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 لك 0 ذ[سا1ان11 10111 251111 5101101153 111417.

 طوعتسو

 ١ 1مم لسعأم زد لآن همعاتتك 2:عاتتتعصأاتسم 0650116101.

 “٠ 16 [ءرصموا"ع عا 0ع ةعاهأ5ع 211201 هعوأل

 أم ”]عدطجاتك تعمفاتست ه55 هع نتتلقعمم مم55 ن"ووطتمدمتم ع6 06116

 مّ '1عمم مانع 1صخعتتطتغ طعع نا110 011212 1231211 طتقأ 635.

 )5 1رروتك جعافرتلاتك هدأ عا هدصطتق 532 م01عواقأنع "عه

 )ل 1متغاتس 1

 ذم طلعو نعول مدتك ع دماطتطل 0110

 ع ننال هزمعاتاتف لتعطاتق هضعوكعتتك 18انك.

 هم لاهم 0161 عا ممءاتك م10 نكنعوطتو هلك. (00عوطتم ةماتك عا !طانطقفع. '18-

 لتعلم 0ع ننطتطاتو طزذطوللاع عغ طزؤذطوسو , لع ععدتتاطدد ال[دسعملع , 1ةكلل ب

 "ذمتك, 60ع هأ اآدعمع اه.

 دم 1طاثك. ظزاتك ماتصعمدات5 كا ةصعتهأتأاد00 ؛: ناتوع هم 6عد2216 3266106-

 راضأنز هولتدو ءزاتق 06 5.

 مل 0رءونتم ةقمست.
 118 21هدرمتصه هدهتتتاتت 1*ءاانا0 2 1060 00066101.

 آمل 0ءوختم 18ةع.
 زان ]نودع ةلدرصت 05ءلتعمك دسم ةعدخدخ : معععمأ مدع طماستتتاتتم 6 88-

 20150 معا11611*
 زآ١ 0اتديسلتتت ةىقحسص 0عععرتك ذط 22720350 , نتن0 016 ©9115, 110 6-

 ماتاكات5 هل
 ١11 1لطتصمتم ةوحتدم ىلحسص هأغ 1255 0ءادردأ علمك. 02330 31هد28أ1013 م

 1ملنو اة. ندع خقلحست ع طوصولتكم ةععاتتطت 325201181 ل“

 زا", روعءعمودو ورصتت5 هدع"دع 8[ءاكاععصفف هن اهصالتكق متع
 سس كمزوزوو ققحرمت ع ىمتسم 00511 اند ذص 1نععرم ما"هعتنتع0ل أ انا“ هن 1 ةانتم

 28205 نأ
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 اخي مرومعرتت ةودعصكتق ةعصصم»»ع ة4لفتصت م0556 06دءعصكاتت ع 2ةةلتقم,

 ظفطأا (كمتس) هغ 8ذطألا

 اخي مزدتنزةيصفسأ طوسدتستسس ناصع قفص نت ةلحتع
 زعو 1نطورعأ ةقحرست هأغ 175ع هصاغع 096غ05 3[!1طأا هغ [1ذخطألا. ©مدع ةلانانتم

 ةممعال وح عرتسغأ ىطل-1-21ة

 اآذأ ةقلحستت م01عمو هوك: عزواوهخ10مدع5 نات35 2 10 ةعععمأا.

 زمز' 5ءطتغط (8ءغط).

 انرع ةمطماعم طزوتزةسمست. نةءاتطقسلز.
 اذدو 0طزغاتكق كلوت.

 زوز زكمتم ءزادموانع 8111 عغ 5هأغات ءزاتكواتف 1٠

 زل طمومعزماتت ةروماتم 1آس06ع ه تتم[ ع حلمتصت 30 13ع0. [[دطمءات , طقح

 مصعاع , '1نطدلاعهتس. 00ه عتعوداتق 5ةانطتاأةتتاناط ءاتطط 121115.

 072 نوءططقس.

 نناخ لورتعل. [1هدم عا

 اخ 1ةطسا "ه1

 ا 11عممععطملدط. ةكذط (8[هدعال.

 ايل مزوسمععاطتل. 1"ءدؤاست كوستام. 8دنحو د: ةعرت-ه0-آططمحططخا.

 امل“ حكودعات مراستتك 1ععوكتتك 861 ه0 طوطصتس65.

 امرك طصومءاماتت عتعمتات5 ةعدط مع 8[هدعاطل. (00ممطتاتعألم دقهكتم. '!'هقغلصتم-

 صمئاتاتت ءمقاوملا كلموعاطل , 3 لععات 6 220111115 عدعا75011311.6 2000

 كونوصمف زمطخدكحءتتغ مهحعرتم 11٠ . طز]طتكتاتات : 02011645 م1ءان26 طقعأ

 [1هدعاج بيس ةاتتف مغ [10) (0ع) زطد ةصحلع 11), [لطأ1 ةمماتاءغأ ههحتف. 11

 دعا 10082 3013 ال: ونمأ روعأل همك صهكأ : هعاموتسأه

 جرت هعامور ةهص ةءماوس, هن 0ةعوصج 117. ىدهتمتك ع مقكت اا. كانت

 حكموعطت. طلو وسدف طسصصضماوعتقم الع.

 زل 8دلنكحدسفمم-[20هطخلكدق-ططقتططخاع.  ؟[ءعدجتال سنن ةدعضاتات 26 موت تل

 ]وعدعات 1[قطتخسي 1كمدلطحسأ عمصفع#؟ةغنس أءفر امال. ةمقتلفم هك ةصح

 امتلأ انك 58د ةعأ.

 الإ ©تت مدلل ع هلمعتات5 8[هدعطأت ةقاتزذ هدرتعأصعصس 0ندععامأغ. ةسوطتوم

 زمعمادع مسكسصت )ا, 11: . 6ةهمعملتمعنو 5عمحتا دس 1171“.

 44و 60ص ءزدكوانفع 685 ظللت, امام“ ننمد5 "هعمل 01111.15 00

 ةمق"لفصن )أ. 1موو معصسع تكدس آكمت ةعددستا ؟)م. 1؟لتاتف ةزاتك

 هأ ةنعععدعم» [30] ه 2"هطتطاتو هععلتخس“. 1مماتأدأتم 1عدان 181طس لة

 مهر 1رعمخد5 اعصممت"5ك ةصغع» 2[هدعط مغ قطع»هطمم. 28هراناانق قل ءعأم0-

 ماه 1[. آءماصححص ]1 .
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 '[ل[طحصسنل ءاغ م01عاود (ةلتطم

 قمطعدطمسس. 1061 دهغتع تن. طاتطص»ن00. 1115515 ةطط»ةطعست )هلك موعورم

 زاك ةعمرع !ةأ. 8معتك ع وتم ءدلحاتك ءوينعلتكت» ةطءةطقسم )1), ةوحو

 ةرماتل 1اةحومدعمم عغ طمع52035 مطعمطخست 11. دعو ١11 ةطوم

 طقس دع 2219عوالسو (8ءموءطل). ةسصاتس وألم 15د أ. قعلتق وتتم

 رعوكطوع ابل. ةمطعدطمسم زاتطعؤاد» دمدعأوسنع ةائانسم. [] ندم طنع 1آكددوع]

 دص 1كدهع ةدعتف )81. '؟"عمغدتم ةط»دطقسمست مع 202

 مولات عزموو 1,

1 

 1مأ. 89ءتونم 500هرمت 1.

 اللمر5 85ددع ها 8وعدتتم. لطلتدع نعمع5د مطةطقتسأ عا 11621 هع ذو

 2311. ال01 ةطدطحاتت طقهاات5 518. 111228810 ءزات5 هع 12ةلكو 7ع5كات5 ود

12120٠ 

 11ه مطةطقسست.

 آراء هاا

 1آ[ةدهعرو لوعمط عا ظلتل ءزاتك.

 لوا.

 8مءطم“ةهتا-لعنتم عن 1[د03ةصتغوع. طزعع دتطتع هطاتسطت“دسغتم اب,

 لوعمال هغ قلت. ل0دع, ظقكل نعم" 2وان[وجتم 7ك. معو ععتومانت" 105أ

 امل كورصتتف هعماز هك. طعلسععمو هطعدطالل“ عأ انعم" عت 20115335 0

 ا. عتلتت لوعمط1 ذص ةعوومذتس ءةصئاسسك 111, 8ءةدزدستس

 لووعل لانك عدتك تسوس هول أ أ. 0[8هعممر» لوعمطأ مهما" 1هدءالنس

 عيستمكاتس .١.1١ ]ووو هم ةطتطاتك ةيموتغ ؟ 1. لوعمط تكاتدم كانأ5 طه

 ةعووماذتسم دمت 11. 0طتغاتق

 ج1-آ[كطولطتتخ ع6 طتقأم712 ءزاتك ءاتدتت 11056 عا ؟ةطتتتلم 1ا15]0

 آ1له0ع دل-آ[كطوقطتخ طمع ممدصعت 36ععمو16 11

 11دصقعءطمطت» طعممد م50 نصت. 1هعففأفغ 717. 0تمدصملم 015 13-

 تق هز قسنك زمام" طءجعوم .هغ 'اسسءدع. 0مهغتم 18[دصةىءطقطتت 7

 جرت طقتمءعاطل عع لدحسممت , ةلئات5 ءزانتق ططحت-:1-!خ[دصشت» قطتنةطقر

 كلتاتع طلاتت- 1-01.

 1[ه5عي. طموععزمانأ هكعدخاب5 2عاوطزك ءزادذ ءأ اآةدصةعءاددطتت. ققتو ال01

 [ديومصتق 711, 26. 1[هلزدص هم .8ةعاتلات5 5 اهيل سل 1:

 ه4 همءع» 1[هوزع 2, ةودكتك هملعمف هن ؟هءهاتم 1[هونه 1. دم

 ةمرممع هقثأ !؟ةعدمصمتم "0, 1مممصامتم»عع ةعور ماتت آل. طاوعمم

 وستطسع طوند ةهكلنحتغ ققعوعمطسسم يلع, مل هظدملسم اح ]ماع

 معو

 زهز'

 لواط

 ماع

0 

8 

 مع
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 1”هيتهمصتم ؟ثمأر م, ععرمان] عانس 10دعل ؟ مل , مك. هم-8ةستست هن زطاتح

 ]سك هحصعتو مك. 1181نتءطسصاعم ةعدقسمغ ؟ 1م. تعمم "ةقز (02).

 لمواتك أ 1؟جلواط 111. ؟؟دعمتتم ص لعدورتأم هم. . ][هععم صاع قلك 0 عاتطتم

 ا[هرن5 110515 عا ققتنمدأق ةءأ.

 ةمث لووا13. 1116عرلعطم , 111:85 علعوتطأاتنلم , ءةدرات 20801“. 536ءان101310 12012-

 تتا1م5 110ه5ع5 ترمطعم هءرتأ ةمح. 8زلودتت ةءكر نأ", متت هغ طتصمم

 روم ةهأء . *قعارور» هال قمت. 61طءمدتامع. 1ع 8ءدواكت ةأق.

 هأك 5ءاطدستس هع لورصوتل. ا[ هصققمتا3ع ج5 16115 زد قلت ءونم 02201 30-

 اان. 26

 نأرب [عقسانم اندلع 11.



 هأثم

 6 نغت ملف عماسجاو عقلخ همظعو عشطب ةّذشو عدونج ددع

 ١ نم هنع متراصناو متدونج الو متاوق الو عماسجا الو جلاومأ

 اذاسف ضرالا ىف نوعسيو هللا تايآب نودحجي * اوناك نا ءاعيش

 هلم اوناك ام هي ىاحوإ اليخ عاسفتال هللا نابع. نوذختيو

 ىف هيلا بغرنو هطخاس نم برقي لمع نم هللاب نوعن نينمأو

 00010 0مل تبسم نم نكي اذن فاينولا

 01 ا دبحا نب قعا انتدح ام: معلص ىنلا ! ىع :ىورو

 ىيأ ىع لديكم نب ,ىىضام ا ىتلح لاق 0 امد لاق 255

 6 1 ليقلا سيردأ قنا نع كيك ىب مساقلا ندع ناميلس

 ليئارسا ىنب ءايبنا لوا معلص هللا لوسر ىل لاق لآق رذ ىبأ م

 فكاص ىف ناك ام هللا لوس اب تلق لاق ىسيع جرخأو ىسوم

 ا 1 ل 1 ثيلع اهلك انيعب كتلك لق: ئسوم
 ادع ناسا نقيا ىل تربح غيب رمق وللا نفيأ ىل نتبجت

 ناكل نب نيقارسا يب ربا عقرب ريجدت ناو: . لمي لا
 نيرشع رهشونم نامز ىف هلك عشوي ىوُت نا ىلا ىسوم تام او

 ىلا نالا عجرنو 2« نينس عبس تايسارفا نامز ىثو ةنس
 رهشونم م دعب سرفلا نم لبابب كلملاب مئاقلا ركذ

 م2) 1 ميظعو. 2) 11ه ع( ظال1 طقع ]موراتا ةفعر 00

 -ىبهت نم 4) 0م. 0 ءغ 811 ع 62626 نوعسس»ب اذن

 10 ككاع : (0 216 سبكاخو 15 احتيخاع )6

 توم.



 هز

 لم» . مهب دهدحلا 2 ب اكمنا هلدكنا نكمو_نطرالا هديك ١)

 كادسو هب انفسكف .ةداقق نمع 3 يعس اند لق كيري اند

 لجاجبتي هناو خماق مدي لك هب 227 0 حنأ ان كد ء ضر

 ةمقن تلون املف ««ةمايقلا ممي ىلا اهدعق غلبي ال اهيف

 هنينْخلا نونموملا هيلع ءدسب معنا ام ىلع هللا دج نوراقب هللا

 لجلاو هقحب ةفرعملا نم هل اوكاضنو هللا ميرماب هورخنأو هوظسعو

 لملا ةيقك نم هيف يه ام نونمتي اوناك ىيذلا ملنو هتعاطب
 3 ع بأ ط3

 اهتينما ىف ٍهسفنا أطخ اوفريعو جتينمأ ىملع شيعلا ىف ةعسلاو

 طسبي هللأ ناكيو ةنباتك ىف و نع لجو رع هللا ربخا ام اوماقف
 2م يوم ا ترد رام 2 عضال 37 فكك ِ 3 تا ا حامل مس

 10 انيلع هللا نم نأ الون ردقيو هدايع نم ءاسشج نمل قزوسلا

 : 6# سمالاب كانمتن انك ام هباككاو نوراق هب ىلتبا ام انع فرصف*

 كلعأو مهبر عتعاطب هل نيعبتملا نون نب عشوي هانفو ليئارسا

 و درو عرْفُكِب نييناعنكلاو نورقو ناماقو نوصرف متءادعاو هءادعا
 متلعجو اضعب فيسلابو اصعب فسغلبو اًضعب ىنغلاب عو هيلع

 ةرشكو ملاوما ةرثك عم قب ظعنا نمل ةّظعو عاب ربتعا نمل اربع

 4) 826 نيعأ, له ىيعا (ةز 14 عيطت ضرالا ديعأ الو

 ادحا. 2 2) 20 طن 1ه ديزي أس لق (80 لاله نب رفعج

 ةدانق نع ءسمنع هع [1ذم406 م:دععع0. طقطعأ“ 2) آكم7. 28و

 75. 51. )2  211 105221 ناكز ءام0ع 10ه فسخ 560 50 15م

 00و16 لجلحكنتي 0366 م 0م. 811 ع6 ر) 13 © لا

 نسا. .ى) 0من. نم تن 77 لك ور 282 3:85: 65.2 )1١١ 



 ها“

 لف 4 للف نوراخ نل كتلاقت هللا ودع ينعأو هللا ليس ىثوا

 ىنيتأت نأ ىلع ىعاسنب كطلخاو كيطعاو كلوما نا «كل

 ىنعا ىهنت لا نورا اب قوقتف ىدنع. ليثارسا ىب نم .ًالملاو

 بذعاو هللا ,لوسر ئذوأ الا نأ. نم لضفأ' ةبوت لجأ ملف ىسوم

 سكتو نورد ىتي ىف طقس مالللا !ذهب تيلكت اًملف هللا ودع

 عاشف هكلف ىف عقو نق هنا. فرعو الملا ةنغ نيكسو هسأر

 هبضغ . لتشأ تدل خلك جلف, ىسوم غلب ىتح سانلا ىف اهمالك

 دأرأ نوم ىل كردع بر اي لقو ىكبو ىّلصو «ءاملا نم* ًاضوتف

 3 0 هيلا هللا :ىحوأف هيلع ىطلس بر اي ىيشو ىتكضف

 هيلع لخد املق نوراق ىلا ىسوم ءاجن كعطت تككش امب ضرالا »

 ا لك ىديحوا ىسرم .اب هل ..لاقف:هل 2 0 ا فرع

 ىلا هباكتاو نوراقب تخاسو هراد تبرطضاف لق مهيذخ ضصرا

 خيذخ صضرأ اب لق ىنيحرا ىسوم اب ٍلوقي لعجو ىنيبعلاا
 وهو ميكر ىلآ هباكتأو نوراقب فسخو تخاسو ةهراذ تبرطضاف

 تبرطضاف ميذخ ضرا اي لق ىنمحرأ ىسوم اب ىسوم ىلآ عوضتي ؛:
 عرضتي وهو مروس ىلا هباكصاو / نوراقب فسخحو نيخاسو  هراد

 ف 50 ةهيذخ ضرا اب لق ىنهيرأ ىسوم اب ىسوم ىلأ

 قزعو امأ كّظفا ام ىسوم اي ىسومل ليقو لاق هباحكتاو هرادبو

 رفعج اند لق لالع نب رشب ىنتدح «هتبجال ىدان ىاياول

 ىسومل ليق هنأ ىنغلب لق َىِنَْجلا ناربع نأ نع ناميلس نبا »

 4) 834 ذموعتغ قب 2) 0ص. 811 ك 0. 2 09ص. 0. 2) لد
 دهجو ىف تأ هز. مل. 6) 12 دضرأ. رك) "101 ه2. فسخو, 1

 هباكتأو هب فسخو نورافب تدخاسو.



 صم ل حيا

 هأثو

 هيلأ نيل اهيلع «دناستو سلج اهنم نسخ املف ةروصقملا

 اهشرعب نيتي مكي لملا ءاهيأ اي لقد كواد- ني ناميطت ا
 د ء 7 0 -

 لاق ميرنا ست يي نإ ع ديك ١ لكم

 5 0 هللا ةرسسك ف ام زونللا حزما (قوأ تكف ناكو يلع ىغبف* ىسوم

 ءهتيتوا امنأ لاقف ةوقلا ىلوا ةبصعلاب ءونتل هحافم نأ ام هبانك
 هاء - 1-1 3

 ىسوم ناكف هل ايذوم ناكو ىسوم ىداعو لاق ىدنع ملع ىلع

 نم ةرأآد باب لعجو أراد ىنب ىتح ةبارقلل وفعيو هنع مفدي

 نم الملا ناكو بهذلا مدافص هرادذ هر دج كنك برضو بهذ

 نم ةأرمأ ىلا لسرا ىتح ءالبلاو هثوقش هعدي ملف هنوككاضبو

 اهل لاقف تعاجت ءبسلاب ةروهشم* اَنَّكلاب ةررهشم ليئارسا ىب

 ىنيتأت نأ ىلع ىعاسنب كطلخاو كيطعاو كلوما نأ كل لهغ

 ىنع ىهنت الا نوراق اب ىلبقتف ىحنع ليئارسا ىنب نم ًالملاو

 ؛5 ليثارسا ئنب نم .ًالملا هءعاجو نوراق سلج املف ىلب كلاق ىسوم

 حاو اهبلق هللا /بلقف هيدي نيب تسماقف تعاجن اهيلا لسرأ

 0# نأ نم ٌلضفأ ةبوت مييلا مدجا ال اهسفن ىف تلاقف ًةبوت اهل

 ©«) 81 لئاسن. 4) 1502. 27, ال5. 33-41. 2 6.

 030 4112:1527 راذح 0 ©. رادج) ءغ 0عات06 هيابر "15 كح

 ) ©1هةووص27 - 821 ء6 0 :ءمءطتصغ اهيلا لسراف. /)

 نقف م) 0000. ثحدحا دزصع الز عواتكاتت 1عاطأاتتت 56 ءانا01113 1

 آ41. كب /) 0م. لم ءا 811, م:هانةطأ1] عع معها

 1عءلمدعصت ثدحأا.



 كررت

 ديربلا نب مشاه نب ىلع اس لاق نيسحلا آس لاق مساقلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع لاهنما نع شمالا نع
 ناكو همع نبا ناك لاق ىسوم موق نم ناك نوراق نأ هلوق ىف

 اعدخ لاق 0 ى نوراقو ليثارسأ ىنب ةيحان ىف ىضصقي ىسوم

 ىمرت نا ىلع اًلعج اهل لعجن ليثارسأ ىنب ىف تناك ٌةيغب
 وبني هيف عينج م ناك آذأ ىتح «هكرتف اهسفنب ىسوم

 ةردق 0 نح ام «ىموم اب لاقق ن وراق داتا ىسوم ىلا ليثارسا

 لح اف لق معن لق كنا تنك ناف لق هدي عطقت 8 نأ لق

 دق كناف لق معن لق نتمنا تدنك نأو لاق مجرب نأ لآق انز نم
 كدشتأ لاقف ىسوم اهامدف ةتالغب لق ىمب كليو لق تلعف

 ىناف ىنتدشن ذا مهللا تلق نوراق ىدصا ةيروتلا لونا ىذلاب

 لعج نوزاق هللا ودع نأو هللا لوسر كناو ةىرب كنا ءدهشا

 0اًدجاس رخث ىدوم بثوف لق ىسفنب كيمرا نأ ىلع اًلعج ىل
 كعيطت نأ ضرالا ترما دقف كسأر عفرأ نا هيلأ هللا ىحوأف

 لاق ىسوم اي لق وقل اوغلب ىتح عتنخأف عيذخ ىسوم لاقف ؛5

 لق غيذخ لق ىسوم اب لاق رودصلا اوغلب ىتح عتذخا ميذخ

 هثتغت ملف كب ثاغتسا ىسوم اب هيلا هللا ىحوأف لاق اوبهذف

 لالع نب رشب انثدح >>« هننعالو هنبجال ن ثاغنسا ول اما

 نب ىلع آس لاق َىعَبّصلا ناميلس نب رفعج آس لاق فوَصلا
 لخدو رادلا نم ثرامل نب هللا دبع بخ لاق ناذج نب ديز#»

 <) 836 هتكرتف. 8) نم. 1هز سصم» 0 1لعص هس. 4 81
 كيهشاف. 2) 8121 1256236 هلل. م 0م. 1م. طوءماطدطللا اع 6

 3000 خالو.



 .سهشسنت:س1 شه تجيبي يل

 ىنزخل

 رم «هيلأ هللا ىحوأتن منيب وهو لكاسف بكوف ىسفنب كفذقا

 مث ممادقا * ىلا هتذخان هيذخ صرا اي لق تعش اع ضرالا

 هيذخ صرا اي لق مث ءغهبكر ةىلا هتذخأف عيذخ صرأ اب لق

 ىسوم اي ىسوم اب نولوقي اولعجن لاق هقانعأ ىلا عتذخأف

 ةدللا ىحوأف هيلع 7تقيطأف عيذخ ضرا اب لق هيلا نوعّرضتنيو

 ول امأ غمحرت الف ىسوم اب ىسوم اي .ىدابع كل .لوقي هيلا
 ىلع جرن هلوف كلذف لق اًييجم اًبيرق قودجول اوعد ىايا

 + اهيللع 'رقش 'باود .ىع جرسخا هنأ هتنيز تناكو هننيز ىف هموق

 نوديبري نيذلا لق نامرهبلاب ةغبصم بايت يلع / نآاوجرأ جورس

 ,ه جلفي ال. ادلوق ىلا" نورت قولا اه لتماانل تبيل اي اينكلا |

 5 نيذّلل اهَلعِجَت ةرخآلا راذلا كلت ملم اي* نوفا

 «نيقتملل ةبقاعلاو اًذاَسَك الو ضرألا ىف اولع. نوذيرب

 نح نشعالا ىلع سيح ني ب اص

 لق هين قدلزو* هوحنب سابع ىبا نسع لجر نع لاهتلا

 ,ةىسوم اوتأن كيدش عوجو هد كلك نم ليئارسا ىنب باصأق

 ىسوم اب هيلا هللا ىحواف هل اطلف لاق كبر انل عدأ اولاقف

 ىكقو متاياطخ نم نيبو ىنيب ام ملظأ دق موق ىف ىنيلكتا

 انثدح >«ه«جعتبجال اوعد ىاُياول اما # مهبجت ملف كوعد

 «) "لص 20015 .لر نائم 06عوأ دردان] 14. 6) 18132ععع0. 0

 الكم ءأ 811: لص عادت 500. نكونانع 2 ةفانعا ه2. 6م 41

 مبقح. 62) 8201 تفقبطف. ) 1م نيبلعو. ركز 0: 1م

 3 106عمدغ طب >0. )00. 11 دازو. 2) 82021 اوعد

0 -5 ١ ١ 
 ا رم  ] 6تا ةهديع



 مث

 رانيد فلا لك ىلع هحاصف ىسوم نوراق ىنا ةاكزلا تلون امل
 لاق وأ ايش ءىش فلا ٌّلكو ايهرد مرد فلا ٌّلك ىلعو «اًرانيد
 نأ ارث لاق «كشا انآ 7 ىربطلا رفعج وبا لاق «ةاش ةاش فلا لكو

 ىنب اي لاقف ليثارسأ ىنب عمجن اًريثك ءهدجوف بس هّتبب
 نيرا ند وقو نويتعطاف ءىتت لكب مكرما لق ئسوم .نأ ليثارسا 5

 تتش اهب انرمف اندّيسو انريبك تنذأ هل اولاقذ ملتاوما #قذخأي نأ

 دلل 201 و نىيبلا' ةنالقب اوين ,نامكرما لابقف

 هفذقت ر/ نأ ىلع اًلعج نبل ولع اهوعدق اهسفنب هقذقتف*

 مرمأتل اوعيتجا لق كموق نا ىسومل لاقف ىسوم ىتأ رث اهسفنب

 ليئارسا ىنب اب لاقف ضرالا نم حارب ىف مثو يلا يرخم ي#قاهنتو م

 سيلو انز نمو نينامثت هاندلج ىرتفا نمو هدي انعطق قرس نم

 وأ توه ىتح هاندلج ةأرما هلو انز نمو ةثام هاندلج ةأرما هل

 نأو نوراق هل لاقف #24 كشا انأ رفعج وبا لق «توي ىتح هانمجر

 كنا نوعي ليتارسا ىنب ناو لاق انآ تينك نأو لاق تننأ تنك

 نأ املف تلات امك وهف تلق نان اهوعدا لاقف ةنالقب ترجمت و

 اما كب ثلعف انآ لق كيبل تلاق ةنالف اب ىسوم اهل لاق تعءاجن

 نأ ىلع اًلعج ّىلا اولعج نكلو اوبذك 2ال تلا ءالوم لوقي

 هسي-س با ا

 ه«) 5زع 00. - 8دعط. 30 1كم. 28, 75. 81. نع هفاصف

 صلا رانيد ىلع رانيد فلا لك 2 طديفف د يلا لك نوف
 , كلحاو ىلع. 6) نوم. 0و 12 كلذ ىف كشي ىربطلا.
 ) 831 ةصوعتتغ الامر نانم1 ءاندصسح 1خ ءغ 8دعط. هت. 4) 881 20014

 نمر 01001 14 ءغ 82عط. 0221. 6) 881 ء (0 لعكانفز 16 6 566
 7ك 12 2)-111-:6غ مهاهنتلو : 14 11 6ع. ./) 1 ىربطلا

 يشي. 2) 0مم. 0: 15 1مقعتتأا هكللاور 0000 ءاتدتت طش هل



 هألأ

 ىبأ انثدح ««اًقلا نيعبس «دباكتأ نم* هتنيزو هتيف لتتم

 دفاجم ىع دوسالا نب نامثع نع رجالا كلاخ وبا اس لق عيكو

 جورس اهيلع ضيب نيذارب ىلع لق هتنيز ه2 0

 جرخ ىنيذلا 0 لعا ىنمتف 8 ةرفصعم لا 6 هيلع ن

 طا يدش لس

 يلع علوق نم كلذ ركناذ  ميظع ظح وذل هنا نوراق تلا
 ورق وا“ ام لد“ نودمتملا اهنا ل هل اولاقف هللاب ملعلا لها

 اك بع مك ايف بع ريتقإول هب للا ا اوفا

 ان لح هلسربو هب. نمأ نمل 2- هنعاط لها هو أزجو هللا باوك

 ؛0 نورباصلا الا اَهاَقَلي الو هللا ليقي لاعالا #ماص نم هب هرمأ

 بلط نع 00 نيذلا الا ةبلكا هذه ءليق ىقلي ال ٍلوقي

 ىلع لاعالا ملاص ىلع هللا باوث ليزؤج اورثآو ايندلا ةايخلا ةنيز

 «ىكلذ ر/ه#ل بجوي اهب هل اولعف اهتاوهشو ايندلا تاذل

 لجو زع هللا هالتبا همعن رطبو هيغ ىف ىدامت» ثيبخل اتع املف

 ديلا قاس هام هيف همزلا ىذلا قلو #هلام ىف ى ةضيرفلا نم

 «نيقابلل ةظعو /نيرباغلل ةربع هب راصو هباقع ميلا هب ةدّكش

 نع شمالا ان لق جون نب رباج آس لق بيرك وبا انثدحت

 لف سابع نبا نع ثراخل نب هللا دبع نع وربع نب لاهنملا

 م) 9ص. 831 ك 0. 3) 5 ةيلعوز ظدهط. ه0 ط. 1. ذه ققعسص
 20. ان 260. 2) 77. 78. 98ه. 2 2 881 تا © ذصقعتاتظأغ نمد
 560 651:22. )62  126ع5ؤ 13 65 82241 ليش عوأ ةععاتك. 2012: لك

 /) 811 نم هلز 0 عملو ك7 هل م1660: 60: خصضيرقلا.

 2 2181 50 لاح 2) 09000. ام +. 72118 سهكشلر, 0 ك0

 20 نيرباعلل ر 1 نيربتعملل.
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 نأ صضرألأ ىف داسقلا غبت لو َكْبلا هلأ نسحأ اَمَك نسخأو

 نم كيبيصن سنت الو هلوقب ىنعو َنيدسْفُمْلا بحي ال ا

 كترخال اهيف © كبيصن انخات نأ كامند .ى.سنت, ال :ايندلا

 مللا' كذا انإ ةنعافللا ملح. رات هنم اًلهج عايآ هباوج ناكف

 ا 0 نا ةنيثوا اما تيتوأ امنا. 8ل لاق نا ةباتك .ق عت

 كلذك < ىدنع ريخ ىلع كلذ ىنعم 00 ة ىدتع مّلع ىَلَع

 ىنع هللا ءاضر الول كلذب ىنع هريغ لاقو ةدانق ُ اا فَي

 ءهليق ابّذكم للجو رع هللا لق ؛!ذه ىناطعا ام ىلضفب هتفرعمو
 7 د >ةءمع م 1-1

 وه نم ٍنورقلا نم هلبق نم كلف نق َهللآ نأ ْملعي مَ

 لاومالا ىطعي امنا هللا ناك ولو لاومالث اًَعمَج رَثكأو دوق نم ٌلَشَأ »

 كلهي ل هذنع هلضفو هنع هاضرل رماهايا هيطعي نم 0

 مهاطعأ يناك ام ةرثك عم هلبق ةريثللا لاومالا بارا نم كلهأ نم

 ةظع هلام ةرثكب هموق ىلع هيغبو هلهج نع هعدري ملف ءاهنم
 0 داع هلو هدايا هتكحضتو هللاب هكذ_ نم رّيكذتو. هظعو .نم

 اًنوذرب ابكأر 2ةتنيو ىف* هموق ىلع وو ىتح هتراسخو هيغ 5

 2 نك ةدصعم  انايك سبل نق ناوجرألا جرسب ةاّجرسم ضيبا

 ةئامتلث هنوذرب لشم ىلع هتنيزو هنيه # لتي ىراول,لا نم دعم

 ىلع عالج ىيذلا ناك ٍغضعب لقو هباكتأ نم فالآ ةعبراو ةيراج

 2) 811 كيبيصنيو 0 1263[. 62) 1505. 28, 75. 78. 6) 0
 اظرلا ك2 16مع رخل ١ 2) ندمت 1. )1501: 110عطت» ب ني) 0

 1 7 1[ /) 0م. 811 ءا (نز .7/5 .1201 ١.7

 2) اجرسمر اعط جاع 811 ءا 158 نوذرب. ) ظالآ

 6[ ( لبس:



 م1

 ديزي ام ةلجح اًرُغ اًلغب نيّتس َرْقو نور جتافم ليجتالا ىف
 وبا ىتتكح «هرنك اهنم حاتغم ّللل عبصا ىلع اهنم حاتفم
 اص 2ىنأ نع راس نب ليعامسا آد لق ماشع آس لق بيرك

 لّيكت هنئازخ متافم تناك لق ةبصعلاب ونتل هحتافم نا ءام

 ةحون نب رباج آس لق بيرك وبا انتدح >«.الغب نيعبرا ىلع

 ىلع لّيكت نوراق مجتافمه تناك لت ةمَتيَح نع شعالا آم لآق

 نم عبضالا لثم مولعم ونك بابل اهتم, اثغم لك الغب نيتس

 ىع شعالا 4 ف لق عيكو نبا انثدح «< دولج

 عبصالا لثم حانغم 1 دولج نم نوراق جتاغم تناك لاق خمتيخ

 ؛ ىلع مجتافما تلبمخ بكر ا!ذاذ ةّدح ىلع ةنازرخ ىلع حانغم لك

 نم هيا هللا ,دازا اكمل هللا قلع ىغبق 0 رغا اًَلغب نيس

 ةيلعا يبا ىاإ نيكو لا «لم دل ا ءاقتشلا
 نب ىلع ىنتدح كلذك ءاربش بايتلا ىف قيلع دأ

 نيل «ضلخ ان طلتك جيبو نيو بسلا ت١0
 15 ناك ام ىلع . ةظتيفا بشرح نب رهش نع ثيل نع ثايغ

 لعلاو هليبس ىف هللا هاطعا ام قافناب ةورماو هنع هوهتو هيغب نم

 موس هل نص مخ عنم لجو زعل تل الا ركل

 غتبأو *نيحرفلا بحي ال هلل نأ حرقت ال هموق هل لاق لا

 انهنللا نم كبيبصت نس ةرخآلا راذلا هللا كاقا ام
- 

 ) 5عواتعسأ 13 ان5ونانع 0 لح كتموب 1 231 013: "1 0

 ىباز ءووع لعام مطق عقلتط, لت5كرداسك آط٠ص “فططققت. 2 0

 66760 مرق قبر 00 ةرقلل : 7نات ضال ا 2 ا ا

 رفعج. ركز 2024 1



 تأمل

 لذ ىسوم موق نم ناك نورق نأ ميعاربأ نع كامس نع نايفس
 انك لاق عيكو نبأ انتكح* ٠ :«ةيلع ىغبف .هدمغ ىلبا ناك

 اا ا ني لابس قحاا# ناطقلا نيعس ني ئيحي
 لدا كو نيا انككح ١:66" ىسم د نتا وك

 0 لح دتادل نع نىلاح !ىبا 2 نبا ندع ةيواعم وعبا ان

 رشب انثدح ««همع نبأ ناك لق ىسوم موق نم ناك نورت
 نأ هلوق ةدانق نسع ب اف 0 ةعف الك لاق ناعم 0

 نسلتو ةيروتلا 5 ادكدكا نسحا نم رونملا ىمسي ناكو هيبأ

 ىنتدح 3 ىغبلا هكلهاف ىرماسلا قفان امك ففان هللأ ودع 0

 نع ىعبصلا ناميلس نب رفعج آس لق فاوصلا لالع نب رشب
 مع نبأ ناك نارسع نب ىسوم نأ ىنغلب لق رانيد نب كلام
 لجو وع هللا /دفصو امك اًريثك الام هاتآ كق هللا ناكو نور

 ىلوأ ةبصعلاب كلا عك هكناَقَم نأ كم زونكلا ص دامتكاو ى لاقف
00-2 

 تناك 50 مواد .وأ ا « لقتت نت هلوقب ىنعي ةوقلا 15
 20 ل

 ةخةيتيخ نع روصنم نع ريرج اس لق نيج ىبا انثدح ىذلاك

 اًبوتكم لج لاق ةوقلا ىلوا ةبصعلاب ونتل هحافم نا ام هلوق ىف

 2) طدوععع0. هرم. 1م. 2 8) "ص ةص5ء716 نايفس ىعر 163 انغ 11
 جعواتع دع ص ذ5م306 مجهععع0. زدغعم 1طص 1[ةطعتكتسم ءا 5زطصةلعاتش
 كتوم ندلعمأعو ماعم عووعرغز 5ه0 505:ةسصانتص 1202 2 ]32]3 2. 5,
 20103556 زدسص دمع ةجمدتعأ نا1ن001 1112240 26غ05ع ]>2 015ءاطانأتق
 ]ةطزدع ط. 5. نانايفسلا ةانه. م عدسع 520. هدم. 8181: م
 ءولتط 2056 1520. 5عون. 222غ 4) 811 هع 0 مصه]لع هت. ه) طم

 معتوضص ٠. نونملا. /) 8381 فصو. مى) 12015. 28و 75.



