقو. انوه لو .ىف كللا ناك /ديلع. هللا ىلص فسوي

 لييارسأ ىنبل ايزاغ راسف رابخل تولاج داع كلو نم رصعلا كلذ ىف
 رهنلاب اورمف هتبراكلل يبخو ليارسأ ىنب تولاط عمجن هدونج ىف

 للحجر ةتامتلت الا, هنم اويرشو“ هير نع توبلاطا ماهنا ىذلا

 وأد ناكو معلص هللا ل ماب رها ددع الجر رشع و ةعبسو 5

 دوأد عضو نافيرغلا فقاون ايلف ىب بلا تدح كذتنيح ىنلا

 ا ا اا لا 0 ادد

 جلاوما ليارسأ ونب منغو هدونج مزهنأو هبذ يل تولاج

 عّلَخَو هيلع هللا ىتص دواد كيلمت ىلع كلذ دنع لياسا وني عمنجاف

 ناكو اولاق ©« بوقعد نب اذوهي طبس ع ]0 دوأدو كنه ىضرب تولاط 50

 ن) هلم. ولست 54 هت لوع.[11 9. 65) 2. اذه !بيطقف.

 ©) آس. ناكف. 2) آب. موزغد ز 2: موزغت. 2 0) 816: هد 0016 انتو ليومش.

 /) 2. ةزواكو ملسو. ) آب. ه هج 00وواتق ةعبرأ .



 اعضتاف نايببلا قرشم اوملكو مهنكاسم نم وج ّلعا اولونتساف

 3-5 0 000 0 وح 0 7 يلصاتساو اسيدج ما

 سياتل 0 قال اذا اوبرا ا مٌكنفلا هبا 0

 ةةماميلا تيقبو لاق « هيبا راثب بلطلا الا ةيه هل ىكت ملف هنم

 ةعيبر ترك نأ ىلا حا 3 سيل سيدج لتق دعب هىيركلاو

 عبتت ةعيبر نب كسا ىب دلع تراسف دالبلا ىف تقوفتو ترشنناو

 مجم ىتح ئزنعلا ورمع نب ىزعلا دبع اهملقتو ثيغلا عقاوم
 دعاق يشب وه اذاو اروصقو الخآو ةعساو ادالب ىأف ةماميلا ىلع

 اًدعاص ىمثي كلمح ىرأ ىنأ !ةعاق كنج ىنجأ ىرصاقت

 ؛«نازع نم انا لاق خيشلا اهيا تننا نم 5 هل لاقف

 ليعاف « ناميلا 0 1 2“ ناشيج وذ انازغ « نارقألا ةمغارضلا
 لاق « نافل ىناو ىريغ «ناكملا اذهب فبي ملف «نارملا انيف

 و« مزكلاو ىهنلا وخا «مسط نب نازه لاق ناز نمو ىزعلا دبع
 هناكمب مبت مث امايأ ىزعلا دبع ماقاف « ىلا عاجشلا ىباو

 ةماميلا نم عسوا !دالب ىأرف ىيركلا ىلا طقس ىدح ارئاس ىضمف

 را ل وح نالهك كلو نم اهيلأ عقو نم اهبو

 عقاوم نوعبتي تيهسلا كلذ ىلع ةفينح هنب تراسو « تعم ماقان

 دءاهنم ابرق لزنف ديس ناو عوبري نب ديبع 4عمتقتو ثيغلا
 د3 ىأرق ةماميلا ىلع مجف ىتح مىيتاذ هل مالغ لكك

 ه) 2. تيضقناو 5) 180. راعذالا وذ دبعلا 1 442. ) آ:. ناركلاز
 5. ناركنلا. 0 2. جمدقي.
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 لكقلا لجبلا ةيشم ىشمي لاتكتو  ةّيبح هيف سيل لعبل اًدعبقف
 000000 راجع نسل رايقجي هللا نس يبت
 لوقيو رزجيري رافغ نب دوسالا

 0 سيسج مدب يفر تع اسحب ومو رعتلا كلم ام كل

 سيف ىسيهن كيلايل ىكحأ نيمدج تيقال ام مسط ايو

 عناق ةرم نم. حاير هلا اه حرا لااا نتا ما مل ا

 هديبنج ىف رىكسعم وهو 7 ناشيبج أذ ىلا ىتح ههجو ىلع ىضم

 لاق مث هيدي نيب لثبف ناركنب
 ركملا هب اًمسط يمل ديا مميك ىرت الو مىيب ٌعَمْسَت مل كذا
 رضخلا للكاو 9 ةآليلا انيلع انلاعتو انرزأ يف. مهانسيتا
 رودلاو ةسميقولا بيد: اهحرانك هك ءءء اًميحل انرصف

 د باج 00 يلف هلل نسيت اهنا

 00010 ل ا نم تكي لكأ هنيججا اننيي مك قلل لاقت
 زر فريح رمث ملل :قورشع موقلا :نيليو تكنيدبا/هلكا
 كلذ ىعب ىشعالا ليقي ءاقررلا ةضقو مريسم ىفف ةماميلا

 نيوط ركاب
 اعتص هيأ ىقهَل لعنْلا فصخي وا فتك هقك ىف الجر ىَرآ تلاق
 ماعرسشل او توملاىجزي 2ناشيجلا وذ هحصف تالاق اب اهوبأذكف

 ه) 2. شيخ 6) هد صقتنععم ت1 22872. طك. 02 اثأ جيكصلاو

 دعسأ نب ناسح لماكلا ىف. هونت هأ 198 هتجطنعو طمصستوا# 66 01

 عبت نب ناسح 05.1 772, 2129. 111 284. 2 ) آب. 2. ءارعلل . هم.

 لوع. 17 1082. 4) آ.. ناسح هنت وون ناشيج 72. ناشيح

 2 اعرسلا.
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 نب سيقيرفأ كلمو ورسخك كلم ناكو اولق «كلع ىتح اًسوبح
 لك ىتح برغللا كيري زهجأ سيقيرفأ نأو «دحاو رصع ىف ةعربأ

 ةنيدم كانه ىنتياف ةعساو ادالب ىأرف سلدنالاو ةجنط ضرا ىف

 ةنيدملا غو اناكس اهيلا ليقنو دمسأ نم اهمسا قتشا ةيقيرفا اهامو

 ةىلا فرصنا مق اهءامظعو كلبلا كلذ ناطلس مويلا اهلوني ىلا

 مرأ كلو ضرقنا هيفو نانحع نب دعم ًاشن رصعلا كلذ ىفو هنظو

 نامعب اوربغ سيدجو مسُط نم اياقب الا برعلا ضرأ عيمج نم

 وذ هنبآ كلم هربا نب سيقيرفا تام املو 2 ةماميلاو نيركلاو

 غمجو .سرف كلم ورسختك ورغل رهسج» « سنيقيزلا نم ناضج
 10 ةماميلاو نيركلاو ناسمعب ناكو ناركتب لون ىتح راسو هدونج

 نم اهناكو ماس نب مرا ىنبا سيدجو مسط كلو نم ريثك رشب

 ناكو 5 اقيلمع ىمسي مسط نم الجر مهكلم ناكو ةبراعلا برعلا

 ىلا سيدج نم ةارمأ فوت ال نأ رمأ نأ كوناع نم غلبو امولظ ارئاج

 نم .الجر ناو .اليوط زهد :كلذب انتكض اهب م ؤوحب الا اهب
 ا ميظع رافغ نب دوسالا تمخا رافغ تمنب 7 ةريفع جوزت سيدج
 اهعرتفاف كلملا ىلع تلخدا اهءادعا اودارا املف اهديسو سيدج

 نع اهبوت ةعفار اهثامد ىف اهمرق ىلا تجرخن اهليبس ىّلخ مق
 ْ لوقن ىو اهتروع

 رتل ةدح درك لجر متنو مكتابتت دل وي م ملت
 هلتللا لع رعت الانكل ةسن مننكو الجر ان 2 0

 ه) 2. ناشيح وذز دسم 15مهط٠ نرقالا نب ناشيلل وذ 3.
 6) 1". نولع 1 221. 0 آن. 2. دودي. 2 0) 2. ةريفغغ

.2 111 .»1213 
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 هتنبأ هجوز ناك دقو هلتقف هيلع مدقا ىنح كلما دنع لئاوغلا

 6 نابربا هدشانف اهنينج ىدع اهنطب «رقبي نا دارف هنم تلو

 24 كنود هل لاقف ءممج ريغ نم اهلتقي نا اهدلو ىو اهيف ريزولا
 «تدلو ىتح هدنع نناكف اهدلو لئقاف تدلو اذا كيلا هذخ

 عضرتساو رسم لا نع هجرخاذ هدعب كلم ىنلا موسخك وهو امالغ

 واهنا كلملت لاقو 2دنع ًاشنف داركالا نم لابلل ناكس ىف هل

 # سواكيك اوتنش سراف لعا ناو هقدصف اهتلتق دقو ةيراج تحلو
 هعلخ ىف اورمأتو ةدللا ىلع ةأرللو وتعلاو توربجل نم ,رهظا امل

 ةنس ةرشع عبس هل قنا لكقو مالغلا ما غلب ىتح كلذ اشفو

 مالغلا وماو شوايس لئقم هملعت سراف لها ىلا الوسر تشسكف 0

 ىف ريزولا نايربا ىلا دهجوف وز ىمسي مالضانا نم الجر اوراننخاف
 ملسف سراف هيلع تعمجا ام 8 ةهشرفاو هيلع مدقف مالغلاب .لابقالا

 نم هيلع مدق ىذلا شوايس هيبا سرف ىلع هلجو مالغلا هيلا

 ”مي درو ىتح 1ليللا ريسبو راهنلا نبكي وز هب راسف قزرعلا
 هسف ىلع ةحابس هربعذ مزراوخ ىلي امم يلب رهن وهو نوكجج اد

 مالغلا اوكلمو 7سواكيك اوعلخت كسلملا راد هدروا ىتح هب لبقاو

 لزي ملف سبكف ه«دجب رماف ةعاطلا هوكنمو ”ورسخيك دومسو

 هزل هنن  رهنيو 2: فلست 1 قرا 1" ناياوبو ةلهطت ناريق 1601
 0) آن. مرح. 2) آس. هدمعأ كنود. 6 1. 30366 هل. 72

 أورسكانك ز 2. أورسخكك. 9) آل. هدصع# اهنا. 7) 1. 116 121 6

 مآ5 095 ذابقيك 35766 198 612310116 61 23156 سوا.كبك مالا 3

 )ا 2. 270016 كاعتل 72:11: ةفلعأ: 32: -لتم لا رز 10

 هزه رهذ. 0 7) آب. 2. اووسخك. (60) 82. )008 سواكيك.