 ةأا/

 تهاق نب 000-0 0 نواف نأ را

 نس 0 نورك نأ <« هلوق مدرج نبأ نع جاكح ىتدح لاق

 اذكه رهصي ىبا نو لاق 'دبِبأ "نئخا هيع 1 لاق قيوم موق

 5 ةةيبرعلاب رمهوع» تنيوهاق نب 0 رمرع نب ىسومو ثهاق ىبأ مساقلا لاق

 رهصي يوزن هنع ةملس آس لاق كيج نبا هب انثدح ام لق هناف

 0 «قاو ١ هيك هيأ ا وخا ىسوم ا ةاحسا ىبأ لق ام ىلع

 *“ جيرج نبأ
 هركذ انريضحح نم ركذ 1

 نيضام لا انثاملع نم كلذ لاق ىمم

 ؛5 نب ليعامسأ آن لق'ون' ئنب رياج اساللق بيرك ريفا ان

 لق ىسوم موق نم ناك نورا نأ هلوق ىف ميعاربا نع كلاخ ىنأ
 ناجرلا نبع امد "لق راشب ىبا انتكناح «ىسوم مع نبأ ن

 نوراق ناك لق ميعاربا نح ني نايفس اس لق
 نع نإ امن يلق عبكو نبأ انثدح * ىسوم م به

 ) لكن 25262 702 2 مرد 0 ناردع هغ 620 نارسيعو

 رهرع خيبرعلاب. ©) 811 (عغ(2) تيمس 222) 801 (66 (7) تدوامت ر 3

 بيوابتز 6 عارفا نع 11, اذلخا بدواند (ءأ, 11 1ص ةصنت. < 1ع

 رلل.) 2601620201002 656.7 206101 5. 11 5 1 انكرس و ©5+

 2:0 21116 مدددح.. رك 0م. 'له كغ 1



 هأ؟

 لوأ نأ ليق دقو «© ةخنس نيرشعو اعبس نون نب عشوب

 نب ىسوم دهع ىف مهل نآك كلم نميلا كبلم نم كله 8م
 ةنيدم ىنب ىذلا وهو لولمالا نب ءريمش هل لاقي ريم نم نارع

 نسب ريمش نأو فيلاعلا نم اهب ناك نم جاخأو نمي رافط

 ىلع ذتموي سرغلا كلم رك نبا نك اذه: ئريمحلا لولمالا 5

 ةيقب نأ ىبلللا ءديح نب ماشه معزو ”افحرت نميلا

 نأو مهنم لتق نم عشوي لتق رام دعب نييناعنللا نم تيقب

 ديز نب بعك نب ابس نب ىفيص نب سيق نب *سيقيرفأ

 مهب رم ناطحق نب برعي نب بجاشي نب ابس نب ريم نبا
 مهب ىلل ىتح ماستلا لحاوس نم مهليتحاف ةيقيرفأ ىلا اهجوتنم 0

 ىتلا ةّيقبلا اهنكسأو 2اريجرج اهكلم لتقو اهختتفاف ةيقيرفا
 نم هعم مهلمتحا ناك ىيذلا نييناعنللا نم تييقب تناك

 نليقيرتا نال ايري ءاومس .اماو لاق ةرباربلا مهف لق ماشلا لحاوس

 سيقيرفأ "نأ ركذو. «!ربرب كلذل اوًمسف مكتريرب رثكا ام مهل لاق

 هلوق وهو اًرعش رمأ نم كلذ ىف لق ؛5

 © مويلا ىلآ مهيف مهف ةماتكو ةجاهنص ربربلا ىف ريمح نم ماقأو لق

 2)' طةععع0. هدم. 8211 ءغ "1م, 560 ءتكاقصغ 12 “247. !بلؤز ءكءآط

 65) 02. 12. <) 801 5 رسب 2) ةنرم: 18 ع6 62 (12) طال

 ءأ (0 125مل نب: رز ندم. آه. ى) 1م طثع ءا 1. 13 شقيرفأو

 0 0 ل 1. 3 ع6 دصص. 22. 2) 10601 5ءءابسملمس 2111 (5: 2:) أ

 12, 1016355 121 رسبسج بس ج 1105م 111 مهل عاتت 32ءان5ةغ1]

 20ز نصءعءننصغز 13 ريجرج, 0 سيجرج. :) 10 كللأرو 0 دك

 هانم, طلو. لعد 8ءعئطءعم5 1, ١١١ كيضلا. 6) آند 1!ك310. 1.1. بعقل



 ءأذ

 ةسمخ اوناكو نيينامرالا كولم لسرا رث «ىدصتي ©« ملشروا كلم

 لما دجنتساف نيعبج « ىلع 7 ِهلِك اوعيجو ضعب ىلأ عاضعب

 ىلا متوردح ىتح كولملا كتلوا اومزفو مدجأف عشوب نوعبج

 رثكا دربلا هلتق نم ناكف درْبلا رابجأب هللا ©امرو ناروح ةطبق

 5هفقت نأ سمشلا عشوي لأسو فيسلاب ليئارسا ونب هلنق نمم
 دلعفف تبسلا لوخد لبق هثادلعأ نم مقتني ىتح ميقي نأ رمقلاو

 باب ٌلسب عشوي رمأف ر راغ ىف اوفتتخاف كولم ةسمكل برهو كلذ

 أوج رخأف جانب نسق مالا ماقتنالا "نم غرف ىتنح راغلا

 ىذلا راغلا ىف مهحرطو بشل نم مهلونا مث مهبلصو مهلتقف

 ؛٠نيتلثو اًدحا مهنم ابتساف ماشلاب كولملا رئاس عبتتو هيف اوناك

 ثام“املخ : عضوي كم مث ءاَهيلَح بدل ىشلا نطرالا نر

 نوعيش طبسو اذوهي طبس هدعب ماتو ميياقا لبج ىف ىفذ

 فالآ ةرشع مهنم اولنقو © مهعرح اوحابتساف نييناعنللا 4 برك

 لاقف هيلجرو هيدي ىماهبا اوعطقف قزاب كلم !وتحلو رايب

 ؛5 قدثام تمحت نم وبشل /لطقلي ناك دق زاب كلم كلذ دنع

 اولخدأو ىىجينصب هللا ىلازج كقف ميعابالا ىعطقم اكلم نوعبس

 نييناعنللا رئاس اذوهي ونب براحو «اهب تاسف ٌملشروا قزاب كلم

 رشعو انتسو ةنس ةثام عشوي رمع ناكو مهضرا ىلع اولوتساو

 ىثونا نأ ىلا ىسوم ىفوت ذنم ليئارسا ىنب رمأ هريبدتو* ةنس

 2) 811 ط2قع' عا 127 ملساروا, 0 مسيلشروأ. 2 0) 821 (ع6 07)

 مهتسملك 1182031-22 ععنا' 2) 12 لآ) 0 001 42) ل

 برحأ. ه١ 211 ء( 0 يح ابتساو. ري نص طفقجليا ” مرا

 ةعبندعت.



 هلو

 اا ل ةذماو ىسوم دعي غتوي لأ ئخوا هللا ناو هينلا ىف
 ندرالا

 راس من اهريخ ©فرعت نم اجرا كلا هحمو كلخا 3 نج عشوي 80 3 4 0 5 6 6 .. 2 . 1 ١

 ناو مايا اهحعوو ليثارسا ىنب اهاطعا ىتلا ضرالا ىلا

 درك ديالو مَ راسصو ندرالا بع ىتح قاقيملا توبات هدعمو
:5 

 عباسلا نراك املف م و اجرا 6 ةنيدع طاحأف قيرطة

 رابسب لططقسف ةدلسحأو ةكحاض بعشلا حضو نورغلا يت اوخكفن

 ةضفلاو بهذلا الخ ام اهيف ناك امو اهوقرحاو اهوحابا ةنيدملا

 الجر نأ مث لاملا تيب هولخدا مناف ةيحت..:نياحتلا ةقناو

 00000001 نيل دللإ بصغت ايش لاغا لييثارسلا ىبب نم
 طابسالا نيب عرقي نأ عشوي ىلا هللا ىحوان !اديدش اعزج عشوي

 يرخاساف ّلغ ءىذلا لجيلا ىلا عقلا تيهتنا ىتح لعفت

 اد راقلاب هلا ناك ام. لك  قرحأو عشوي ديجرف هنيب نم هلولغ

 مويلا اذه ىلا عضوملاف 4 سحاع وهو لولغلا بحاص مساي عضوم ا

 ىلع بلغو لعفف اًنيمك جل ىمكي نأ عشوي رماأو هبرح ىلا هللأ 5

 اهلهأ نم لتقو ةنيدملا ىرحأو ةبشخ ىلع اهكلم بلصو ىيع

 م نوعبج قاع لها لاتحاو «ءاسنلاو لاجرلا نم اغلأ رشع ىتقا

 هللا اطد ٍةتعيدخ ىلع رهظ اًملف اًنامأ مهل لعج ىتح عشويل

 # قزاب نوكي نأو كلذك اوناكف نيبئتاَقّسو نيِباطَح اونوكي نا يلع

 رعب 7 ت) ال5 فكم 7) "ل1 طيح : هلع. !بههع 16 :ءع.. 2) طه 2001
 انف )2  8لألا ع6 ( 615 تاعور اه زسجاع ه) "18 طل5 قعر 21

 2 : . .٠

 2 ىماع. رمز © 0ب طاللل .." 2) 40 نيعبجوامع. 10101 مال.

 ل9]652 28. 75. 21 رالددد مادا ءا ]1025-05 12 ل )الل 61

 قاب 1 قاب ء«[غ 51ح 811 2. ةهاوو 1. 54:



 روي هج

 ما“

 ديري وهو هنانأ ىلع نيرابجل عم معلب جرخو سانلا ىف نيرابجل

 ليئارسأ ىنب ىلع وعدي أ دارا املكف ليثارسا ئنب .ىعلي نا

 تل انيلع وعدت انعأ كنا نواب لاف“ قير نع
 بنذب كلم لاكن :,ةنيدملا باب غلب املف «ليكاوسأ ىب تدرأ اهنأ

 5 اهبرض مك املف كرات الف اهكرشك لدعم انيكسلات ناتالا

 كنم ىليو راهنلاب ىنبكرتو ليللاب ىنككنت تنا .تلاقن تملكت

 ءىنسبحجي كلملا اذه نللو كب تجرح ٍبركل تقطأ ىتأ ولو

 ثبرغو اوسما 2 ىتح اًديدش اًلاتق ةعميلل موي عشوي مهلئاقف

 ةخعاط ىف كنأ سمشلل لاقف هللا طءدخف تبسلا لخدو سمشلا

 ؛0 هيلع 8 سمشلا .ّىلع ثددرأ مهللا هللا ةعاط ىف اناو هللا

 اومحاقاو نيرابلمل مزهف ل ذتموي راهنلا ىف هل ديزف سمشلا

 ىلع نوعبتجي ليئارسا ىنب نم ةباصعلا تناكف مهنولتقي مهيلع
 عضوي مرماو مهمئانغ اوعمجو اهنوعطقي ال اهنوببضي «لجرلا فنع

 اي عشوي لاقف اهلكأت رانلا لزنت ملف اهوبرقف ةمينغلا اوبرقي نا

 ؛ة ىنيعيابف | مله 4 ةبلط مكلدنع * لكم وع هلل نأ ليثارسأ ىنب

 كدنع ام مله لاقف هدبب مهنم لجر دي + نقصلف هوعيابف

 هلغ دق ناك رهوللو توقايلب لثكم بهذ نم روك سأرب هلاثأف

 لجرلا تلكاف رانلا تعاجن ا لجرلا لعجو نابرقلا ىف هلعجفن

 ىبومو نورا كله نولوقي مهناف ةيروتلا لحمأ امو 2« نابرقلاو

 ءبلغ .ننشتنا هلع (ليخ:: © نتشبف ةذيلع لمكادور 41136 ءزات5-

 لعد 1م[ 6270136غ6215 دانا 2ع 721532 22000106

 4) 831 ك © ليقتف. 42) 821 2016 اذا. 22 1ه لجر
 4) 0 13ع.ر 881 0. مك كد نع. 6«) 12 تفصنتنات : 14 ان 26.
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[( 

 رث ميقي نأ هللا ءاش ام اهيف ماقأف ليثارسا ىنبب ىسمم اهلخد

 امذ  «فئالكل نم دحا هربقب ملعي ©ال هيلا هللأ هضبق

 ةدئافا ىضقا هيف «دانسأ 2 نع تركذ ىذلا ربخل ىف ىدسلا

 اردن نك قوما نورابلل 2 لقا ىذا نأ كلذ هبخا ىف ركذ

 وو هركاذ انأ ام ميمأو هرمأ نم 0 نوراخت» ىسوم توم كعب

 نوعيرالا تصقنا نأ سعب ايبنا#عشوي ثعب هللا نا هيف ركذ هنا

 عبخأف ليكارسأ ىنبد اعدخ خذس

 ليئارسا ىنب نم لجر فلطناو هقدصو « هعيابف نيرابجل لئاقي

 قاو رفكف ممتكللا مظعالا مسالا ملعي املاع ناكو معلب هل لاقي

 مهنولتاقت متجرخ اذا ىناف ليثاسأ ىنب اوبهرت ال لاقف قرا 10

 ايندلا نم ىءاش اميف 2دنع ناكف نوكلهيف ةوعد مهيلع وعدا

 ناكف نهمظع نم ءاسنلا أي نأ عيطتسي ال ناك هنا ريغ

 ابق ٌمهيلَع لشآو لجو رع هللا لقي ىذلا وو هل اننا ع مكني
 ه0 تب عما 3 1 2 تاس

 ناطيشلا دعيتاف اهنم َلَسَنَاَف / رصبفق 0 انتايآ ان ىلا

 نا هرمأ ىق هللأ نأو 4ىبن هنأ

2 

 عبتأو م ضال _ىس . َدَلْخَأ هَنكْلو هلوق ىلأ َنيِواَعْل نسم ناسكف 5
 303 0س هن2٠ 60 همهم

 ةكرتت وأ ُْتَهْلَي هيلع ٌليكَت نأ بلكلا لثمك هلئثمق 2هاوق

 لئاقي عشوي ير 7بلللا ثهلي امك ثهلي معلب ناكف كيلي

 0 0 لعل ذهل انغ 26ع. ١ 2)ا 101 (6غ (0) 30016 ' ى.- 2) 115 لتقف.

 4) '1ه 20016 هللا. 2 ©) "12 هوعباتفزر 811 5: م.ز ©. 2. هءاير .3 1١

 ري) 12 هللا مسأ. ى) اه 1س5ء216 ءللا. 6 1ع ءمصز., 1
 رصم (5. رصمنو ٠١ ©. رصبجي”) (ةريصمم 5. 2) طروععع0. لعواتصأ ا 1١

 2) 801 (ع( 02) ةمكعهتغ ىكرو ايندلا عينات ضرالا ىلا كلخا امأ

 اهْيلاو وان00 عامدؤدتم 22318. 160016[: 7. ةس2. 50.6 47)
 20ندغ رات ءوممدعمت : 811 هيلع سكشيف ليك اماز 12 امأ



 ماا

 اذكه ّمهللا ٍلوقي لعجن رازيعلا ركب ناكو «هتيحل ىلا ةبرلل

 ىنب نم كلهي نم بسكف  نوعاطلا عفرو كيصعي نسمي لعغن

 نأ ىلا ةأرملا ىرمز باصا'نأ نيبب اميف نوعاطلا ىف ليئارسا

 هل لكقيلاو افلا نوعبس نم كله دق اوددجول صاخنف هلثق

 ةونب ىطعت كلانه ىف راهنلا نم ةعاسب ق 4 افلا نورشع لوقي

 :ةكبذ :ٌلك نم. نورا ىب رازبغلا نسبييوصاختلا تور لك ١

 رماح ىلع ةبرخلاب هدامتعال ىكللاو عارذلاو ةبقلا اهوكذ

 لك“ نم.ركبلاو هتيجحل .ىلا هاما هداتساوا ةعارذم 521

 لزقل)| روعاب 2 معلم" ىلت «رازيبعلا ركب ناك هنال مهسفناو جلاوما
 ؛هانقايآ هاني ىنُلأ ايف مهيَلَع لقأو ء معاص كيحن ىلع عت هللا

 دمام نالنيشملا بيشتري د لل اهنم لسنا
 دار معسل م 3ةخء

 ناك ام ربخ منتج دق ىنا ليئارسا ىنب ىنعي نوركفتي مهلعل

 6 تأي مل هنا نوفرعيف نزروكشناب علعل كبيبلع نوفخي امم © هيف

 «ءافلا ز/ نمي ربتخ هبتآي :ىبنا لاا هيقن صم يعرب ||
 5 ليثارسا ىنب ىف اجرا ىلا نون نب عشوي مدق سض#+ نآرازلا

 نم باصاو اهيف اوناك ىيذلا ةربابإل اهب لئتقو هب اهلخدف

 جنجو هيف عهباصا ىذلا مييلا ىف ةيقب مهنم تيقبو نم باصا
 فقوتسا هوزجعي نأ لبللا 4 هسبل نا ىشخو ليللا «قيلع

 مث ملصأتسا ىتح للجو ّرع لعفف اهسبك نا هللا احدو سمشلا

 2)' 2811116“ ةارءاس 8 1عاز كم طقع 220 دية 116 2ععرز  بءلقزلا

 , طا 0١ 6) 1501. 7و 7/5. 66-174 2) لم

 م) 15ه جتاي. رك 0م. 11ه ء 0. )811 كا( هيلع. ) 0

 مسيل 183 مكردي



 هأو

 قبي ملك ةرخآلاو ايندلا ىنم ىنآلا تيبهذ دق. مهل لاقن هردص

 نهوطعاو ءاسنلا اولْمَج لاتحأو ملت فسم :ةليقو لكلا كلل

 | 110107 رب هيرو اهتحبو ركيملا دا نمولسرأ ف "حسنا
 ذل ىفلاو ودجر فز نا هتاف! اهذارا + لسحر نم "اهسفن ةأوما

 نم ةأرتما ترم ركسعلا ءاسنلا لخد انجن اولعفف 2ومتيفك ه

 نم :هيبأ .ىنيو ؛هنما سأر روسص :ةنبا «ىئيسك اهمما .نييناعنللا

 ليثارسأ ىنب ءامظع نم لكرب عريبك ناك وه نيدم ىف ختنم ناك

 قاحسا نب بوقعي نب نوعمش 0 طبس سأر مولش نب ىرمز وقو
 مث اهلامج هّبجحأ نيح اهديب ذ-خأف اهيلا ماقف ميعاربا نبأ

 هذه لوقتس كتظا نشل لاقف ىسوم ىلع اهب فقو ىتح لبيقأ 0

 الا | لد اهيرخ ل كيلع مالح قاءلسجل لك كيلغ مارح
 هللا ءلسراف .اهيلع عقوف هتَبف اهب لخد رث اذه ىف كعيطن

 نورا نسب رازيعلا نب صاخانف ناكو ليثارسا ىنب ىف نوعاطلا

 قلخل ىف ٌةَطسَب ىطعأ دق الجر نآكو ىسوم رسما بحاسص
 ام ميلش نسب ىرمز عنص نيح اًبئاغ ناكو 4شطبلا ىف ةوقودو

 ذخأف ربل ربخأف ليثارسا ىنب ىف سوح نوعاطلاو ءاجن عنص
 او ةّبقلا امهيلع لخد رث اهلك كيدح نم تناكو هتبرح
 ءاهسلا ىلا ءاّعفار امهب يرسخ رق هتيرح امهمظتتاف ناعجاصتم

 دنسأو هترصاخ ىلع هقفرم دينعاو هعارذب اهذخأ دق ةبرخو ١١ 5 ٍ. 2 5 34 00 . .. 2 .

 «) '12 ءا ( ىتسك 511 ىسك «. انشك (د:5). 5)
 * ةصقعمتسا نبأ, ون00 47. أ 14 هر». ه) 831 لسبرأ 001
 'له لسرأوز هك. (7. 14) انك 566.0 )4  47 سشطبلاو مسلما

 6) 128181 ء[ 12 امهعفارز 2-6



6. 

 نم ملعا انأو مهيلع وعدا بهذا فيك نونموملاو ةكئالملا دعم

 ا مارسوا ولازم ملك لرنم نحر اذل اه لك ملعأ ام هللا

 لبللل ىلا اًهجوتم هل 8 ةرايح بكرف نتتتفان هونتف ىتح هيلا

 راس اف نابسح لبج وهو ليئارسا ىنب ركسع ىلع هعلطي ىخلا
 هاذا ىتح اهبرضف اهنع لينف هب تصبر ىنح 50 اهيلع

 لعفف* هب تصبر ىنح اريثك هب رست ملف اهبكرف سماق اهقلذا

 نصير ىتح اًريثتك هب رست ملف اهبكرف نيماقف كلذ لثم اهب

 هيلع ّةحَح هتملكف اهل هللا نذا اهقلذا اذا ىتح « اهبرضف هب

 ىماما ةكثاللا ىرت الا بهذت نيا معلب اي كحكو تلاقف

 وعدت نسوا هللا فق ىلا بهذنا اذه ىهجو نع قدر

 اهب لعف نيح اهليبس هللا ىّلخحن اهبرضي اهنع عرني ملف مهيلع

 ىلع نابسح مىلبج ىلع هب تفرشأ /1ذا ىتح تقلطنان كلذ

 وعدي الف # مهيلع وعدي لعج ليثارسأ ىنبو ىسوم ركسع
 هموقل وعدي الو هموق ىلا هناسل هللا فيص الا ةىشب مهيلع

 ؛5ىردتا هموق هل لاقف ليئارسا ىنب ىلا هئاسل فرص الا ريخج

 ف:ام-1نهف لظءانيلع وصحف, هيل ضقح ايا ند ١ ا

 ا هذاسل علدناو هيلع هللا بلغ دق 2ىت اذه كلمأ

 2) 1 هنوققري, 47 هنوقفإنب. 6) 8211 ءأ 1 ارا 7

 اننا. 6) (0000. ه5 ريقك و ونن00 م20ط2ط116]1ع2 هع 5ةءو. ةصغع»

 0ع فتان[: 247. تلضبر 0 ريغ اهيلع راس املف, 14 الا .. اي

 دايلق. )42  22320. هدن. 8280. 2) 032, الخ ركز 12 0

 لءصملع طقطعإ لعجوز 'ك. دع هع. :2)-."ه ليبخ لبللا 6

 نابسح ىلعز '47. ءا ظدعات. 30 1015. 7, 75. 54 انك 6ع. ) ©

 "1م طثع ءغ 02و 211 6])200غ ذكتالملا : “لك, ان 726. 20

 ىنبلغر 18 انبلغ.



 ثورح

 ةمدقم ىلع ناك عشوي نللو ىسوم اكرأ خف امنأ نورخأ لقو
 « مهيلأ راس نيح ىسوم

 كلذ لق نم ركذ

 تاشن امل لاق قاحسا نبأ نع ةيلس آس لق دي نبا انتدح

 نيرابللل لاتق اوبا نيذلا ىرارذ نم ىنعي مهيرارذ نم ئشاونلا 5

 اوهيث ىتلا ةنس نوعبرالا تيضقناو مْوِابآ كلفو ىسوم عم

 ناكف انفوي نب بالكو نون نب عشوي هعمو ىسوم مهب راس

 ا ا ولا تح نارع ةنبا :ميزم- لح :نوصوي ااميف
 روعاب نب معلب اهبو ناعنك ضرا ىلأ اوهتنأ املف ارهص مهل

 ملعلا نم ىقوأ اميف ناكو اًملع هللا هاتآ دق الجر ناكو 2«فورعملا 0

 باجأ هب هللأ 2 جبد اذا ىنذلا نوركذي اميف مظعالا هللا مسا

 نع ةملس اسس لق كيج نبا انثدح >«ىطعأ هب لتس اذاو

 ئسبوم نأ ثّكح هنا رضنلا ىأ ماس نع قاكسا نب دي

 © ةعلابب معلب ناكو مآشلا ضرا نم ناعنك < ىنب ضرأ لون امل

 لونملا كلذ ليثارسا ىنبب ىسوم لون ايلف ءاقلبلا ىرسفف نم ةيرف 3

 ناريع نب ىسوم اذه معلب اي هل اولاقف معلب ىلا معلب مق قا
 ىنب اهّلكيو انلتقيو اندالب نم انجرضي ءاج دق ليثارسأ ىب ىف
 لجر تناو ٌلزنم انل سيلو كموق اناو اهنكسيو ليئارسا
 هللا ئين مكليو لاقف مهيلع هللا عدأف ٍٍرخآف ةوعدلا ٌباجحُم

 2) ل فوزعلا | أروعاب ز ءاتدست ؟47. 1159 اروعاب 52161. 220 فورعم ا

 رماتتمادوط111غع12 1عععدلات2 ءدأ فورعلا ح -_ ةارعلا (125310ع, 11/6

 72, 111 6: 271) ءا فراعلا (1آ20ةزت , تيران عننا) , 1701

 85) 811 (ءعغ ©2) احدر 1غعبص 2881 مم: حلاس. ©) نهد. "طهر 'كم. 6

 3-55 2) ( ء6 '1ه هغلاببز 065أ 111 ك4 710. ]2606 ط7



 6و

 هييت ىف. اوتبلف لق هلبق نوراه تامو هيتلا ىف ىسوم تاف لق
 مدفاذ نيرابإلل ةنيدم هعم ىقب نمب عشوي ضفانو ةنس نيعبرا

 5 نوردقي الو ةيرف نوطبهي ال اوناكف ىرقلا عيلع نتيموح ةيآلا

 خنس نيعبرالا .ىف تام ىسوم .نا انل ركّذو ةنس نيعيرا كلذ ىلع

 الق ناذللا نالجيلاو مءانبا الا هنم سدحقملا تيب لخدي مو

 ةرسع ابد ,لاق :ئتاجديهلا نوراع .نب- سوم ىكدح ١ ,ةالطلا

 ةدانسا ثركذ 2 ىذلا ربخل ىف ىّتسلا نع طابسا الب. لق
 ٠ نيرابلل ةنيدم لخدي نأ ىأ نمم دحا فبي ل ىبضطم اهيف

 امل لجو زع هللا نأ مث عتقلا دهشي رثو تام الا ىسوم عم

 هوقدصو 6هوعيابف نيرابلمل لئاقي نأ هرمأ ءدق هللا نأو كل

 ىنب نم ةباصعلا تناكف م لتقف هيلع اومكاقاو ىيرابلل موهف

 رو «اهنوعلدقي ال اهنوبرصي لجرلا قنع ىلع نوعيتبع ليثارسا

 كاذبا لق هيلع ةمرح اهنذ عت هللا لوق ىف ةدانق نع لالع
 نورام اس لق ميعاربا ىب ملسم آس لق ىنّتملا ىنتدح

 اهنا هليق ىف ةمركع نع / تيرخلا نب ريبزلا اس لق ىوحنلا
 د ند

 وم 8 دينا ميرخكتلا لاق ضرالا 3 نوهبتي خنس نيعبرأ يلع مر

 6) مج. 832 6غ ير ١ 2): 2003+ ىف ء) 0م. 1. 42) 81

 - جنولتقي 7 م هوعباتف. ) 821 © © ةنولتقي. 836 ©( © بيل و.
 1131 ثراخلا
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 اهلك مع ىسوم رمع ةّدم عيمج ناكف اوفصناو كعجاضم ىلا
 ك0 ندم كلم قي لذ نم نوزشع دنس يوشع كاف

 آل 100 نذل شيورلا ةدحإاب قاوارقينم- كلما 3 اهتن
 وع هللا ثعتبا مث  ©رهشونم كلم ىف هيلا هضبق نأ ىلا

 فسوي نسب مييارفأ نب نون نب عشوي مع ىسوم دعب ٌلجود
 0000001 دورا نب قاسم نين تتعب قا
 ىف ملعلا لها نم فلسلا فلتخاف «نيرابللل نم اهيف ىم برن
 ةايح 2 ى اهيلا عشوي راس ىتمو كلذ © ناك نم دي ىلعو كلذ

 لاف ءهتاو دعب ما ءاهيلا هريسم ناك ناربع نب ىسوم
 ناعببت الأ اهيلآ ريسللب رثمأ + الو اصيرأ ىلا عشري رسم ل صعب 4

 عم اهيلا ريسملا أ ناك نم عيبج كالض لعبو نوبل ٠ توتلم

 000 اال وع لاتو عطنا ذللطب را نحب + [نازتيحا يا! شتم
 «دهنم ايهجورخ لبق هينلا ىف اعيمج نوراهو ىسوم تام اولاقو

 كلت“ لاق نم»ركذ

 لاق 4راشب نب ميعاربا آس لاق متيهلا' ىب“ ميرللا _ لبعأ ىنثكح 45

 لق سابع ىبا نع ةمركع ىع + كيعس وبا لق لق نايفس اس

 كلمأ .ال. ىنا بر هّلوق هتانحدب ىنعي ىسوم' امد .اًمل عتق هللا لاق
 اهناف لق: نيقسافلا ممقلا نيبو اننيب قرفأف ىسخاو ىسفن الا

 ةيتلا اولخرف ل5 ضرالا ىف نوهيتي نس نيعبرا يلع ةمرحم
 هيتلا ىف تام ةنس نيرشعلا زواج نمم هينتلا لخد نم ر/ ٌلكف

 4) آه تفر 831 يف ناك, 14 ناك نم دي ىلع اهحكتف ىف.
 م) 5ه]سسك 881 ىفا' 2 0م. 1مر 8181 ها( طلع ءا ةضاعة خلا

 4) © نانس هر 1م كعسد /) © ناكف.



 ةءؤن

 كيرك نبا اكدت هللا دنع اييف اًبغار ايندلا ىف !ٌدهاز

 نب رامع نع ةيلس نب دامح نع مادقملا نب بعصم آس لق
 معلص هللا لوسر لاق لاق ةريرش قا نع مشا ىنب :كوم رامع كأ

 هيطلق ىسوم: قا ىتح“ اًنايع سانلا نأي نأ تيكلا كلش 0

 ةىنيع اقف ىسوم كدبع 3 بر اب لاقف عجرف لاق 90

 ٌلقف ىسوم ىدبع تشد لاقف هيلع تققشل كيلع هتمارك الولو
 ةنس هذي تراو ةرعش ّلكب هلف روث نتم ىلع هقك ٌعصيِلَت هل

 لاقف هريخن هتأف لق مالا توجب نا نيبو «كلذ نيب هريَخو*

 ٌةمش هيشف لق اذا نلف لاق توملا لق كلذ دعب اف سيول الا

 هز ١ ١ 668 ايفخ سانلا_ ىلا كلت تعب اجت لف هجوراشلا

 قاح“ا نأ نع ىنابيشلا ناتس وبا آس لق ءديج نبا انثدح

 هيتلا ىف اعيمج نوراحو» ىسوم تام لق نوميم نب ورمع نع

 ضعب ىلا هيتلا ىف اًعيمج اجرخ اناك» ىسوم لبق نوراه تام
 ىنب ىلأ ىسوم فرصصناو ىسوم هنفدخ نوراح تاف فوهدلا

 «بر ىلأ ىسوم عرضتف ليئارسا ىنب ىف اببحص ناكو هايا انبحل
 هب فقلطنا نا هيلا هللا ىحوأف ليئارسإ ىنب نم ىقل ام اكشو

 هلتقت رثو اًنوم تام هنا مربخي ىتح هثعاب ىتاف هربق عضوم ىلا

 هربق نم مخ نوراه اي ىدانف نوراه ربق ىلا هب فلطناف لق
 ه١ ٌعف لق تام ىنلتو هللاو ال لاق .كلنق انآ لاقف هسأر .ضفني

 2) 0م. همه00.: 1 .*٠ (2260.) انأ :6ععم1. 85) 2:2666ع0. 3

 511 2 "ل0 125236 خملس ا لاق.
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 ول

 قاكسا" ىبا لاق ةملس لق دبيح نبا لاق «توما بِجحاو ةايلل

 24 ٌلظتسي امنا هينم نب بهو ىل ركذ اميف هللا ىفص ناكو
 برشي نأ دارأ اذا رجح نم ريقن ىف برشبو لكأيو شيرع
 هلل اًعضاوت ريقنلا كلذ ىف ةبادلا عروت اشك عركة لكأ 8 نعي

 هنا ىل ركذف بهو لق همالك نم هب همركا امب هللا همركأ نيحو

 كلذ هشيرع نم اًموي يرخ « هللا ىفص نأ هتافو رما نم ناك

 ظحهي مف هلل) فلخ نم دحا ر/هب ملعي ال « هتاجاح ضعبل

 خيلع فقو ىتح ميلا لبقأو مهفرعف اربق نورفحي ةكئالملا نم
 01 5 درا ةنما ىنكلا كح انيش رم مة 2اربف قورفج» 9 اذان

 نمل هللا ةكتالم اي هل لاقف ةجيبلاو ةرضنلاو ةرضخل نم هيف امام

 !ذه نأ لق ءبرب ىلع ميرك دبعل هرفح اولق ربقلا اذه نورفحت

 الخدم الو متل نيم كتييار ام لونيبل هللا نم دبعلا

 هل تلاقف هضبق نم رضح ام هللأ :غ رما نم رضح نيح كلذو

 اردلاف 2تكدو لق كسل نوكي نا بحتا هللا ىفص اي. ةكئاللا

 11 ليشلا سفنتا رق اكسر ىلإ ةحوتو هيف عجطضاف لوك اك

 سقنت مث هبر ىلا هجوتو هيف عجاطضاف لزنف طق هتسفنت
 هللا ىفص ناكو 7ةكثالملا هيلع توس رث هحور عت هللا ضبقف

 «2) 8211 20036 لظ. 625) 0000. لكاي. ) 881 ءغ (0 ةصقعتانصا

 نيح. 2) "1م كلذو. 250001 كح احر 222 112 22

 ري 0ص. 801 ك 0. ىمى) 811 ارفح. 7#) 12 اعجععطضمر © ٠

 105 520 22277 661 116 766 2 كد كات /) 811 هئددو ب

 “24+. كلذ تددو, 14 ان ء 10 هغ ( ©. 2 2) 'كم 30036 ربقلاو

 18 بارتنا.



 مو

 ىتح ريوسلاب لونف هللا امد مث نيتعكر ىّلصف. مق هيلع' اورثكا

 وه امنيب ىسوم نأ مث هوقدصف صضرالاو ءامسلا نيب هيلا اورظن

 عشوي اهيلا رظن املف ءادوس د تلبقا ذا هاتف .عشويو ىشحي

 موتلم اناو ةعاسلا موسقت لاقو ىسوم مزتلاو :ةعاسلا اهننا نط
 :ضيمقلا فدو "صيبقلا كح .نم سو زك 0 ا

 ليثارسا ونب هّثذخا صيبقلاب عشوي ءاج اًملف عشوي ني يف
 تما لتسا هفلكو' هتلتق . ام هللاو ال لق هللا ىبن © تلئق اونلاقو

 ختالخ ىنورخأف ىنيقدصت م تاك لاف هلتق أودار ا هوقدصي ملف

 نيكل كنزا 4 ب ا ناك ع لطخوا اركب نت هللا انحف مايا

 ؛ه رو ؛دوكرتف انيلا هانعفر لق اّناو ىسوم لتقي رث عضوي نا

 الا ىسوم عم نيزابلل ديف خد أ عا نيم نيل

 نع ةملس امن لاق دي ىبأ انتنح «خفلا دهشي رثو تام

 هه املف هيظعأو توملا هرك دق هللا ئغص ناك لق قانا نبا

 5تلوحكف ةايل هيلا : هركيو .نوملا ديلا يبكي نا عت هللا دارا

 ,ىدل لوقيف سوربو هيلع ودغي ناكف نين نب عضوي ىلأ ةوبنلا

 نون نب عشوي هل لوقيف كيلا هللا ثدحا ام هللا ىبن اب ىسوم

 نع اهكلسا :تنك .لهق' ٌةنس 1!ذكورازذك كيا ىلا هللا نينا

 ءىدتبت ىذلا ثنا نوكت ىنح كيلا هللا ثكحا ايم ءىث

 كسك كلذ , يسوم ىأر يلق امن 27 ل نبك لك دلَقف هيك ذتو كسب

 2) 831 20014 ىسسيوسم 01100 ءا 14 هدت. 65) 1 كتء.لوكأف ر

 (0 نيلوجحن. )0 ىنيدلبتر ؛كر. طماع انغ تعم. 42) 811 عا ©

 ىل ركذتز '47. هريغ ايش ركذت الور 14 انآ 2



 ىو“

 نب هللا "دبع ,نع ىنادمهلا ةرم نعو نيابع نبا نع اص ىنأ

 كانك هللا نأ مث, معلص .ىينلا .باحتأ نما. سان نو : نوعسم

 اذك لي ب تاك نوراعا فتم ئتا . ىسم ىلا ىحوا كاغتو

 ةركشب 8ا© !ذاف لبث كلذ وح نوراو ىسوم فلطنان اذكو

 هيلع شلت هيف اه أذاو ىنبم تيب ما .ءافاور اهتم ءرب 0

 لك دنت كا نوراق يطب ايلف ل حير هيف اذاو شرف

 03000 |( حلا نا يعم ايلات ميتا فيق, امو: تيبلاو

 كأن نآ افاح) ىنا, لق هيلع منف: ىسوم هلا لق ريرسلا اذه

 000 3 سلا الق ىلتع بصغيت تيبلا اذفت نر

 00 ا ل ند سوم اي لق ملك تيبلا اذق بر كيفكأ

 0 ا يصح عام همها د

 عفر صبت (1 الآ ديدخ فوم اي لاةروسح :بجم ايلف. توللا

 املف ءامسلا ىلا ريرسلا عفرو « ةيكشلا كلت تبهذو تيبلا كلذ

 ىسوم ى نافذ اولاق نوراغ دعم /سيلو ليثئارسأ ىنب ىلا ىسوم عج

 فتكا نوراغ ناكو هل ليئاسأ ىنب بحل هدسحو 0 2

 00 ارد اوما ىلا ناكو:' ىدوه ند ملل نعل قع
 املف هلئقا 7 ىنورتقأ ىخا نات مكجو هل لاق كنلذ هغلب املف

 هز 00. ط١ 6) 0000. ءغ 14 طقع ءا صم تر 47. اطباق انك

 1262 6) 1101 0 تأ 447, 0111 2 رجاشب طفطعمغر طلع ,.كسش

 125611026 طش 111 7665 ©1:. 31333. 2) © زصكفتان ديف:

 نن00 ©« 'هم. ءغ 14 هدم. ) 811, 0 ءا 'كم. ,كشلا ('ك# كلذ).
 701 سيلو 227 ى) ا نأد «رأ7. / (

 هدطلخلا )62  ]4 8 نأ ز1مدعتتأ : هك, 1.1. انا 7عءعإنا



 ةءأ

 باصاو ©« عرذا ةرشع هلوط ناكو* عرذا ةرشع هاصع تناكو عرذا
 8 2 عد 0
 لق لموم اس لق راشب نبا انثدح ««.هلتقف 2ع بعك

 جوع ريرس ناك لق فوت نع قاحسا « ىلا نع نايفس آس
 عرذا ةرشع هاصعو عرذا ةرشع ىسوم لوسط ناكو عارذ ةئامامث

 : طقسف هبعك باصاف اجوع برسف عرذا ةرشع ءامسلا ىف بثو رف
 بيرك وبا انثكدح ««هيلع نورمي سانلل ارسَج ناكف اَمْيِم
 ديعس نع قاكسا © نا نع سيق اد لاق يطع يبا مد لاق

 عرذا ةرشع ىسوم اصع نتسناك لق سابع يقل كغ ريبج قفا

 هلققف يوع بعك باصاف عرذا ةرشع هلوطو عرذأ ةرشع هتنبّثوو

 108 نس فالآ ةتلث شاع يودع نأ ليقو «/لينلا لعال ارسج ناكف

 مع نارمع ىَنبأ نوراهو ىسوم ةافو ركذ

 دامح نب ورسع آس لق #ىنادمهلا نوراغ نب ىسوم انتدح
 نعو كلام ىا نع هركذ ربخ ىف ىكسلا نع طابسا اس لاق

 2) 052. "15 66. 8231: طش اثم ن6 ع6 2عععم17 تكل ل

 2) 211 61 02) جوسع 11 1ك 560 01132172011312 11 13200. 2000

 هةموو, 15 66 91 1 0001 جوع هقع أ, آس طقع 1ط٠ص [1ةطقلعت

 201056 م. ثمر 1. 5 ع 24 ©« 2. ه..ءر 1. 37 60036113 131

 1ءءاتم يلع مدقسسهمانت )  .١ 1م ءا 0 نبأ 214غ. 4) 'آ'د وباز

 12110 01116 هوك خيطع نب نسل (هطلتغ 251) 0165 بيرك ىبأو

 1. ©. ءالعلا ىب كبح (هطلتغ 248) ةسسلن1غ 37. 2. "ابر 1. 25 ءأ

 ةصن. مى )2  8231 ع6 0 دصقلع ىبأ. رك 801 ليبسلاز ؟27. 4

 زد 2112 20. لا رصم لين ىلع عقو لتق ابلف. مى) 9ص. د
 1ع 66 1طقق 2. همرنوا 8و (0 515 ©6 قا مةقكاتلل ةلثملا 0

 ىناذيهلا , معوعل0 هدد 2ععاغ 011313011312 221101 5070441152 74

 4م©6 ذط الكر 110211153 08120506131 23 ىسذادمهلا 56 ل 2

 ةلأر 1205661: 1011 ا



 اكف ىّرلسلاو نملا جيلع هللا لرثأف ماعطلا ىيا انهه هاب

 هبشي ريط وهو ىولسلاو « نيبجنرتلا رجشلا ىلع طقسي

 هن ايف ناك كك ريطلا ىلا رظنيف ةذحا 10 ناكف ا

 قماف بارشلا نيأف ماعطلا اذه اولاقف هاتأ ىمس اذاذ هلسرا الاو

 اًنيع ةرشع اتنثا هنم ترجفنان رككلا هاصعب 8 برصضف 000

 نسياف بارشلاو ماعطلا !اذه اولاقف نيع ىم طبس لك برشي

 سابللا ىيأف لظلا اذه اولاقف مامغلا يلع هللا لذظف لظلا

 عل ىرختي الو نايبصلا لوطن امك 7هعم لوطت جقبايت تناكف
 نملأ مهيَلَع اَنْنوْنَأَو مامَعْل ميل اهللطو هيرو قفين اى

 كاصعب برضأ اَملَقَك هموقل ىسوم ىقستسا ذاو /هلوقو ىولسلاو 0
 ل م 0

 سنأ لك مدع دق اَمْيَع رفع انننتا هلم َترَجاَفْناَف رجلا

 0 ل اس ول رسل يشم

 - ا فرو 2 3 لأ تينت امم اَنَل ري كبر انَل عداف* دحأو

 0 ذأ لك اَهلَصِبَو 0 ةطنخل وهو اهموشو اهئاققو

 ىراصمالا نم اًررعم اوطبقأ يح ف ىنلاب ىَتذَأ وف ىنلا 15

 ىولسلاو ىلا ع عفر ءبنخلا نم اوجرخ ايل متل ام كل ناَق

 ةرشع ءامسلا ىف ىبسوم أزنف جاعو ىسوم ىقتلاو « لوقبلا اولكأو

 ©) طاسعم0271 1ع, 811 ليبجكولا, 1 ليبجلا, 0 ليجألا

 ةءءاتصلتنط» آخر, 8ةعا. ءهغ 822105. 30 1501. 2, 75. 54 56

 205:62 ليبكرتلا 5كتمو16. 5) © برضي نأ. ) 01, 811 أ(,

 2) "لح خيلع. 6) ]1[ه1. 7و 78. 26هو تط 2و ال5. 54- رك) آك01:

 25 75. 57.  م) "15 م30 م:26عم00. تطقطعأ ىلإ
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 نراك ىلا © مكراَبْدَأ ىَلَع اوت الو اهب هللا مكرما ىتلا لوقي*

 ْنَل اَناَو َنيِراَبَج اَمُوَف اًبيف نأ *ةرشعلا نم اوعمس امم اول
 « نولخا3َ اناف اهنم اجري ْن راق اهنم اوجركَي ىتح اهلخدت

 مهمل ل اًمهمَلَع 4 معن نوفاكي قد رم نالجر لاق

 5 تولاكو (ىسوه»: ىف نونا نجا عضو اهوااكك ناخللا 3 ل

 ميق اب © لاقف 4 ىسوم ننخ ةنذوب نب بالك ليقو* ءةنفوي ىبأ

 اَم اَذَبَأ اَهَلْخْدَن ْنَل انا ىسم اي اولاَق بابلا غيلع اولخدآ

 بصضغف َنودعاق ر/اتهف انآ الئاقق كيرو انين ١بعذاك اهيف اوماد

 نيكو ىسفت لادتلسا ف[ تا تتازاعم نيل ا ا
 ع نم لج تستاكو نيقسافلا ىقلا نيبو اذن

 ىف نوهيتي ٌةَنَس قيحبرأ مِهُيَلَع 2 7 اهنا هللا لاقف اهلجع

 نيذلا هموق هاتاو ىسوم مهن هيتلا غيلع برض املف ضر

 مدن اًملخ ىسوم اي ىانب تعنص ام هل اولاقن هنوعيطي هعم اوناك

 معلا قع نرخ ال ىلا ست غال ةيلا لج وع

 ذة انل فيكف ىسوم اي اولاقف «نزك ملف نيقساف هتيمس نيذلا

 2) طردمععل0: هدم. 1م. :١ 2) 320-02 5ءهمنلا لكم 57 75 25

 «) ثحدصطو 000. ديفوي. 4) 2:32عءعع0. ةط 0 0 (0 ءالدؤوصأو

 اناا عجم ممدصتت]ا]5 ةدغع1ز عمتك طقعع 1ععاتصأاتك: ناك بالك ليقو

 ىسوم خا ناوسيع تنب ميرم جوز (51) ا نسب بولاك

 ,ىىسوم ىلحح ةهنقود ىب نوراختو : 2 3 ناك 150116 20 نوراسفو

 ع10555 داتصا 30 ىتخ مءملهعه5ر 0 رمز 2051151 5و6, 54

 ع 231 عل2ع 1222عم5155ع ءأ مع27ع2532 زادك ©0110ع300 ءغ ؟لةقتق 16عا

 نابسوب ءمص770ط3غ: هك. 14 |" زسأ3. 2 51. 2810534. رك م

 مره م26ععم00. 120ع 2 اناو 1. 2 طقطعغ ىلآ. يى) 052.

 /) 801 (ع( ©0) الا (. ع ال نآ)زز 1كه»: الف.
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 مسمأ مك «ءاًنح رخاو اح مّدق هنلكو مكتوم دعب نم مكان ن 2. هن ء

 اوناك اذا ىتح اوراسف سدقملا تيب ضرأ ىو انكر ىلا ريسلاب

 طابسا عيمج نم اًبيقن رشع ىنثا ىسوم ثعب © غانم اًبيرق
 هيقلف نيرابحل ربخب ننأي نأ نوحيري اوراسف ليثارسأ ىنب
 ىف لعبت رشع ىنثالا ذخأف لع هل لاقي نيراَبِمل نم* ٌلجرو

 لاقف هتأرما ىلا هب قلطناف بطح ةليح هسأر ىلعو ةهترجح

 انيلتاقي نأ نوديري نأ < نومتي نيذلا مرقلا ءاليع ىلا ىرظنأ
 لب ال هتأرما تلاقف ىلَجرِب هنحطا الا لاقف اهيدي نيب غحرطف

 يرخ اًملف كلذ لعفف اوار امب موق اوربخي ىتح نع َلَخ

 ليثارسا ىنب متربخا نأ مكنا موق اب ضعبل عاضعب لاق ميقلا م

 دللا يّيبن اوربخأو هومتكأ نلتو هللا ىبن نع اودترا موقلا ربخ

 كلذب قاثيملا ضعب ىلع مضعب فخاذ ”ابهيأر نابري ا# نانوكيف
 لجرلا لعجن دهعلا اوتكنف ةرشع فقلطناف اوعجر رث هومتكيل

 نم نالجر متكو بع ءرمأ نم اوأر امب هاباو هاخا ربخي عانم
 َكَقْلو ري هللا لوقي نيح كلذف يخل اهوريخاف نوراغو ىسوم اوتأف يي

 ابيقَت َرَسَع ىَتثآ مهنم اَنَْعبو قيئاوسا 00 هايم هللآ كخأ
 َلَعَج نا ١ ْمُكيَلَع هلآ ةمعن اوركذأ موق اي «ىسوم مل لاقف
 هلغاو هَسفن مكنم علا نك! اك 18 ْمُكَلَعَجَو ةايبثأ مكيف
 يكل هللا َبَتك ىنلا ةسدقملا ضرألا اولَخْدأ موق اي «هلامو

 ه) 201 اهنمر 14 ا"ثب انأ 562. 6) 831 ءا 0 هتركز '4/. ٠
 1 رح 6 111 0 ىيذلا ز ا ه6 ( أوعز 20 0 ه6( ]4 نأ
 1766 2) 0م. 281, ( اهابارب 512( 6ه) 00. م 20

50 68 15 (1510: 375:-23-24 



 انجالي

 هركذ هنا كلذو هموق نم** لجتلا ةدبع ىلع هللا بات ام

 تاوتلا وق هنا هلرق لعب هنع اهتركذ لاق ىتلا ةلصقلا دعب

 ىنب نم سان ىف هينأب نأ ىسوم رمأ هللا نأ مث لق ميحرلا

 راضخاف !قيعوم 2قجوو 5 لكخلا ةدابع نم هيلأ نورختعي ليثارسأ

 ةاورذتعيل هب بهذ رث هنيع ىلع ءالجر نيعبس هموق ىسوم

 هلل ىرت ىتتح 43ل َنِموُت ْنَل امل ناكملا كلذ اوتأ اًملف
 همو م

 00 اوثاف ةفقعاصلا 0 دانرأف هتملك لق كا « ةرهج

 ن 6 3: ن0 6

 ا ا عايش تكصإ هتف 007

 رعت ةللا ئجواف مانم ءهقسسبلا لعت اًمب انكلْمتأ انو ٠0

 كلذف لجتلا نتا نمم نيعبسلا كلوا نأ كا لل 0

 ةشك ْنَم اهب ّلصت كنتَ الا ىح نا 5ىسوم لوقي نيح
 كيلا انّبُث لوقي َكُيَلا انْدُه اَّنأ هلق ىلا هاَشَق نم ىدفتو

 رن ىتح كل نين نل ىسوم اي متلق ذاو /عّت هلوق كلذو

 اة مايحا هللا نأ رث ران ةقعاصلاو ةقعاصلا مكتذخا ٌةرهج هللا

 نويكاي فيك ضعب ىلا غضعب رظني الجر الجر *اوشاعو اوماقف

 كيا هلا ايش ةليسف الف هللا ىسفلح لل ىسوم اب اولاقق

 مث #هلوق كلذف ءايبنا هلعجن هللا اطدف ةايبنا انلعجج هعدآف

 2) 1ه0ع:53 * هنت. ظا0.- 6) ةص0ع 2 ”< نرنجي 12: )2  !'' زكذدم

 م 78. 154م, 12) 51281 همم أ ,ىسوم اهيا ١0 لكم هر

 7 كمل 7و 5 ى) 0م. 1طن. - 7. 110عدمن 115011 24

 950 2 15021 2 750 2) 0000. شلاعو. 2

:25 
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 عنا

 ام

 هرمأي ىسوم ملكي وهو دوعمسف اًدوجس اوعقو مامغلا ىف اولخد
 نع فشكنا ك*ما نم «هيلا غرف اًملف ٌلعفت الو ّلعفا هاهنيو

 ىتنح كَل نموت ْنَل ىسومل اولاقف هيلا لبقاف 3 مامغلا ىسوم

 ءتتلفناف 7ةقعاصلا قو ةَفْجَرلأ عتذخاف ءْرْهَج هلأ ىَرَن

 بغريو /دوعديو هبر دشاني* ىسوم ماو اًعيمج اوتاف عاحاورأ

 "00 دكر ىازو نقلا نس ئتقلفا ثقه زل نر لعب ديل
 0 ك0 للا رست انا نيئارسا' قلع نم قاروا قم .كتقيف
 عجرأ َريخاذ ريثل الجر نيعبس عهنم ثرتخا كاله هل اذه

 لؤي ملف هب ىننوقلصي ىذلا اف دحاو لجر ىم سيلو ميلا
 جحاورا جيلا در ىتح هيلا بلطيو 2هاسيو هبر دكشاني ىسوم

 219 لاقت لكعلا ةدابع نم ليئازسا ىنبل ةبوثلا هيلا بلظو

 رمال ربصن ىسومل اولق هنا ئنغلبف لقو خهسفنا اولتقي نأ الا

 ةردبع نم لتقي نأ لجتلا َنَبَع نكي رث نم ىسوم رماف هللا

 خنولتقي اولعجت فويسلا موقلا يلع نيلصأو ةينفالب اوسلجت
 7 نع وفعلا نوبلطي ءاسنلاو نايبصلا هيلا ”شهبو ىسوم ىكبو

 8 فيسلا منع عفي نأ ىسوم رمأو منع افعو يلع باتف
 1 لبق هدانسأ ثركذ ىذلا هربخ ىف ركذ هنذ ىدسلا امأو

 دعب* هموق نم مراتخا نيذلا نيعبسلاب هبر ىلا ىسم ريصم

 ه) 12 "12 م05[ كرمهأ 5عوعمان16ا115. 6) طم ا رق را
 2 1601 21 75: 52 0 01: ]ك011 37 75. 154 ©1110, 2و 5152

 2) 2811 كفلئاثر © تقلدا“ رك 0 هوعدي ىلآ ةبرب هى) 28201 كف.

 /) 0م. 2) 0. 10. 2 1غ[عتصت. 72) ( شفيهيوو 111

 سهبور 10 شو. ,) 0م. ط8



 ا

 - 0 نس.

 نسبأ ندع هيلكس اه نثر ن1 نبأ انثكدح* «, نوبحري مهبول

 نبأ نع ردح نب كيعس نع « راسي 0 قدح ندع ناكاسأ

 اًليصفتو ةظعوم اهيف ىسوملابتك دق عش هللا ناك لق سابع

 ىقباو اهعابسأ ةّننس هللا عفر اهاقلا اًملف ةهرو ىّتمو ىت لكك

 هلا 8م نيذلل ةكرو د اه سن ىو حو وع 7 ا

 رمأ مث اذامر عجر ىتح قرحأأف لجععلاب ىسوم رمأ ث 20 نوبهري
 ملعلا لها ضعب تععيسف ىقاح#) نبا لق رجلا ىف فذقف « هب

 ةرلعأ' هالاوةارتكتلا 1 دارت: رق 4 ةككس .هقارخا ناك انما لوا

 اوقلطنا لقو /ريخاف ريخل الجر نيعبس « هنم ىسم رانخا مك

 , متكرت نم ىلع ةبوتلا هولسو متعنص امم هيلا اوبوتف هللا ىلأ

 ذل 5 جر 6-5 .ًاورهظو اورهطتو اوموص 0 نم هنا

 اوجرخو هب عرمأ ام كح نيج ىل ركُذ اميف نوعبسلا يدل لاقف

 لعق لافقف امر مالك ع هينا ككل 5-5 ءاقلل هعم

 15 ىشغت ىتح مامغلا دوع هيلع عقو لكك 6 ىسوم اند كل

 ىسوم ناو اوندآ موقلل لاقو هيف 2لخدف ىسوم اندو 500

 ب ا الع اع عطتني, ”عطلشا روزا 07 ىلع عقو هملك اذا

 اذا ىتح ميقلا اندو باجكب هنود" برضف هيلا رظني نأ مدآ

 «) 2191ع © راشب. 6) ظعدععع0. هدم, 11ه. هء) 0. 811 عا(,

 4) 811 هلخأ مث هقرحاز تك. داتمئ2 م. كلو 1, 26. )2  0مم. 511

 رك) 14و 123:66 065712 6125و مر اب خا ىمز 3 0 م ب

 مى) 04 ىسوم ]5عالات1ا1. )/  811 2001 لبكالا 0-2



 مور

 داعيا رضي ١ نأا مماذ مموقل '“ىسوم' ىقستساف ءاملا ىلا !اوجاتنحا

 نوبرشي 0 ل لك ءانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفنان رككلا

 هير لاس ا ةتيور ى عمط' ىسوم هللا ملك املف ءاهوفرع لق اهنم

 كلا ليلطلا لل رظقا يولاو ارت ىل كنا هل لاقف هيلأ رظني نأ

 لح قيفطصا ىنا ىسومل هللا لق رث «نينموملا ؛لوأ: اناو هوقو

 را د1 5 ذل كاقبتا لم تخف نمالكيو قاسم. سانلا

 عجرف هلوق ىلا ىسوم اب كموق نع كلجتا ام هل لقو َنيقسافلأ

 الو دحاولا 'ىف هللا ققْهَع دعمو ءاًقسأ نايصغ' هموق ىلا 38

 ىقلا لجتلا ةدابع نم هيف مث ام ا 5 دهموق ىلأ ىسوم ىهتنا

 لخا مث رضخا 0 نم 2 اميذ تناكو هدي نم 8 00

 و
 ىنَعِبَتَت لأ اوُلَص 0 ذأ ككعتم ام 0 تير :ةيخلإ نيأرب

- 2 
 3 0 م نمص م60 نم -

 ن0 نم 525 5 ١60

 موقلا عم ىنلعجأ ال 0 2[دحالا ىب تشد الق 2 تاكو

 ىف اًنْلْخَدَأَو خلو 6 رفغأ بر 6 لاق ىسوم ىوعرأف نيملاظلا

 موق اي لاقق هموق ىلع لبقاو نيمحاولا حا احلا كمر 5

 /راوخ هل اًدَسَج اًلّجع هلوق ىلا اًنَسَح اَذَعَو معبر مكن عي ملأ
 رث اب ثرصب لاق ىرماس اب كبطخ ام لاقف ئرماسلا ىلع لبقات

 لوقي حاولالا نخا رق ماّمْلع ءىش لك َعسو يق ىلا هب اورضبي
 6995 - 6©- 6 ءءء

 م2 يذل ةمحرو دف اًهَنَكسَن ىو جحاوسل اولا يخلو /: ىللأ

 2 ]502 7, 09. حو 240. 2 2) 1510. 75: 241-242. 2] 107

 20و 18. 8-55. 0) 1110. 75. 5-94 هلا هما 71

 149 ارز زكلنرك 267 0-5155 ى) 1510. 75. 96-7.

 /) 15015. 7, 75. 253, 51 76120 خا 16مل



(0000 

 عير

 مكعم ناك: ام "اوفذقأ ,.لاقو اران - هل ىقواو ,سجت .اهنان اهنه اره

 كلت نم هيف ناك امب نوني اولعجن معن اولق اهيف كلذ نم

 ىلخل ترسكنأ اذا ىتح اهيف هب نوفذقيف ةعتمالا كلتو ٌىلكلا

 رسثا نم ابارت كخأف, ليئاربج سف رقا ىرماسلا 2ىار اهي

 هام نيفلا هللا ىبن اي نوال لكي ومحلا لا لما
 ' ويغ 0 ام ضعبك هنأ الا نوراه نظي الو مغن لق ىدي

 هل !ذسَج الحم ىك لاقو اهيف هفذقن ىلثللو. ةعتمالا كلتا نم

 اوفكعف | ئسوم .هلاو.مكهلا اذه لاقك ةيتعلاو البلل ناك

 ة لجو رعب هللا لاقف ظفحايشا هلم اريج رمرابح بح 00

 نرخ ”ىرئاسلا يع مالبسالا نب ملم نانا كي ٍئسنق
 8 لاق عت لو اص مهل كلمي لو لوف مهلا ع جري لأ ندور

- 

 ىف 2 000 ريعم 07 ل 7 «رفظ نب 2 0 8

 مت ع0 نميف نوراغ 0 0 اَنِهَلا عجربإ بح 2 ع أ 2

 ؛5 ةدابع ىلع لجحتكلا كبعي يم ماقأو 57 م نيم ني نم

 لوقي نأ نيملسملا نم دعم زي راس نأ نوراش فوتو لجكلا

 ابئاه هل ناكو ىلوق بقت نو ليئارسا ىنب نيب تقرف ىسوم هل

 لكم زع هللا ناكو روطلا ل لبق ارسأ ىنيب ىدوم ىبضمو «اًعيطم

 روطلا بناج مودع كلعاو ماجا نيح ليئارسأ ىنب ىعو

 6) 00 ىاأرو٠ 0) 107. 20, 75. 91-20. 6) 8281 فظلا:

 «ررم ١مم ع6 طدتلط 1 130722 نع 26اا  هنر لكم هور 52

 6) 014 1505. 20, 15. 82 ه1 مذ اندعاأوو 121ءار 116 5112152 مكر 1



 ل

 ةاملق مهرفكب لجعل مهبول ىف اوبرا «لوقي نيح كلن
 5 0092 هع

 1 ميسنأ 5 ىسوم ءاج نيح ليثارسأ ىنبد ىديأ 3 10

 دس © تاس هس اني 0 < نم 0.

 نيِرساَكْلا نم َنّئوُكَنَل اَنَل رفْعَيو انبر انيحي مس نمل اولاَق اوّلَص

 8 اره ىتلا لاخغإب الا ليثارسا ىنب ةبوت لبقي نأ هللا قاف

 5 ميسق م ل هل لاقف لكخكلا أودبع نيح 6 خولتاقي و

 ًاولْمْماَم مكتراب ىلا اوبرتف لجعلا مكذاكتاب كفا تنال
 هدر ء دودأع

 فويسلاب هودبعي 1 نيذلاو هودبع ىيذلا دكلتجاف < مك

 اوداك ىنح لتقلا رثك ىتح اةيبعش نيقيرغلا نم لثق خم ناكف

 ىسوم اعد 4# ىتح اعلا نوعبس جنيب 1 ىتح اوكلهي نأ

 0] ةرمط ةيعبلا يقبل اانبزا ليثارسا ونبي تكلف! انير نوراهو ف

 ىقب نمو اًديهش ناك لتق نم ناكف يلع باتو حالسلا اوعصي

 «ميحرلا بأوتلا وه هنأ مكيلع باتق هلوق كلذف هنع اًرفكم ناك

 000 ادم ددسلا لك ةيلس اس لك نيع نبا انكدح

 نبا نع ريبج نب ديعس نع ريبج نب ميكَح نع قاكسأ
 موق نم ناكو اَمرَجاِب لهأ نم الجن, ىرماسلا ناك لاق سابع 5

 ا 017 رك دمفت قى رقبلا ةدايع بح ناكف رقبلا .نودبعي

 / ليثارسأ ىنب ىف نوراع لصف املف* ليئارسا ىنب «ى مالسالا
 مكنا نوراه مهل لأق ىلاعتو كرابت هير ىلأ نع ىسوم لضفو

 | يالا ١ عودت لا مقا ةنيز نم ارازوا # متلمحتا نفق

 ©) 1501. 2, 75. 87. 65) 8101 (ء6 02) ضشلئاقي. ه) لم 20014

 مكيلع باتف هلوق نإ 2 لك نري 22 75,52 .2) دم ها ىنحو.

 2) 2811 لأ. رك 0ص. 1ص. ي) 816 هك 18 كعص»ا .) ©
 1 او 2( 800 ال

 نضال



 0 لااا 1000000

 ظ20100أ0|1110ا|1|1|]|]|]|]|]|]|]|>]|]ظإ]1ظ]ظكظ ]|]»|]ظض[|!]1هغ1غ1إ1غ>!١13 72112101

 ضل

 00 7 كك 3 هَل 0 00 9 نفد" 2ك
 كح 2 ء كك

 0 ىأ 1 0 3 د ل دجب ىنعي
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 5 مث 0 نخاف ةريرح ةهجو سبلي < ناكو ةهجو 85ق رظني
 ع موق اي لاق انيزح لوقي 2 اًقسَأ 0 ترك لعلك

 م 000 اَنْفَلْخَأ اَم 0 ىلا ١ انا 10 مكي 3

 هل لاق نيح 57 1 6 قلعت اَهاَنْفَذَقَف --
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 ىسنأ 6 3 الو ىتيحلب 3ك ل 8 نسبأ اي 1 8 ني
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 ٍلوقي هب متنتك امنأ ليئاسا ىنب اي نوراه مهل لاقف ىشجيو

 5 ماقاف م 0 0 لجتلاب لوقي هب 5 اهنا

 ّلاَك 0 اي 0 ع كلك ام ىل 0 :ءملك ايلف ديلكي

 لق 03 لاَ راكم بر , كيلا تلجعو ىرَشَأ يل كلر م

 مهربخ هربخأ اًملف 2 تا ا كدعب نم َكَموَك اَنَتَ

 5 لجلا ةودكحتي نأ عما ىرماسلا اذه بر اي ىسوم لاق

 اَذا تنا بر لاق* انا برلأ لق هيف اهخفن نم ىورلا تيأرا

 00 ل دلك انل ىنوم نأ مك .... <« عمال
 نكلو ىناوت وتلا لاق كيل ظن كر بر لاق هيلا رظنْي..نآ#

 لوح فص # ىناَرَذ ٍقوَسَف ام كوسا ناك لبحلا ىلا طلا

 |0307 0 + راني ةكتاللا ليج 6-0-0 ةكتالملا لبجل
 02 تل ب هير لج رث ءرانب ةكتالملا لوحو ةةكتالع

 لق طابسا اند .لق دامحح نب ورع اس لق ندر ني تعم

 دم للك لات هتا سابع نبا نع ةمركع نع ىدسلا ىنثدح ؛5

 00 ا | وم احر اكد ليشكل لع م فرط لثم

 كيلا 0 كتاكبس ر/لاقف ىاثأ هنا مث هللا ءاش ام اقعص لزي

 00 0101 ب نيا ولما لبا ىعس نينيوملا لأ انو
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 اي اولق مهل مانصا ىلع نوفكعي موق ىلع اوتا رجلا ليئارسا

 نأ نولهجت موق مكنا لق ةهلآ مهل امك اَهْلا انل ا 00
 هلأ رشم لان لع ايبا انت لطابَو هيفا 2 امبربتم كلش

 6 هللا دعوو لق 2َنيِبَلَعْلا ىلع مكلضف وهو اهلا ْمُكيغَبأ

 5 8 هليل 0 هموقو هاكانو هموقو نوعرف كلما نيح

 ىسوم ىلأ ليئربج نأ م ىدسلا ثيدح ىلا ثيدحلا عجر
 هكناف ىرماسلا هاف سرف ىلع لبقاف لجو 7 هللا ىلا هب بعذي

 0 اًناشَن اذهل نا آر نيح لاقف ةايفل سرف هنا لاقبو

 نورام فلختساو ىسوم فلطناف شرفلا رفاح ةرفاذل ةيرث نم

 10 رع ءرشعب دللا اهمئاو ةليل نيثلث ثدعاوو ليثارسا ىنب ىلع

 لح ناو ملل نكت“ ةييفعلا نأ ليتارسا نك, انا نورا

 ةرفح اهل ارتحل اعيبَح اهوعيجلاف -ةمينع ىهالم) اشم

 ناك لاو ءاهريتذخا اهلحات ىسوم ءاج نان 4#اهيف اهونفداف

 ىراعلا ءاجو فشلا كلت ىف -لذل كلذ طغمتت قلكاكت د 7

 0س اح رش ملكا | يمخاذ اهفذقف ةضبقلا كلن

 اموي ةليللا ا ىسوم دعوم ليثارسا ونب تدعو /راوخ

 لاق هوار ايلف لجتلا مهل بخ م م نيراخلا 3 .راك املف اموي مويلاو

 يسوم كرت "رعت 0 ىسوم هلو مُكَهلا كه ماسلا كيلا

 ريب ناكو هنودبعي هيلع ارد 5 بهاننذو أنهف ههلا
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 هنم ةاهبرقف قيدو ىتنا سف ىلع ليئبج هل نضرعف 4 مّدقتي
 هيلع ناصلمل هعسم مكقتف اهمحة اهيش اًملو ٌلكفلا اهمشف

 دعم اولخذ لخد لق نوعزف نأ نوعرف دنج ىار اًملف نوعزف

 فلخ سرف ىلع ليئاكيمو نوعرف نوعبتي مهف هماما ليثربجو

 ليتربج لصف اذا ىتح مكبحاصب اوقلل لوقي ء#ذحشي مدقلا
 ها لل لح ليفاكبلا كفوو قحا هماما نسيلرحبلا نم

 ىأر نيبح نوعرف ىدانو رجلا مهيلع فبط دحا هفلخ سيل
 ىدان اقل ةةلخخو ذلك تزعو“ قار ام ةقردقو . هللا ”ناطلس - نم

 030 ل11 نع اانآو لتتارسا ويب هب ثنما ىلا الاادلا آل ن

 دامح نسع ىرطبلا| فواد وبا امنا لاق تي ' نبا انثدح

 نبا نع نارهم نب فسوي نع ديز نب ىلع نع ةملس ن
 «ىكق ول سمح اب لاق معلص ىبنلا ىلا ليئبج ءاج لق سابع

 00000 هكا نيلعرف 5 "ق رجلا اخ نم سدا اناو ,ىقياز
 اال 0 دك الكم :اتيصع نو ' نالا هللا ليقي اةجرلا

 نوكتل ؟ىت كنم بهذي ل /ءارس ىا كندبب كيّجنَت مويلاف

 هللا هجري م ول لاقي ناكف ةنيبو ةربع ىأ يآ كفلخ نمل
 ىنبب زواج مالو «سانلا ضعب هيف كشل دفع ىتح هندبب

 ©6) 801 كفسر ( 1مهعتاات72. 2) (0 اهبرقبو اذا اهبرقد 2
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 نم هدنج ىف ام ىبس ليش مثد نم اعلا نيعبس ىلع يسرك

 هنع نكي رو رجلا هلبق اذا ىتح ىنسوم خو ليكل هبهش

 ناعل ىءارت اًملف 8 مهفلخ نم* هدنج ىف .نوعرف علط فّرصنم
 ىنيدهيس ىبر ىتم نأ الك لق نوكردمل انا ىسوم باكا لق

 ةاتثدح ٠ 64 هدوعول قلخ الو كلذ ىدعو دقو ةاكنلل 2 قا

 ئجوأف: لق ىاكسا.؛ىب لمح لس لاق ةملس اند. لك قي نبأ

 هاصعب ىشسوم كبرض اذا رجلا ىلا ىل ركذ اهيف ىلاعتو كرابق هللأ

 لجو رع هللا نم اًقرَق اضعب هضعب برضي رجلا تابف هل قلفنان

 كاصعب برضأ نأ ىئسوم ىلا لجو رع هللا ىحوان هرمال ء اراظتناو

 0 ناكف فلفناف هاطعا مانت هللا ناطلس اهيفو اهب كر ركبلا

 ٍلوقي ضرالا نم شت ىلع لبجما/ ىلا ميظعلا ٍكطلاك قرض لك

 اًكرت فاحت ال اسْبَي ركبلا ىف اًقيرط مهل برضا ر/ ىسومل هلأ

 كلش ,شبي دتذ تيرط' ىلع ديلا هل عيا انتلف 1130
 انتدح ««هدونجح نوعرف هعبتأو ليثارسأ ىنبب ىسوم ه«بف

 15 ىسع قاحسأ نسب ليبحت ىتلدح لاق ةفلتس انما لقا نير نبأ

 داهلا ند تان ند جللأ كديع ندع ىظرقلا تنعك نسب 01

 ٍفبِي :ملف ليثاوسا وتب ”“تلخد :انلإا# هنآ كيتادخ# "لاا لكلا

 16 ل .نم هل ناصح ىلع وهو نوعرف ليبقأ دحا مهنم

 نأ ناصلمل باهف هلاح ىلع مكاق وهو ركلا ريفغش ىلع فقو

 ©6) 0000. ةكبت» 2) ندب 231 6+ ءه 2131 ىلإ كغ طنط

 ةاجنلا. 4) 10 20016 هناجس (  راظتناو, 10 هراظتناو ,

 لعاردلع حرتحاحو درهأ ر/) 1501. 2هرأ نمور تن حقة. 'ىزا 020:
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 «اّيقش لوقي ارؤيتم هلوق ىلأ تايب كايا عدشم سلم 2

 02 اكساب تمح# نع ةملس 0 0 0 ندرويخ

 ل 1 نيحأ كلا نأ دينا: نع ويبرلا نب ةورعا ني٠ يحي

 هعصيا ىتح هعم | ءافسي لمتكي نأ هما ليئارسا ىبب ريسلاب

 كجو اف هربق عضوم فرعي نمع 8 ىسوم لأسف ةسلدقملا ضرالاب ة

 هناكم فرعأ انا هللا ىبن اب تلاقف ليئارسأ ىنب نم ازوجت الا

 هيلع كتلئد رصم صراب ىنفلضت رثو كعم < ىنتجرخا ننا وأ

 اذا هب ريسي نا ليثارسأ ىتب دعو ىسوم ناك دقو لعفا لق

 فسوي رمأ نم غرفي ىتح هعيلط رخوي نا هبر اطحف رجفلا علط

 لينلا 2نم ةيحان ىف هاي هثرأ ىتح روجكلا هب تبججرخن لعففا

 ةورع لاق دعم هليتحاذ رمرم نم اًقردنص ىسوم هجرختساف ءامأ ىف

 «ةسلقملا ضرالا ىلا ضرا لكك نم اهاتوم دوهيلأ لمحت كلذ ىف

 لاق َّق حسا ىبأ ندع ةماس انك نق ويح نسبا ء انئدح

 مهب وللا نما ءاميف :لنيقارسا- ىنتبل لاق ىسوم, نأ ىل ركذ اميف ناك

 عم مهلاوما مكلفنم ىثأذ بايثلاو ىللملو ةعتمالا مهنم اوريعتسا ؛و

 د لح دب صرخ امم ناك سانلا ىق نوعرف .نذا املق مهكاله

 ىتح مهسفناب اوجرخ نأ اوضري /رف اوراس نيح لق نأ ليثارسا
 هيلع اننا لق يح نحا ايكدج «« مهعم مكلاوماب اوبعذ

 ند هللا نبع نع ىظرقلا بعك نب دنيح نع. ناك نبأ نع

 كلط اى نيعرد يمخ هنا اى ركُذ ىقل لاق داهلا ىب دادش وم

 ى ©) الآ (ع6 02) آمكعتتأ لسا 00 6). 010. 8211 أ (ب
 ل ّس تاجر. 42 ©1227 125... )6 30. 0ءعوأ زن "لات
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 لاقف ةسيطلاب مهيلع ىسوم اند دقو هدونجو نؤعف كلهمو هعم
 نير -ايندنلا ةويتمل ىق ةلاوماو' ةنير المو نوعن تيتا كفا الد

 موبيل وستلا للبس ناتشت ان سكيس
 كثناكف. ةنعطالاو فيقرلاو لخنلا ةراجح 7 مهلاوما هللا مس

 ةأمد لاق دي ىبا انثدح «نوعرف. هللا اهأرآ ىتلا ا

 مسالا مرقوق نبا نان نو ةديرب ا ىعروش اا نيا ع

 نع نزيرعلا كبح, نم. صولا" لاق طرفلا) يفك د 0

 دارسإللو نافوطلا تلقف نوعرف هللا ىهارأ ىتسلا ©تايآلا عستلا

 رمع لاقف ركلاو ةسمطلاو هحيو هاصعو مدلاو عدافضلاو ليهقلاو

 :0 لوماو | ىسوم. مهيلع هذ, تلق «ىفادحا ةسيطلا 6 نا كقرلا

 الا دقفلا نوكي فيك لاقف ةراح مهلاوما هللا خسف نوراه

 زيزعلا بعل بيصأ ناك امم ءايشا اهيف ةطيرخ اءد 3 ىذكم

 7 مرات نوقف 7 لآ لاومأ اياقب نم اهيلع ناك .ذأ رصمب ناورم ىبا

 10 ةروشقم / اةزوملو * رجكتل اهناو نيفصن ى ةروشقم خضيبلا

 ؛ةيلس انس لق كيج نبا انتثدح ١ «ةسدعلاو ةصيخلاو |ةرخع

 تيار ىق لاق رصمب ناك .مأشلا .لعا نم, لج نع نحكم نع

 هنأ تككش ام اًناسنا تيار دقو رجح اهناو ةعورصم ةلخنلا

 اَنِيَتآ َلَقَلِو لجو رع هللا لوقيف مهقيقر نم رجح هناو ناسنا

 ه) 7. 101. 20ه, 9875. 6-8858 3) 020. "لك 6[ رانءرح 56
 ةراجح 10 م056 خييطالاو ءءاطنطءإ. ) 821 (6 (02) ةورعز 7١

 5 2) 112 تافأ. "2) نا 10 7/081. "12 05

 مز ثم ةيشفقم. /) ثسصا”طلو ع. ةزوسجلابو عع 2201 خةضيخابو

 نإ 122 :صمشملو آ[3طعأ.٠ .. 2:26660)2: ةرصب كصم كر عفر

 17و 5. 103-14.
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 مهيلع ©لاتنذ اهب هبرضف ميظع ليعهأ بيتك ىلا ىشف هاصعب

 ايلف رارقلاو مونلا مهعنمو ةعطالاو تويبلا ىلع بلغ ىتح البق

 هل اوفي ملخ مهنع فشكف هبر اعدف اولق ام لثم هل اولق 2ديج

 ةعطالاو تويبلا تألف حدافضلا مهيلع هللا لسراف اولاق امم ءىشب

 دجو الأ ءانأ الو اماعط الو اًببت 2 مهنم دحا فشكي الف ةيثآلاو5

 لثم هل اولق كلذ مثدهج املف هيلع ء تبلغ لق عدافضلا هيف

 © اول امم ةىشب هل اوفي ملخ مهنع فشكف هبر اعدف* اولاق ام

 نوقتسي ال* امد نوعرف لآ هايم تراصف مدلا مهيلع هللا لسراف

 «اًطيبع امد تداع الأ ةانأ نم نوفرتغي الو رهن الو.رثب نم

 نك نيك ىدوح لاق ةيلس اس لق نيج نيا نيج انثدحا

 0 هلا نأ تنحل هنا ىظرقلا بعك نب نمح نع قاحسا

 شطعلا مدهج نيح ليئارسا ىنب نم ةأرملا ىأت تناك نوعرف لآ
 اهل ٌبصت وأ /اهتّرج نم اهل فغغتف كثام نم ىنيقسأ ٍلوقتف
 هيلعجلأ اهل لوقننل تناك نأ ىتح جامد كنالا ىف دوعيف اهنبرذ نم

 0 4-0 داتا ءاما: اهيق ىف ةخاتفأ ىف ىف ديكم رث كيف قدع
 كبير انل عدا اولاقف مايا ةعبس كلذ ىف اوثكف امد راص اهيف

 نلسرنلو .كل ٌننمونل وجيلا انع تفشك نتل َكَدْنع تهع امب

 < رب اوقي رو اوتكن رجلا مهنع فشك اماف ليثئارسا ىنب كعم

 نمو هيجانم هنا هربخاو ريسي نأ ىسوم هللا رماف اولق امم

 2) 11ه لاشان: 85) 8231 ءع 1م 2كدحا. 12ه © ( بلغ

 ه4) 0م. 881. ) 0م. 811 ها 0و كت ىبب كيب نب دم

  هعفتلا ناسا هنن 2 ةملس [201016.- 70 15211 (ءا (07) اهضوخح.
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 ام هللا ناطلس نم مارا نيبح هدنع نم اجرخ نوراخو ىسومم

 ارحاس هناطلس ىف كرتي ملخ هتكلم ىف هتاكم نوعرف ثعبو مارا

 ردك لادا هولا بج ءلناا ملكا هللاو ك ركذف هلي ءقأ هلا

 انعاج ىلق وهل لقف هك دكا دبل ارعيتجلا نلف رحاس فلا 5
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 ىَلَعَل* احرص ىف !لعجلف نيطلأ ىلع ا ظ ىل ٌنقواف

 رماذ هقوف ىقترا حرصلا هل ىنب [نمتلدف ا هلا لا « علْطأ
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 اًناسنا انه نا لاقف هربخاف نوعرف ىتذ باوبلا عرفف نيملاعلا
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 ىاصع يف لاق ىسوم اب كنيميب كلت ام لاق مث اهناقلاف © ىَدُص