 أ

 اختاساو برغملا ضرا موب ريتك رشب ىف راسو وهج ةعربا ناو اولق
 ةعاطلا هوطعاف نادوسلا ضرأ ىف لغواف سيقيرفا دنبأ هكلم ىلع

 ععاوفاو. هنيعأ سانلا نم ةمأ ىلا ىهتنا ىتنح راسو عضرا زاجن

 يلع هللا بضغ مع يون دلو نم ة*ما هنا لاقيو رودص ىف
 5سانلا نم هذماب رف اعجار فرصناو ةعاطلا هوطعاف ققلخ لكيف

 هجو فصنو سأ, فصن نم ةأرملاو لجرلل سانسنلا مل لاقي

 نوزقني 6ةدحاو لجرو ةدحاو كيو ندب فصنو ةدحاو نيعو

 6 ضايغلا ىف نوميهي 2و داولمل سرفلا رضح نم عرسسمأ .ىف .6 ازقن

 نميلا : دالب لمر ىنعي ملع لمر فلخ رجلا ىطاش ىلع ىتلا

 ١ نب ماس نب مرأ نب رابو كلو نم ما عنا ربخأف مانع لأسف

 سمواكيك طاطلملا ىب ةهربا رصع ىف مجحلا كلم ناكو اولق و

 /ناكو ءافعضلاب اميحر ءايوقالا ىلع اددشتم ناكو ذابقيك «ىبا

 هب.مه. ناك اميف لالض .ةطخ هنم ترطخ نا ىلا ادويحص اروصنم

 دق. ناكو. 'روسنلاو توباتلا بحاص وهف ًءامسلا ىلا دوعصلا نم

 15 برهف هلنق داراذ هريغ كلو هل نكي مو 7 شوايس هنبا ىلع دجو

 هربتخاو هالب امل افيطل الح هنم لخ كرتلا كلع فحلف هنم

 كلذ ىأر ايلف هرما هيلا ضوفف هتدجو هسأبو 8هبادآو هلقع ىأرو

 هيل اوسدف رمالا يبي نا اوفاخو هودسح كلملا نيب لها

 ن) 06 دطم5 ءمرص7تع706 19 10غ ؟عدتا1و 011 2232. ط.. 6

 281 1126 1213 ١ 6) 1. هرم. ةدحأو. 6( ل

 أرفق نورفقي وأ 0015 ةاث6 ءطقصقم د ارفق نورفقي. 0 0) .1٠ صايع.

 6) آس. هدتوأ كب سواكبك. /) آن.. هدمع# ناكو. 9) 1'ةهط,

 سشخو ايش: 1 598:1 ,11) (20: جناب
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 ةئامتس مع ىسوم نامز ىف اوناكو اهيف اورثكو اهب: هباقعا ىقب

 ورمع نب هطاطلبلا ىسوم نمز ىف نميلا كلم ناكو لجر فلا

 اكو باو. نسب نابقيك لباب نصرا :كلنم ناكو' ابس' نب زج بأ
 ضرالا كولم تمذاكو مانغاو هموق شار هدنال شئاولاب قل طاطلما

 5سوباق نينب ةتلث هل ناكو ةواتالاب هوقتاو ذابقيلل اوناد دق اهلك ة

 ىلا .قسازهل كج وفو“ .ههتبايكو هدعب نم قلم. ئذلا وهو

 نييناغشالا دج وو سوبفو م دوأد نسب ناميلس دعب كلم

 ىسوم بخ دهصع ىفو فئاوطلا نامز ىف لبخل كولم اوناك ىيذلا

 ا ل نواز وحلا نوع, نك ”ابراعإ يقم. نعل عوارمكتل خل
 يف هوانت لج هللا ركذ امك يح ىنامك هسفن ةرجاف 25

 راسو لجالا ىضق امل بيعش دنع نم بخ رف «قطانلا باتالا

 03قا اما متلاسرو::هفيلكتت' ةناسيا هللا . مارتكاو. هما: نم: ناكش ةلغاب

 ىتضمو هنيلا هلفا :ُنرو :بيعش ىلا :فرصتاو «هباتك ىف انيلع هصق

 ناكف هموق ىلا بيعت ثعب رصعلا كلذ ىفو هبر ةلاسر غلب ىتح

 ةعزبأ نميلا ضرا كلم رث اولق «هباتك ى هللا اكح ام عنم

 لعب وما هال كلذب ىمس رانملا وذ ةعربا وهو ءطاطلملا نبأ

 نب ئسوم ىقوتو هدونج اهب ىدتهيل ليللاب اهيلع داقيالاو رانملا

 جرخت نو نب عّقوي دعب نم ليارسا ىنب-رما ّلوتو مَع نارمع
 «نيطسلفب غنكساف ماشلا ضرا ىلا رصم ضرأ نم لياوسا يب

 0, "ه5 1440 .بكشي نب ابس ىب ئغيص نب سيق نب شئارلا

 6004 06) اللا 12 ةيدانك نال 1210: 1[ 54 0) ط. هرجع كك.

 ه) ه0. 1 441 شكئارلا ىب ةعربا.



 املخ «ءآلب مظعا ىف هكلم ىف رهش ناريا لها ناكو !اديدش اطحق

 رهقشونم نب ناكدوب نب «باز رهظ نينس عست بايسارف كلم مت

 كلم ىف هلن ىذلا دهجلل يونا ىف ماحس نابل عيش لا

 ةىلأ لهو هتكلم نع هافن ىتح بايسارف ىلا ةراسف بايسارف

 راهنالا رفحو اهءانب داعاف بايساف اهمدع ىتلا نيصخلو ندملا

 ىركو «هدسفا بايسارف ناك ام لك حلصاو اهمط ناك ىتلا ىنقلاو
 ىو همسا نم اهمسا فتشا قاوزلا اهامس اماظع اراهنا قارعلاب

 ةقيتعلا ةنيدملا ىنتباو لفسالا ىبازلاو طسوالا ىبازلاو ىلعالا ىباؤلا

 !0 ىف ناسارخ مقأ دقو بايسارف رشا ىف راس رق ءنوفسيط اهامسو

 6 سانسرأ لبقاو اوقتلف بايساف هيلا فخزف هكاسعو هعوبج

 مو: ىيقو باشنلاب "مرسلا 'سانلا (عيلعتن دما رهشونم و

 نكح ايل بيشابخ نم اند ىدج ليفان ةباشن اهيف نسا 1

 لتق نيح ثنفاي دلو فرصناو انّيم رخو هتاوف تطلاخ ٌةيمر هام

 اة تاف ةريثك ةحارج هباصأ دق باز ناكو غضراب اوقخ ىتح عكلم

 ريم تام اضيا ماعلا كلذ ىفو «ريشب بايساف كلهم دعب اهنم

 مع ىسوم نوعرف بعصم نب كيلولا كلم ناك اولقو ءأبس نبا
 رصم كل فرعنت ىتلا ةكليملا كو ماح كلو ضرأ ؟عيبج ىلع

 رصم ضراي هتوخاو بوقعي نب فسوي ىفوت انو اونق «ماح نبا

 م 190. تشامط ن“وز ه0يسامايط يب كَ 1 39

 5) 2. اواسف., 4 آر. ظ. روقسيط. .8) لهطبريطايسن
 1 6) 1. هدموأ عيمجب 0

ْ 



 لا

 ليعمسا نب هرذيق نينب ةتلث فّدخو مالسلا امهيلع ميعاربا

 ميعاربا دعي مردملو ةكم رماي ميقلا ناك ومد ليعمسا نب 5تبانو

 نمو اهأونف ىيدم ضرأ ىلا راص ىذلا وهو ليعمسا نب نييكمو

 اولق «هيلا لسرأ ىيذلا هموقو مالسلا هيلع ىبنلا بيعش هدلو

 جر مرو تيبلا ىلع خرج تبلغ ليعمسأ ىب تبان ىقوت او 5

 ةمظاك نيب اميف رطقلا عقاوم هعبتي هلامو هلهاب ليعمسا نب رذيق

 رك ىتخ نيضراللا كلت ناو امو. نيمتعشلاو ةذنك ىذ. رمد

 نب أَبس ىلف دجنو زاجللو ةماهت ضرا عيمج ىف اورشتناو هدلو
 رهشونم كلم ّليُط نميلا ضرا ناطحق نب برعي نب بجشي

 0 نم امج هنبأ هللعب كلمو تام مت «خنس نيرشعو ةثام 0

 ةئام رهشونم كلمل ىا املو اول ءريج ميزو نالهك هنبا لعجو
 فسّيوُن نب شياف ىب بايساوف هيلا راس ةنس نورشعو «ةنس

 نميلا ضرأ ري كلم نيحح كلذو محون نب ثفاي نب كرتلا نبأ
 خحوذ نب ثنفاب كلو نم عومج ىف قرشملا .ةيحان نم ةريسم ناكو

 هدونج ىف كلملا رهشونم هيلا يرخو لباب ضرا ىلا ىهتنأ ىتح
 ةلتقف هقغ ىتح رهشونم رثا بايسارف افقو مهشونم عوبج تضف

 و ذثشخترا كلو ماسو «هريرس ىلع سلجو هكلم ىلع ىلوتساو

 اهيف ناك ام ةروعو نوصل نم لباب ضراب ناك ام مالو فسشل

 71 3 سشانلا  طحقو راهنالا نم انهنيف ناك ام مطو نويعلا نم

 هز الد نكست« 1 351. 2 )12 تنبت 0 1. عبتما

 02) طل. 28. رع. 6) 2. 02266 نس. روز طك مدشف نب تايسارف

 كرن نب متسر نب 1 434. 2 م) ة.. دشخترأا. 7) 2. ريغ
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 ناو اولاق ءرصم ضرا ىقأ ىتح ميعاربا راسو برعلا ضرأ « موتو