 2 ا 21 19 هع

 ىأ ىرخا برام اهيف ىلو ىمنغ ىلع اهب شعاو اهيلع ًاكونا

 ىبست ةيح ى !ذاف اهاقلف ىسوم اي اهقلا لق ىرخا عفانم

 زتهت رهظ ىف اهل افرع اهنجح راصو اهّمف اهاتبْعش تراص دق

 اعيظف ارما ىلرف نوكت نأ هللا اش امك ىهف < باينأ ةاهلو

 فخ الو لبقا ىسوم اب نأ هبر هادانف بقعي رثو اربْذَم ىّلوف

 املف لاق تناك امك اضع اهتريس ىبا عيل اهقريس اَهْديعَْس

 سوم لعو ايف ىف كذني لخدأ 2فخكت الو افّدُخ لق لبقأ

 نأ ىدونف هع و همك حي < كقنلف# قورم نم :ءدبج

 اهيبخ نيب هذي لخدا رث اهنع هاقلف كلي نع كمك قلأ

 نيب هديو هدي ىف هاصع ىف اذان اهيلع ضبق اهلخدا املف
 ركني ال ناك ىذلا هعضومب اهنجتكو اهعضي ناك ثيح اهيتبعش

 نم اصيب حرصت َكِبْيَج ىف َكَكَي ٌلخذأ اعرف كمبج يطب

 ىنقا مدإ الجر ت0 ا سل نيف يطع
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 لوا امو كوسالا ىكرلا «اذه وهف ةئكل نم ضرالا ىف سانلل هللا

 لوا اماو راقكلا ماه هدري نميلاب 2 توهربف ضرالا ىف عضو ام

 ىسوم اهنم عطتقا ىتلا ةجحسوعلاف ضرالا ىف هللا اهسرغ ةرجاش

 «ء هللاو ملع لجرلا ىدص لاق اًبعع كلذ غلب اًملف هاصع

 ةاهيف هأدتباو هتمارك ىسومب هللا دارا ىتلا ةليللا تناك املق لق

 هّجوني نيا ىردي ال ىتح فيرطلا #اهيف أطخا همالكو هوبنب

 ملعيو حبصي ىتح اهيلع اوتيبيل هلهال أران مدقيل هدنز جاف

 ناي 5 1 هل روب الف هذدنر هيلع + كلصان هليبس هجو

 :0 شقي ىّدف ر رذنآ ب ملجأ 3 سبقب 3 مكين ىب
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 دارا ايلف ٌةفيخ اهنم هسفن يف سجوأو اهنع عجر اهاضئتسأ
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 تأ فعن ع 2 دمع اهيك 0 5 ادد

 < ليتقلاب ىنعي* راع ءرا فاخان بنذ ىلع عل لاق نوبْذَكُي

 ناطلسلاو اًناَطْلس امكن لَعَجَنو كيخأب كندا نست دم َقاَك

 َنوُبلاَعْلا ايكعبتا نمو امثنأ انتاياب امْكْيَلا نولصي الق هجحلا

 نيج نبا: انكثدح "فاعلا بر 007 انا ةلوقف هابتأف

 نبأ ىل ركذ اميف جرس لجالا ىسوم ىضق املف 5 ءانن+ لاق

 ا دكا لذ رك انيك ىتاميلا هبنم ني بهو ١ نع قاحسا م

 هينغ, ىلع اهب شهي هلي ىف يداصعو هل لنز هعمو هل منغ

 هينغو هلهاو وه اهيلع تابف اران هدنبب حدتقا ىسما !ذاف هراهن

 ابك تناكو هاصع ىلع ًاكوتي .هينغبو هلعاب !اذغ مبصا اذان

 تاكو اهسأرا ىف .(نيتبعش  كاذ..هبنم 'نب' بهو نسخ“ ىل -_
 | ردك ةفلسا انشأ لق نيج نكا انثدح ««اهفرط ىف ؛ؤ

 كم مدق رابحالا بعك نا هباكتا نم متي ال نيع قاحنا

 0 للا ايعك ؟لاققا نماعلا نب 0

 سانلل هللا هعضو غن نم ءىش نع لس. ملاع / :ناف مكربخا ناف

 تسرغ ةرجش لوأ امو ضرالا ىف عضو ام لوأ ام دولسو ضرالا يف

 هعضو ىذلا ءىشلا امأ لاقف اهنع هللا كبع لّثسف ضرالا ىو

 92 1501:1285 2 7( كاسل ه) 15210. 75. 33-5.
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 ةقيايأو

 عبر

 سبأ نع ةرم لأ نع ةماس موب تانج ع غيبتك وبأ انك 15

 « ىرتب ىسوم ةأرمأ ىأ مسأ لاق سابع

 لبجالا ىشوم ئضق املف .ىدسلا ثيدح ىلإ ثيدحلا عجر
 ءاتشلا ىف ناك سابع نوب هللا دبع لاق فقيرطلا ٌلضف ةهلعاب راسو

 ة لاق وللا ا رؤطم ام نم: كيفاكو .ةراق اهنا< ّيظدااشلت + ران يدل كيل ١
 نراف 7 ر بكب اهنم مكي" اعل اراث تيسنآ ىنا اونكمأ هلعأل

 / اططق ل سبق تاه ءابنج تعبنا ريكا دج

 2 نسال قاناؤكلا ل نم ئدون افاتا انلف ”دربلا نم لق

 تاهلوح نمو 0 ىف نم كروب نأ ةكرابملا ةعقبلا ىف ةركشلا

 07 ىدونف نيملاعلا بر هلل 1 لاقو 3 رف ءاندفلا توك ملا املف

 اني كنبتتب كلت 55 62 َنيمَلاَعْل بر هلل نأ ىنأ قسوف اب

 هان عاتي هه داكخ - د

 5 كد اب شفأو ابلغ كوت ىاصع ىه لاق 2 شويه

 اهيف اهيف ىو م/رجحشلا نم منغلل .عقيف قولا اهب بوضا لوقي

 ءاقسلاو دوزملا اهيلع لجأ 7ىرخا جئاوح لقي *. ىرخأ برام

 5 املك #47 عسَت ذيج 4-2 اَذاق اهاَقلأَف ىسسوما 5 اهقلأ هل لاقف

 رظتني م لوغقب يي ملو اريْذُم ميلَو 0 اهلا كمت اهآز

 لبق وول وقتل ع ا ل ىنا م ل 02 اب ىدوبنفذ

 5006 نم كحانج كلا مهضأو نينمالا 5 ىكنأ فكت الو
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 000 1 | لا قبا هتبخاو كلذ نع خباب“ نيا تلأبم

 ااا ليحراذا  ىبنلا نأ اههتيطاو اهرتكا 'ئضق نابع

 قدص لاقذ هتريخاف ىدييتلا ”كتبقلق "ىاوغلاكملقفا قيعس لاق

 6 ىبأ اننانح «« ماعلا هللاو اذه ىسوم © ىلع هللا لونا امو

 ىلا "ىب مساقلا ىع كيو نب غبصالا اد.لاق ديزي آسن لق عيكو

 ةينارصنلا, لها نم لجر ىنلأس لق ريبج ىئب دكيعس نع بويا

 ملعا ال ذتموي اناو ملعأ ال ثتلنق :ىسوم ئضق  نييلجالا قا

 | طش ل دبع لاس ىلا هلا تاكذف)نيايع -نيإ تيقلف

 صقنيل +ىبن نكي مل هيلع ةبجاو اينامث نا ملعت تنك اما
 ىتلا هتاّدع ىسوم نع اًيضاق ناك هللا نأ ملعتو ايش اهنم 0

 يسحب و انتدح 2 «<«نينس روشع ىضق هنان هدعو

 ىنربخأ لاق عيرج نبأ نع جاجاح ىتدح لاق يبخل "اند لاق

 | ا تايحلا بييعش _ىع ىراصدلا خاميلس ني ابو

 نيدم نعاك نورتي ةنبأ ةروفص ىسوم ةأرماو ةريفصو يبل نيتيراجل
 نع ةيواغم وبا امن لق بئاسلا وبا ىنتدخ ١> ««ربح نهاللاو ؛5

 رجاتسا ىذلا ناك لاق ةديبع . نأ نع رم ب ورع نع شعالا

 © ىسبأ انيدحخ 3 و ببعش ىخا نبأ نورشي ىسوم

 نبع ةملس ىب دايح نع رايخل دبع نب ءالعلا .اين لق عيكو

 ىرتي همم ىسوم ء رجأتسا ىنذلا لق سابع نبا نع ةزمح فا

 ةخيلاعلا وبا متيهلا نسب ليعاممأ ىتدح « ىيدم بحاص 0

 «) ( ىلج لوقا امؤ هللا ءنورم "لذح هزص, مز ©صح "طحت ءأم ةللتم ل
 23 الص 2003 هللا. .-42) 9م. "صم .-2) بص جوز“
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 هيطعي مرا .ىاف اتضح ن2 سيروم لذ اضخلا يدلل 0 ١(

 اهناقلي لجر لوأ امهنيب العجج © نأ ايضارق مث 0 امصتنخاف *

 نمف صضرالا ىف ةاهاعض لاقف امهنيب ىضقف ىشمي كلم اهاناف

 ء هديب ىسوم اهذخاو اهقطي ملف خيشلا اهجناعف هل ىهف اهلج

 5 ىب هللا كبع لاق نينس رشع 4هل جف ييشلا هل اهكرتف اهعفرف

 ىسوطلا ديح نب دىحا ىنتدح «ءانولاب قحا ىسم ناك سابغ

 نايفس آس لاق ريبزلا ىب هللا دبع ىبا + ىئديبحلا اس لاق*

 مكحلا نع بوقعي ىنأ نب /ىيحج نسب ميعاربا ىقتح لاق
 لق معلص هللا: !لوشر_ نا :نيابغع :ىتا مودع" ةموكع. ئع :نابلا نأ

 ؛6«ايهليكأو امهمتا لق ىسوم ىضق نيلجالا ىا ليثربج كلأس

 واتكلا) نبأ ىنثدح لق ةملس اس لق كيج ىبا انثدح

 ىدوهي د لق لف ريبجع نب تيعنس ا عع ريبج نب ميكا
 ىأ ىنربخا ملعلا عبتي الجر كارا ىّنا محلل رهجتا اناو ةفوللاب

 /زبحل "ندع - مداق .هرألا .اناو :ملعأ ال. تيلق:ئسونم,ىضق نلجا
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 اهلل لاقف اهتريجي ىلا رظنف_ مايرلا هتيرطت هيد نيب ةيرقف

 ىلأ املف ا 00 9 ىنيلذو يلا ىشمأ ىو
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 بح 9 هرجاتسأ تيسبأ 5 ايفاَدْحا تقلل“ نيل

 خيشلا لق هتعد هد راب ىو 7 نيمألا ٌىرَقَنأ تجانس

 ام هننامأ كرا ةركصلا < علتقا نيح 26 كد ةوقلا“ هذه

 قنع نا بح ملف هماذق تيشم ىنأ تلق* ى ام كيردب

 ديرأ ىَنأ ؟قيشلا 1١ لف كدفلحلا يملا نأ قرماو ىسفن 0

 اَبَيَأ ىلا ىنرجأت نأ ىلع نيتاف ىتتبأ ىدخا كحك ْن
 لو ام ىَلَع هللا .ارشع اماو اًينامث اما 06 يلجأ 0

 رماذ /اهب 0 ىلا 2 هنعد ىتلا ةيراشل 50 بأ لاق نيكو

 اصعلا كلت تناكو ىاصعب هتتان* اصعب هينأت نا هيتنبا ىدحا

 ةيراخلا تلخدف هيلا اهعفدف لجر ةروص ىف 4 داما ةلايحكرتتما

 هيتثآ ال اهل لق يشلا اقآر اًملف اهب هتتاف اصعلا تذخان

 ىف عقي الف اكريغ 2# ذخأت نا* كين تذخاف 0 اهريغب 5

 2 الا اهدي
 3ت

 اهدي ىف جوس تح >) كك ليك اهددري لعجو

 مث ءاهب حيف هعم اهجرخذ اهيبلا كديعع كلذ ىأر املف / اهربغ
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 امهجرف «ريبَك 0 انوْبَأو اعل رد 5 ىقسن ال اَنلَك
 لسع نه ور ىفنلا ناك رثبلا ىلع ةركص 8 علا ربا ىللاف (نئسوم

 8 اولد ىسوم 0 ىقسف اهوعفري ىنح  اهيلع نوعيتجكج نيدم

 لوضف نم نايقسي امنا انناكو اعيرس انعجرف امهمذغ ء اتيوراف

 5 بر 7 لافقف هرهسلا نم 0 لظ ىلا 4 ىسوم كوك زفت نضال

 دقل سابع نبا لق لق ريفق ريخ نم ىلا لرد اهل ىف
 - ب

 نم هداعمأ ذم دض_خ ىلأ 0 نأ ناسسنأ 1س 0 ,نىسوم لاق

 ني با امتدح كيذلكا لإ كلا طش ام عوسلل ملكش

 ندع نيصخح 2 لأ ندع ةسبنع نع / ملس نب ماكح اسد لاق

 !0 كرو امل # لجو 0 هلوق ىف سابع سبأ نسع ريبج نب كلبيعس

 هنطب 74 لقبلا ةرضخ ىءارتيل هناو ءاملا درو لاق نيحم عام

 الق يقف اريل نم. :ندلا تلرنا اسهل نا“ قرا لاعك كارملا 0

 تعجز املف ىدسلا كتيبيلح ذلاز تيدحلا م ««« عبش

 ليسيراف 2 مبخ هاتبخاف امهلأس اعيرس امهيبا ىلا ناتيرال

 15 ٌكوعَحَي ا أ تملاق 71 هاّيكتسأ ىلع جدت دنتاف اه لح حبلا
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 فلطناف اكراتتف_ «هلتقيل ىسوم دارا هدايا نيكي 80 ككل

 ا 0 اسفن تلذت انيك ىنلنقن دفنا نأ كديرثأ ليقي نيح

 ل و هةوبلطو مظعالا فقيرطلا ىسوم * ك.اسو نيحابذلا 0 نوعرف

 ةريخاث ىسم ىلإ هقبس ىنح ابيرق اقيرط رصتخاذ ةنيدملا

 نكدف كرو املف لق «ىدسلا ثيدح ىلا تيدحلا عجر مت

 0000000 داك ني + 2 نوقسي سانلا نيم ةمآ هيلع كح

 نب كيعس ىع وربع ىب لاهنملا ندع سشعالا نسمع ىسوم نبأ

 ارمي ديمو ى امهنببو ىلع ىلآ ردصسم نم ىسوم جوس لاق وريبج

 م د يلا و 1 2 لاقي نكد لاك 2لبلا قوت

 شعالا "يي لا 58 1 5 0 نحت ا 0 15

 32 دوكاني 0 نبأ ندع ريبج نب كيعس ىلع لا هنملا نع

 مهنود - يت ىدسلا ثيدح ىلا نيدحلا عجر
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 ئدوم علظطأ لجو رع هللا نوكي نأ الا ئدوم ما ريغ ةفضرلا

 6 ىتوعرفلا "ىسوم '< ركوف هريغ هيلع علطي م ام ىلع كلذ نم

 نيح 5 لاقف 3 الاو لجو رع هللا الا اهاري سيلو هلتقف

 0 2 لكم 08 هنأ ناطيشلا لمع نم اذفع لجرلا لثق

 قام وس رفغأم ىسفن كيملطظ ىلا ٌبر لآق

 ليقف ع د قف ر ايذالا 0 اقئاخ ةنيذملا 3 7 ميحرلا

 دهشي نمو هلئاق ىنوغبا لاقف كلذ ىف #ل صخرت الو انقك

 اوبلطف 7 تبت الو ةنيب ريغبأ ىضقن “نأ ميقتسي ال هنال هيلع

 0 نم ىو و 3 ذأ 6 نيب نودع هل * نوفوطي م 2ك كلذ عل

 ىليئارسالا هتاغتساف اينوعرف لئاقي /ىلبئارسالا كلذ ىلرف دغلا

 سشمالاب هنم ناك ام ىلع مدن دقو ىسوم 'فداصف ىنوعوفلا ىلع

 شطبي نأ كيري وهو هلي دف ىسوم بضغف ىار ىذلا هركو

 ىوغَل كنا مويلاو سمالب لعف امل ىليتارسالل لاقف ىنوعوفلاب

 1 نابضغ وف اذاف ٠لاقت ام كعب ىسوم ىلا ىليكارسالا رظنف نيبم

 دعب نيكي ن ١ "نفاخ ىنذوعرفلا ةيبذ لنق ىذلا سمالاب هبضغك

 ه«دارأ ىكيي' رثو “دارا ايأ وكي نأ بم ىوعل كنا دل

 اب لاقف ىنوعرفلا وجاحن ىليئارسالا فاخن ىنوعرفلا دارا امنأ

 كلذ لاق امناو سمالاب اًسفن تلنق امك ىنلئاقت نأ ديرتا ىسوم

 6) 881 ءا 12 هركوف. 6) '[> 0 ط0 هيلع ىصضقف. 4
 اس ا 2) 8713: توفتنيك, هب كفا

 )7 0 ق.: "0و. 17 رك) ظجوصاتع. 10113 «0ه01ع1 03 ةضاعت

101607 
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 مف

 هي كيرآو هب ىلتبا ءالب لك دعب ريبج نبإب نوتفلا نم كلذو

 اذه ىف كل ادب ام تلاقف نوعرف ىلا بست نوعرف ةأرما تعاجن

 ىقولعيو ىنعصيس هنأ معزي هنيرت الأ لق ىل هتبه» ىذلا ئبصلا

 نيتررج نشأ قلل هيف فرعي اما كنيبو ىنيب ٌلعجا تلاقف
 نيقدطل تتلو نينولوللاب شنطب .ناذ هيلا نهيق نيتولولو ه

 ملعأف نيبتولوللا دري لو نيترململ لوانت ناو لقعي هنأ تيلع

 كلذ برقذ لقعي وهو نيتولوللا ىلع نيترمإل رثوي ال ادحا نا

 تلاقف هدي اقحت نأ ةفاخم هنم ةاهوعزنف نيكرملل لوانتف هيلا

 هللا ناكو هب مه دق ناك ام دعب دنع هللأ هفصخ ىرت الا ةأرملا

 7 كب ف لاجبلا نم ناكف هلشا.غلب املف <عما هيف اًعلاب »

 ملظب ليتارسأ ىنب نم حا ىلإ ءصلخي نوعرف لآ نم احا

 موي تاذ ىشمي وه امنيبغ عانتما ّلك اوعنتما ىتح /ةضس الو

 ليئارسأ ىنب نم ا#دحا نالئنقي نيلجرب وه اذأ ةنيدملا ةيحان ىف

 بضغف ىنوعزفلا ىلع ىليئارسالا هتاغتساف نوعرف لآ نم رخآلاو *

 نم ىبسوم ةلونم ملعي وو كلوانت منال 5 قسمتأو ىسوم 5

 لبق نم كلذ امنأ الأ سانلا ملعي الو 22ل هظفحو مىليئارسا ىنب

 ه2) '[ه كر 05 هع كج. 200. فرع. ) 8201 ه6 (

 امهعوذو. ©) 0مت. 1ص. )2  نه, 15 ءا 811 ىكير 50 الآ 11

 10318. 20517 مغاتت> م612111 أ نكي رج لاننا © 1200007

 رسمرع 67 ل11 ك 627 كينححإ و 7.002. هوو 126 6) 82121 لصي.

 ر) 1 رس سس 511[ م ور 17 ىي) 12ععوؤ زص ءاعأتل

 831 كغ ذص دمدتوتسع 205نىتماك طقعع طءوانصكان# هلعفي ام ناكو وعرف
 يلع درلأو لبيكارسأ ىنب خككانم نم ىسوهر 06 هاتدت 111101
 7ءاط3ه طات226 72015115 061عغ23 6ع 062 /) 50105 1

 (نص مصدتو.) 20016 ليئارسأ ىنب نم هنأ ملعي نأ ريغ نم.



 و

 4 ىنيطعت نأ ك.سفن كتيباط ناذ عيضيف ىدلوو ىنبب َعدَأ نأ

 الو تلعف اًريخ* لا ل يم وكيت اين.

 لجو رع هللا نأ تنقياو نوعرف ةأرماأ ىلع ترساعتف اهدعو

 ةدهللا هتبناذ ءاهموي نم اهتيب ىلا اهنباب تعجرف .هدعو زكانم

 , مثو ليثارساأ ونب لون ملف هيف ىضق امل هظفحو انسدح اًنابن

 ىنلا رخسلاو ملظلا نم هب نوعنتج ةخنيدلا ةيحان ىف نوعين

 نأ دكيرأ * ىسوم مال نوعرف ةأرمأ تناك عرعرش املف يف تكا

 اهتضارخ :تلاقن: هيف هدايا :اهيرث اموي اهتدعبت 6 ىسم كد

 0 ةيدهب < ىنبا لبقتسا الا مكنم دحا نيقبي ال اهتمراهقو  اهرووظو

 ناسنا لكك عنصي ام ىصحت ٌةنيما ةثعاب انو كلذ ىريمل ةماركو

 نيسح نم هلبقتست ر/فكتلاو ةمارلاو ةيدهلا لزت. ملف مكنم

 لخد . ايلف « نوعرف ةأرمأ ىلع ليخد نأ ىلا هما تبب نم بخ

 نسح- نم تار ام :اهبخحاو هبب تبحرفو هتمركاو هتلكبا هيلع

 اة 2 همكيلف هلكبيلف* نوعرف ىلا هب ينقلطنا تلاقو هيلع اهوثا

 2 ,نىسوم لواذنف هرج 8 هلنعضو نوعرف ع خد ناخد * املف

 دعو ام ريت الا :دللا ءكدعا قم وتعناس ا ضد نك

 هوحذيل نيحابذلا ىلا لسراف كولعيو كعرصيس هنا ميعاوبا هللا

 2) لع هيييطعت.” )١0 0150: 8117 52) 03 ى1نلور © هك ل

 ا ىنيزلو ما كانا ضفرت نأ تخادا اهترووظو. ه ©
 زموعتغ !ذه. رك 9ص. 0. ى) كم. (118 ةدصتت) ىقلطنا, كعصلع

 نع ننمون116 3 كنلخ وعام مز قرم 0266 طار ك2 همركيل.

 2) 831 م20 م:26عع00. هتيكلب هذخأ دهأرز “ك4. انأ 162.



 م

 املك ءلعجت ارثط هل راتغتلا نبل اهل ىثنا لك نم اهلوح م
 .ةأرمأ نتقفشاأ ىتح ةاهيدت لبقي رث هعضرتل نهنم ةارمأ هنذخا

 هب ترماف كلذ اهنوحن توميف ىبللا نم عنتج نا ونعرف

 لخأي ارثط هل بيصت نأ وجرت سانلا .عيج# ىوسلا ىلا جرخأف

 هنخال تلاقف ىسوم ِ تحكبصأو دنحإ نم ليقي ملف اهنم 5

 ةتلكأ للك مأ ىنبأ ع اوكذ دلا نيعجتت: الدف عيرلطاو - ةيصق

 هب ترصبيف اهدعو هللا ناك ع تبسنو هتان ركلا تاو

 معايعأ نيح حسرفلا نم تلاقف نورعشي ال و بنج نع هنخأ

 مهل مثو ملل هنولفكي تحيب لعأ ىلع مكلدا ء لف © تارووظلا

 ىةنيفرعت ر/ له هل هحصن ام كيردي ام اولاقف اهوذخاف نوكان
 تلاقف ريبج نباب نوتفلا نم كلذو كلذ ىف اوكش ىتح

 هتعفنم ةاجرو كلما ةرووط ىف 4 عتبغر هيلع عتقفشو دل محصن
 ىف هتعضو املف تءاجن ربثل اهتربخاف اهمأ ىلا تقلطناف اهوكرتف

 ةأرمأ ىلا ريشبلا قلطناذ هابنج ًالتمأ ىتح اهيدت ىلأ اون اهرجح

 003 الا السر اًرتط كنبال انقججو دق نا اهتورشبي :نوعرفات

 نيعضرت ىدنع ىتكمأ تلق اهب عنصي ام تار املف هبو اهب
 عيطتسا ال تلاقف لت ظق. اًميش هّيح بحأ ل ىتاذ اذه ىبا

 مه 1 ناكف. 6) 831 اهييدت. ه) "لنص 125 وح 0#) 647“.

 (111 51122) 0 عمج رويظلا ©ايعأور © .2. 7هدو 11 20.2 2

 كا كل 6[ 0 1 5ةءاتتتلا112 101. 75. 11 7666715 112 2001

 الك اظ) ا ركرا 6-8840[ 627 ليهف.- 'ى) ظاللآ ءا 14 هنوفرعيو (0 © (2
 هنوفرعت ز 20 تذفرع اذفا للحل. < 72) 8111 ةنابغرور
 6 عنبغر لحال 0 دل محصن مل نسلق امو 5ءع0 ]14

 عانبغرو -- جتقفش هل محصن. 2 211, 2 أ 20 لون.



 نك

 عِبَُذ ول ىنباب تعنص ام اهسفن ىف تلاقف سيلبا اهاتأ «اهنبأ

 ىلا ىديب هيقلأ نأ نم ىلأ بحا ناك هتنفكو هتيراوف ىدنع

 ةضرف كنع هب 2ًافرا ىتح ءاملا هب فلطناف هباودو ركلا ناتيح

 نكافي نأ ىممهف هنذخأف هنياف نوعوف لآ ىراوج ىقتاسم

 ةدانكتف نأ انأو الام اذه ىف نا ضعبل ىهضعب لاقف + تيباتلا

 #4 رف هتيهك هنلمحت هيف اندجو امب نوعرف ةأرمأ انقدصت م

 دحا ىلع ىاهنم مياهلتم فلي رن ةبحمم اهنم هيلع ىقلاف مالغلا

 الا ءىش للك ركذ نم اَعراَف ىسوم ع اوف َجْبصَأو سانلا نم

 0 ةأرما ىلا 2اولبقا ةرماب نوحابذلا عمس اًملف ىسوم ركذ نم

 روبج نباب نوتفلا نم كلذو هوكذي نأ نوديري مرافشب نوعرف
 ىنب ىف كيزي ال دحاولا اذه ناف اوفرصنأ نيحابذلل تلاقف

 نسق متنك ىل ءعبفو ناف هاا عيهرتساف -نوعرف قاف لسيف

 هب تّتا املفةمكملا رز هحذبا رما ناو متلمجاو متنسحا

 فلكي  ىذلاو معلص هللا لوس لاقف هيف ىل ةجاح الف انا امأف

 دأادعل هب ترقا انيك 0006 قر هل نيكي نأ نوعرف رَقأ سلا داو

 ىلا تءلسراف كلذ همرح هللا ىلتو هنأرمأ هيج ىده ابك 2ك هللا

 م) 0ص. 1ص. )2  © اقرأ, 0ع وننم ءمصقعتتك ©1055. 20 8ءاقلطم

 00 كرز 1ص ىمرز (21قلوت1 2:16 63 ل1 كانتا 2 مث.

 ء) 201 أ (2 مدجو. رز (نرص. 12:0 -م) نصت. 8281: 95

 اوعاج. 2) لمن. 82281, (02 ءغ (ن. /م) 201 ءا (ن5 (1غعدمح 0

 11 ديمو 1212/5236 22 نهم كان



 وا

 نوكشي «ام كلذ نورظتنيل ليئارسا ىنب نا هضعب لاقف اًكولمو
 سيل اولق كله ايلف بوقعي نب فسوي هنا نوتظي اوناك قلو

 اورمتكان لاق نورت فيكف نوعرف لق ميعاربا دعو 8 هللا ناك اذكم

 نوفوطي رافشلا عم الاجر ثعبي نأ ىلع مرما اوعمجاو جنيب

 أوار املف هوحذ الا ءاركذ اذولوم نودجج الف ليثارسأ ىنب ىفو
 نوكبذي ©راغصلا ناو خلاجاب نوتوج ليثتارسا ىنب نم رابللا نأ

 ار نإ ذا تاوريصتقا ليئارسا ئب اونفث. نأ نوكشوت اولا

 وليم لك اَماع اولتقأف مكنوفكي اوناك ري ىتلا ةمدشلو لابعالا نم
 /ٌبشَيَف اًدحا جنم اولتقت ال اًماع اوعدو «معوانبا لقيف* ركذ

 نويحتست نم اورتكي ىل عناف رابللا نم تومي نم ناكم راغصلا

 اوعمجاف نولتقت نمي اوّلقي نلو 6 مكايا جَترَئاكم اوفاخاف مهنم
 ال ىلا ماعلا ىف نوراهب ىسوم ما تليحن كلذ ىلع عرما
 نعل ناك 1ذا: ىح ةنما ةينالع هتدلوف ناملغلا هيف مبذي

 00 للتو نرلم مهلا اهبلق ىف عقوف٠ ىسوم تلج لبقملا

 عب داري.امم هما نطب ىف هيلع لخد امم ريبج باي نوتغلا 5

 هولعاجو كيلا هودأر انأ ىنزحت الو ىناخت ال نا اهيلأ هللا ىحواف

 هيقلك رق توبات ىف هلعجت نأ هتدلو اذا اهرماو نيلسرملا نم

 اهنع ىياوت أذا ىن> هب تورم ام /تلعف هتدلو املف ميلا ّئ

 ©) 1 امو. 52) 0. 8021, 12 هللا كعو ناك. 0و
 2) "ل راغصلاو. 6) © اوريصيفر 8131 ءغ نه نط: هددست. ركل طن
 اما ل. ١ م أوراشن ى) 02 12 /) 1 تدبئابف 2( 0
 600 مكترثاكم © م-هداكم 1 مر نرد (نو 2811 ءا 09

 معايا. 7) 821 1م: هب.



 *مأ

 نأ ليت ىسوم اب مالا هءل ظلغا هنأ لجأ نم دب شطبي

 #2 4 2 3 نه

 ارابج و 3 ١ الأ ليرد نأ سما اسف فلَكَف انيك 0

 بهذو هكرتق 8 ع نيحلصملا نم 010 أ كيرث امو صضرألأ ئف

 هيلطق لجرلا لت لا وع قسوم نأ هيلع ىستتفاذ لبعلا

 هف هوبلطا هتوبلطو يذلا لتو انيكيلض هنن د1 سا
 فيرطلا 74أ ىدتهي ال مالغ ىسوم نف فيرطلا ء تاينب

 عم

 كمل نأ هريخاو لجولا هعاجو (قيرطلا تاينب 3 ىديوم ذخاو
5 

 لاق 000 اقئاَخ 0 جر م لعبت كب تقر

 10 ليا ىو أر الف ودع دلبد سوف ىلع كلم 0 ور

 هأاديف ىدعبتان ىنعبتا نللو ىل دكاست ال لاقف قرغلا' نم هل
5 532 

 نأ ىبر ع نيدم وك هجونم وو ىسوم لاقو نيدم وح

 دلل ١ ىهتنا ىنح كلما هب فئلاطناف 7 ليلا اوس ىنيدبي

 ىب ديزي امد لاق دّيلولا ىسب سايعلا ىنتتدح «78 ىيدم

 ؛ةلاق /مساقلا امد لق* ئنهجلا ىيز نب غبصا آن لق نوراه

 نوعرف زكاذت سابع نبا لق لق ريبج نب ديعس ىقدح

 ءاببنأ هتايرذ ىف لعجكي نأ # نم ميعاربا #7 هللا دعو ام ةءاسلكم

 4) 'كب. هك 14 ]1طوعلاتلتا ىبق» 7 م 8211 ع

 هتاف تنافي شر ضر رانك 26عبا (02) نطلا 2112 20 م ا

 1 هولتقيل مب. مر الو. 20. ى) قع 1دعامااتصأا 2110006 8

 ءتاتواطاتا> 012 ©0011 03 2 775 2) 012:
 ©«: /) 830غ ةصعتمت6 ©00. 0 12 757 مةعت15515 65
 رفعج وبا لآق. 2) © ضلع 12 جز نتن. ل1 666 اسر ا

 ل1 02
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 هدي ىف حرطف ليثربج ءاجث رمج نم انسط هل تععضوف اهنوقاب

 لوقي ىذلا وهف هناسل ©«نتقرحان هيف ىف ىسوم اهحرطف ةريج

 تلازف ىلوق ا «ىناسل نم ةدنقع لذحأاو ةلجمو رع هللا

 د ا ربك ١2 للت لجل نم ىسم نع

 1 ىَحَحي امنا ناكو سبلي ام ء سبيليو نوعرف بكارم و

 ءاج املف ىسوم هدنع سيلو ابكرم بكر نوعرف نأ مث نيعز
 لكل 35 ذك هدأ قل انكرف بكر قلق“ نوعرف نأ هل لبق ىسوم

 اهقاوسا تقلغت دقو راهنلا فصن اهلخدف فنُم اهل لاقي ضراب

 ةنيدملا و 4 لجو رع هللا لوق وهو ني يفر 20

 انه نالتتْقَي نيلجر اهيف َدَجَوَ ابلغ نم ْهَلْفَع ييح ىَلَع»

 لوقي * ا 0 لق ليتارسا ىب 0 اذه لوفي هناعيش نم

 « هودع نس ىنلا 0 هتعيش م ىذلا هتاَعتساك طبقلا 5

 1 اطيشلا" لمع ىم 0 هيَأَع 2 ٍىسوم و

 ّك رفع ا هام للا لاَ «نيبم لضم ودع
 نب: 5

 كلف 00 ا و

 كب اقئاَخ ةنيِدُمْل ىف َجْبصَف نم ظ جْيْلل اًريهَظ 6 ا

 لا ندا «رصنتسا حلا اداَق 00 نأ اغفئاخ* 22 902 0! ت .نمم هس

 لكبقا مث نيبم ىيَعَل كنا ىسوم, هل لاق م :ةبعتسي  لوقَي*

 لجيلاب شطبيل وح زيتا دف ىسوم ىلا رظن املف هرصنيل
 نأ ىبسوم نم قرفو ىليثارسالا لق ىليثارسالا لتاقي ىذلا هم

 ه«) "لص قوتحافو 14 تةغ #4. انآ 2عع. 85) 1501. 20, 75. 28-29

 ه) لل 125مل لتمو 61100 أ 247 أ 16 نزن.6 2) 1501
 28-14. م) 53ععع0. هت. 211. ركز 0ص. طع ى) عام



 مع

 ىتلتو هفرعا ام تلاقف هلها ىلع انيّلُدَف مالغلا اذه تفرع كق

 «اهيدت اهنم , خا عم تءاج ادلو قوات كلملل 2 ُثملق امنا

 نأ هللا لبق كلذف هللا اهيصعف ىنباوه لوقت نا تداكف

 نم نوكبل هنلك ىلع انقر نأ كليك مهن سل
 ءاملاو رجاشو ءام ىي* هودلجو منال ىسوم يني ( َنيِنمومْل

 2هاَندَدَرَف ءلجو رع هللا ٍلوق كلذف اش رجشلاو وم :يطبقلاب

 ىذف اّذلو نوعرف هذختان َنَرُصَت الو اَهْنْيع رقت ىك همأ ىلا
 اذ[ نشف ايم هيما دما ءهترا مالغلا كّرحن املف ع ل
6 5 0 03 2-5 
 ىل نبيع ةرق هذخ تنتلاقو نوعرف هتلوان ذأ هب بعلتو هصقرن

 20 ىب هللا دبع لاق يىل الو كل نيع ةرق وه نوعرف لق* /يكلو

 اًملف ىأ هنللو هب نمآل اَذا نيع ةرق ىل #وهو لق هنا ول سابع

 ىلع نيوعرف لاقف اهفتنف هتيكلب ىسم ذخا هيلأ هذخا
 هم ل ا ن ع

 اَنعَقني نأ ىسع دولتقت 3 2ةءيسإ: نلت ةوه اذه نياك .

 نم !ذف 7 عنص اماؤ لقي ال ىبصاوع اما دلو ذك

 15 #7 انأ ىنم ىلحأ ةأرمأ مصم لما ىف سيل هنأ تسلع دقو دابص

 توفايلا فذخا ناف + اريج هل عضاو توقايلا نم ” ىّلَح هل عضا

 هل تجرخاف ىبص وه امان رمل ذخا ناو هحذأف 5-5 وهف

 2) 0 هت طا: 2) ؟7ة5.:.و. 2 175.22. 2 4256660: هدب نا

 6 12 هترازأ 1ععم 5202-2524 2-2 2866 1. 922 رخك) كك 06

 ىي) 000. 85 ىلو. - 2:3عمع0. هزه. لن /) 801 وه. 2) 01

 اذه وفرز '4ل7:. 1199 بولظلا ىودع وه اذم». 2) 15. 8.

 2) 0م...21812 اف لعشر" هدم 126" )١22 01: طلق

 رضا هال تلح 0) 1م ران الرسهسجح عا 20 ةرسمسفلو 14

 تأ مك 00 2

5, 



 اب
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 مع

 نه2إ) هأذغ عع وه

 الو ع الو 0 وفو مهل 3 هيقلاف هيلع :بلع تسفخ !َتاَف
- 

 من >نمم هم

 هتعضو اًملف َنيِلَسْمْلا نم ووُلعاَجَو كيلا د ايي 5
 ءاننغم < لعجو اًكوبات هل كي ارتكب 5 ا 07, هتعضرأ

 ه2 6+ تءاع 5 ع 3

 هتخال تلاقو ميلا ىف هتقلاو هيف هتلعجو لخاد نم توبانلا

 4 نورعشي ل . مهو بنج وح هب ترصبف هرثأ ىصق ىنعت هيبصق

 ىنح ىرخا هضفخو رم هعفري توبانلاب جوملا لبقاف هناخا اهنأ

 ةأرمأ ةيَسا ىراوج جوخ نوعرف تيب دنع راجشا نيب هلخدا

 نأ اونظو* ةيسآ ىلا هنلخداف توباتلا ندجوف نلستغي نوع

 هيلكت ةيسآ مليش ملخ /دحذي نأ دارا نوعي هب تربخأ اًملف

 2 عت هللا ٍلوق كلذف انكالع هيدي ىلع 9 اذه 0 '
 ن 2 ء - هم 6 ء0ن د 7< نم

 تاعضرملا هل طودارافت انك اودبع مهل نوكيل نوعرف لآ 5

 كلذ ىبلطي ءاسنلا لعجو ة2ءاسنلا نم دلحا نم .قكتم ل

 هللا ٍلوق كلذف ذنخأي نأ قاف عاضرلا ىف نوعرف دنع ىنلونيل

 ىَلَع ْمُكّلْدَأ لف هتخا َتَلاَقَذ ْنبَق نم َعْصاَرَمْلا هّيَلَع اَنُمْرَحو
 2 نه 2 0ك

 كنا اولقو اهوذخاف نوكصات هَل مهو مكل هتولفكي تيب لقأ

 ©) 211 1صوءلتأ هيلعرو و100 1 ءأ '؛كتم هده. 65) 101. 28,

 6007 2 ظالآ كتالتعح ور داخل ان[ 2ع. .2) 1.]..101: 51

 ء) 0م. 811 ء6 معز تعقوف. رك 12 هلتقير 14 انأ 260.