 دساحتلاو ىغابتلا .هنيب عقوف نميلا ضراب اورتك ناطحكق دلو

 كلوو ناطحكق نب مج كلو ىلع ناطحق نب برعي كلو عينجاف

 راك رجع تراتسق ميقا و نقلا« نكعت وتستا ناظب تا
 ه نسب 3ضاضم مرج سيئرو زاجل وحك رمتعملا ونب راسو مركلا

 مقعنف ميل لوزن اوداراو ناطحق نب عرج نب هللا دبع نب ورمع
 هنم موفنو ميل ىلع مرج جتيلغف اولئتقف كلذ نم فيلاعلا
 ناطحق نسب ويتعملا ىنب كلذ غلب هونطق املف مل مج تلزنو

 معم ىنكسلا رج اولأسو مرلمل اونا ىتح زاجل ضرا نم اولبقاف

 ؛هروطمد نب ورمت نب عكيمسلا رمتعملا ىب سيئرو مرج مايلع تبان

 ىلا ناعيرتلا قاوتد اطخ قا ب دعما ا ل 0
 حضافو دايجأو جيِباطملاو ناعقيعت كافي هذه عيردف بوح

 «هجل رفظلا ناكو عحيمسلا لتقو رمتعملا ونب تيحصضف هب نال

 جريأ ىأ ضوفف 4 سوظو ملسو ريا نينب هلك فورمنل ناكو اولق

 ,: ىسحت كثنفاي كلو ىلع اشوطو ماح كلو ىلع املس لعجو هكلم

 ايهنم انس رغصا وهو امهنود رمالب هوبا هصخ ذا هاوخا سريأ

 هفرصو يريأ نب رهشونم هنبا نبا ىلا كلملا ريصف هالتقف هالتغاف

 ردع ىفو جريأ نبا رهشونم كلف تام رق سوطو ملس هينبا نع

 بِجُشَي نب ًاَبس غيلع اوكل نميلا ضراب ناطحق ترثك رهشونم
 2 نب ليعمسأ ىقوت رصعلا كلذ ىفو اولق «سمش كبع أابس مسأو

 هزم. نحل 1ر0 صاصمو هلل, 1805. 1 351: 1طه
 ةوطنط 258: لوم. 11. 215, 19 622. 0 آن. 2. نلق.

 4) لهط. يورط 1 226, 229, 60
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 يربح ىذا ناك لق .هنا «ةيرشلا نبا نع ركذو «نورم رصع ىف

 ءاردق مهيظعاو انس جربكا ناكو هحلو ىف ناطكق نب برعي اهيلأ

 ردا اليا رثللا /نم تاع هيلع تناك ام نيقتق ادومش ناو. اولا

 عنوكاو ابصنم متفرششا نم ناكف اسر احناص ميلا ةدللا لسراف هيلع
 جكلعاف اويعري مو هنم اولبقي ملف هللا كيحوت ىلا ماءدف ابسح :

 هنا لاقيو ؛ثيدحشل ىدصا وهو هباتك ىف صن امك لجو: زع هللا

 رصع ىف كلذ ناكو مع ةئامسمخ دومت كلهمو داع كلهم نيب ناك

 نوديرف مجلا هيمستو ذورمن كلم رخآ ىفو مالسلا هيلع ميعاربأ

 قافأ نم نيمكانملا بلتجاو ميجنلا ملعب يهلو انعو ذورمن ربجأ

 مهامسف هتيب لمتا نم رفن ةعبس راتخاو لاومالاب مهابحو ضرالا

 ناكو هب هدرفأ لعب هنم لجر لك لكوو هروما مجالوف 0 نيرابعوكلا

 ا ناك نك انو كراتحا نيذلار ةعبسلا. نبحا ميجاوبا ونا رزل

 هب تءاج صفق ام ميعاربا كلوم رما نم ناكف برغلاو قرشلا

 ليجا نم, تنناكو ةراس: هتارما .ميهارباب نمأ نم لوا ناكو..“راثآألا

 ءاش ام هيبا عم ميعاربا مااذ هتخا نبا ناك طولو ءاهرصع لعأ

 طول وبا ناكو ةرس هعم تجرخو «هل ارجاهم يمخ رق هللا
 ىلأ . مجق ناك اهنأو ءرزأ .تنب هما تدناكو مولا ةنيجم لجأ ند

 ىلع 2هل ارزاوم لباب هعم ماقاف ميعارباب نمآف رزآ .هذج ارئاز لباب

 فحلف طول هعم يخ ارجاهم مع ميهاربا جر املف هرما

 ندرالا ضرأ نيب اميف ىهو مودس ةنيدمب هتيب لعاو هيباب

 0) 103225 ]طظ. 012 57011956 311 0688118 06 نبأ 16 2205 لببع

 ضد ع6 06 13 1261726 65) 2. )0056 ىلاعت. 6 816 طز

 2. موق ؟11]076ةمز "6 نيييرايعوفلا 1 229 0) 2 هدد. هل.
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 ذورن كلم لوا ىف كلذو داذش ىب كترم اوكليف ضرالا راطقا نم

 يلع ردقف جنرما و دقو دكلم رخآ ىف نورمن ,متازغف ناعنك نبا

 ىلص ميعاربا لج غلافف رباغ انبا ابو ناوخا ناطحقو غلاف اولاقو

 عفقملا نبا نأ ىوريو «نميلا وباذ ناطحق اماو ملسو هيلع هللا

 ةو كلملا مج نا هل ملع ال نمو مجحلا لاّهج معزي ليقي نآك
 نم رثكأ مج نيبو ناميلس نيب طلغ اذهو دواد نب ناميلس

 نم ميعاربا نوعرف ناعنك ىب ذورمن نأ لاقيو «ةنس هفلأ ةتلث

 نب ميعاربا ومو ميعاربا ىنأ خرات نب رزآ مع نبا ناكو مج كلو
 ىنلا كشخُرا نب جلاش نب ةاوعرأ نب روحان نب خرات نب رزأ
 اهاضيا ٍهنمو «برعلا عيمج فشخ للو نمو ناوي مجحلا هنمس

 تضرقنا امل اولاق 2« ©يغو قارعلا لحمأ نم جفارشأو مجكلا كولم

 اهعطقأ ناعنك ىب فذورن رصع ىف كلذو اودابو نميلا ضرأ نم دلع

 اهلزت ىتح هدلو ىف اهيلآ راسف رباغ ىب ناطحق دمع نبا ذورمن

 مرواجن نع نما مالسلا هيلع نولتب نما نيم ةليلق' اهنقي انو

 اة ضرالا تفصو اودابو اوضرقنأ ىتح االيلق هلا نكي ملف اهب ناطحق

 ع ناظحق .ىب برعي اهيلا رئاسلا ؛نا لاقيو <ناطكقل

 نود برعي ما تناكف اهنطقف مثدالواو هتوخا ىف اهيلأ راسف هيبا

 سيكلا» ىبا ندع ركذو «ةمأ" ناسلب ملكتخ“ نما نما 'نأارمأا اتوا

 تدلوفذ قيلاعلا نم أر مأ 5 ناطحق نأ لق هنا ىرمنلا

 90 ؛« ىماطقلاو “اعينمو « امصاعو « سماتملاو « .متعملاو «مهاجو ؛ برعي

 ناطحق نكو ةيبرعلاب هما ناسلب اعيمج اوملكتف «ريمحو «ايصاعو

 4 2. مدمنمتغ فالآ. 5) 10. اوغرأ 1 2
 قع
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 ناطكق كلذ دعب هل دلو رث باغ نب غلا هل كلوف مون ىبا

 اضسلاب هدرطو طوحقلا هطكقل ناطحق ىمس اماو لاق «رباغ ىبا

 ىناثو هرضدع لصا ةيعا ناكف رتاغ نب مال هل كلو رق كلو

 نأ مث ءاهملعو اهسردف هيلا نتسعقو جونو ثيشو مدآ رافسأ

 هدتوو هلغاب هنم برهف هنيد نع هنتفيل هبلط فسارويبلا كاكضلا 5

 لاقيو اهب كبقف مورلا ضرا نم ةزافع لح ىتح لباب ةنيدم نم

 عم اداع هللا كلحتا املو اولق «نالا ىتح فورعم بق ناكم نأ

 لنشخأرا كلو هيلع أدجلو هرصمأ قوو كاكضلا نكر فعض ناك

 ةربابدل نم دعم ناك نمو هلنج ىف عقو «ابولا ناكو ماس نبأ

 دلو ىلع يدش هكلم ىذلا ناولع نب مناغ هاخا ديري يرخن

 هجورخ ماس ىب كشخرا كلو منغتساف هرمأ ىلع هب نيعتسيو ثفاي

 نباو وع ارتتسم نآكو كلما مج نب ناعْتك نب ةدوربت ىلا اولسرف
 ديمصف عيلع هوكلف مات هدنوابتد لبجب كاكضلا كلم لوط يف

 نيعمجا جلتقف كاكضلا تيب لها نم لباب ضراب ناك نم كمص

 رفظف هوك لبق كاكضلا كلذ غلبو كاكضلا كلم ىلع كيتتسأاو 5

 قو هذش رث هنضتاف ديدح هزركاب هتماه ىلع 2دبيرضو فورم هب

 فدتساو هيلع ّدسو هيف هلخدان كنوابند لبج ىف راغ ىلا هب لبقاو

 " نوديرن مجعلا ميمسُي ىذا ومو فشسوتساو تورمتل كذا

 ماس نب مرأ كلو عيتجا وهيلع هللا ىلص دوه ىفوت املو اولاق

 6) 2. يملا +. 1)5هط ملح قي  ناعتك ب قثوك نب دوم

 1 319 1". 08280111 كورجن. 6 2.35 قد واشخا 0

 هيرضق. ) لب. 66 2. نركب )2 0 9) 2. 0036© ملسو.
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 «هنانئمطاو هايا هلتقو كلملا مج هتبلغ نم ناك ام دنع فسازويب