 ى) "لص ةصقعتتك مبرور 01100 1 1011(0ع 082. #) 75. 7. 2) ل

 20014 ايدتر نان:00 06656 جزحتنل آش. م6) 75.



 م

 تقرحاف رصم تويب ىلع تليتشا ىتح سدقملا تيب نم تلبقا

 ةرحسلا اءدف رصم تويب تبرخاو ليئارسأ ىنب تكرتو طبقلا

 اذه نم يمخ هل اولاقف هايور ىع علأسف ةراخلو ةفاقلاو ةنهللاو

 للجر سدقملا تيب نونعي هنم ليئارسا ونب ءاج ىذلا دلبلا

 :دّلوي ال نا ليئارسا ىنبب رمآذ رصم كاله «ةهجو ىلع نوكي

 طبقلل لقو تكرث الا ةيراج هل دلوي الو نحن الا مالغ 2 عل

 امد كواعجلاو ةءاخدأف اًجراخ :نولعي يذلا 2 مككيلاق اورظنا

 لاعا ىف ليثارسا ىنب لعجن ةرذقلا لامعالا كلت نولي ليثارسا

 الع َنوَعرَف نا هللا لوقي نيح كلذف منايلغ اولخدأو عناملغ

 هىنعي اًعّيش اهلْقَأ َلَعَجَو ءصرالا ف رّبجت لوقي* صْرَأْلا ىف
 ةقئاط َعتَسَي ةرذقلا لاعالا ىف غلعج نيح 52 ىنبب

 الا دولوم ليتارسأ ىنبل دِلوي ال لعجن مهءاتبأ َعِبْذب مهم

 ليثارسا ىنب ةذشم ىف هللا فذقو ريغصلا ربكي الف مبُذ

 اولاقف هويلكف نوعرف ىلع طبقلا سوور لخدف عيف عورساف توملا

 ؛ة ىلع للعلا عقي نأ كنوي توملأ ميف عقو دق ميقلا ءالوه نأ

 كنا ولف رابكلا .ىتفُتو 00 غلبي الف مءانبا ر/يعبذن انناملغ

 ناك املخ ةنس اوكرتيو ةنس اوحكذي نا رمأف 2دالوا نم ىقبت

 ىلا ناك املف كتف :نوراع ىلو اهيف :نوحتي ل“ للا .ةنشلا 3

 ايلف ىسومب 4 ىسوم ما* تلبح اهيف نوكذي ىتلا ةنسلا

 22١16 ةيوتي هد 2.1 مارا 12 جر, لضن دكا 26: 61 تنال

 8). لص رضفعرتت كلو. 12 01 مكيكولشر له عع” !2) 0

 28,15 550 نض) تنكري كلطت نا جبذ نوب 14 ءا 'قك زص طقع

 00 جبذت (تنناو 4 ى) حب 58/1



 معن

 رماو ناملغلا نم ليثارسأ ىنب نم كلوي دولوم لك لئقب رمأ

 لاقف هتكلم لهأ ءاسن نم لباوقلا عيجن 2نييحّتسي ءاسنلاب

 الا + ليثارسأ ىنب نم* مالغ نكيديأ 0 8 ىطقسي ل نهن

 نم كلذ قَوك قف حدبذي ناكو كلذ ىلعفي نيعبف دوينانق

 « نهنوطب ىف ام نحرطي ىتح نيدعيف ىلابكلاب مايو ناملغلا 5

 قاحسأ نب قكيح نع لس اين لاق ىيربعج نبأ انتدح

 ع

 فصي رث رافشلا لاتما لعجي ىتح قَّشيف 4بَّصقلاب رمأي ناك

 هنأ ىل ركُذ ىقل لق دماج نع مج ىلا نب هللا دبع

 هيلع نهفقويف ليئارسا ىنب نم ىلابحلاب قّأي رث ضعب ىلا هضعب
 نيب عقيف اهدلوب عصمتل نهنم ةأرملا نأ ىتح نهمادقا رف

 هل ليقف عهينفي داكو كلذ ىف فيسا ىتح اهدهج نم ر“ غلب

 نأ ىرماق كلامعو كِلوَخ .عاناو لسنلا نيعطقو سانلا تينفا

 ىلا ةبسلا ىف نوراع# نلوف .اماع اويحتسيو اماع نافلغلا لَثَقَي

 نولتقي اهيف ىتلا ةنسلا ىف ىسوم كلوو ناملغلا اهيف ايكتاسي ؛5
 ام لق هناف ىلسلا امو 2 ««ذنسب هنم ربكا نوراه ناكف

 وبخ ىف ىدسلا ىع طابسا آس لاق نوراه ىب ىسوم انثدح

 ةرم نعو سابع نبا نع عاص نأ نعو كلام :قنأ.نع ةركذ

 هللا لوسر باكا نم سان نعو يعسم نبأ نع ئنادبقلا

 'ا نأ ةمانم ىايور  ىار هنأ عوعرعف :نأش نم ناك .معلص هه

 2] 811 نكيسلت. 7) 211 طقسي.: 2 0. 15: )2 

 ةبصقلاب , '47. ء 14 116 عع. 2 6) ثتهطو 2000. كحز 'ل7. رح

 0100 م23عأات11 م20 م16 ركف رك 1 غلبت. ى) 016-

 011غ © رماتف 6 1 1



 عرعم

 نيد نم اباقب ىلع م» ةنعارفلا ىديا تح ليثارسا ونب ©لؤي

 نم يف اوعرش ميهارباو قاكساو بوقعيو فسوي ناك امم

 هللا هثعب ىذلا ىسوم نوعرف ناك ىدح هب نيكسمتم .مالسالا

 الو الوق مظعا الو هللا ىلع هنم ىتعا نوعرف غنم نكي منو هيلا

 5 ني :نيلولا» 2 : اوركذ اميف مهما ناكو :هنم' كلما ىف: ارح لوبا

 بلف ىلسفا الو :ٌةظلع :قتشا :نوعح :تحارفلا نيالا هاب ١

 اَمَدَخ ملعجف عبذعي هم 0 قابلا ةكلم 0

 فنصو  نوشرتج فنصو نونبي فنصفق 4 هلاعا ىف عفنصو الوَخو
 هليع نم هل ةعنص ىف هنم نكي م نمو هلاعا ىف مهف هل نوعرزي

 !0 كلذ عم قيفو باذعلا دوس مهللا لق امك عماسف ةيزلإل هيلعف

 ةأرمأ غنم مكنتسا للقو هقارف نوكيري ال عنيد رما نم اياقب

 هموت يسن يضل تيان لل
 اًملف باذعلا وس مموسي اليوط اًريع هيكي تسحب مو ميهيف
 لاق ةلاسلا ىطعأ ٌلمألا ىسوم غلبو منع غي نا هللا دارا
 15 / هتارحو نوعرف ومجانم ىلأ ىسوم نامز براقت اهل ةناا كك

 ليئارسا ىنب نم ادولوم نا انملع ىف دج انا ملعت اولاقن هيلا

 ىلع كبلغيو ككلم كبلسي هيف كلوي ىذلا هنامز كلظا كف

 كلذ هل اولاق اًملف كنيد لدبيو كضرا نم كجرخيو كناطلس

 2)) ل لوسن» 2) ©: ل 01 5 1 هه رشا

 0) 21 جلاعأ «راج, 116غ عع. 6) 211 20036 خلو 01001 كك. 0110"

 نع هدم. رك) 7. 1501. 7, 75. 137.6 مىى) 821 «فيعف. ) ذه

 هوأزحو و 28ال1آ1 0 هبارخور 16 زمر :269 نا 36م 2 مح

 1056116 دللوير 01100 60212 14 هزت“



 ممتع

 نب بعصم نئب سوباق همايا ىف رصم نوعف ناكو «ةنس نونامث
 نب محارم ةنبا ةيسآ هتأرما تناكو ىقاثلا فسوي بحاص ةيواعم

 ىدون املف لوالا فسوي نوعرف كيلولا نب نايرلا ىب ديبع

 د00 012 ل دج بعلم نتف سوبا كاب لع هلم

 0 00 ا ل نو نيك عا! ناكو: هئاكم تعصم_ نبا

 ديلولا نا لاقيو لق ةلاسرلاب نوراح ءدوخاو وع* هينأي نأب

 هس حام نارخ رمغ ناكر ةيخا لعب محارم نبا“ ةيسآ ور

 ناويع وسع نم ىضم دقو ىسوم دلوو ةنس نيتلثو اعبسو

 ناكو نورا عم اًلوسر نوعرف ىلأ ىسوم راص رث ©ةنس نوعبس

 ونامت ربعم يس ليئارسا ىنبب جرح نا ل ىموم بلوم :نمد»
 كلانه هماقم ناكف رحبلا ربع نا دعب ءينلا ىلا راص .ث ةنس

 نيب ام ناكف ةنس نيعيرأ نون نب عشوي عم اوجرخ نا ىلأ
 ار ا دمام دينا قب هتتافو لإ وم نلوم

 نع ةملس اس لاق كيج نبأ انثدح ابيف لاق دناف قاكسأ ىبأ امأو

 دعم ناك ىذلا كلملا كله» فسوي هللا ضبق لق قاكسا باو

 رصم كلم فقيلاعلا نم ةنعارفلا « تشراوتو كيلولا نب نابولا
 ركذ ايك ضبق نيح فسوي ربقو ليثارسأ ىنب اهب هللا رشنف

 ملف ءاملا فوج ىف لينلا نم ةيحان ىف رمرم نم قودنص ىق ىف

 2) 4 موسكو 1 ويكاوو “47. 14و نأ 16©ءرمأ . مر 10

 م, ءغ ]4 (مانتتست ءمه00.) راو 7622 الوقف مظعأ م. مو

 1. 4 ءكتنتطص 1ععأام 211, ناتقق3 16©ءم1, 002812111121. ) (022. 281 أ

 122 عأ نورخو٠ ©6) 811 نينس عبسو مدام 751-22عع2 2
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 بربع سا

 معرس

 7 يوزتف [49 ىدرمو] ثق نب رهصي* هل تدلوف سايلا نسبا

 ميهاربل نب ناشتب نب يطرب ( قير ت توماعي غنيا تاييصسل د
 ناآرع جكنف ر/ رهصي نسب نوراقو* رضي نب نارمع 48 تدلوف

 تدلوف ميعاربا نب ناسقي ىب ايكرب ىب ليومش ةنبأ م بيك

 5 «معلص#* نارمع نب ىسومو نارمع نسب نورا هل

 اعبسو ةثام قاحسا نب بوقعي رمع ناك قاحا نبأ رمغ لقو
 نونامتو عسن هريع نم ىضم دقو /5ل ىوال كلوو ةانس نيعبرأو

 كاس ىوال ربع نم ىضم نأ دعب ثفاق ىوالل كلوو ةنس

 وهو مرسع رهصيل دلو رث رهصي ثهاقل دلو رث ةنس نوعبرأو

 ٠ نارسبع هل كلوو ةنس  نيبعبرأو اعبسو ةثام رهصي ربع ناكو ناره

 ىسوم نارعل كلو رث ةنس نوتس كع نم ىصضم نأ دعب
 7 اريفص هتأرماو 2كبحادا اهمسأ ناك ليقو 2كباخوي همأ تدناكو

 قيسوم,نيلوو معبلس ىلا ٍتيعش وقوي بدد

 نوعبراو ىدحا هلو اًقئاخ ىيدم ىلأ جرخو ”رزاعيلياو 77 نوشرج

 رىدلو انيس روطب © هل هللا ىعارتو ميهاربا ىيد ىلأ وعلي ناكو ةنس

 ه2) 12104 تطتتتصم و ءاتتح 2ع م2115 202061 6]20ءااتتتت 51غ, ان
 501عغر طعع 11111 لانك 22022 2051611 001212612011301, 26 113 ؟47
 1121:ع213401, 85105532 22318. 1710عااتت ه55ذع 20 2126660. ىررمو ر 26010

 2ع 16عانا 600 “ضو مو ا دم. 22615526. 18) 7 جوزش ضو
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 مع

 راذالا اذ هومسف قنم سانلا رحّذف ةركنم ةشحو ةريثتك « قلخ

 تركذ امناو ه<صضرالا ىف اولغوت نيذلا ٍغكولم دحا ةعرباذ لاق

 ليد نب اككذ امل عضولا !انع "ق. ّنبّيلا كولن. نم توكذ نم

 كولم ناو رهشونم مايا ىميلاب اكلم نك شكارلا نأ معز نم
 © اهب < هتييالو تيناك جلَبق نمو اهب  سراف كولمل الامع اوناك نميلا ه

 نارمع ا | ىيسوس كيسا رضاك هدو دنقل” كا

 ثادحالا نم كلمأ رنربخشنم ىب رهشونم دهعو

 انتدح «2 ©دلاومو 2ددعو هللا ليثارسأ بوقعي دالوأ انركذ كف

 لق قاكا نب لدمج نع لضفلا ىب ةملس اسس لق ديت نبأ

 /, رخشي ىسب ىرام نقلا © عيناك جحاكن بوقعي ىب ىوال نأ 0

 ميلعلا سمش (©00. 177ءا256. 1, 549, © 2297) .. راعذالا وذو

 سانسنلا ىف قاف اهيف لغوات لامشلا دالب ازرغ هنال كلذب ىبس
 خروحص ىف ععوجو قلخل نم سنج مو هيبس ىف (. سانسنلاب)

 كلذب راعذالا اذ ىمسو سانلا هب رعذف ريسلا لما ركذ ام ىلع
 1لعدمد لف و. 7. رعذ 21كم

 ه2) 10ه16ههوع تعا1015 0 ؟عأ ؟21عوتتت 0. ط0 هدح ريتك ءأغ 28 عأ

 ةيسيحجوو. . )1 سرسفسلاو 14 16 عن. - 2110ه 8101 اهب هنن

 2 آه هنايالو. 4) 821 2ديلاومو. 2 821 ةيناثر 12 ةتيان, <
 اهم ةتبات“ 72) 821 5. م.و 15 ىكحشير 47. انك 562. ى) ظدماطو

 6.0 نوشرعد « راو. انك >[عع. )/  ظدحط»تو ىزومهو 217١(' ىدرمو

 ىرزمو ىورمو 2) لص انط1ن1ع تافاقز 201 ها 47. 600.

 ترسحاو: 1ك 6 26عا )16  م: ١-8141 .2) 1 قامو كم 14166
 72) 811 نييسم, لد ريدتمر «27. سيشم.



 معا

 دنهلا ازغ هناو شثارلا كلذل ىمسف «ىميلا اهلخداف مازغ موق

 اهنم ناس رق نمملا ىلا عجرو لاومالا عنخ .ىبس اكن
 هجو هناو لصوملا ىلع مث رابنالا ىلع رف تروط ة ىلبج ىلع جوخ

 فاطعلا ىب رمش هل لاقي هباكا نم لجر اهيلعو « هليخ اهنم

 هلتقف ذتموي هيديا ىف فو ناجبرذا 4ضرا كرتلا ىلع لخدف

 امهف قر ىف هريسم نم 0 ام ربزو ةيرذسلا ىبسو ةلئاقملا

 سيقلا هرم طق يرد دوو ايام <برذا دالبب نافورعم»

 الاجمرلا / مقتلي د دهعلا روتَخ : ل 5 1 ء كربضي 3

 الاَبجُلآَو كيال ل شاسير اذ عناَصَمْلا نع َلاََأ
 تا

 00 الابحلا صف ْنَق دارزللو 0 أذ بلاَكَمْلا ىف بشن

 كلملا نشكار ىب ا .ذ كالا هركذ ىذلا رانم وذو لاق

 هنال رانم اذ ىمس امو لق شتارلا نب ةكربأ هيباو ديبأ كح

 ٌلالضلا هشيج ىلع فاخو اًرتكو ب اهيف لغوف برغملا دالب اأزغ

 هنا نميلا لهأ معزيو لاق ءاهب اودتهيل رانملا ىنبف هلوفق دنع

 ؛5 نم ةيحان ىلأ 2هذه هتوزغ ىف ةهبأ نب ىيدبعلا هنبا ةجما أك

 عل ا هيلع مدقو الام باصاو منغف برغملا دالب ىصاقأ

 2) ٠١ 162 10013101 ذه ىاعتلتشسالا تاتك 110 50212: 2

 ليح ١ 2) 28251 هلي الش 06 2260 ؟2) ترض تال ضرأب.

 6ه) 0000 كوك: 1ك, "طع وز>ع ةمءعدأغ 20عءا5ر ع0. ذط]آسةتلغر م. ثا

 ر) 10 مكلب (؟1كز هدانا قطا. تاي. مى 881 دلعلا 5. 2.

 141 مان1001 0016م5 انأ عع, 1غعات 821. عا 281350048.  (د.

 211, 14 :تاوزغ ء+ هدم هذه. 2) 106 همدز., 8211 ءانشاب هنت ءاشانو

 1م سانب جيلغ سلقور 14 هل يسب مدقوز 560 تأ. 1انننت 4

 اننا :سانسنلا . بيج ,دتآل راغذالا :!ن.. مس هنا. ىلللا نبل مظرتو
 غانم سانلا 55 نميلا ىلإ ز 1غعدد 81ءعوءطخشسم طشص]311 12 10
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 أذأو مكقازرأ ةدايز ىف نيبتو مكجارخ ىف كلذ داوف ةراعلا

 سصقنف ضرالا رثكأ اولطعو ةراعلا ىف هاودهز ةيعرلا ىلع © متفح

 ةيعرلا اودقاعتف مكقازرأ صقن ىف نيبتو مكجارخ نم كلذ

 أوزجتف ةيعرلا ىلع كلذ نم ناك امو رثكي نأ لبق هيف اوعساف:
 عجارخ تاقوا < ناح !ذاف ارحل لام تيب نم موضرفاف هنع

 مهب ىكلذ فحجتي ال ام ردق ىلع جتالَغ يارخ نم #اوذخ

 جيلع كلذ ري نيبتي اليل فصن وأ ثلق وأ ةنس لك ىف ء عبر

 ىف ْفخو لوقلا !ذه مزلا ناذبوم ذبوم اب ىرماو دوق اذه

 دق معن اولاقف سانلا اهيا متعيسأ كموي ىف تعمس ىذلا اذه

 عضوف ماعطلاب رمأ مث هللا ءاش نأ نولعاف ىكو تنسحاف تلق

 ««خنس ىيرشعو ذئام 10 ناكو نورك اش هل و اوجرخ مث اوبرشو أولكاف

 نب شكثارلا نأ هنع تتلح اميف ىلللا نب ماشه معز كقو

 ناطحق نب برعي نب بجاشي نب 5 أبس ند ىفيص ىب سبق

 اك ادناو رعقونم مايأا 2 نييلاب' هكلم. ناك 'شدازلا ناو هتونخاو

 0 [هنع ةفينعلا 2ةكش نا -ىي 2 كثراذل هنمساو شكارلا" ئمس

 «) انأعتوتتع «00عّج طمولع متفخ : ترم1. 30 16 16عع.© 5) 811 !ودفنو

 اص )كه: ةرز 26 ان 2عع )2  801 تاحرب 582: 36 تاج (تءاج#).

 تر ظررر 36 هوك كاسب اتق ن16 2) آعوعتع أعبر عا. 612124

 6000. ءا 55م1. 30. 7) 801 نيبير اه قشير 01100 م23ع1ع11عاجج ر

 11151 5م1. 30و ءاتزا15 1ععأ. 126«ععم1 , تان 811 مد عتاتعتعأ. ىر 41

 ناسخسسو ل 2 12122022 لكم. زا. فلطا111604 55 8172267 00166

 2١ ط1 نسميلا. كلا 11 بللي 26) 201 ددتتر 1 هنأ

 هن. هلله ةانوتمءطع00840. - قاناتاك 78 دكدس ىذ نب ءاناتتانءان



 ا

 ةعاطلا عم همسا كلملا اذه نم ىل امناو ىأرلا ىف مككيرش اناو

 كوليم كتذف فلوخ اذاف عيطأ اذا كلم كلَملا ناو الآ مكنم

 غلبملا نم هلبقن ال انأف فالخضلا نم انغلب امهمو كلمب سيل

 فلاخملا ةلونم هانلؤونا «الاو كلذ ةفرعم تحص !ذاف هنقينن ىدح هل

 11 حلاو بصل نحألا ”تابيصلا دب هاندا د11 نا

 نآوضرب زوغلا هل توجر ودعلا قدهاجم .ىف لتق نف نيقيلا

 ىضرلاو نيقيلا ىلآ ةحارلاو هللا رمال ميلستلا رومالا ٌلضفاو هللآ

 بلاطلا فك ىف بّلقتي امناو ىئاك وه امم برهملا 7 ىيأو هتاضقب

 ىف' لا: لاحرلا نقع نولج. ال ءايلقال ردس ايندلا هذه اهو

 10 معنملل ركشلا ىسحا اف ئراوعلاب اهيف قتغلب امناو اهريِش

 ال ىمم هقوف نمل ميلستلاب فتحا نمو هل ءاضقلا نمل 4 ميلستلاو ْ

 اذا ةبلغلاب 2 اوقتف ءيلع لا اليعم الو ديلا الآ ايرهم للا

 كرد نم ةقق ىلع اونوكو / هللا نم رصنلا نأ مقايسا تش

 الا ميقي ال كلملا اذه نا اوملعأو مكتاين تكص اذا ةبلطلا

 دد ةيبعولل لدعلاو روغتلا ٌلسو ودعلا عمقو ةعاطلا ىسحو ةماقتسالاب

 هيف عد ال ىذلا ءاودلاو مكدنع مكوافشف ميلظملا فاصناو

 !ورظنأ هللاب الآ ةوق الو رشلا ىع !ئهنلاو َيَشاب رسمالاو ةماقتسالا

 ىف اوبغر 2اهيف متلدع ىتمو ممكيرشمو مكعطم اهناف ةيعولل

 2): 10 ع5ؤ ذم 19000. :عاجاتم هز736-02.. 128) 811 تيكر درزن

 نيباز د02 1 بوهلاز ةوعن 36: 56 266 7.04 ا 72 ل
 5م.-36 اهكيسلمماأ تلقا 5 عب“ 2 ل مسيل ستلا ىذ فم 0

 116 766:7 2) طا ]وعر 521. 26 أوبقمفق 7/) 12 كلل كة

 30641 266ر١ )ملل مكباردو 356-502 116 6ع. "2, تت كالا

 تزن1. 30 خايف.

 اي هلم اريلقا



 ةلونم كلملل دن رمأو 6 نيتنس وأ نس قدي فحح ال اي

 78 تندر جان نم م فك ىتم كىلملا ةكنجا خف رئاطلا نحانج

 أ هشيرو هحانجب وه امنأ كلملا كلذكف هنم اناصْقث كلذ ناك

 نأ 0 كلما نأو 0100 8 لاصخ دلك هك دك

 3 يعي -- جارشلو ةطوسبم هذيو 0 50

 000000 نى انا ا! ميعإو هبلتتح !ىنع ماسي ال ىأ

 كلم نم كلحأ الو وفعلا هيف كلم نم ىقبا كلم ال هناف وفعلا

 نم ريخ وفعيفث وفعلا ىف 0 لك ءرلا ناو الآ ةبرقعلا هيف

 امال تبنت نأ كلملل ىغبنيف ا قائد نأ 0

 نم لماع 6 نم ديلا عفر ؟1ذاو اهراوبو سفنلا لثق هيف ىذلا

 27 0 نأ هل ىغبني الف ةبيقعلا هب بخوتسي ام لامع

 م00 كح ماظبلا هيلع خص نإذ ملظنلا نيبو هنيب « عمججلف
 هل-لخأو هعضوم ىلآ هذرو نليلكا منع ا دنع وج نافذ هنم هيلا

 0 امد كفس نع الأ انيلع مسأل أذيف نكسفأ ام تاسصاد 15
6 
 ىنح كلذ نع وفعأ ال ىناف فقح ربيغب ادي عطق وأ تح

5 

 تعمط كق كرنلا نأو هبع أذه اوذ_ف هبحاص هنع وفع

 ةّدعلاو سالسلاب ملل ترمأ دقو مكسفنا نوفكت امئف انوفكأف مكيف

 ©2) '112 صقث نافو 8012386 كتكاضَق ىنام. م) 8301 1مقءاتأا هل

 0116004 2 كنز. 26 0211 25572. 6 نع كَ 00007 يا

 ترآ. 30ه 116 2ع. 1ع 2025. 285 : ,رآع 101 26 13556 235 66©26]>-

 ا1هزر> 06 معاتكواتتع5 ءاذ 135:ءاتتن 0ع ©«ع عمات عتصعات1'. )6  (0000. ءأ

 502. 6 عمجلو 7 ل1 جرح 521.6 جازسح (2.)516 )ا 0

 اكس كلمَد 5712 36 ان 16.



 عافني

 فاونشا مانو ورشا نكت داق“ ريح نباص نش ا
 ىتاف اوسلجأ لاقف علجرا ىلع ةرواسالا 520 ةكلمملا تيب لفا

 قلضلا اغا ؟ننافلا يا ناعم اسر الك جبل

 ناك وه: امم كب الو رداقلل ميلستلاو معنملل ركشلاو قلاخلل

 5نم ىوقا الو ابولطم وأ ناك اًيئاظ 0 نم" فعضا .ال ناو

 ديا وق ىفم رجا الو "هذي .ق ةتبلط نيم ردككا الو نذاك

 درو دقو ةلالض ةلاهطألو ةبلظ ناكل وورد ركفتلا ناز ةفضيلاوظ

 ليصا« انلبق .ةرصم نمو لوالاب ++ ىاكللا ند رتل ذو د

 لجو زع هللا نأو هلصا باهذ كعب عرف 2 0 اهعورف نحن

 , نيقيلاو قدصلاو كّشولا ماهلا هلأسنو سيحمل هلف كلملا !ذع اناطعا

 قف اًقح هيلع هتكلم لعالو اًقَح* هتكلم لقا ىلع كليل أ

 دخل -اوتتاعيو+ وتكانلو وعي نا هيعمل لها رش
 مهل َدّمتعم ال نا اهتاقوا يف خغقازرا خيطعي نا كلملا ىلع عقحو

 رظني نأ كلملا ىلع ةّيعرلا قحو #ةتراجن اهناو اهريغ ىلع

 /5 ختباصأ ناو نوقيطي ال ام ىلع خلمح الو مهب قفريو مهل
 نأ نضرالا“ ء وا. ءاكينلا نم لقا نم عرامدك نم ضقنتا ةبالا

 جضوعي نأ ةبيصم ةتحاتجا ناو صقن ام جارخ ٍهنع طقسي

 ردق ميىلع كلذ دعب جنم 1 ر ةتاراع ىلع جهيرقي ام

 2) 7516 811 66 لفقر 15 تأ تزرنن 30 ىينخحللا 097 10 شتم

 501. 3ه اقيز تماعدط. 283 ىراد طة عع 76 معاتأ 265 515515[. '

 2212260660: 00. دلط | < تنزه خنزراخ هنأوز 5م1. قه انأ 000. 1".

 © 511 ضرالاو» 501: 30 نم وأ! - نم 32068660ع003:.05: لما

 رز تردد 25 6 مه تراسمع. 3ز)ا 00د. 811 هادشي 5272 6
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 ل

 لح خلب رهت راصف كتانه سلا عقوو خاب رهخ < أ ناتسربط

 كلذ عطقناف سوفلا لصو ح جدأ ىكلوو جوط كل 255 كرننلا نيد مم

 أراهنا يلب رهنو ةلجدو ةارصلا نم فقتشا رهشونم نأ اوركذو

 تارك نيانلل رماو ربكألا تارفلا ارك ىذلا وه هنا ليقو. اًماظعَو

 ىف ةسايولا لعجو ىمولا ةلئاقملا ةنهم ىف كازو اهترابعو ضرالا
 ةامل رهشونم نا اولقو «اهامر ىتلا هتيمرل ريطايسشرال كلذ

 سانلا اودلت رن < مكنأ سانلا اهيا مهل لاقو هموق خبوف هنيعر

 ودعلا اوعفدو ٍغسفنا /يىم ءاولقع ام سان سانلا اناو # هلك ىو

 5 مككرت نم الأ كلذ سيلو مكفارطأ نم كرنلا تنلان كو عانع

 اذه اناطعا ىلاعتو كرابت هللا نأو ةالابملا خلقو مكودع داهج

 تيب لما نحو انبقاعيف رفكن مأ انّكيزيف ركشنا انولبيل كليلا

 اورختعأو معن اولق اورضحاف !ًدغ ناك اذا هلل كّلملا ندعمو رع

 فاوشاو ةكلمملا لها ىلا لسرا كغلا نم ناك املف اوفرصنا لاقف و

 # ناذبيم لبوم 2 اعدو سانلا نم ءاسوولا لخدأو معءدف ةرواسالا

 2 0مم لالا < 6) لد نأ قلد .6002 .ةرداتلا 3ةدنه 12: نم

 7651515 .. سمخ لعيبي ©01001052348. 6) 0 مكاراز 1ك انغ 26عز

 ت01. 30 012. 42) ةععاتتك 2غ ةتتج 1اتزا15 10ا1601015 , 10163556 م1017 ءال-
 طاحلتور دءدغعصاتقسم هع5ءلم. )2  له اولقعو ثول: 211 ه6 14

 ارلععو تر 36 14 16عبا ركز كذب طقطعءأ نع 20 مككرتل ز 14

 مككرشب ز تررتم 36 ال[ 1ع ,م) طالا نودعم وزغز 502. 0 ةديلع
2 

 ١ ذأ كش | رق 0. لف ذك اندعموز م1104 14 136م 1, 2( كاعدو و

 7111056 عز م:2ععع0., 5م. اوعدو. م) 126 ءهدز., 21 دكدنوم

 ناآديومو (5. م.) ء( 061006 !دعقافر 10 بيم ناذبئمر اطعدع

 5101. 30 نأدبوملا لكييوم و 76 ا

 00 يي



 و

 نبا ةلاقيو 2بسارهش نبأ كارتالا هيلآ بسنت ىذلا كرث ىبا

 جنشف كشفل لاقي دقو كلما نوذيرفأ نب َ وط ىب «بسشرأ

 اجوط هلّثقل ىضم نأ دعب رهشونم براح #4 نيمشاز نبا

 تايسارفو رهشونم نا مث ناتسربطب ةرصاحو ةنس .نوتس ءاملسو

 8 5 ةيمر ىهتنم انيك نيبد ام م ني َِتأ ليَع اكلطصأ
- 
07 
6 

 فقَح اميرو «ريطايسشرا ىكلي رهشونم باكا نم لجر عاس 9

 هنايمر عضضوم نم همهس عقو ام ثيحت /شريا لوقيف عض ةهيبأ

 لحلو كلذ رواج هل ايهتيب ثلل ويت كرتلا داليا اه 0

 هسق ىف هسب عون ريطايسشرا ناو ىرخالا ةيحانلا ىلا امهنم

 10 نم ئخبص 0 تس.غابف 8ةكاشو لوس ئكطحدعأ ل5 ناكو 2 لاكش 71 م

 مئاسر © مشيز 0عزم135:ةغات12 556 0م1234115 , 14212612 01111123 106112131- ظ

 15 .000٠© 1134131 12511120116 ' 12121411123 2 مئاسر 1111056 266155

 12011 م10ءان1 17عام ةذغور ©0010. 14ع002عا3232
 ه«) 5ءعاتطصلتتمم 28211 "15 بساوهشز 600. 521. 6 فسار يسأ (101-

 1055 ع فسا ىبس) ر 811021 بدسأ ىبز ح ا فسانياهس.

 86) ا[ 1مكعتلأ بسمدر .(ىسبأ 2) نأد وان00 12 اتت 0ع1ع5وطهو,

 8مم 30ه ءغ درما101 ظدحفسأات12 0ع510ع22أ115. 2:12 تءيسسرأ , 211

 تيسير ز 1 بسسأ و نا13ع 1هزج3ع , 2عوانع 11غ 16عام ©

 82م2. 30 فسسأ بودأر طما11135326 655م 71062115 © بساست ورود .

 ظان20ع1ط. 2 1 نيمشلر مادبا نب معو 0( رسم نبذ

 0 رسمه بسر كسب. 1111022 111111 2151 3113123 511211011613 1

 ه8 عحتع 10 عدختت: طمع دؤعودن2, 1ععنمسعتت ناط1هدوطح ©«00. 231 0
 درس ]1601ج عدج 1هطص2ع ظلصفصلت] (97. 2. 22 ةسصمأ. 7) 15ه

 6 نال ماس جوبط». 70 ل 6 00 ضل ا 4 ا

 لد نطلونعز 600. 5م. قه (؟. 740) اتق ريطايششراز 1 د

 نيبطاسسرأ 6 نيطامسسرأ» /) 101 شردأ, 110051 1, 4 شرأ

 14 ىتيسيأر 600. 85م. قه ا سشسيرات» 1101 شواز 0.6 6

 11 ه1 11 7 دكت 576١ 500 201ه هلسرأو.



 ا
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 0 -قارعلا دالب نع دافنك ىكرتلا جوط نبذل نبأ هد كو

 ىلا داعو هدالب ىع هافنف رهشونم © دنم لكد) رك هي ةرشع

 رهشونم ناكو لد ةضرشت نيرشعو اينامت كلذ كعب كلمو هكلم

 اًناقهد ةيرق لل لحعسل خنقمملا عسضو نم لدا بر ةذخلا

 « «تعاطب عرمأو :لذملا اس عسيبلاو ]د ببعو وَ هل اهلهأ لعجو

 000 ديس ىف يلا ةعلبص ىيبسلا  ئسوم .نا .لاقيو لاق

 ياتي يوت كلم امل رهشونم نأ ماشه نع ركذو «دكلم نم

 ماقتنالل 2وّدعمو © انيلتاقم < نوو

 اًيناط كرننلا دالي وكر 7 دنأو اندالب نع ودعلا عفدو انفاس

 ويقم ىك كلم مد لاقو كلملا

 هاخأو نوذيرفأ نحخ جوط لدقف نوذيوفا نسب جربي هلج مد

 / متسر 50 5 منشف ند تاهسأوف ند ف ة.دصنأو 5 8 6 كردأو مل

 2) ظل انذإ: ١١ 5) ©2223 81/1 لطف 1616: م ةععتصسقلسمس 0
 هةر. 36ه: 1 نورقم د ل نوشوم» 2) 1 اتيلتاقمر 52

 2826 هز درج 30120011 ايبتلم. "'1")772ععغو1 ع مم“ 3هر اش

 نأ رمز م00: هدمن 2 م) 831 5. م.ر 1ععءاتمصعمم  ءماج112326 ظاتتح
 لعطعما ١ك ككشير ءأ 210551 2. 51*5. 2 كشفز 5ءطقطستستعآ]1 م. 85
 (عل. ][.ءالعص) ككنشي ز 14 |]9 هغ زعم (دنغ :عععمت)ر ظاحنسل ا. كنشبز

 مدقلع كم0. 85م2: 3و 5 737 ه6 796 ييسف 71 يسيف ءا '86'1. 4

 1ص 1[طم1لمصم 11, اهم كنا ءتءاتتطوصغز 8221421 أ 1132223 2

 0ع ةكورتسم دعتتع ةةععم6. 2 /) 5زع طثع نتعتوتتع 00. 1غعادطح 3
 انط1 155. مظذعكأشل]1 151560113072 1ءق1115 113.13, 5 ان ءعوأاوتأ
 «مه01ءءوز دكئعمسم 14 115 ءغ )25 ءهغ 'هطودتخ ةهحان0 1طط اك2100ص 11و
 اهيز زص هك. 5م جدو طمع 351 دمدحعم 06ع510عمتمنانت. 50 ظانص عاد عؤط

 همه 5ءطقطسفقطتعاط .1٠.1 مشدأز هقعحتسغر 01100 طمتطتتات]105 ,,7/26512”'

 ممصاتسات دنع ركع ذص عامدددتتم م. 164 ءاعتانم كح ن0 ,,تدغقتت"'

 1111 نمشيبر ( ىمهشبز 2) نانموانتع معاند عتتع 710عاات1. لامع 10ع



 عوم

 صضعب معز كقو «هجاتب هجونو ةكلمملا نم بريأ هدجكل لعج

 نب رنيخشنم ىبا رهشونم وه اذه رهشونم نا رابخالا لهما

 دعي كلملا هيلا لقتنا هناو ميعاربا ىب قاحسا“ نب «سيقيوفا

 ناتنثاو ةنس ةثايعستو ةنس فلا 5 ىضم نإ كعبو نوذيرفأ

 5 كلذ « ةقيقك ديشتساو ترمويج ل هع نم ةئلس نورشعو

 هلوق وهو ةيطع نب ريغ تايباب
 ن2 -نمم 72د ترص نع

 اروتسلا ىف ل 0 7 َلئاَمَح اودترأ اأذأ ثوبللا قاحما ءانبآو

 0 0 ما -_ 0

 ام يباح 0 2 2 0ع 0

 0 رمق 0 بث و أ 0 2 م انعيحس

 ىطعأ ام انيضر امير هلأ هللآ ٌليلَخ اًنوُبأ
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 املف لجو رع هللا لوقي هاتفرو ىسوم ىضمو لاق ادماج هءام

 ىلا ابصن اذه انرفس نم انيقل سكقل انعادغ انثآ هاتفل لاق ازواج

 رضتل هل“ لاقي ءاناع الجر ايقلف 2 امل .انكَل -ىم هاتملعو هج

 هنالا ارضخ رضصتل ىمس ام ل ةللا - ينال رة

 ةرابخالا هذهف © ءارضخ هب ترزتفاذ ءاضيب ةورف ىلع دعق

 ملعلا لهأ نم فلسلا ىعو معلض هللا وسر نع اهانيكذ ىنلا

 ىلع لحْيو مايا: قو سوم نابكا ناك رشف نأ ء نس حل

 مايأ ىف ناك ايمروأ نال ايقلخ نب ايمروا هنأ لق نم ٍلوق أطخ

 لكشي ال ام ةّدملا نمارصن تو ىسوم دهع نيبو رصن تح

 ل ا انمّدق اهناو «عرابخاو سائلا مايإب ملعلا لها ىلع اهردق

 دق ناك نأو ليق اميذ نوذيرفأ دهع ىف ناك هنال هربخ ركذو

 هانفو * ة رمأو هرمأ نم تركذ ىنلا رابخالا هذه ىلع كردأ

 رهشونم لهع ىف بن /ىسوم نأ كلذو هكلمو رهشونم مايا

 اركذ امّلكف نوذيرفا هّدِج كلم:ام دعب يرهشوتم كلم ناكو*

 رةرضخل ىع ربخل ىلا ميعاربا دهع نم هرايخا انركذ نم رابخأ نم

 بسارويب كلم ىف ناك ركُذ ابيذف هلك كلذ نان مالسلا امهيلع

 امهغلبمو اهراعا رابخا لبق ىصضم اميف انتكذ دقو نوذيرفاو

 نع ربخل ىلا نآلا عجونو © ءامهنم دحاو لك #ةدمو

 ن) دم. 2) 15 0 2ء) 7-01 0) 0من.