 مّلعتيو هنكلم قافآ نم ةركسلا هيلا عمج ذخا هغارفو كلملا يف

 ةعبرأ اهلعجو لباب ةنيدم ىنيو اماما هيف راص ىتح ركسلا

 ماسو «بوخ اهامسو ةربابلل نم دونجإ اهنكشو ةعبرأ فق خسأرف

 5 نيتيلل ةعيهك ناتعلس هيبكنم ىف تتبنو فسكل نشخا كلو

 لك قوي ناكف اولق نانكستف سانلا ةغمدا امهعطي ىتح ةدنايذوت

 اهب ءىّتْغيف هتغمدا فخوتو نوكذيف ماسج لاجر ةعبراب موي

 كلو نم الجر هترازو ىلوف هموق نم وبزو هل ,ناكو نانيمل كنات

 نونوكيف لابثل ىلا نوريصي اوناكف اجرتا دجوي ال ثيح ابهذي

 كلمو ءداركالا لصا عنا لاقيف راصمالاو ىرقلا نوبرقي الو اهيف

 مرأ نب داع نب ؟ قيلع نب دادس دوخأ فقيلع نب دكيدش دعب

 نم ناكو الوسر مالسلا هيلع ادوه هيلا هللا ثعبف ربجتو انتعف

 15 صيعلا نب /دولشل نب كدلاخ نسب دوت وو عفارشأو دموق ميهدح

 داع نم هب رفك نمو هكلعان هب لفك ملف داع نب قيلع نبا

 ؛تيدشل ىندصا وهو هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا مصق مدق امك

 ماس ىب ذشخنا نب لاش نب ةرباغ رهدلا كلذ يف ًاشنو لآق

 0) ل 66 2. هشيتامط. 65) آن. 2. ةنايذويز هل. الهط. 1

 904. 2. ئّدغيف. . 42 2. ايختسا. ' 0 2. هصما قيل
 7/) 2. .ىولثمل و, هه. :1:ةط.: 1:981:--2) 2. هدصوغ فق ١١ )ا ها
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 مج كلملا عم فبي ملف هيلأ تب شو هب تيمس ىتلا ضصرالا يف

 نميلاب ناع ترثك انو اولق «ماس ىب فشخنرا ىلو الآ لباب ضراب

 م نب داع نب فيلمع نب كيد معايلعو اوتعو اوربج"

 نب ناولع نب كاكضلا هيخا نبا ماس كلو ىلا هجوف جون نبا
 ىلا رصف ه«فسارويب مجعلا هيمست ىذلا وهو دع نب قيلع :

 هب رفظ ىتح كاكضلا هيلطف كلما مج هنم برعو لباب ضرأ
 ىلا هجو ىذلا ناكو هكلم ىلع كيتساف ةراشيمب هرشاو هذخاف

 *مرأ نب داع نب نايرلا نب كيلولا همع نبا حون نب ماح دلو
 ضرا أوبت ىذلا ماح ىب طبقلا ىب ٌرصم فتموي قكلم ناكو
 هكلما لع ليدساو ةلتق ىح ”نايزلا ىب كيلولا هيلا راسف رصم 0

 بحاص رصم زيزع كيلولا نب نايولا نايولا نب ديلولا كلو نمو
 بعصم ىب ا 0 نمو ملَسو هنيلع هللا ىلص فسوي

 نراك 'ةلثق ىَحلا رابلل تولاج ناكو ةيلع هللا للص نوم" نوعبف

 ا ل وتلا يللا دلو نب طملا هيلع يبل
 نب متاغ هيخا نبا سون نب ثنفاي دلو ىلا قيلع نب كيدش
 جون نب ثفاي دلو كلم ناكو «ناولع نب كاكضلا اخأ ناولع

 بلغف سون نب ثفاب ىب كرتلا نب لذوث نب بايسارف ذتموي

 اميف ناولع ىب مناغ كلو نمو هضرأ ىلع ىلينساو 0

 متسر نأ لاقيو ةزرابم ردنكسالا هلتق ىذلا دكنهلا كلم هروف لاقي

 مجعلا هيمست ىذلا كاكضلا ناو اولاق ؟مناغ كلو نم كيدحشلا

 ه) 19. بسارويب 1 202. 5) 28. 116 راشنع هرشأ لقطعة

 ةرشنل ترشأ. هاا و



 :تنسلا ةوجا عبس ايا اونو يون [ب مح دلو جدع
 ام اوذخاف «ناعنكو «ةبونو «شّبحو «طبقلاو «ينولاو «دنهلاو

 ملح قمح نبا عما دون نب ماس اذن سدو رريدلاو ل
 هاك ماسل ناكو متظافلا ريغت ىلع لباب ضراب كلملا