 هل لض 221 لكك /) لص هد015515 21:26عع0عدطانت5 معنعأأ

 01 تاهل عطلت امن. 8( 0 1 8 اللا معرامعأ عغابصم

 ةدم وأ. 2) 12ه 3001غ هللابو ةداعاللا ىع كلذ ىنغأو
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 ةملس انكإإ لق "كيم :ىبا 000 ا لإ تحس" ىاكالام

 ةرامع نب ىلا نع قاكسا نب ليك 0 لق

 0 لب ىدسوم ىنغل عودت 0 تابع نبال ليق لق خةميكع ندع
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 هكا تدحف رتخلا 8 نم ىلا ”بدش 35: ىاقلا ' كليدح

 عنان ج ومن اهنان رجلا ىف هلسرأ مث ةنيفس هب فقياذف ماعلا

 يشف دتم تركي" قا هل نكي هنأ "قلذو ةتايقلا“ مو

 رك ةدانتق نع 0 نع* 3قيري ان لق ناعم نىب رشب انتدح

 ا

 نأ انل ل ى امهتوح اًهسن امهنيب َعَمَِحاَم اَعَلِب اَمَلَق كل

 نم هللا هاجناو ركلا عطق ف مكس دوم هللا ىبكن

 / ضرالا لما ريخ متنا لاقف جيطخت ليثارسا ىنب عمج نوعرف لآ

 ةيروتلا مكيلع لوناو رجلا مكعطقاو مكودع هللا كلها دق هملعاو

 هاتقو وه فلطناف لق مكنم ملعا وه الجر اذهه نأ هل ليقف لق

 ا ا ا ةحولمم !دوزتف هنابلطي نون نب عشوي ؛5

 ايناآ املف رضخل ل لاقي اناع الجر امتيقل امكعم ام امتيسن اذا

 حي نا نما هل برسف .هحور تول ىلا هللا تر ناكملا كلذ

 راض الأ اقيرط ةيف كلسي ال لعب كلس مث رجلا ىلا ىضفا
 -_و
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 اذا ىتح اقلطناف ىنأش ىف ءترذعا دق ىل ارذع ىنذل نم

 هاهيف !دجوف اهيفيضي نأ اوبأف اهلها اعطتسا ةيرق لها ايتا

 رجس" لنبي نعت رث همدين سان ستيلا ل

 لاقف ربص هيلع سيل امل فّلكتلا نم عنصي هآر امم ىسوم

 انيعطي ملف عانعطتسا دق ىا اًرجا هيلع تذخذال تثش ول

 ولو «ةعيَص ريغ ىف لعت تدعق رف انرفيصي ملف  مانفصتساو

 10 فاس كنيبو ىنيب قارف اذه لق ماججل هيلع تيطحال ل0

 َناَكَف * كيا 6 5 هيِلَتِع عطتست رن الكوت

 مهعآرو اكد 0 نأ تدراَف رم حبل ىف نلمح نييكاسمل
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 د 1 بعك نب ا تعارف ىنو* 5 ةنيقس ل اي كلم
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 مث

 ناو أرمأ' كل ىصعا الو ارباص هللا ءاش نا قدجتس لاق ملعأ

 ىَش نع ىنلاست الف ىنتعبتأ ناق لاق ىفلاخي ام تيار

 نأو ءىت نع ىلاسك الف ىأ هيك ا عل َتدحَأ 0

 نايشه اقلطناف اربخ ىا اركذ هنم كل تا ىتح هتركنا

 ىنح ايهلمك نم ناسمتنلاي سانلا ناضرعتي ركلا لحاس ىلع و

 نقسلا نم ءىت'امهب رتع ل ةقيتو ةديدج ةنيفس امهب ترم

 اهوليك نا اهلعأ اللسف اهنم فقوا الو لمجا الو ىسحا

 اراقنم يرخا اهلهأ عم امهب تجّحلو اهيف اًنأبطا اًملف اوليخن

 ىنح راقنملاب اهيف برضفق اهنم ةيحان ىلإ دع رث ةقرطمو هل

 اهعقي اهيلع سلج مث اهيلع هقبطف احول خا مث اهقرخ وم

 | ىرغتل اهتقرخا ء1ذه نم عظفا رما 3ىاذ ىسوم هل لاق

 وكلا ىف سيلو جتنيفس ىلا انووأو انولج «ارما ايش ننتج نعل

 ىجم عيطنتسنت ىل كنأ لقأ ما لاق « اهتقرخ ملف اهلتم ةخةنيفس

 / كزيع نم تكرّت اع ىا* تيسن امب ىنّذخاوت ال لاق اربص

 ىتح اقلطنان ةنيفسلا نم اجرخ 07, 0 ىرمأ نم ىنقعت الو و

 ناملغلا ىف سيل مالغ مهيبف نوبعلي ناملع أذاذ ةيرق له ايناأ

 00 ل ل أ لول فرقا هلو فرط مالخ
 اعيظف ارما ىسوم ىارف لاق هلئتقف هغمد ىتح هسأر هب برضف

 تفقد لو ةباتج ديغي اريغص اًيبص لخإ* هيلع ربص ال

 2) "5. 69. 5) 811 نمأ. .©) 8101 هب عظفأ. 2) 811 2001+
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 0 ع ويفتا#

 مم

 ثكردا دقو كلانه كبحاصف ناكم ىف تول اذه ىيح اذا هل

 راسف هنالمكج تول كلذ هعمو هانف هعمو ىسوم جر كنجاح

 كلذو ءاملا كلذ 2ىلاو ةرضصلا ىلا ىهتناو ريسلا هدهج ىنح

 الا تيم ءىش* هبراقي الو كّلُخ دنم بوش نم ةايلمل ءام .ءاملا

 5 ىيخ هاملا تولل سمو < الونم الون اًملف 2ىيحو ةايلأل ةتكردأ

 لاق ةلقنمب ازواج اًملف فلطناف ابرس ركلا ىف هليبس ذخاف

 لاق 0 اذه انرفس نم انيقل كفل انءادغ انثآ هانفل ىسوم

 امو .ثولمل تيسن ىناف ةرخصلا ىلا .انيوأ ذا 03 ركذو فلا

 ابجع دكا ىف هليبس لختاو «سكذا أ ٠ ناطبشلا لا هيناسنإ

 10 هيلا ©#ايهننا - تح ةخضصلا ىلع ىسرم رهظو سابع نبأ لاق

 هيلع ترض .ئسون» /ةيلح ملسف ول داسك 3 2 فكتلم لح اذ

 /لاق ناريع ىب ىسوم انا لاق تدنا نمو هل لاق مث مى مالسلا

 كسب ءاج امو لاق 2كلذ انأ* معن لاق ليثارسأ ىنب بحاص

 ىسوم هل لاق /الغشَل كمون ىف كل ناو ضرالا هذه .ىلا*

 ,وىبعم عيطتست ىل كنا لاق اًدشر تسلع امم. (تيلحلا 00

 ىسوم لاقف كلذ ماع دق بيغلا ىلع #لعي الجر ناكو اربص

 اكمل قفز 7 اربح ّك كطحف م أم ىلع ربصت 5 لاق ىلب

 اع اببعل دغلا ملع نم 2 طحت مو لدعلا ارتب ىرن ام رهاظ فرعن
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 ع

 لاق هدنم تام رثكاأ ناكم ضوالا ق سيو ىبيرحكلا عمج“ ىللأ

 مك ىسول لاقف هراقنع دنم ىقتسي لك فاطخلا كبر ثعبو

 اب لاق أ ر ام لقا ام لاق ءاملأ ذه نم رز فاطخل ١ذه ىرت

 اذه ل ام ردح كقك هللا ملع ىف كيملعو ىملع نافذ ىسوم

 ةهنا هسفن ثّدح دق مع ىسوم ناكو ءامل اذه نم فاطخل ه

 «ربوخا 3ْأَي نأ رمأ 0 ها دك ملكت وأ هنم ملعأ 0 سبيبل

 نسب نبيع ىتدح الكا يلتمس انمأ لاق نيب ىبأ انتدح

 ندع ا نسب د مككلا ندع ةرامع 6 نسب نسل نع قاحسأ

 نم وفذ هدنعو نابع . نسبأ كنع ل لاق ريبج نب كلبعس

 بعك ةأرما نبأ ايون نا سابعلا ابأ اب ٍكضعب لاقف باتلتا لما

 امنا ملاعلا بلط ىذلا مع ىبنلا ,نىدسوم نأ بعدك نع 0

 لوقي وكت سابع ىسبأ لاقف كيعس لاق اشنم نس ىسوم وف

 1 12 للك نوعي انين نك يداادلل تبل لق ١ >5 لل ل 1 لعمل انآ ؟ معن دل لقفل ليعبر لاق لف
 لق مث «فون بذك لاق معن نتدلق لاق كيعس اي ا

 نأ معلص هللا يلوسسر ندع بعك نب ص ىتلدح سابع دأ 5

 نأ بر ىأ لاقف للاعتو كرابت د 0 ليثارسأ ئَبق ىدملوم

 2 ناك دولع وأ س 8 ؤه خا كدابع ىف ناك

 م لذ جام 3 توح دعمو * دانف هعمو مع ىسوم 2-0

 2 الآ ةهنصم مبكأ» 6) 201 نأ 7 1م 5216 ىلع

 2 للاح  كها 2) 0102 18017 12 12 2502 24721 ١:12

 1. ارز اظل نعل" 22126 م) 201 توحو. /) "لح
 ل 00 3



 مورس

 در نا هدرك وا ىذف لا ميديم ةملكا بيصير نأ نسم

 ملعأ لاق هتظا رفعج وبا لق دحا صضرالا ىف لهف بر <«لآق

 لق هبلظا ىياو لاق رضخل لق وه نمف بر لاق معن لاق :ئنمه

 لق تولل ءاهدنع تلفني ىتلا ةرضخصلا دنع ةلخحاسلا ىلع

 ةىهتناو لجو رع هللا هركذ .ام ناك .ىتح هبلطي ؛ ئسوم 0

 هيحاص ىلع امهنم دحاو لك ملسف ةرخصلا دنع هيلأ ىسوم

 ءفيطت ىل لاق 4ىنبحصتست نأ كيرا ئنا ىسوم هل لاقف

 حا ءىت ىلذ .ىلست الق :ىتبععا' ناد لاق قبلت قبكرم

 اهقرخ ةنيفسلا ىف ابكر اذا ىتح قلطناف اركذ هنم كل ثححأ

 ؛0لقأ رثا لق اسما ايش تثج دلقل اهلها قىرغتل اهتقرخا لاق

 لو تيس ام قتكاوت ل الق اربص ىلم  عيطتستا لكلا اذ

 ةلتعذ امالع انقل ]ذا "قبح ءاقلطتاف' # اًرسع" ىرمأ نم شرت

 ىلا اركن ايش نكتج دنقل سفن ريغب ةيكاز اني ا لاق

 ةزل رادلمل ىف ىسّوم لوق ناكف لق اًرجَأ هيلع تذكتال هلوق

 !5 هلل مالغلا ىفو ةنيفسلا ىف هلوق ناكو ايندلا نم ءىتن بلطلو

 هس ام ليوأتب َكُئَبْنْأَس كنب 0 فار انف لاق لجو 2

 23 نم

 مالْغْل 5 2:لياآلا ةئيفسلا 5 /: هريخاف ءاربص هيلع عطتست

 م هب ىهتنا ىنح ركلا ىف هب راسف لاق ةيآلا رادجلا 2 يلا

 ه) 831 20034 ابر ونم0 ذه انه. 5ءون. مع هن. 82) 821 ل.حاسلابز

 «رارهتع 1. 2516 (ذنص ءدقعسج 1530.) ءأ 8دئلط. 30 75. 5و انا 6ع.
 5 0 اهنم لفتت ١ 22. 16266: 72 ) لق كرك 2

 "5 نىل كنا. )7216-15 ك1 7. 2 210

 لطب رع هللا لق مث. 2) 821 +6 غيالا 0هت. - 17. 78. 78 ©« 9

 عع 812. ضر 0102



 ا

 هعبتيو ركلا «ىف برضي تول لعبت تودل جوف ةرضصلا ىقا

 تول عبتي ءاملا دنع اهب جرقي هاصع مدقي ىسوم لعجو ىسوم
 ة نوكي ىتح سبي الا رجلا نم ايش سجل و نوت لعذر

 يدك ىللح نم باحلي مفلس هللا "تن لع ةزكص

 ايد فدل قا كلا رئارجا نما ةزيوج لإ تونك. ةب ' ىهتناا

 مالا اذ نيك قر ا مالسسلا :كيلعو "نصل لاق "هلع ملف

 ءبحاص رضخل هل لاقف ىسوم انا لق تدنا ىمو ضرالا هذهب

 تقج لق كب ءاج ام لقو هب بخرف معن لاق ليئارسا ىنب
 ن3 رشم قل كنا لاح انقر تيلعا امم ئملعت :نإ- لد

 ءانش نأ ىندجَتَس © ىسوم لاق كلذ قي ال لوقي اربص

 يل ك ال هلا لو دي فلطناف لاق“ اًرمأ, كل 'ىصخأ لو .!رباَص ' هللأ

 ٌتدحأ ىتح هلوق كلذف هنأش كل ىيبا 5 ةعنصأ 7 ع

 0 ايدعتيا ناأ* ناديري ةنيفسلا ىف ابكرف أوك ذ 522

 قرغتل اَهَتْقرَحَأ /ىسوم هل لاقف ةنيفسلا قرض رضقل 5 ربلا

 انتدح «ذصقلا ةيقب كاف ارم ا تِّج كَقَل اَهَلْهَأ ؛5

 د ةٍركْمَع را نع ىمقلا بوقعي آس لاق تيكا نبا

 بر ىل لاقف ّلجو وع هبر مع ىسوم لأس لاق سابع نبأ نع
 لكلا لاك كلسني الرا نركخيا ىذتلا .لاقأ كنيلا ببحا' كدابع*ىا

 ىا لاق ىوهلا عبتي الو قحاب ىضقي ىذلا لاق ىضقا كدابع

 هملع ىلا سانلا ملع ىغتبي ىذلا لاق ملعأ كدابع ىأ بر

 2) ©: :لضن ١ 7) ل نوكت. 2) 12 تاحاشصا : 5607 5

 الا ل 2) © مم. "11. ل ال. 75. 8. 6) (ن. 7

 رز 57



 يا

 كاله جاكذو نوعرف لآ نم ةهللا تاجن هذا مركذو ةعنلاو

 مكيبن ,ىدييوم هللا ملكو لاقف ضرالا 3 « مهفاخاسأ امو 2

 هللا مكاتآو هنم ٌةَبحَم ئلع «لزناو ةسفنل ىلافطصاو اًميلكت

 ةاهفروعو* اهركذ الأ هيلع هللا اهعنا ةعن كرتي ملف ةيروتلا

 هللا ىبن اب كلذك وم ليئارسا ىنب نم لبجر هل لاقف « مايأ
 نبق اب كنم ملعأ دحأ صضرالا ىلع لهف لوقت ىذلا انفرع لق

 مع ىنسوم ىلا مع ليثربج لجو رع هللا ثععبف ال لاق ةللا

 ىلع نا ىلب ىملع عضا نيا كيردي امو لوقي عت هللا نأ لاقف

 ؛لاسف رضخل وه سابع“ ىبأ لاقف كنم ملعا الجر رجلا طش

 ركلا يبيك زا هيلا ملل نكي انسمافا سورتي ناار 0

 رت كاتف ىلا هعفدان هذ اتيح رجلا مطش ىلع سجن كناف

 ديعلا لج منك كنم كلهو تول تيسن اذاف رجلا طش مرزلأ

 معلص هللا ىبن ىسوم رفس لاط ايلف بلطت ىذلا حاصلا

 1 همالغ وهو دانف هل لاقف تون / نع دان 10 ديف بسعتو

 هيناسنا امو تول تييسن ىنثان 2ةرضصلا ىلا انيوا نا تيأرا*

 نيح تول تييار ىقل ىتفلا لات كل هرسكذا نأ ناطيشلا الا

 ىتبح عجرف ىسوم كلذ بجماف اًبَرَس رجلا ىف هليبس ذختأ

 ه) 811 ناز 4725 1. 0 تاحاتأا 3. 6) 12 0206 6 5

 ضرالا 82ء. ) ؟47“ 1.1. مهفلختاسأو مودع كلهاو. 4) ؛ك#

 لع ىقلاوب 01001 7620 210 560. م0115 دتيحم ءا>اععزع6.  م) 0

 11 7): 022م 21117 2 11 26 20 206 ىسطاسنتنو 0210

 نك 26 ١ نك) 0من: لضم ١ 2 120121260260 ةدتنا 6 طقطفل ىنأ.
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 لجر هءاج ذا ليثارسا ىنب نم الم ىف مع ىسوم انيب لوقي
 ىلا هللا ىحوأت ال ىسوم لاق كنم ملعأ دحا ناكم ملعت لاقف

 لعجت هقاقل ىلا ليبسلا ىسوم للأسف رضخل اندبع ىلب ىسوم

 هاقلتس كناذ عجراف تولمل تدفتفا اذا «لقو ةيآ تول هللا

 2 خيبت انيك ام كلذ. .نئسوم لاق تونا رثا. .عبتي .ئسوم: ناكفو

 ام امهنادت نم ناكق رضخل اآدجوف اصصق اهرانآ ىللخع !كتراف

 ابك مل قوزوسم ىسب ليج ىناتدح ««دءيانك 3. هللا ضف

 نع ىريمنلا ءرسع نب دللا لدع ا لاق ًاناهتفلا نب جاجاح

 لبيع ىلربخأ لق ثدحك ىرهولا تعم» لاق ديزي ىب سنوي

 ذأ © سابع ىبأ نع * دوعسم نب ةبنع نب هلذأ كديع © ىب هللا 0

 ىسوم بحاص ىف ىرازغلا نصح ند سيق نب رخو وح ىرامت

 نب نكت تن «] هيبأ نع اعلا ثيدح وح ركذف

 نع نى  ىتدح لت ئمع .ىتدح لاق. نا ىثتح لق كعسب

 ناك مولا 1 هانقل ىسوم, لاك .ناو : ىدلوق. سابع نبا نع يبا

 هيلع لجو رع هللا لونا رادلا هب ترقتسا املف رصم هموق لون

 ررقلا نم هللا ماتا ام ركذفن .هموق اييطخ هللا مايا غوكف نأ

 «) (000. ليقو. 65) 0 ىو. 2: زير دسم رن 1600

 1221 لسبب سسسي 2) طةدععع0. هرم. 201. ه) 400101 ءزء اآشت 160

 خياغلا ىسإ 1, "1, انط1 طه2عع 620. 6تق[34ر . 01113 120 0171550 5
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 هلققف 6 يارب .قيأت قافلعلا 0 بعلي امال ا نايشع

 2 ىم  عيطتتست ل كنا قل ّنَفأ ملأ لَم رع

 نه تحغماب لق ىنيحاَصت الق 11 ءَىََش 0 كلاش نأ لاق
- 

 5< اهلها ايطنسأ ةيرق لما اينا اذا ىنتح اقلطنان ةارْذَع 3

 ديرب أرادج ان |دجوف عيقسي الو معطي 50 ملف

 0 ىسوم هل 0 هدب هىكسم هلابب 7 ضقني نأ

 نيا د ىلا ع تبمضمع

 ناك كا 0 م هللا وسر لاقف لق « كنيبو ىنيب 1

 10 ىسب نساتعلا ىنتدح 0 تصصق انباع 07-0 ىتح ربص

 نع ىرفزلا ىنثتدح لق ىعازوالا امد لق ىا ىربخا لاق ديلولا

 قماجع نبأ ىع دوعسم ىب ةبتنع نب هللا دبع ىب هللا 90

 بحاض, .ق' .ىرازسلا !ىصخ نب نسيق»ىباركلاو به ,ئىراه ل

 !5بحاص ىف اذه 5 انأ 06 ا 0 سابع نبأ هاعدف

 معتم هللا لوسر  كسعفتس+ئلا» معشا لق منان ركل

 ه) 82831 طثع ع سد ةيكز ل. 1ثب# نأ 16. 85) 175. 73-98:

 111206 القتل 500. 231115 121153615 51112213 1 ء) "م 2001+
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 ام

 هبوب نتف مكان 1 أذاف :مكصلا ايناث لاق « ار اذن

 ملع ىلع 3 ىسوم اب لاق معن لاق ليثئارسا ىنب < ىسوم لاق

 ملع نم ملع ىلع تناو هملعت ال هللا هينملع 2هللا ملع نم*

 تلم 1ع 1 ىلع كعبتا 0 لف هيداعأ ال هللا هكيّلع < هللا 5
 ا هك 2 - < هد سَ مد 5

 دوق امتنا لع ناعم اقلطناف 0 هنم كَل ٌتدخأ 0

 روفصع ءاجن ٍلوَق ريغب هلمحت رضخلا فرعف ىةنيفس ىف مالمب

 ام ىسومل رضخل لاقف ءاملا ىف 2سقن وا* رقنف اهفحح ىلع عقوف

 لكقن وارقن ام رادقم الا هللا ملع نم كماعو ىملع صقني

 قناتك ىف وهو كشا انأ ةرفعج وبا لق كلا 2نم روفصعلا اذه

 الآ ىسوم ًاجفي رن ةنيفسلا ىف 2 انيبف لق ك«,قن 2#ضذه

 ريغب انل ىسرم هل لاقف اهنم انت 3 ذأ! ادقور نتي ىف

 ّلكَأ ملأ ّلاَك « ارمأ ايش َتدَج َْقَل اهلقأ د اهقوختو 1

 ” وم ايبا قدس وفراق لاق اربص ىعم عيطتست ن ىل كنا 5

 ةاكد اد د ضان ىيسم نع دوألا ةيتنانكتفإ لق

 ه) له اجرت. 42) 15ه ء؛ 20ةثتأ (315. آعا0. 273) كضرابر 14

 11 12867 2 11-02 1 7101161020016 ييكحاضأ .(ع" انو“ 1 7)أو

 لك نك عع 2ر 0ساطظالا. ١ 2 1م ةيلع. ١ 7) 15:66. :ىز) ©. ل

 /) 0م 1ص, 27201 72ععاع دقن وأ ط26ءاز 14 5. 7. رقن: داطلا رقن

 ا ايش نك عل نشل 0ع 5: +. نفق 0146: كاطلا كقت
 ادحاو !دحاو هطقلي ناك اذا . . . بملا هزستاناع م6 (015. 184
 11, 645. )2  8234 20016 0. ءام) امر آه ان 12. )2  8314 200غ
 ىريطلا. 47) 15 هد0. وهو © اذه )211 دخان
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 أ

 هنع كلذ ىف بعك نب ىبا ىور ىذلاو ء«دذعب «نكي
 أنس لاقخ 8 دنا نب ىئيج انس لق*-بيرك وسبا انتاكحت "ام عل

 نبال تلق لق ديعس نع رانيد نب وربع نع ةنييع نب نايفس

 بذك لاقف ىسوم بحاصب سيل رضخل نا معزي انوَن نا سابع
 ةمعلص هللا لوسر "نع بعك نب ئسبا اتكدح هللا ودع

 سائلا نأ ليقف انيطتخ ليمارس“ ىني ىف ضادغ نشل 0

 لاقف هيلا ملعلا 5ك م نيح هيلع هللا بتتعف انا لاقف ملعا

 لاقف هب ءفيك ٌبر اي لاقف نّيرجلا عمج دنع ىل نبع لب
 لق كنه يهف هدقفت ثيحن لتكم يف هءاعجتف اتدح فخأت

 , تولل !ذه تدقف اذا هاتفل لق مث لتكم ىف هلعجن اتيح فذخأف

 ةرخص ايتأ ىتح رحلا لحاس ىلع نايشه اقلطناف ىربخأف

 رجلا ىف عقوف مخ لتكملا تول برطضاذ ىسوم كقرف

 انيس توحلل راصف قاطلا لقم راصف ءاملا ةيرج ةنع هللا كسماف

 ىسوم لاق ءادغلا نيح ناك اًملف اقلطنا مث ابجت ايهل ناكو

 ,ىرثو لق اًّبَصَن اذه اَنرَقَس نم اًنيقل ْنَقَل اَنَءآَذَغ اًنتآ «هانغل
 لاقف لاق هللا هرمأ 30 ا 00 ©« بصنلا ىسوم نيف

 هيِناسُنَأ ع توكل تيس ىناق ةرخاصلا ىلأ نيو نأ تي

2 

 10 ربل ى هليِبَس نكت رك ذأ نأ نا الا

 لق كاّصصق اَمَعِراَتآ 0 اًدَتراف م غبت انك ام كلذ لاقف لق

 2) 1 نكت : "نما )١.2 0م. .1دنر' 22217 )نقف أ

 30 1501. 18, 75. وو 12 ©20عد2 1530. ىل فيكر 0100 11

 2) 1201. 18, 7/5.61. ه) 8181 بعنتنلا , 1ةخر 8ع. ءغ 83101. انغ 26.

 ر/) 110. 75. 62. ميز 811 ىنغبت. /4) .3 .١15
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 ا 12 ىددلا كيلا دنع. نيبو نارع نج نوراه طبش

 لك ىخلا لوقو 22« ماع فلا نم رثكأ نوذبرفا «نيبو قاما

 ىسوم لبق ربكالا نينرقلا ىذو نوذيرفا مايا ىف ناك رضخل نأ

 لوا 0 دلك ابيكا الا نيك نا 89117 فاي : هبا : نارسع. نبا

 ءام برشف ميهاربا بحاص نينرقلا ىذ ةمّدقم ىلع ناك هنأو

 كان يبت معلم ميمارتيا مايا ىف: تعبي ملف هايل
 هركذ ىذلا صومأ نب ةيشان نأ كلذو صيوما ىب ةيشان مايا

 نهع ىف ناك ليثارسأ ىنب ىلع اكلم ناك هنأ قاحسا نبا

 نم نوبخيرفأ نيبو /بساتشب نيبو * بسارهل نب + بساتشب
 عرابخاو سانلا مايأاب ملع وذ هلهجج ال ام نامزالاو مروهدلا 0

 هللا ءاش نا بساتشب ربخ ىلا انيهتنا !ذأ كلذ غلبم ركذأسو

 نارسمع نبب ىسوم لبق رضخل ناك لق نم لوش انلق امئاو عن
 قاحسا نبا هلق ىذلا 2لوقلا نم قحعلاب :يبشأ معلم

 هللا لوسر نع ىور ىذلا ربخلل هبنم نب بهو 2نع هاكحو

 ملاعلا وهو ناربع نب ىسوم نكطسا را تع اناا سا
 ىف ّكحا ال هنأ ئظ نا هبلطب ىلاعتو كرابت هللا هرما ىذلا

 للكل ناك هعلصا هللا ليسرو رضنل وفا هنم ملعا .ضرالا

 رن ىذلا اهنم نئالتاو ةيضاملا رومالا نم نئالاب هللا فلخ

 ه) 811 2001+ مايأ : لق 111 266 6) 500101 5ةععاتتت0ا1522 1. 3

 ك ةقكم 11 184 2 حريفلا كتيدحكلل هس ه) 11ه 20016 قع

 2) المل لع ناك ميفاو ا مز طققلا وو عدو لدن كسساتيسيو 1
 بساتسيز 810 022. بسارمل نسب نن00 هغ '4لب. ءا 1 ء1أ
 ري) طوعوغ ذص ءم00.: 'هلم. نغ :عمعوأ.  م) 811 رهدلا , م7. انأ 6ع.

 ركز 6( الط 2) 0د2 6



 ا

 رجاه نيح ىلبداب ضرا نم هعم رجاهو هنيد ىلع هعبتاو ناجبلا

 ءاميظع اكلم كوبا ناكو لق مون نب ماس نب دشخا ىب خلاش

 معلص ميهعاربا دهع ىلع ناك ىذلا نينرقلا وذ نورخآ لاقو

 ءلاقو «رضخل ناك هتمكقم ىلعو لاق نايفتا“:ىب.نوفيرتفإ نه

 هللا نبع نب -ناجرلا دنبخ انقدخن ام عيخ تدوشا نيو دالأ كبت

 اس لق لكوتملا نب 2سمح اس لق ىرصملا مكحلا +دبع ىبا

 نيلو نم رضشل لق بنون ىو هللا .ةيع نع رعيور نبا ةزرهط

 «مسوملاب ماع ّلك ىف نايقتلي ليثارسا ىنب نم سايلاو سراف

 ار ةنيلتللا اند لذا نيك نبأ انتوا امتدت قاد ىبا لاقو

 لجو زرع هللا ء فلختسا هنأ ىنغلب لق قاحسا ىبأ ىنثدح لاق

 ا .ي' / ةينشات مل لاقي 8 داجر ليتر راف ىتي 8

 نم ناكو ايقلخ نب 2ايمروا ليئارسا ىنب ىع ىمعزي هبنم نبا

 20:23 اسلي 5: رة... لع. 101: 29528 ,18330130101:1185)

 ل1م11 600. 82 6 2ععنبر' 2ءاتواتت ايلي. " 27) 0596-5111: 125

 02012 غلاف ماو باغ بو 01100 5ءءانتت لانج 2. ا*, 1. 3 © "ه*و

 1. 1:0 هن 14 عم 6039 م7. («00. 19110.) صياع نب ع علاف نسب.

 ء) 0ص. 82[, طصقلع. 4) 1ه 2001 فلخ ىبر ا 102

 111م1: 435 1. 1و6© زص ءدملعصست 1130. ان عععوأز طقتت0ل كان1ع
 ء5و6 ىلالقسعلا لكونم ا نب دكديحت (011 238) نان 1013501312

 120164 (هطتتغ 202) ة156]30 م0601. ه4) 1 فلختسا ىنغلب اميف.

 2) 82231 11 تحتاتلباو د23 عك تتلاك و كفي عت“: 0

 ى) 8121ع لص وربع نب ... بو لق. /) 821 ايموراز ؟هل 2-2

 11 طع طانزا1ت5 <ءقرم1115 1غ © 10 ءا الهمم عع. 14 ع 1[عدظ 151 5

 1 بمرأ»



 ا

 نمل لورق نود عيتافالا نلوق, تسوي: نب :ءاشتمو كيوي .ىنبا

 ىبوم اشنمل كلوو* ىسوم ىتف وو نون نب عشوي ميبارفا ىبأ

 نب 7ىسوم لبق ىبن اشنم نب ىسوم نا ليقو اشنم نبأ
 © رضخل بلط ىذلا هنا ةيروتلا لهأ.معزيو ناوي

 ةأنفو ( ىدييوم ربخو ةرهتحو رضخلا 3 5 .4

 مو اتلللا نولي محل 23 نأف نمم يضخ ناك رفعج وبا للك

 نارمع نب ىسوم ليقو لوالا باتللا لأ «ةماع ليق ىف نايفتا

 انك دلال ب ةهكتعم ىلع نك منا ليقو معالم

 ىلا وهو معلص ناجرلا ليلخ ميعاربا /مايا ناك ىذلا

 ىف هتيشال اهفتحا ميعاربا ناك رتب ىو عيسلا رثبب هل ىضق

 ناك ىتلا ضرألا اوعذا ندرالا لأ نم امبق ناو ندرالا ءاركك

 ىذلا نينرفلا ىذ ىللأ ميعأربأ خيكاحن كرم ميعاربأ ىامب رفنحأ

 كي اذنأو البلا ىلإ هريس مايأ ةتمدقم قع ناك رضللا نأ ركذ

 الو* ملعي ال وهو هثام نم برشف ةايلل رهن نينرقلا ىذ عم ه5

 ىلا مدنع ىح مههف دّلُكَف هعم ىمو نينرقلا وذ هب © ملعي

 ليلخ ميهارباب نمآ ناك نم كلو نم هنا مهضعب معزو «نالا

 ه) 136 ةسطو .٠00 اشيموز 1ع 21101010165 11 44-5

 اه 162 206) 101 922. 5) © دم 1811- )0م. للطن "2) 1(ةّقب

 4476251557 ان عع. )<  "11ه 20036 ءابيبلعو 0000 ءأ ؛47+2 1

 هدس. رك) '1ه نامز ىف “47. ءغ آش مايا ىله م) ثسصطو 4

 اهرفنحا: '47415 1.1. رثبلا اهيف لعجو ميعاربا اهرفتحا. 4) ل
 ظاللا و 47و عب ملعي دل



 عرش

 فسوي هاطدف ارفك ناكو حون نب ماس نب ذوال ىب قالبع ىبا

 هيأ ىلا ىصوأ فسي ناو هيلا بجتسي ملف هللاب نامالا ىلا

 بوقعي قارق ناو ةنس نورشعو ةثام هل 020

 ناك رصمب هعم بوقعي ماقم ناو ةنس ىيرشعو نيتنثا ناك هاي

 ؟هترضح امل بوقعي ناو ةنس ةشع عبس هلهاب هتافاوم دعب

 اناسنأ نيعبس ىف رصم بوقعي ٍلوخد ناكو* فسوي ىلآ ىصوأ ةائولا

 ىتح هدسج لمك نأ هتانو دنع «فسوي ىلإ مدقتو هلخا نم

 هب ىضمو 2ثهب كلذ فسويي لعفف قاحسا هيبأ بنج هنفدي

 لمحي نا :فسوي ئصواوا رصم ىلا فرصقأا م مشلاب هنكك ف

 10 هدسج توبات ىسوم لمح فانإ تبيح للا نك ىنح 2 ءدسج

 أس لاق دي نبأ انثدحو «« دعم رصم نم هجوريخ لنع

 فسوي ةبيغ نأ ملعأ هللاو ىل ركُذ لق قاحسا ىبا نع ةيلس

 اهنا نوعزي باتللا لهاو لاق «ةنس ةرشع ىنامث ناك بوقعي نع

 دعب فسوي عم ىفقب بوقعي نأو اهوحن وأ ةنس نيبعبرأ تناك

 ه5 لاق هيلا هللا مضيق مث ةنس ةرشع عبس رصم 4 هيلع مدق نأ

 نم ةيحان ىف رمرم نم قودنص ىف ىل ركُذ امك فش ربقو

 هيبأ 0 دعب فسوي شاع ظهضعب لقو ءاملا نيج ىف ليلا

 ىفو لاق «ةنس ىيرشعو ةثام نبا وهو تامو ةنس نيرشعو انلث

 مييارتأ فسويل كتوو /نينس رشعو ةنس تام شع هنا ةيروتلا

 ه) طءوععع00. ةص لص 0عه10عئدصتاتخز 360 5ءوتنعد»5 مئافو كنع

 115 012215515 511261521111523 5. 6) 0م. 6) 1ع

 2) (0دت, 12. 2) 106م6 د ظالم ١ ركز ططلا 18312 نَس نيرشعو



 عا

 نأ 3! ىععو قسوي قرات كنتم“ ناك "لق نسل ىدع ماشنق

 ىلع ىرجت هعومدو هبلق نول رافي ارث ةنس نونامت ايقنلا
 0 لكك ه0 هللا ذإ ةنحا ”لدعسوي نضرالا لح امو هيدخ
 نارهم نب دواد اس لق ديح نب نسل انثدح «بوقعي

 ال 0 كالا 2 نيت نع كيرا نب ”ىحاولا 'ىبعااش لف

 نيبو كلذ نيب ناكو ةنس ةرشع عبس نبأ وهو بخل ىف فسوي

 ةنس نيرشعو اتلث كلذ دعب شاءو ةنس نونامث بوقعي هثاقل

 أس لاق ثراذل ىنتدح «ةنس ةثامو نيرشع ىبا وهو تامو

 دا ل نفل لف هناك ىب :كزابم انها لق وايرغلا ”دبشع
 هيبأ ىع باغف ةنس ةرشع عبس ىبا وهو 2 فسوي 0

 هايور ليوا كازو ليسادللا هتنجت اما لعبا نقع رق ظنا ىينامك
 م

 للقول: «« خنس ةكامو نيرشع ىبأ وهو تان خةنس ىيرشعو انلت

 ماقاف كنس ةرشع عبس هلو رصم فسوي لد بانللا لحمأ ضعب

 2 نوتلت نا املك تنس ةرشع كتلخث زسدزعلا لزنم َّق

 <« ناورث نب دكيلولا نب نايرلا ةمساو رصم كلم نوعرف ةززوتسأ 5

 00 ا نك د ناقد نب ورع نحا نآرت نسب ,ةشارا نبا
 نب 5 سوبا هدعب كلم مث تام مث نمآ كلملا اذه ناو حون

 00 ال ناد ساولشلا نب ريغ نجر, ةيواعم ' نب: بعصم

 117ةططقطتاتنصم دمداتاتطل 12461 21105 21101971 1112210 10 سالغلا و

 نان0م01 ءمعممدمعم 5ءونصلتتست ءانمصلعمج ءندغ ةستم ط١ كلل

 «) 834 طثع ناوربلا. 32) 831 5. م. 2 18ه ساوليبلا نب ريمز

 د1 هنمأ ةجانآ 2016ع25ء2ع 1, 2ر4 انغ 722مل



 اقل

 <« ب.قعي قلو نما ب.قعي هل رخو «كلذ لبق تنام

 روك نب نيس اننإ لد لعالا نبع نيرديح ايددح 1-7

 ساتلا دي كاك بلك نيكس دءل او تم دداتتي نع 0

 اذه نبأ اي 2هيبال فسوي لاآقو ضعبل ةيكيي لجكاسي 9

 :كلذب ىنعي ءاَّفَح هلل اَهَلَعَج ّْنَق ْلْبَق نم * ىايور يوت
 نم اهتيار ىلا ىلايور ليوأت 7ىلح لدي*. مم درحسلا اذه

 ءةرشع ىدحالا بكاوللا كلذو اوعنص ام ى قوخا عنص لبق

 ايورلا /فقح دق قوقي اَقَح ىنبر اَهَلَعَج كف رمقلاو سمشلاو
 هايور فسوب 5 ىرأ نأ نيب ناك لبقو «ءاهليوات ءىسجامب

 1 «ةنس نوعبرأ اهليوأت ءىجمو هذه
 كلذ لاق نم # ضعب ركذ

 لق هيبا نع ةرمتعم اس لاق ىلعإلا دبع نب ديحن انثتدح

 فسوي ايور نيب ناك لق ىسرافلا ناملس نع نامثع وبا اسد

 نيب ناك مصعب لقو* «ةنس نوعبرا اهليوأت ىار نأ ىأ

 1 <خنس نونامث 7 كلذ

 كلذ لاك نم ضعب ركذ
 اس لق ىفقتلا باقولا دبع آس لق # ىلع ىب وربع انثدح مم

 0) 201 كسول 2.١ يقوُدَعف ذكتنيح رخو. 6) 82811 2014

 بوقعي. 9) 0 211. 24) (02. ه) ثحدناطو هه

 رشع ىدصحالا. 0 ىنعبي ايققح نوعا ي) 1 ىأر“

 7 هد. دب طقع 66غ 11:126.7 2 اللا :اكينعلا : "ل1

 1112210, 1طن 2130310, 0 ( 2 4/021 ه2ه8) الغ 1عععادأ ز
 7.028: 16 11128: ١ 2) ظلال 0 ىبأ «5أ ىدعمنلا نامتع مبا.

 7) 221 م10 م:26ععع00. 76253 ليقو انكواتع 30 اهليوات (1. 9) طقع

 وتمنع ءاءا1طءغ. ) 12 ىلعالا دبعز طعءدع 801 ىلع, هدصح 4قطل'هنأ



 ضر

 ىع طابسا ىغ ورع اس لاق عيكو نبا انثدح >>« ماقلت

 ملك رصم اوغلب املف غلايعو * هيلعا هيلا اولج لق ىّدسلا

 اوغلب ايلف جنوقلتي 2كلملاو وه ير هقوف ىذلا كلما فسوي

 ىلع اوُلَخَد ايلف «ىينمآ هلل هاش نا رصم اولخْدأ لق رصم#

 ايل لق ىخّبسلا كقدف نع ناميلس نب رفعج آس .لاق ريزعلا

 ء مكلهاب ىنوتكا لاقو اريصب دترا ههجو ىلع صييقلا ىقلا

 ربخا بوقعي اند املف فسوي ةوخاو بوقعي ليكذ نيعمجا

 رصم لها هعم بكرو لاق هاقلتي جر هنم اند دق هنأ فسوي

 ىشمي بوقعي ناكو هبحاص نم اههدحا اند املف هنوبظعي اوناكو

 بقعي رظنف لق اذوهي هل لاقي هدلو نم لجر ىلع ًاكوتي وهو

 اذه ال لاقف رصم نوعف اذه !ذوهي أي لق سانلاو ليخأ ىلا

 #بهذ ةبحاص نم امهنم ىحاو لك اند ايل لق فسوي كنبأ

 كلذب ققحا بوقعي ناكو «كلذ عنف مالسلاب هأدبي فسوي اك
 ايلف ««نازحالا بهّذم اب كيلع مالسلا لاقف لضفاو هنم

 دقو «ر/ هيلع ايهسلجاو ريرسلا ىلع هيوبأ عفر رصم اولخد نأ

 ؛هيلع امهسلجاو شرعلا ىلع فسوي امهعفر نيّذللا ىف فلننخا
 لاقو ليحار ىدمأ رخآلاو بيقعي هيبا اهدحا ناك ٍهضعب لاقف

 تناك ىق ليحار همأ تناكو ايل هتلاخ رخآلا ناك لب نورخآ وم

 2) 02. 211. 65) 15. 1ههو تانزات5 031165 1276550 0012 121103
 © 15 مكيلعاب. 2) [06وانع ©006>* بحذف. ) 02.

 ل 985 م) 02.
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 نبا :انقحح رد: ,اايرععت فا اذوهب :نأك .ريشبلا نأ رك د1

 فسوي لاق. لاق .ىدسلا .ىتع ,طابشا .ننع ورع اس لق عيكو

 قوتأو اًريصب تأي نا هجو ىلع نقلأف اذه ىصيبقب اوبهذا

 مدهلاب ا صييقلاب تبهذ انا !ذوهي لق نيعمجا مكلعأب

 ةمويلا بهذا انأو بكذلا هللا فسي نا هتربخاف بوقعي ىلأ

 ناك يهم دعفرحا امك اقيح رفا تح هوتي كاد نسيسسلا

 ىلع هاقلا فسوي صيمقب بوقعي ريشبلا ءاج نا املف «ريشبلا
 مك _.لافأ) ملا 4 يارا لاه : وكلا يبت اريصب داعف ههجو
 نم ملح يقرب ناك هنا كلذور نوفلعت_ الرام هللآ نم .ْمّلَعَأ نأ

 ؛ ابكوك رشع دحالا نأ © اهآر ىتلا فسوي 27 ليوأت ىقذدص

 <بوقعيل' اولاقف :قوملعي اونوكي ف ام رك ىودجاس رمقلاو ,سمشلاو

 بقعي مثل لاقف َنيتطاَخ انك انا اَنَبوُنُذ اَنَل رفْعَتْسأ اَنابأ اي
 رَخَّسلا ىلا مهل ءادنلا محا هنا ليق ىبر ْمُكَل رفغتسأ قوس
 نب دجا انتدح «:ئيلل هليل, ىلا .كسلذ ا هينا ةلشفا

 دة ىقشمدلا ناحرلا دبع نب نابيلس آس لق ىذمرتلا ىسلل

 ةمركعو ءاطع نع ميرج نبا اس لق ملسم نب كيلولا اس لآق

 لاق .ميعلص .بهللا  لوسر :لاق لاق سابع .ىبا 'نع*, سابعا ىبا ليم

 «ةعمللل ةليل قأت ىتح لوقي ىبر ملت رفغتسا فيس بقعي
 هيلا ىوأ فسوي ىلع عيلاهأو هدلوو بوقعي لخد املف

 2) 831 ربخاف, 18 هنا. 282) 821 ذثنيح هدلول بيقعي. ح
 75.7 6) 02. 4) 801 ىار. ء) 8211 7252 ىتلا

 اهلر ]رثع ؟1005ع عجمان. رم”) ةكقللعصكتسل 710عااتت مل. ع) 0

 لص. - 17. 75. 98 هغ 992. 62 0دد. "طل
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 نأ لبق هيبا ىلا صيبقلاب ثعب نيح فسي جيرب بوقعي قأن

 د سس د ن2 2

 ليكارسأ نع عيكو 75 لاق بيرك وبأ 0 « نودنفت نأ

 اًملو ف سابع نبا نع ليَذهلا نأ نبا نع 8 نانس نبا نع*
 تجاه لق* فسي مير دجال ىلا موبا لق ريعلا نيلصف

 دجال ىّنا لاقف لايل نامت ةريسم نم فسوي ميرب تعاجن جير

 لق ناعم نب رشب انتدح ١ ««ىنودنغت نأ المل ء«فسوي حير

 لق نسل نع ةداتق نع ديعس آس لق عيرز نب ديزي اس
 ضراب .فسوي اخشسرق نونامث قثموي امهنيب ناك هناء. انل ىكذ

 «ليوط نامز كلذل ىلا دقو ناعنك ضرأب بوقعيو رصم

 ِعيرج نبأ نع ناجح اس لق نيسحلا اس لق مساقلا انتدح

 ذتموي © جنيب ناك هنا انغلب لق* فسي مير لجأل ىنا هلوق

 لبق هقراف ناك دقو ء فسي مير دجال ىنا لاقو اضسف نونامث

 نأ الول ىنودنفت نأ الول هلوقب ىنعيو ةنس نيعبسو اعبس كلذ

 هرضح نم هل لاقف لقعلا باهذو مرهلا ىلا ىنوبسنتف ىقوهفست 5

 0011 روب ا ركدا نيرتكلا ملل ةقميح هدلد لح

 يشنبلا نك نأ ' ايلف « ميدقلا كتاطخ يف نونعي رك ميدقلا

 فسوي ةايبكإ هرشبب بوقعي ىلا فسوي هدوبأ ىذلا ديربلا ىنعي
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 © فسويب اوعنص ذأ هيخأ نيبو هنبب قيرفتلا نللو هذخاأ نيح

 فسوي تينا ماه هل أ اولاق كلذ فسوبب مل لاق املف زوعنص ام

 عبج نأب اَنْيلَع هلأ نم ْدَق ىخأ اًدهفو ٌفَسوَي اَنأ ءلق
 0 مس

 ل 5 ناك ربصيو فتي م هنا رد مكقيرفنت تكتب "انيك

 - نأ 30ه 20525 --3

 5ةورمع ا لاق عيكو 95 انكدح* *َ « نينسحملا و جأ 0

 !ذهو اتغدوي انأ ا 1 لق 0 0 0 3 طابسأ ى
 ت0 هسا

 دا م < ن نم د درة

 ىللأ رفغي كا 1 كيك 7 فسوسي 0 03 نيعطاخت

 نع م 0 ةنيفت فسوب فرع املث نيمحارلأ مر وهو مكل

 10 ىسع طايسأ نع ور "اق زق عمكو نبأ كوخ «ه© ديبأ

 هتاف امل اولات ىدعب ىنا لعف ام فسوي مهل لق /لق ىذدسلا
 د

 ىَلَع نقلاف اذه ىسصيبقب اوبَقْذا ملاقف نولْلد نم ىع نيماينب
 هه 3 ع 4 ١

 املو ( َنيِعَمَجَأ مكلفأب ىنوُنأَو اريصب تأَي صتأ هجو
 2 د عر 35 2 0-3 ا

 ل يل ل لا ل
 0 ىدلحم“ لق :بقو 7 نبا "ان لق نشنوي' -ىكرك -«نكوكا

 ناب جبولا تنذأتسا لاق تلح 2 ىنزومهلا بويأ ىلا نع حبرش

 215 :غميف: 2 176 )002 062 .0/5 )2 .02:13 )0 

 ء) طفصع 630. 012. /ر) 111 125 ايلا 1 1 1

 /) 811 ىأز عءدعر1 1ةعا. للصر قان13 أ م1اتخل 1122 ]0205 1. ع. نب سنوب

 ىلعالا كديعر هط 1آطص 1[ةططو ادلع ءغ 1لعدح 1طص 1[ةطط ذص 015ك-
 نسب ناجرلا دبع) 2 2112210 دس
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 لع الخرف رصح لإ اوعجزف عين نك. ىذلا مغلا ةدكتعو

 0 اًنَسَم زيوَعْلآ مم 3 هيلع ا 000 هل دع 0
 ه6 نم ك2- مد 6 د -_نع

 ىتلا د 0 تهتك ا 506 لل نأ

 هلا نك هل انوبز ةيدر مهأرد 56 اهبف مهعم اتيكي ا

 وكأو ليشو « ةراوغلا قلح كتسناك لوقي ميهضعإ ناكو هردحبصل

 أريونص ترناك مهضعب لاقو انوصو 0 كك مهضعب لاقو كلذ

 نم كلذب مهيفويو © مهل زواجتي نأ فسوب املأسف لبق هب

 الو كلذ لبق نيترملا ىف مهيطعي ناك ىذلا ّلثم ماعطلا ليك ٠

 هللا نأ انيلع قدصتو ليلا انل فواف هل اولاقف مهصقني

 نع ورع ع لاق عيكو ىبأ انتدح « نيقدصننملا ىزرسجب

 دا ني ام للسنب لق .انيلع ىدصتو ىدسلا نيع؟طانسا

 انيخا درب انيلع ىذصتو كلذ ىنعم نأ ليق دقو ةيدولاو

 0 نك انكعج «نيقدصتملا ىرجي هللا نأ /انيلا ؛5

 نملك امل مهنا مكذ لق قاحسا نبا نع ةملس آس لآق

 0 اب مق اًيكاب مد اع هسفن هتبلغ مالكا 6

 ا دب يدب ىلع نتلأ 1 بح

 ©) له هيلع. 62) 75. 88. 2 821 ةرارقلاز 22عط. رئارغلا ا
 ةعملع لابو. 2 834 هلم 5. م. 2 18ه كلذب. م) 9م.
 كا عر كاملا حكموا /) "5. 2) 0م. 8211: 0

 311162 بفسوبي 210 وه.



 م

 نم ظق !ةعاس 'هلاف دتظ عا امو للك ىيبنك تاما كلا لقا كن

 .« هلذنم ملتح قليلا" ىغ» وسلم نع نفقوت' ىدع ناعم! قال

 نفاع نب كرابملا  قسع ةملس ان لق نيم نيا انكنح

 ةتشثبنأ لق ىمايلا فرصم نب ةحلط نع دزالا نم لجر نع

 ام بوقعي اي لاقف هل راج هيلع لخد قاحكاسأ نب بوقعي نأ

 كوبا غلب ام نىسلا نم غلبت رثو تينفو تيشهنا دق كارا ىل

 هسكذو فسي مه نم هب هللا ىنألتبا ام ىنانفاو ىنمشع لاق

 لق ىقلخ ىلا ىنوكشتا ©«بوقعي اي هيلا ٌلجو رع هللا ىحواف

 كل ترفغ دلق ىف لق ىل ةاهرفغأف اهتأطخا ةئيطخ بر اي
 هللأ ىلا ىنزحو ىتب وكشا امنا لق لثس !ذا كلذ دعب ناكف

 قييم لبع نو ورع انكدح 7١ <« نيبلغت 8 ام: هللا نم هلخأو

 ناك لق نسل نع ماشع نع ةماسا وبا آس لاق < ىلمآلا

 ةنس نونامت عجر 7 ىلا بوقعي لكذع نم فسوي جاخ © ذنم

 «برقعي نم هللا ىلع مركا ةقيلخ ضرالا / ىلع ام < هللأو

 اهلا عوجرلاب رصم نم هبلع اومدق ىيذلا هينب بوقعي رمأ متت

 ايت اهلي 8 لعي هلل حور نم اوسَقْيِت الو هيخأو. فسوي نم

 4) 1ه بوقعي ىلا. 645) 831 رفغافخ. 2 9ص. ةه. 4) 1ه كَم

 م) 0دج. 201. ركز اللص اصقعاتا دجور و00001 ع0 زم 2113 20100

 5221-21 1223 2. |, 3 1م5© 01100116 "يلف الل 01

 /) لص 20014 مكيلع.



 عع

 ليبس هظفح ىلآ انل امم هظفحن نا كل اًنيض امنا انا كلذب

 ةيرعلا لها لّسأو هتقرسب «قيتسيف ىرسي هنأ ملعن نكن رثو

 ةلبقم اهيف انك ىتلا ةلفاقلاو ةاهيف كنبا قرسف اهيف اتك ىتلا

 00 ا ا ال ا بلا بخ عع انعم طم“ نف

 هل لقا ليبور فّلختاو نيماينب «4ربخ هوربخاذ مهيبا ىلإ اوعجر#

 2 زالوا مهر رودرا الما :مكسفلا كل كالوس: لب

 كف دس نإ دلل | 22 دلو دقت نم ىاتدام» لع يتق

 اب لو بوقعي مهنع ضرعأ مث مليبورو هيخاو فسويب اعيمج

 نم هاتيع تضيبأو 2لجو رع هللا لوقي* فسي ىلع اَفَسأ

 وب هونب هل لاقف ظيغلاو نركل نم لم ميظك وهف ن كلا 0

 د ارسل ف لل كلك دلوخ وعمال نوح رذعما نما ديلا -اوفرطتا

 لوبخ# مسلملا فنذ نوكتا ىتح هركذو هبح نم 2تفت الف فسوي

 بوقعي مهباجاف تي نإ اتينا امرع *كذوأ هكبسحج "نك لققعلا

 نم ْمَلعَأَو مكيلا ال هللآ ىلا ىنزخو ىَتَب وُكشَأ اَمْنا ”لاقف
 اك اهليراكا نأ فموي .اَيَور قدلض نن نومكعت ال م هلأ ده

 امد لق ديجي ىبأ انكثدح كقو «هل ليكاسنس متناو نت

 دجو غلب ام ليق لق نسل نع ديزي نب ىسيع نع ماَكَح
 نم هل ناك اف لق « ىَلُكَف نيعبس َدَجو لق هنبا ىلع بوقعي

 2 834 قرسيف. 8) 0ص. 831. ) 831 ربخ هناو. 211
 ربخ» 2 4) 831 ذص صقتو ةلقنغ عيبا. - 1. و. 8و. /) 9ص صب
 2] 12 ليبورو نمايني هيوحاو بسوي. ., 4) 824 انرج-. )0:
 لوو ذك 170 وقوم... )1 رغفتو 811 ربعت 5. م.: 260م) 0
 هع 101. 785. 85. 2) 18 توفوز 102. 1 يلا كا 5 30

 86. ) 881 الكس.
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 ال مننا اوارو مهنم ذب رثوأ ةنوحا مكح راضخقا نما هلا

 مهنم لذبب هديلخت هتلسم ىلا اوراص «مصيلخت ىلا هل ٌليبس

 اًريبك 1 نأ يعل اهي, اكين ف اولاقف هانا هنيطعب

 لاقف كلاعفا ىف نينسكملا .ّن وم كارت انا هَناَكَم انو 1

 5 انعاتم اد 0 ل 0 نأ هللآ 02 © فسوب م

 سكي لملف "9 ديقسي ايري تحت نإ* نس 0 0
 قالطا نم اولأس ام ىلا ءماَيا فسوي ةباجلا نم فسوي ةرخا

 ؛0 مكيلع ذخا نق مكابا نأ 0 ثا :نوعمش - هنا ليق كقو

 انثي طاع ناذلا نيمايس رايح مضاد نادل اقوم

 ا لك فينو ق متطرف ءاَم ةرملا هذه: لبق نمو نعيم

 د 0 جرش 0 ا ٍِ ندم ى ل 0 انأ 4 صر

 15 نم ىنعنم نم برك 72 ىلا هللأ 0 وأ كلذ ىنعم ليق دقو
 ا ا ا د 227 - لال | ول

 كنبأ نأ انابأ اب اولوقف مكيبأ ى ا اوعجنا ىخأب فارصنالا

 عاوص ىنأل اَنُملَع اَمب الا اَنْدِهَش اجويف كج رنيم ا

 نوينعي َنيظفاح ٍتيَعَلل 5 امو هلحر ّ لأ دجوي مم كلما

 ©6) ل1 يتتسيلتلاو هوم نك 1201 16) ١5 7572 الع ا

 1856عع0. ةدك 12. 2) 020: كم7 ؛ 2) كت 2021607 جتلسم نم.

 7) (002. 601 10عرس عسل ع ف. ت) لص ععم». /) "لص 20014 جهل
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 رث «هيف رقنف عاوصلاب اطد فسوي ىلع اولخد اًيلف اهب ٌنخونف
 رك كك نحل ادع ىاوص' نأ لاق رق هنتا نما 6 ةاندا

 اهعبتت ايلف هوهت بف ملك حاب متقلطنا ا الضجر

 كئكعاوص لس كلملا اهيأ لاق مث فسويل دجحاسف ماق نيماينب

 لاك 15 درسوا ىخ وهلا" 3 هرقنفا وه نيا ئخا نع الف

 لاق قذقنتسي فوسف ىنملع نا هنف تثش ام ى عنصأف

 كلملا اهيا نيماينب لاقف يخ رث ًاضوت مث ىبف فسوي لخدف
 ىنذلا نم قحاب كربخيف * !ذه كعاوص برضت نأ كيرا ىلا

 وهو نابضغ ءاذه ىجعاوص نأ لاقف هرقنف ىلحر ىف هلعجت هقرس

 10 11 لا رادع ىكاط نع ىلتستا فيك لقي #

 اهيا لاقو ليبور بضغف اوقاطي ل اوبضغ اذا بوقعي ونب ناكو

 لماح ءرصمب ىقبت 29 ةحص ئحيصال وأ انكرتتل هللاو كلملا

 ليبور دسج ىف ةمعش لك تماقو اهنطب ىف ام تقلا الأ

 هسن ليبور بنج ىلا مق هنبال فسوي لاقف هبايث نم تجرخ

 5 بهذ رخآلا هسف 2لكحاإ بصضغ !ذا بوقعي ونب ناكو 5

 ودق ١ نك اربلا نلبلا "اذه ى "نا نع ىم ليبور لاقف

 اا 102 رو لور ايلضعم وقفل م لوي لاق
 هللا ليلخ نب هللا يبذ نب هللا /ليثارسا هناف يقعي

 فسوي سبتحا املو لق ءاقداص تنك ؟نَّذا تينا فسوي لاق

 ه) 21 هفرعدم 8. 2. “ملم. مع ديلع رق 0( اذذللا هاحرأ.

 مه 8:3ععع0. هده. 2/) طرا ةللماو : «دكنلا 31126 ه) 1

 ةدلبلاب, 5ج0 كا 8دعط. انك 260. رك) 18 ىرسو ل. ©: آ]ذ ار

 3 انأ 26م. ىم) ةثدمطو ءم00. نأ !ذأز لك ذأ.



 ار

 لبنك نم هل أ قرس كَ قرسُي نأ «ةئثنيح فسوي ةوخا

 انهنبص قوس نراك فسوي, نأ ليك دقو ٍ ©« فسوي كلذب نونعي

 «كلذب هوريعف هرسكف ةهما ىنا* هدج

 كلذ لق نيران

 لك 'لضفلا (ىب ضيفلا اسيا ل5 ضرتضسا ندع 2 نك سس

 نرسل لا رييج نيب جيس ب نمو ا
 همأ ىنأ هدذجن امنص فسوي قوس لق لبق نم هل 5 ا ليقف

 ىلقو 2 «كلذب هنوييعي هتوخا ناكف فيرطلا ىف هاقلاو هرسكف

 ناكر لق ىلا :يدعجم لاق ”نيييرخا نوكبا داني لإ كييك ا

 ؛0 هوريعف < هأابخ قوع ىلا فسوي رظن ذأ ماعط ىلع بوقعي ونب

 فيو مسقنا ىف رسأف ليق نمورف حا ضرع دف يسبق
 ام ْمَلعُت هللاو اًناَكَم وَ ْمُنَنَأ /لاقن منم* كلذ عمس نيح
 <لوق «مهل كلذ كبي رثو بذللا نم نيماينب اخا هب نوفصت

 ئىّدسلا نع كا نع وربع اني لق كيكو :نبا انكرخ ١!

 دو عروهظ تيعطقنا مالغلا لحر نم ةقرسلا تنحرحتسا اول

 راذه تذخا ىتم ءالب مكنم انل لازي ام ليحار ىنب اي اولاقو

 مكنم مهل لاوي ال نيذلا ليحار ونب لب نيماينب لاقف عاوصلا

 يف عاوصلا اذه عضو ىةيربلا ىف دومتكلعاف ىخأب متبهذ ءالب

 مارحلا ركذت ال اولاقذ مللاحر ىف مهاردلا عضو ىذلا ىلحر

 2) 17577, ١) 6) 12 طقع عا 1 7 هرصن 2 ظلال ءاتكحف بفروع

 وأ 1لعيم نن00 ؛كت. ملذ ع 8ةعاتد. 762515 نم ماعطلا ايدك ناك

 ءا قظفلل ةدثالا 62) 0 مق: .134:١ تت 753951١2006

 ءىمدز., 8101 مهنر 00 مهلوق». ل فيلا اف م ةيوبلاب.
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 نم ىلا كلذ هلعفل ملسي نأب انمكح ىف هوارج اولاقن كلذ

 نع ورم اند لاق عيكو نسبأ انتدح « هقرتسي ىتح هقوس

 2 65 نو 5212

 هل 0 دا .هواوجب امف .ءاولاق لق: ىّكسلا نع طابسا

 نيمهاينب هيخأ ءاعو لبق موقلا ةيعواب فسوي أدبف <« مسلآ 5

 ١ «دشيتفت رخخآ هنال هيخا ءاو نم اهجرخاسا رث اهشتفف
 ديعس اسد لاق عيرز نسب ديزي آس لاق ذاعم قدي ىعب :انكجح

 هللا رفغتسا الأ هعو ىف رظني ال ناك هنأ انل ركُذ لق ةدانق ىع

 ام للق موقلا رغصأ ناكو وخا ىقب ىنح هب جهفرق امم اًمثأت

 ثيح اوملع دقو الآ ء هثبتسآف م اراد نك اذه ىرأ

 اًندك كلْذَك 5 ءاسعو نم اهجاكتسا م عتياقس اوعضو

 مك ىا ىعي.كلتلآ نيد ىف: هاسخأ ٌلْحَأَيل ناك ام فسويل

 0 د يو عا رفقا ' ةياصقو رصم قتحل دنا

 هللا 4كديكب هذخا هنللو قرس امب قراسلا 0066 نأ هكاضقو

 عسفنا بيطو هيلع غيكح هتوخاو هواقفر ديلساأ ىتح هلوو

 هاَحخأ ْلخايل ناك ام هلوق دماج نع مج ىنا نبا نع ءعقرو

 لاقف فسوي اهب لتعاذ هل هللا اهداك ةلعب الا كلَمْلا ىيد ىف

 «) لاق هدم. 881, اولاق همن. 12. 65) 119. ج4-:و,. ب 2:0 ةءوب

 لد مصقاع نيلاظلا ىرجن كلك. 6 26 62/66 انا

 هب ريشساف, 158 هيبه سات. - 5ءودعمو الأ ذه 8181 مدتسم

 ةتماطتسم 2 ]ئطصوعتم لعاعكطتسص هو )2  211 ديك دخا
 '1م ه2. هَل 560. ءتانزان5 100 ىلاعتو كرايت



 لالا

 تناك اهنا اوهعزو عاوصلا وهو كلملا ةياقسب رما مث مهل لمح
 «١ذا ىتح لهما رث نيماينب هيخا لحر ىف تلعجاف ةضف نم

 ىدان مث اوسبيتحاو اوكردأف عب رما ةيرعلا نم 2 اونعماذ اوقلطنا

 منن ل هليسر مثيلا ىهتناو < َنوقراَسَ مكن ريعتا اًهنَيَأ دانم

 5 ىسحتو مكليك مكفوذو مكتنايض 4 ميكن ملا نورسك ذي 5

 ىف انيلع مكانلخداو « مكريغب لعفن رث ام مكب لعفنو ملكزنم
 امو قي ذوق, عيل ةلقانك وار ةموح نكيلعجانل لصو# انتوا

 اولاَق «مكريغ اهيلع متي الو * اهاندقف كلملا ةياقس لاق كاذ

 «# نيقراس انك اَمو ضرألا ىف دسفنل انتج اَم متملع دق هللا

 10 لاق ثراخل كلذب ىنتدح 21 5 9 ٍلوقي دماج ناكو
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 2 52 21 تر 161 2) 2236660: هن م

 رز لع مانعتا ءه0عج لا |امكر تالا ملساف. /) 10ع01 5ءعاتتت 01152 12

 801 مستر 2111 جا110206ع 0ع عم 235ع0. 2) ال5. 55. 6 'طص هدمب



 خل

 "0| ) كلذ ليوان ةرذب كسي بخ ايلق «ليملا بيدك

 لاق ىذلا نأ كلملا ملعف فسوي هل لاق امب همبخاف كسلملا

 لك 0 | اننح ىب قيتتا لك قح كلت نم نسوي

 هلوشتر كلملا ىنأ امل لاق. ىذسلا نع. طابسا نع ورع اند

 نأ كلملا ىلا كعدو يلوسرلا داتا املف هدب ىنوتُّتا لاق هربخاف 5

 ةوسنلا لاب 5 ملاسف كبر ىلا عجرأ ءلاقو هعم ٍيورخل فسوي

 ىالشلا لاقا ميلع نفديكي, ىضر» نأ: نهيديأ نعطق .ىناللا

 كلملا ملعي نا لبق ذئموي فسي مخ ول سابع ىبا لاق

 ىذلا 1#ذه لوقي ةجاح هنم ويوعلا سفن ىف تيلاز ام هنأشب

 عمج فسوب ثلكنع نم كللأ ىلإ لوسرلا عجر املف « ىنأرمأ دوأر 10

 فسوي. نتادوأر ذا نكبطَخ ام < نهل لاقف ةوسنلا كّتالوا .كلملا

 ذأ نكبطخ ام ىهل كلملا لاق امل لاق ىّدسلا نع طابسا

 نم هيلع انملع ام هلل شاح نلق هسفن نع فسوي نتدوأر

 لخدو هسفن نع هتدوار اهنا انتربخا ريزعلا ةأرما ّنللو ةدس 5
 اع نم

 ةحلأ صخحصخح نآلا فئنيح ريزعلا ةأرما تيلاقف تيبلا اهعم

 للك 2 لكك يقناملا نيل ننناو ةسفنا نع هتدواوب اا

 تا لا راد نيب تلح يتلا لعفلا لذه
 اال 1 لا قطا لعمل ةوسنلا ناش: قف :تلسا ىلا

 (ر َنينئاَكُن نيك ىدبي ل هلآ نو ليعأر هفجوز قي بيغلاب 20

 مز 66 11 27) ظاللآ عالج 10كءءدصأ ىلإ -2) 5. 55ه. 2) طش

 دهن 2 الد 5-52 ميز ا



 ام

 نينس عبس ىجاسلا ىف فسوي كرثو نينس عبس ءالبلا بويأ

 َُ مث 64 نيينس جيمس عابسلا 2 لو رصن كري نلعو

 قف“ ورع ااس لق عيكو' نبا نقد «ةنلاه امور سار رت كلل

 كلما ىرأ ليحو زع هللا نأ لاق دسلا نع طابسا نع نيب

 ©ند سدود د6

 5 عبس نهلكاي نامس تار هَ عبس قأو ف تحفلاه او همانم 3

 س0 ع د -

 ةريكسلا ا / تاَسباَي ريكو وبصا تالبنس 7-3 فاح

- ّ- 
 ن0 )7 ةسد 0 -

 نبأ ١ 5 نايسن دعب ىنعي 0 نعت فسوب ةفملا 3 0

 10 0 يح فسوي أف ةرياسراف 5 لوفي ”و 255
 مسمع -

 فاّجع َعْبَس َنِهَلكَاَ نامس تاي عبس ىف انتْكأ فيدصلأ

 ظامطل ىار كلما ناف تاَسِباَ َرَخْأو ٍرْصُخ تالُبْنَس عّبَسو

 0 نع طابسأ نع وريع اس لق عيكو نبا انتدحت «دمون

 قئاسلا قلطنان ةنيدملا ف ىجسلا نكي ) سابع ىبا لق لاق

 15 «تايآلا ناهس تارقب عبس ىف انثتفأ لاقف فسوي ىلأ

 دانت مح يضع اند لك دوري انقاذ نامه جف اب [ 30

 ر/ فاجتلا تالا بيصاخملا ناهسلاف ناهس تارقب يفد انيك
 2 2 3 دهو 52

 رخآو ٍرْصْخ تالبنس 0 هلوق 4 + نودكلا لوحيلا نونسلا نم

 نهف كاما اماو بيصاخملا نونسلا ىنهف رضخل اما تاسباي

 2) 8211 م20 عبس ءالبلا فسوي باصا امل لوقعي

 ىيضنس ( 65) 175. +43. © 175... 8 4852202 .5" )2. 
 46 : ل د1 ليزاهملا. ير ©6000 29 م: 0

 بودجحلا,



3-2 - 

 - ر نم 7 |[ كف كاامبف رَخآلا ام اأو © ارمخ ٍحعب

 نع 09 ىبأ ىنعي 0 نع لكضصُف بأ + اند لاق عيكو نبأ

 فسوي ايتا نيّذللا نييتفلا ىف هللا دبع نع ةيقلع نع ميفاربأ

 انك انا الاق 0 لا امل < هاربتكل ' اناحت انك امنأ ايورلا ىف

 كف كسبر دنع ل 0 1 هنأ 10 نط ىذلا

 كد ركل ا اطيب قنا ربخأف قلما :نننتع

 كوك ' ««ناطيشلا لبق نم فسوبل تضرع ةلفغ د

 ىعبضلا ناميلس نب رفعج "امد لاق زيزعلا دبع :انن لق ثرامللا م

 قاسلل فسوي لق لق رانيد نب كلام نع ملسم ىب ماطسب ىع

 اًليكو قود + نم تذخضنتا فسوي اي ليق لق كبر دنع ىنركذا

 5 تك 'ىبلق ا سنا برام "لاقو :فسوو بف لق كسنح- نلَيظَأل
 لاق عيكو ىنسبأ انتاج «“ ىنبخال ليف خملك تلقف ىوْلَبلا

 رانيد نب وي نع ديزي ند ميعأربأ ئىع نيتك ندب ورع "د1

 لما ف للم“ ينلا "لاق .لاق٠نسابع كببا" ندع ةقركع وع

 ثبل ام لوط ىجكاسلا ىف ثيبل ام لق ىتلا ةملللا ىنعي فسوب

 5 اتنلك «لجوب رغ هللا, يع نلينع نم / سرفلا ىغتبي تبتح

 باصا * لوقي ابه» تععمس لق ىناعنصلا ليّذهلا وبا نارمع 0

 2) نس. ن1! 1) م4: ةلاسر "اه تع" الاس ٠١ ل 2 ةايركلو
 للدرك ملا كرز 57 272:72! ©م ص." ريثث"1 ىسعتاد ىنح

 جرفلا , 1 جرفلا ىغلش ثيحرز 8381. 30 56 116 ١42.75



 مخلي

 0 0 0 زي .ىنانأ ىنا راب 0 م 0 ايأر 3

 50 ام هناسحا 0 اا 00 نم كار انأ ١ هليوأب
 مساع

 و ةلوق نع كاكضلا 0 1 لاق كا اكضلا نع 00 نب ةولس

 ناسنا ضرم اذا ناك لاق هناسحا ناك ام 2 نم كارن انأ

20 6 

 1 داق ماَعُط ديم يبيض س١ عسو ناكملا

 هللا ىلص هريكو ةظقيلا ق هليوأتب امك الا اذه ابكموي
 ساس

 ؛ اللس ىذلا ريغ ىف لكخاو هنع هالأس ام امهل رفح نادل

 « لاقف اهدحا ىلع 2 نم هنع الأس ام ةرابع يف امل 0 هنع
 ١ يي ندم هل حسد د 6 نعد نم ص

 راهقلا دحاولأ هلل م 0 ما نجسلا يَبْحَِص اي

 وهو 4 بلح ىجسلا الخذنأ نيّذللا نييتفلا لكحا مسا ناكف

 فو /ويب رخآلا :.مساو ءاريخ ىسأر قوق ىلرااعتا ركذ ىلا

 ,و نع لودعلاو هاتي ملف اريخ رصعي .مىهنأك ىار هنا ركذ ىذلا

 2لاقف هنع الأس ام ليوأتب اهبخا ىتح هنع هالاس امع باول
2 

 داك ىأار ىنأ ركد ىذلا وضو* اًدمَح دب
 © 25559 عا ع

 «) 0م. '1صر 12214. .82) "له م50 5هن0: لاقف ىرخا ةرابع ىف

 هايآ 64) 2-١5 30.6 4 الض عا ظدلككست هر 0ع تلكحا

 مرا توتحر 27 72 ككلخ ااه ككل. 2 22 2001

 دنم ريطلا. رز 2( 2811 طقع عاما اة 1165 قضت 5

 قوبدو را لا (قس» 12 (قنسز 12 110116 ومنز

 1 بنر هدد ءااورسل 7 11: ىسن.ا ىلا دنتفتر لق كنا 7
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 مام

 5 2 ل علا مس جا

 ام كعب نم هل اكك مت لجو ع هللا لوق كلذف ىدنسيدح
 و
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 ةمركع نسع دوأد نع عتيراكيلا ا لاق عبكو نبأ انتدح

 فسوي سبح املف «نينس عبس لق نيح ىتح هننجسيل

 سيل لحنلا نكسلا دعما لخدأ ةويزعلا هبحاص ىكسلا ق*

 نيلي رثقو ربكالا رصم بحاص. كللا نايتف نم-نايتف' هيف

 لا اعلا لحامل نك اهقتجا ١ ناوزلا "نبال
 ىكسلا ىع طابسأ ىع ورع اس لق عيكو ىبا انثدح «هبارش

 همسي نأ كيري هنأ هغلب هزابخ ىلع بصغو كلملا هسبح لق
 امهسبحت كلذ ىلع هألام هنا ىط هبارش بحاص سبحو هسبخ

 003 للا دمر نتتو لكي رع هللا ليف ةلذف اًعينج

 0 لاق و نسبأ 3 ىتدح اميفذ < لاق فسوي لخنذ املف 5

 نكسلا  فشوي, لسخ د5. انل,.لق ىئدسلا .ىنسع ا طابسا . نع ورع

 مله هبحاصل نييتغلا دحا لاقف مالحالا #ربعا ىنأ لاق

 نأ ريغ نم هالأسف هل ءايارتف ىناربعلا دبعلا اذه برجنلق

 2) 0م. 10. - 2 لعاط0ع ليسخد انك 12 761511 2205

 201560 4) 602 1211 61 ت) 125620104 كي 2

 6) رىر5112011135ءالاتتلا 56 50121213556 '. لح 23 ايأرتف 22 ايعارتف

 06( ايناكت م. نمر 5..1) ةهتطعجلات2 51غ, 000٠© نط 9

 عالم



 زثامه

 هيف ىنتتل ىلذلا نللْذف تلق ىدسلا ىع طابسا ىع لمح“

 ليوارسلا 2« لح ام دعب لوقت * مصعتساف هسفن ىع هتدوأر دقلو

 ٌلعفي مل نَمْلِو نهل تلق مث هل ادب ام ىردأ ال 7 مصعتسا

 اا ال نم اًهغعيتو ئعتلا 2 85
 بر ءالاقف هير ةيصعمو انرلا قل يبجسلا "5 10
 ع 05 0 0 ؛ هيلا ىنّتوعي امم ىلا 0 نجسلأ

 ىنجاسلا تو لاق قدس ٠ نع طابساأ نع 2-5 نئب ورع اند لاق

 0 هيرب ثاغتساو « انو أ نم ءبلأ ىتنوعدي 0 و بحأ

 ن٠ دعم

 نم نكأو نهيلا كيا ناقتيك ا يبع فرص لاو لاقف لجو

 10 هنع فرصف هءاعد هل باجتاسأ هنا 1 ع هللا ريحا نيلماجلا

 دعب نم زيزعلل ادب رث «ةشحافلا بوكر نم هاكنو 2-6

 شمخو هربدلا نم صيمقلا لق نم ىأر ام تايآلا 4نم ىأر ام

 امم فسوي ةءاربب هملعو نهيديا ةوسنلا عطقو هجولا ىف

 ىنلا ببسلا نا ليق ىقو ءاًقلطم فسي كرت ىف هب /فرق

 ؛ةوربع اند لاق عيكو نذل هب انقحح لم كلك ى ول !نياملكا 0

 اَم لعب نم مهل اَذَب مث ىدسلا نع طابسأ نع لمح نبا

 ناب ارا فارسا قس سكك ئلْخَنَي تاّيألأ اول

 هيلا رذتعي سانلا ىف 0 5 ىناربعلا نيل اذع

 رذتعا نا قيطا تسلو هسفنا نع ةندوار ىنأ ةبكلا

 تر ©20 2 تر 000 ىصعتسأا. م) [5. 33. 4) 0م. طع

 ه) 1عءااسع 1506 240 ورسهع 1. 125 2 1ةعاتت73702 01136 163. ا

 ءممدت افليطمأ 101! ا (516ر) ظنك اي ١ . ١ كتشلا نأ ليقو

 «05ءزل7 هوب ةذطأ“. ر/) 881 فذ.
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 ملمع

 ويزعلا ةأرما تنعمس املف 2 «بلقلا باصا ىنح دليل بهل

 كلذ اهغلبو فسوي ناسشو اهناشب نينيب « نهتّدحتو نعركمب

 0 ا رع نتكتسل اكتم _نتيل .تدنتعاو . نهيلا .تلسرا
 تطعاو اجرتأو ايارشو اماعط نهيلا تمّدقف اهنيضحو دئاسو نم

 ناميلس ىتدح هدانا هب عطقت انيكس نهنم ةدحاو لك ه

 ةيلطاك دا ان لاق تيلصلا نك قمح اند ل5 زابلل نبع نبا

 كتم ني تَلتعَأَو 0 ندا 5 لما ى نيصخح نع

 تطعاو اًجرشأ ىنهتطعأ لاق 0 اًميكس نهنم 0 00 و

 نهب كلذ زيزعلا ةأرما تلعف ادلع اي نوسم. :نيحاو. لكك

 نم ىذلا سلجلا ريغ سلو تيب ىف فسوي نسلجا لاقو

 نهملع فسوب جوخ نِهِيَلَع رخل فسوبل تحاك نولخ ةكفف

 نيكاكسلاب نييديأ نعطقو هنمظعأو هنربكاو هنللجا هنيأر املف

 نلقو عرتالا اكهعت نعطقي نهنا أ بسك نحو ىهيديأ ىف 5 ىلا

 املف « ميرك كلم الا اذه نأ سنا اذه ام هللا ء داعم

 اهنرظن * ةرظن © لجأ نم ما 4 علق نشل ام نهب لاح 45

 زيزعلا ةأرمأ نِليق طخ نهتفرعو ر“ نهلوقع باهذو فسوي ىلأ

 توقا اهرمأ نم نكنا ام نعراكناو مدسفن ىع اهاتف دوارث

 تلاقف اهسفن 0 كايأ اهتدوارم نم ناك امب نمل كلذ كنع
 هده نه ةهمصد - 0 20

 / مصعتساف 59 وع هتدوأر كَقَلو ه بث ذ ىنَمُْمُل ىنذلاأ نكلذف

 نب ورع ا لق عمكو ىبأ كو «« ةليوارس لح ام لعيب 0

 تر ©. طرللا نا ل ١ 217822. 2 2 :اهاح 2: 2) 15 ءلف

 نيهعطق. 4) 814 لقا.  ر/ي) 811 200:16 اهنم. ى) ع
15232 ( 1 510 



 دمع

 0 لل | 3 ص ا ع :

 ملكت لق سات نبأ نسع ريبج نب كليعس ىع بئكاسلا ىبأ

 بحاصو فسوي كهاشو نوعرف ةنيأ ةطتقام نبا © راغص 8 مو ذعبرأ

 وه ناك ىنهاشلا نأ لبق ىلقو «“ ميره ند سس 06 ميرج

 5 « هربذ نم هدقو صيميقلا

 ,نىسبع ىتلدح لق مدداع قا 1 لو ورع ىب نو ىنتدح

 ليو لجو رع هللا لوق ىف كفاح ندع جيجأ يأ 0 ندع

 ةداهشلا كلتف ر.بد نم 9 0 لد اًهلعأ نم لاش

 «0 لسيتعارل :لددربف نم كنف تسوي ضيق ةارفلا 0 ىأر املف

 اهسفن كىلعا كايا اهتدواره. نم كاينم ناك اما. دذإ كك

 تنك كنا كبنذل ىرفغتسا هتجوول لاق م نحال: ةكذد لك

 زيرزعلا ةأرمأ رمأو فسوب نمآب ءاسنلا تدكو « نيئطاخل نم

 45 / ىلقو م ملف اهسفن * 2 هايأ اهتادوا 0 مصعض ةءبددمب

 نم 32 هم

 ليضو: ىف ابج اهقعش نك سفن نع افادف 5 ثوارن زيوعلا ةأرمأ

 نع بلع نجح هت لجل ايلكا فاعل دو سلا
 اند لق عيكو نبا انتدح «هباجحو هفالغ بلقلا فاغشو اهبلق

 0ر0 نع 00 نع تا نا

 « ليخد لوقي بلقلا ناسل اهل لاقي بلقلا # ىلع ةدلج فاغشلاف

 ه) طووععع0. هدم. 1ص. 4) كب. ببق طخ طقع 220 20016 بهارلا.