 : « ةروسألاو رقيلاو 2« رلو «ةشخنراو ءاتس عربكا ناكو مرأ نينب

 اضيا اونكو ىسلالا ليلبت كنع ىبرعلا ناسللاب مرا كلو صخف

 0 مساجو * سيدجو «مسطو «هراكصو «دومثو « داع ةوخا ةعبس

 لؤنو نميلا ضراب لك مك دان عسم داع لكحتراف ««رابوو

 نامع مرأ نب مسلط لزنو ماشلا ىلا راجل نيب ام مرأ نب دومث
 ٠ فئاطلا نيب ام راكص لزنو ةماميلا مرا نب سيدج لزذو نيركبلاو

 نب رابو لزنو: ناوقس كا, لل نيب ام مساج لين. ىيط ىليخ ذا
 برعلا ءالوهف اولاق ءرابوب فرعت ىتلا دالبلاب لمولا ءارو ام مرأ

 بولق تكرجت ءاليم يرخ املو اولق *خرخآ نع اوضقنا /مىوألا

 ماس نب مّلع نب ناسارخ جرخث لباب نم جيورخلل وذ كلو وئاس
 ةوقيلا نب مورلاو «ماس نب روسألا نب سرافو ةطخ ناسارخ فخنأف

 ةينيمرأ بحاص وهو ماس نب و جروت نب نيمرإو ماس نسبا
 نم هحلوو ماس نب رع نب :لطيقو ماس نب خرات نب 8 نامركو

 هدلو عم مهنم لجر لك لونو ةلطايهلا دالب ىهستو خلي رهن ءآرو

 0ه) "ه١ ميلع 11 ت1 65) 1ه5. ذوشاأ 1 216: 16د فك.

 دوسأ 1 ه هله. لع. 111 0 هله. 121:15

 214: ه لؤع. 17 ه) هام. 1وط. 1 214: هذ لؤع. 1١

 2( م للا 9و) 2. ةحوتأ جروت نانأ ه55 ءطقط ع6 هد جرون 21 اا ا ا و

 نا لؤع, ]1 0. /) هع. لؤع. 17 4 2 62 026 1 0
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 نب « ناهجنويو نب مج ماس دعب كلملا رانم ماقاو ناطلسلا سطو

 ىجأ نم عيمج هللا مقعاو حون نب ماس نب ذفشقرآ وهو ناربا
 ناكو اونق « انفابو اماحو اًماس ةثلثلا هينب الا ةنيفسلا ىف يون عم

 اماو بقع هل نكي رو فيرغلا وهو ماي همما عبار نسبا جونل
 نم حون كلو رمال ىلوتملا وه ماس ناكو اولق «بقعا ملكف ةتلتلا :

 يف هقيرط ناكو لصوملب فيصيو ةىخوج صضراب وتشي ناكو هدعب

 كلذ ىمسف قرشلا بناذل نم ةلجد طش ىلع هفصنمو هأدبم

 ضرأ ًادبت ناك دقو «ناريا مجحلا هيمست ىذخلا وهو هأر ماس
 هنبا هدعب رمالاب ماقو «رهش ناريا ىمسف هسفنل اهضنخاو قارعلا

 نسب م.ج هيخا نبا ىلا ومالا دنسا ةافولا هترضح املف لاش

 ىنبو هناكا ىطوو كلملا ساسا تبتف فشخنا نب «ناهجذيو

 تلبلبت مج نامز ىفو اولق ءاذيع زورينلا ممي ذضنأو هماعم

 مهب تنحشف اهب اوونك جون دلو نا كلذو لبابب نسنالا

 دقو موي تاذ اوحصاف سون ةغل قو ةينايرسلا عيملل مالك ناكو

 نيّلكتف ضعب ىف ٍغضعب يمو عهطافلا تريغتو عاتنسلا تلبلبت 5

 نم اوجرخت ميلا ىلا عباقعا هيلع ىذلا ناسللاب عنم ةقرف لك
 دلو عانم يو نم ِلوأ نآكو هج ةقرف لك تقرفتو لباب ضرأ
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 ءهمتمأذو مهصوات# مد 14و م08: مالسلا هيلع حون كلو مرسكأ.
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 ءاضقن؛ ىلا « مالسلا هيلع مدآ ندلل نم .ضرالا كولم ركذ ةيف

 ل ا ا ردو دورا ىرست نبا رابزيشا نب  دوجدري كلم
 ناواو وصع لك ىف كبتلا كولمو موولا كولمو ناطحق كولم

 ةيسداقلا ممي لتم تناك ىتلا بورملو ءافلخلو ةيثالا ركذو

 موسبلو نيبفصو لبا كو مجتلا خلود ماردصنأو نارعلا حوشفو

 نسبا ةنتفو مالسلا ايهيلع ىسلع نب نيسلل لتقمو ناورسهنلا

 لأ كر رانخما رسبسخو جمايأو غابورحو ةقرازالا جورسخو ريبزتا

 ثعشالا نب نمرلا دبع يورخو هجورخ ببسو هتصقو كيبع

 ديلولاو كلملا دبع ةفالخ ركذو ايهنيب ناك امو اكمل ىلع

 ههئانبو روصنملا ةفالخ ىلا ملسم ىأ ةصقو ةيسابعلا ةلودلا ربخو
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