 ©) '1ه ركذو !كف.. تر للط كفك ف. )ا ظل كك 12 قلع ىسع.

 /] 5.30. 222526 ععفلا هرك 12 < م كم
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 ةقفسم 2 يرافق سفن نع اهتعفجت ”ىسفت“ نع ”قيدوأر هنأ ملأ

 تررمقو تيباف 3 ىبسُفَن قنكداوز ىح لب فسوي لق دصيف

 ىف اذه نايبت اهمع نبا لاقف ىصيفق نقشف ىنتكرداف اهنم

 قواك (تسلطلا لبق نما دعا 2 نكيمقلا“ ناك -ناف "ضيقلا

 ]2 0120111 قفا للا نك لك سيمقلا ناك نأو نييذاكلا :
 نم هنأ ءّلاَق وربد نم 1 0 سصيمقلاب قاف نيقداصلا

 2-6 6 وه 52 تا 2000

 ىرفغتساو نق نع ضرعأ فسوي ؛ ميظع نك 1 نك ديك

 نبا نسخ, ىقدح ١١١ «نيتطاخلا نم" ننك كنا كبنْذل
5 

 3 1 نامل كرك كرم" لي دلاردقبخ نم لع ةراتغ

 هركذي نأ ديري فسوب نك ام لاق اا فوت نع قناحكسأ

 وأ 0 ا الأ اوس كلهاب دارأ نم ءارج ام تلآق ىتنح

 «ىسفن نع ىنتدوأر ىف لاقو بضغف لاق ميلا باذع

 هضيق ناك نأ اهلعأ نم كهش ىذلا نهشلا ىف فلتخا ىقو

 ثركذ ام مهضعب لاقف منيبذاللا نم وهو تقدصف لبق نم لق

 ىف ىور .تقو «نهلا :ىث ايسبتح ناك مهصعب لقو ىذدسلا نع اك

 نافح انني لك تمنح ىدب» قست اتتدح "ام" هللا" لوسر نع كلت

 كيعس نع بئاسلا نب ءاطع ان لق دايح اس لق ملسم ىبا

 لدا دو واللا نع ندتع بأ نسازيتجا با
 عيكو نبأ انتدح © فقسوي  نفاش مهيف ركذف* ع 7

 ي) © 12 )2  5 26: 2 12 ط5 022. سصيفقلا. 2) 81

 مرا 5 ا قل و 2م 2 175: 287 كنا 2و: 7) 17

 كيعر 22314, ة56 ءا21123 5613158231 5 ىسوم نب هللا ليبع

 ىسبعلا ماذاب ند 9 م نيقداصلا نم وحخو تبيذكف 2



 |ةامأ

 «هرئالل سلجم اهنم سلجن نايمهلا لح لق غلب ام:فسوي
 نع ديخا ىب جاجحح اسد لف نيك نب ىسللا انتدح

 ىبال تيل لاق 500 ىأ نبا هللا ليف د لاق ميرج نىسبأ

 5 نم كب مه ناك ام هنع عت هللا فوصف «هبايث عوني اهيلجر

 لاق اميف كلذخف 62 هللا هأرأ ىذلا ناهريبلا نم ىار امب ءوسيلا
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 مهين تابراه دير ناهي عار نيحت ا راق ءاليبس ةسوردجحا 1
 لبق هتكرداف ليعأر ةتعبْتأو هنم < هئدارأ امد ارارف تييبلا باب

 هصيق تذدقف هرهظ لبق نم هصيمقب هتبذجف بابلا نم هجورخ

 دنع اسلاج ريفطا اهجوز وهو اهديس ليعارو فسوي ىفلأو

 ايي لق عيكو! جيان رت انكلج ننتك ليحل 8 نا عم بابلا

 ؛5 1تنل اه ديس ان ىديسلا نسمع طابس نيف كيحت ىبب ورع

 هتار اًملف هعم اهمَع ىباو بابلا دنع اسلاج 2 ناك لق بابل
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 كلذ لاق نم .مكذ

 ردع طاوسإ  ىنح قي ني ورخع اضي لاق :عنكو.!ىبا انتدح

 ام فسوي اي هل تسلق لق ءاهب مقو هب تع دقلو ىدسلا

 اب تالت ىدسج نم رثتني ام لو وح لق ك لسع لا ىنسحأ

 نم صضرالا ىلا 2لبسي ام لوا ىل لق كينيع ىسحا ام فسوي 5

 هلكأي بارتلل وه لق كهجو ىسحاأ ام فسوي اب تلف ىدسج

 تقلغو تييلا الخدف اهب مثو دب تيك هنعمطأ ىنح لون ملف

 اًمتق بوقعي ةروصب كوه !ذاذ هليوارس + لكل بهذو باوبالا

 اف كاف سودا يعن دعبصا 2 لع ضيع. نيف. تيبلا ى

 قاطي الالات قى ا نراعلاا لثم ١ اهعقاوق نع :اموودتم# امئاكاو

 عيطتسي ال ضرالا ىف عقو تام اذا هّلثم اهتعقاو نا كلتمو

 بعصلا روتلا لثم مكاهعقاوت ل ام كلتمو هسفن ىع عفحي نأ

 توه منيح روثلا لثم اهتعقاو نأ كلثمو هيلع لمعي ال ىذلا

 هسفن نع عفدي نأ عيطنسي ال يمت لصأإبب 2 (لينلا لك يف

 رخوع تذخاف هئك رداف 5 1 رخل بهذو هليوارس طبرق !5

 هحرطو طقسو هنم هتجرخا ىح هتقرخف. هفلاخ نم هصيق

 50 1 اد د ابنا وج قفار فسب

 نسب نامتع نع ةنّيَيع نبا اند اولق 4 ىسوم نب لهسو 0
 مه نع لئثس سابع نبا نع ةكيلم نأ نبأ نع ناميلس ىف

 2) )55 2247 2)/ 66007 ليس“ و, 11 ءالط ك7" ياه 1 006

 2) 801 لختل تبيعذو.. 2) 0. الص. 62) 16ءوؤ ز> 811: .آذ

 ءا كم7. يب 11غ 2ع 8٠١ 2. "ماو 1. 76.22 )/  283ع 821 اهعقاوير 0ع

 ره اهعقاأو. ى) 1ه ىذا. #) آه 2001+ ىزاولا د ءعوعزو هد 22(



 مثلنا

 نبأ وهو تام موي تام هسناو قير لأ نب ديلولا رصم نوعرف

 د ناك هناو اذوهي هيخأ ىلا ىصوأو © نينس مشعو ةخنس ةثام

 نأو ةفس نورشعو ناتنثا ةرضم دعم ةعايتجاو توقعي 'هقارف

 نأو ةنس ةرشع حي دلعإلا,ةناتاوم, نيجي ريتال تع

 5 رسعسم © بوقعب لوخد ناكو مع فسوي ىلأ ىصوأ معلص بوقعي

 هب ىقأو فسوي «ريفطا ىرتشا املف هلها نم اناسنا نيعبس ىف

 نع ةملس اس لآق 00 نبا انتثّدح اميف اهمساو هلهال لق هلزنم
 ه-ء--ه2 اء لاو 1201 07 2

 انيفكيف انعفني نأ 0 هأوتم ىمركا ر ليعأر قاحسا نبأ

 3 انرومأ نم ةلييسي نك ام ضعب رومالا افو علب وطا )3

 اي ا نبأ هب انكوحكاكف ناك هنأ كلذو اَنَلَو «لضتن

 ليعار هتأرما تترسلا ءاسنلا ىنأي ال الجر قاحسا ل نع 57

 ىنثدح  «ملعلاو مكلل لجو رع هللا هاطعا ةنس نوتلثو ثلث

 مبين ىنا نبا نع لبش اس لق ةفيّذح وبا اس لق ىنملا

 نر 8 متلو ليف ملغلاو لقعلا لاق 4 اًملعو اًمكح هانيثآ دماج ىع

 ص 0 م رف ىتلا / هدأ 0 نم علب نيح 3-57

 هيلع تاركا تقلَعو ريغطا زمدزسعلا أره ليعأر ىو دع

 فسويل ركذت ركُذ اميف تلعجو هنم تدارا ىذلل اهيلعو

 «اهسفن ىلا كلذب قو هنساحم

 ©) 521/1 تتش ىيرشعو. 2 4) 00. 1د ء 2. 2 2 زمكهتأ
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 22. /) 12 كشالا ىسلا علب 821 ىسلا علب. 2
 اهس فن,



 للم

 لق. ىمع ىكاكحخ لق ىأ ىتلدح لق دعس نب ديح ىكدح

 لجر كيلولا نسب نابولا ذكموي كللاو ءرصم نمارخ لع ناكو

 ىبأ نع ةيلس اس لق كيج نبا انتكح كلذك فقيلاعلا نم

 اهتوعرفو رصمب كلما فئموي ناك لق هناف هريغ امف «ىاحسا

 نب ورمع نب نآأرق و 6 ةشارأ نب نآاورق نب دكيلولا نب نابولا

 نب بعصم نسب سباق هدعد ككلم موق ةازخ د فسوبو 0

 مداسالا ىلا /ثفسوي هداعدف 0 00 مع 1 نب 9 نئب 00

 نأ ةيروتلا م ىف نأ ةيروتلا لحمأ ضعب ركذو «لبقي نأ

 بو ردعم 3 ريبعلاو هتوخأو فسوي 0 نم نك علا

 ىذلا زيرعلا لونم 8 ماقأ ةنأو ذةموي * نس ةرشع عبس نبأ 15

 هرزوتسا ةنس نوتلث هل تمت امل هناو 2ةنس ةشع ثلث هارتشا

 2) '18 نيعطقز تهل م. "خلو ةصصب م. سس كمون نك دك

 ناس را تيحورو 8231 5. م. “ه7. ان 26. 0 )6 

 ريوؤعلا و 211 هع 2 رسسعلا 5 1 272) 1 همسأرأ
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 للي

 «رصمب «همفقو ىتح قبأي ال هنم اوقثوتسا هباكتاو

 ىنع .طابسا+ نع دامح نب ورع اس لق غيكوا نبا اانثدج

 ةقفرلا نم اوقرف نالجولا هارتشا امل لق ةعاضب هورساو ىّذدسلا

 انولأس نأ اولاقف ءهيف ةكرشلا 2 عولسيف هانيرتشا . اولوقي .نأ*

 ة.دورسأو هلوق كلذف ءاملا لها #اهانعضيتسا ةعاضب انلق. !ذه.ام

 سب . نتي ادهم - وهاب مم 'هايا مهقيب "كاكف )2ك ركام

 نيرشعب هوعاب مهنا ليقو ماركل نمتلا رثنم .ليلقلا صقانلا كلذو

 نيرشعلا اوذدخاو .نيسفرد ىيمهرد ةرشع مو اهوهسنقا مق اهرد

 تسناك اذا ليق اميف ذئنيح عاردلا نال نزو ريغب ةدودعم

 ه٠: لقأ 1 نا نروح وكت رف انهوح نوعقرا .اطهظرو ديكو ا 0

 امهرذ نيعبراب هوعاب مهنا ليق كقو ةيقوأ تناك :لشموي مهئازوأ

 عاب: خلا ةعئاب نا. رسكذو انهرذ# نرشعو :نينتاب ةوعالا لفك

 نايدم :ىب ناقفع ب بيو ب ةرحدا عقب هركلاما ال

 ةملس ان لاق“: ديح.:ىبأ كلذب انتدح .«مع ليلخل ميعاربا نبأ

 ؛5 يع ملاص نا ندع :بقاسلا نب دمك نع قاكسا نزلا ع

 ىمركأ ةتاومال لاقو اهب هارتشا .ىذلا» اماو «ساسبيع .ئسبأ
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 ©) كص هوففأو (ةاتزم2 م. "ير 1. 6 هةوقتثو)و 211 هةوفقوأ.

 6) مهذو اسف. هز 12 هده. 07366ع00. ©2) 801 ءانعضبتسا.

 ه) 18281 20011 مه سببا ركز نون. ط5. -> يزد ظل عطب لالا

 مع كمل نبأ 2من0 14 رعذز 14 ذموع ءا 4#

 بعو .ءنوفوج (( عقلنا 7866.نرا)لا بيدويو 2 بيوت 501151 بسوي

 ةععتصملسس ط«طوطصطل 4056/76 81/, 57, نتنت 0:0 ناقفع 560. افيع

 122506 2) طرا نمطغز وان35ع 201111 211133 0 12 ]100

18 



 ا“

 «2© ىدسلا نع ركذ كلذك * دمسا وع ىذلا ههماب هادانف ىرشب

 ايا لق الشم: نيافلخ ان لقاىيح نب ىسلل انتدح

 اب هلوق ىف ىكسلا نع عيبرلا نب سيق نع مدآ نب ىيج
 1 ابق. منسأ -ناك لاق .ىارشب

 نع رريظ نيا 2 مقحلا انزلاق دايح- قا نب. ناحرلا دبع اشو

 لاق ىنتما ىتدح « ىرشب هبح

 ءىرشب مالغلا مسا لاق مالغ اذه ىارشب اب هلوق ىف ىذدسلا

 مدراوو ةرايسلا نع لجو رع بح مق 2 «دير اي لوقت امك
 نمتب هتوجلا نب ودعا كابل نما فسن جرختاسا ىذلا

 د1 مديل هاو هلع ولفز لك 2 دودجم هارد نيت
 اويلع ع نأ هيف ةكرشلا عتلسم راجحتلا نم عم حمم ةفيخ 0

 ديحن ىنكدح «ليوأتلا لهأ كلذ ىف لق كلذك هورتشا مهنأ

 ججاذ ىأ نب ىسيع اسس لاق مصاع وبا ىنكذدح لاق ورع ىبا

 اولاق هعم .ىمو ولدلا :بحاص لق ر ٌةَعاضب ةووساو دماج ىع

 اوملع نأ هيف موكشتسي نأ ةفيخ هيلا مهباكعال

 ال هنم اوقثوتسا هباكتاو 2 ليثملل نولوقي هتوخأ مهعبتو هنمثب ؛5

 كلملا هارتشاف ةرشبيو ىنعاتبي نم لاقف رصمب دوفقو
 هه ع

 د

 لق ةبابش امن لق دبحن نب نسأل انثتدح «ملسم كلملاو

 لاق حنا رسب هوكنب لسهاع دع ججت لأ نبأ نع ءاقرو 13

 دلل نلرقي دقرحلا (اعبتاو دب ةاوملحا نأ 2يكرشتسي“ نأ“ ةقيح
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 مدي

 اوقلطنان دلتقت الأ اقثرم ىومتيطعا دق سيلا اذوهي لق «جصي

 ةاعريفشب قّلغتيف رثبلا ىف هنولدي اولعجن نحرطيل بخل ىلا هب
 ىصيمق نع أودر ةاتوخا اب لاقف هصينق أوعونو هيد اوطبرف

 رشتعا نحالاو ريقلاو سكشلا عدا 'اولاقن بلل ىف هب .ىراوتا

 انا 05 ل د ويدمر اج رايز نحنا لق دكسنوك ايكوك

 لظقسف ةام رثبلا ىف ناكف توجع نا < ةدارا هوقلا اهفصن غلب

 ب 3 دوقلا هلق يلع ماقف 0 قو حرص ىلا ىوأ 3 دبف

 أودأر ا مهباجاف © مهتكر دأ ةمححر اهنا نظف كف ةودانف ىكبي لعج

 ىنبتيطعأ كف لاقو مهعند أذوهي ماقف هوانقيف اذ خصب هوكاضري 0

 كرابت ءدرَبَخ مث ة«ماعطلاب هينأي اذوهي ناكو كلتقت الأ اقثوم

 هتروح نتينيل /بلل .قراوهو مع فسي ىلا هيحو ىنغ لاعتو

 ىحولاب نورعشي ل مهو كلذ مهلعفب اولعف ام هب اولعف نيذلا

 «« خدذانق نع ى كلذ ىور كلدك فسوبب ىلا ىحوأ ىخذلا

 روت نب لمح آس لق 2 ىناعنصلا ىلعالا دبع ىب ديح انثدح
 2 3 هع ندا د سع 7 2-2

 لاق أذه معرماب مهنةبنتل هيلا انيحواو ةدانق نع رمعم نع

 2 خب اوعنص امب مهةبني نأ 55 ىف وهو فسوي ىلا ىحوا
 ند - © 2

 0 ا سدت رت رلا كتلي نورعشي البمفو

 هنإ الآ هوكنب ةدانق ىع رعم نع كرايم ا ىسبأ "1 ل كيوس

 2) طنا :الثظت 2 ليعتمجا ١ 2) 18 6 2 يلا ريفشي٠ 6) 5211

 ع( 8 اودارأز 8ةها. 20 75. 15 نأ 2عععررتن 20 © كا (2) 0

 طلع ,ميخار ]م2538 2. بو 1.5 ءآ 7 هةيسيخز م. 1 1, ميكا

 3 581 216 212 علا“ ارز ا 1501. 12, 15. 25: (2) ©: لإ
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 سرح

 ام هيخاب عنص نيح افسوي 0 0 ىذلا ويف لاق تحنام

 «(ٌلكأ نم ا 35 قرسم ُلَقَق قرسي 0 هءطخا نيح#* عضص
0 

 بوقعي دلاو تح ظل فسويب ةوخأ تأر الق رفعج وبا لاق

 هنم 6 هناكم ىلع هودسدح هنع هريدص ةلقو هتلوفطو هابص ىف هابأ

 تا - نه 2 2 5 2ع

 5 نىكانو انم ايبأ تل بحا ةوشحأو تسوجل م” خاضعب .لاقو

52-5 

 لالض ىف اَناَبَأ 71 ةرشع اوذاكو ذخعاملل خئصعلاب نونعي خبصع
 ا

 كرابت هللا دكر دق اب راو ”هروملا نعي ناك ف « نيبه

 هع ءاركصلا ىلا هلاسرأ كايا مهتلسم نم هباتك ىف ىلاعتو

 بوقعي مالعاو هظفح 1 2 مهنامضو بعليو طشنيو ىعسيل

 0 مهعأدخو تكخلا نم ا 5 هنع هبيغ« هنزح معايا

 مهعم هاير رث فسوي نع روزلاو ٍليقلا نم بذللاب ثدلاو

 يف هثاقلا / ىلع ءارحصلا ىلأ هب اوزرب نيح مهمزعو هب مجورخو

 نبا اضدس اه ك5 ءاميف دخت ضل اس 0

 ىزدسلا .نعااطابسا: نع ىرقتعلا ننس ىف ورع انالذ عفت

 15 ةنمارك مهيلع هبو هوجرخاف مهعم فسوي بوقعي ىنعي هلسرا لاق

 هبرضي هوخا لعجو ةوادعلا هل اورهظا ةيربلا ىلا اوزرب املف

 هديرضف اميحر مهنم ىري 2ال لعجن هبرضيف رخآلاب تيغتسيف

 م بوقعي اي هانبا اي لوقيو مصي لعخغف هنولتقي اوداك ىنح

 لع ع ةدولتعي اوذإك !انيلف ءامالا ونب كسنباب عنصي ام ملعت

 ت) .(0ت. 1م 1كم 77-1205: 2) 821 مناكير 2 ار

 هناك. 16) 150123542, 95 85 | 2 اللا مبيهئامض ف ه) 1

 هزمك ديا رز صقل وأ لدفلا" ١١20 12 200 رهو 7 00

 ولف هبرضمف» 2) 10 هاا ةرلتفت ْن



 يا

 اهيلأ .تاناكو «قاحسا دلو ربكا تناكو* قاحسا ةنبأ هتمع

 نم ناكف ربكلاب اهنوثراوتي اوناكو قاحسا ةقطنم 6 تراص

 "00007 سب هيف راقي الا اهلا هلا ناك اهيلو: ندم اهناتخا

 هعيش ءددضحل ناك ذك فسوم هلا للو نيك: بوقعي  ناكو ءامش

 اهيح ا اضالا نم ايش 2لتخا نكي ملف اهيلاو اهعم ناكفو

 بوقعي سفن © تعقوو تاونس غلبو عرعرت اذأ ىنح هاسيبأ

 كلك رف ير لا لس ىدتحا ١اي لاق ءافاثآ هيلع

 انا ا كلاوفا تالت * ةفاس نع بيعي نأ لع ردقا ام

 ىدنع هعدفق نتلآق 2هكراتب انا ام هللاوف لاق* ىدتكراتب

 وأ هنع ىنيلسي كلذ لعل 2هنع ىكساو هيلأ رظنا امايأ م

 ةقطنم ىلا تدع بقعي اهدنع نم بس املف نسلق امك

 حقل تلق رق هبايت تحت نم فسي ىلع اهتمرس قاحسا

 تسيتلاف اهباصا نمو اهذخا نم اورظناف قاحسا ةقطنم تدقف

 2فسوي عم اهودجوف موفشكف تيبلا لما اوفشك نسلق مث

 بوقعي أهاتاو لق تش ام .هيف عنصا ملَسَل /ىل هنا هللاو تلاقفاق

 ملس وهف كلذ لعف ناك #7 نأ كاذو تنا اهل لاقف“ ربخل هتربخاف

 ىتح بوقعي هيلع ردق اف هتكسماف كلذ ريغ عيطتسا ام كل

 ©ت) 1206 2 ٠ ]9ع دج 17 رشكع 2 < ةرضن [ضب 6) 12ءعوأ زد

 كلل كا 2 ل1 دةتيشححا لك ناك ) ]1 22-278

 ل5255 مآ (90015 تشع: || مز ظطالآ احح“ .ىي) طالآ أ

 طوعع 7عتلد 622: 2 22326ءعلتا هده. 1كم.١ .2) الم هيلع.( 2) 1

 ءعرلط ركعشم 20 ن2: طالآ هز طز تزال نم نال



03 

 ام كرتن نا كرمأت كتولصا بيعش اي اولاقف ماردلا «مهعطق يف

 ةءاشن ام. انلاوما ىف ,:لعفت' حراذوأ ءانؤانا يح

 .٠ م« .٠ 6. 0

 ةدالوأو بوععد ركذ ل ع مح

 شاع امهيلع هللا ىلص ميعاربا نب قاحمسا نأ ملعا هللأو اووسكذ

 هذذثام هلو ىقوث مث ةنس ةثام بوقعيو .صيعلا هل كلو ام دعب

 ميعاربا هيبا ربق دنع بوقعيو صيعلا هانبأ هربقف ةنس نوتسو

 قاحسا نب بوقعي رمع ناكو < نوربح ةعرزم ىف هيلع هللا ىلص

 ىسب هللا لكلبع ىنتدح دقو « سانلا نم ©4دحا ر,يتكل
- 

 لف مكسم نت نافع نم. القاع انوفا تنيات ا قير ةجاو ديلا
 را م 3 2-6
 معلص ىينلا نع سدنأ نع تعءيبات“ ان لق ةملس ىسب دامح اد

 و امل ليحار ةمأ نأو نسا وطش هماو فسوي ئطعأ لاق

 دو نآسشو / هنأاش .نم ناكف ءهنضخح هنخا ىلا بيوقعي اهجوز هعفد

 ةملس اسد لق ديم نبا انتكثح ام هنضح' نيناك ىتلا هتمع

 دماج نع ميجت ىلا نب هللا دبع نع قاحسا نبا نع

 نأ ىنغلب ىام ءالبلا نم فسوي ىلع** لخد ام لوا ناك لاق

 «) "م عطق» 2) 20مم كرا عانا هك 004 نورسببستجس,

 4) "111 ه2. ءأا 226698 ةهسقت 6 را او ناسيزارسلا : 2

 نايفاذاحلا و اة نادادزلا ز 1011 0ع 115 36ع22ع ممودوات83. م) ©

 13 عا 235+ ناش“ 3) 12811 اهب,



 ممل

 امك اوقتحاذ سمشلا هيلع ىجاو ةّلظلا «هنع هللا فشك

 نيسلل اس لاق مساقلا انثكح >««ىّلقملا ىف دارلل ىرتك

 ىبأ نىسع رماع نع 0 ىسع زو أ نع 00 وأ اس لاق

 0 هيّدكف :لظلا مود باذع ام ءاملعلا 00 كتلح نم لاق سابع

 دلاخ ىب دامح آس لق شادذخ نب ء مح ىنتدح

 هلو 3 مَلْسأ ىب كيز ىع سيق ىب دوأد "نمد: لاق 4 طابخلا

 نأ وأ انوابآ تبعي ام كرتن نأ كبمات- كتالصأ ءلجو رع

 افلح هنحأ تايني امم ناك لق شن ام -انلاومأ- ىف لعفت

 اضدحا < نايحلا نم ىشلا- قارولا خطيق ملك وا١ مارحلا

 2و كوم ىبأ نع كيف ىأ 0 ان 0 فنار ) ىسوم ىب لهس 0

 كتالصأ 38 يف كلذ تدجو رث 2 اردلا عطق ىف اوبذع

 “«ءاشن ام انلاوما ىف لعفت نأ وأ انوابآ دكبعي ام كرتن نا كرمأت

 ىسوم نع 8 - كيز ا يل عيكو قدا انتدح

 بيعش موق بدع لاق قط منا فنك نبت ع اةليبع ىبأ 5

 ه) له مطد1ع ةيلعر هدننتص ء» 50. هيلع. مر 21ه خليمن, >

 دلانودت 5 ]ا 251 ليهم 2و" هدأ حضأو نب ىيحع هز الآ ء[آ

 1021 قي. . 2) 62-811 17 (1عرم 0 112021: 12 بيذهتلا بيرقت

 7015 م12ع550) طانخلاب 2م ه4 38122415 00. همالطتاتق 521. 271و

 6 1297 طايخل , ونان00 ؟ءاتطح هوذع 211221 615: ناك نكلاكك) لاف

 (510 طيخد ومو اتدحن نراك اظ_ةئاحرو 1121 7

 انو 6 ه6 5هرتناك, 202/22 101. 328, 5. ؟١ طايخأل مدح من هطدغ

 درا كم2 دا 55 هوم 2 6 ف بح )كلم كورومو 1 كودرسمو

 الآ دورمز وأ 205665 ناميلس ىيأ ىب زسيزعلا لبع 01

 كودو و 7 5211 هع 2 طكع أ م 1 رجلا.
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 نبا انتدح >«هذّلظلا ممي باذع كلذف اران جيلع هللا

 نع قاحسا نأ نع نايفس اس لق ناجرلا دبع اس لق راشب

 باصا لاق ةلظلا موي باذع مذخاف عت هلوق ىف ةيواعم نب كيز

 اهوردتبان ةلظلا ةيهك ةباحكس تأشنف هتويب ىف علقلف رح

 ورع نب ليج ىكرح  .«ةفجرلا هتذخا اهتحن اومان املف

 اين لق ثراخل ىكّدحو . ىئسيع انن لق مصاعاوبا اس لآق

 دفاج ىع مج ىنا نبا نع اعيمج , .اكقرو ان لق نسل

 ىنتدح «باذعلا لالظ لاق ةلذظلا مهي باذع هلوق ىف

 نع ميرج نبا نع ٍياَجح ىتّذح لق نيسنل آس لق مساقلا

 ,م موق باذعلا ٌلظا لق الظلا موي باذع مزخاف هلوق ىف سام

 باذعلا لوا هيلع عتق هللأ لونا امل ميرج نبا لق بيعش

 ةفئاط اهيلا يخف ةمامغ هل هللا عفرف ديدش رح هنم ثذخا

 ٌبسف ةبْيط ميرو مورو درب اهنم عباصاف اهب اولظتسيل عانم
 باذع هلوق كثْذف اباذع ةمامغلا كلت نم متقوف نم يلع «هللا

 رب لق. سنوي ىنتدح «ميظع موي باذع ناك هنا ةلظلا موي

 موني ؛باذع 2ليخان . هلوق ىف نمير ىبا لت لقد يفي اك

 هيلا لجو رع هللا ثعب لاق ميظع موي باذع ناك هنا ةلظلا

 #دهجو ىلع ام تقرحاف سمشلا ىلا هللا ثعبو باحس نم ةّلظ

 هلك اوعيتجا اذا ىتح ةلظلا كلت ىلا هلك ءاوجرخ ضرالا

 ©) طءطتصسع 150116 30 ميظع 21 2 )6 .010 25 1١

 نب نانسز 355 اسس دم12 2318. 20 راشب ةنأأ 205663 ذه

 [عالأا1113 ء) 022. 2) +0 62-811 كاط

 أوحرسف ١



 مام

 الد يدل هوما طعو لبا اننا لك ليغالا هب يش سكول
 ىلا نيتما ىلا بيعش ثعب لوقي ةدانق. عمس هنا مناح ىبا

 رجاش نم ةكيالا تناكو ةكيالا باحتا ىلو نيدم لحأ «هموق

 ارح جيلع ثعب عبّذعي نا لجو زرع هللا دارا املف فتلم

 اوجرخ غنم تيند املف ةباكس هنأك باذعلا هل عفرو !اديدشت

 كلذف لق اران ٍغيلع 5ترطم اهتحن اوناك ايلغ اهدرب ءاجر اهيلأ

 أسس لاق مساقلا انثتدح >> ««ةلظلا مهي باذع مذخان عت هلوق

 لق هسشار: نتي رمعم| قدح انيس ىلا ؛# ىتكحت ' لاق. نيستا

 موق ىنعي اوناك لق ءاملعلا ضعب نع انباخا نم لجر ىنتدح
 اًدح اولطع رث* قزرلا ىف غيلع هللا عسوف اًدح اولطع بيعش

 هللا عسو اًدح اولطع املك اولعجت + قزرلا ىف هيلع هللا عسوف

 ارح جيلع طّلس جهكاله هللا دارا اذا ىتح قزولا يف عيلع

 بهذ ىتح * ةام الو لظ معفني الو / اوراقتي نأ نوعيطنتسي ال

 هباكأ ىدانف اًحور لدجوف مهلظ تحن لظتسا هنم بهاذ

 اهبهلا اوعيتجا 21نأ ىتح اعارس هيلأ اوبهذف جورلا ىلأ اومله ؛5

 ه) 0. 831. 2) 14 ترطما. ه) 811 ©« 7 نسل. 2) 4

 ه ط ط. 1. ةنالسمغ اح 564 طنع نايفس وبأ © فرعا, نأ

 00عءع6 111221 5. دار ىب رعم: ىرجملا نايفس اودأو :. دنع

 هنأ 20مء2 526 كي نب كيح#ت : 1112111 ءدغعسقتت لاق مساسقلا

 جاجح اس لآق نيس اند 5ةنتطعتع ةهانأ1 ع2

 6 0مم. 15ه ك 2. رك) 2 اوداقنير 821 اوداقبن, 12 اورافتير 14
 34 16ععررز . ١ 2 223600: هن. 2111662 الم ةتلللظت ا

 عز 831 م2816 احور مدحاو كجوف. 7) 12 ام اذأ.



 سن

 «هباتك ىف لجو زع هللا هركذ ام هل هموق باوجو هموقل
 ناكف .-قاحسا نبا لاق. لق ةملس اس لق ديج نبا انتدجح

 هركذ اذا ةملس لأ نب بوقعي ىركذ ايف معلص هللا ٍلوسر

 هدب داري اميف هموق هتعجارم ىسحل ءايبنالا بيطخ كاذ لاق

 5بيعش ريكذت « مدري رثو 7 جلالضو هّيغ ىف جيدامم لاط .ايلف

 طّلس* عكالم ىلاعتو كرابت هللا داراو هللا باند يو هاي

 4# بيشالا ىسوم نب نسلمل اس لاق ثراذل ىثدح ابيف يلع

 متاح آس لاق ىيز نب _نابح وخا دكيز نب ديعس ىنثلدح لق

 هللا دبع تلأس لق ىلعابلا ءديزي ىثذح لاق ةريغص قنا ىبأ

 هدا فلطلا بينجاذع ةهوختك از هذه قح سل
 ذل كي نيليخا يجد كيس ا طخ ا

 تويبلا فاوجا اولخدف * جسافنأب قع نيد اجي

 تويبلا نم اوجرخن # جسافناب ذخان تويبلا فاوجا لخدف

 سيشلا نم عتلظاف ةباحس لجو زع هللا ثعبف ةيربلا ىلا ةاباره
 ؛ة اوعيتجا اذا ىتح اضعب ٍهضعب ىدانف ةّذلو ادب اهل 9

 كاذف سابع ىب هللا دبع لق اران هيلع هللا #لسرأ اهتحن

 ىنتدح “«/7ميظع موي باذع ناك هنا* ةلظلا ممي باذع

 2) 8831 ءغ 2 عب داريبو 202 72214. 6) 8181 ءغ 2 متل الضوو

 لضنو 126. 2011ةنقا15ر 1181607 4) 121 66 مهدوي ز 1231 و

 مخ 1]20كد5 ايدامت الأ مم56 هللا باذعر انك 14. 2) 2 ]3ع
 ه) "د دكيز ز متط11 0ع عو دعرفلل 2 :750256 1201-1269 )7 

 1 1 6732-2107” مرترت ا” ءاينحتا هود 52و : ل 2 اد (512ء), 14

 انلقو. )0ص 15 م هاقنا ةز ا فحل, تضخ ايدل 27 32 اير. م) "لد

 اهلسرأ. 47) 0



 رولا

 ديعس نع ماس نع كيرش اس اولاق ديزي ىب كلم لأ دبعو رذنلا

 4 نوع نب ورم ان لاق ديلولا نسب كح ىنتدح ««« نلتنم

 كارنل انأو هلوق ىف ِلوقي اكيرش انعمس الق ىابصلا ىب ديحضو

 أس لاق كيلولا نب دجحأ ىنثدح «ىبغا لاق افيعض انيف

 نب كيعس نع راس نع كيرش نع دابَع اس لق هيوَدَعَس5

 انه "لقلت ىنامكلا اسد لق يملا ىنتتدح « هلتم ريسج

 لاق بلاط ىأ نب سايعلا ىتتدحح 2 ««رصبلا ريرض ناك لاق

 ةفيلخ نب فّلَخ اس لق 3 ىصيصملا ىدهم نب* ميعاربا آس

 انيف كاأرنل اناو ريبج نب دكيعس نع راس نع « نايفس نع

 آس لاق تعللا ىنتلدح * < 4م صبلا فيعض ناك لاق افبعض

 لاق افيعض انيف كارنل اناو عت هلوق نايفس اس لق ميعن وبا

 ءايبنألا بيطخ هل لاقي ناكو نايفس لق ءرصبلا فيعض ناك

 باحتأ مو ىيدم لحا ىلا ايبن هتعب ىلاعتو كابق هللا نأو

 سيو * هللب رفك لها اوناكو فتلملا رجشلا ةكيالاو ةَكّيَألا !5

 لجو رع /هللا ناكو هلاومال داسفاو نيزاوملاو ليثاكملا ف سانلل

 هل هنم اجاردتسا شيعلا ىف 8#هل طسبو قزولا ىف هيلع عسو

 فت ام هللا اوفي يفق اي كم ِبْيَمش عل لاقف هب مفك عم
 20 نا

 ريكب ا ىنأ نازسيملاو َلاَيكِمْل أوصقننت 0 لو هريخ هلا نم

 بيعش للوق نم ناكف ن طيحم موسي باَكَح مكيلَع 2011 ىناو

 4) 881 ةطه1ع فوع. 65) 02. 28. ه) 'ه نابعش. 4) له

 ىهعا ناك. 2 2ءءوؤ ص 881. رك 02. 18. ى) اكمل: 11و

75. 



 مدنا

 اقنع ىب © نوفيص نب َبِيِعش هدعب ثعب لجو ردع هللا نأو

 فلتخا كقو «ىيدم لما ىلا ميهاربأ نب نيدم ىب 6 تبان نبأ

 دلو نم ليثاكيم ىب بيعش وه يلوقي قناحسا نبأ ناكو

 5 ىسبأ نسع ةملش امه. لاق كدي نبأ كلذب ىتدح « ىيدم

 رجاهو ةنئنيذ ىلذع دعبتأو ميار باب نمإ نك نم شضعب كلو نم

 © طول ةنبا بيعش ةّدجت طول نتنب ىبا هنللو ماشلا ىلا هعم

 ؛ةرث فالتخخاو ةبسن تركذ دقو © نورتي ببيعش مسا نا لئيقو

 ةزيضبلا"نيزص“ الكف: ايف“ اكو ميحمم "ى' افياسان الارق

 رز ديز نب نفسا "انج لاق, .-ىتسالا لصاو نب ىلعالا دبع ىنتدح

 دجا انتدح «ىعأ 2ناك لق اًفيعَص انيف َكاَرَنَل انأو 8 هلق

 8 نتب ىاكساو دايو “نب !ميهاربا اضا لق ئلمولا كيلوت قكبا

 2) 2 نوعص 580 2. تدم 2 ناوفيص. 200316 2

 6غ افلز 180 :كتبان. + 20:12 ىلا" ةيتسنللا 2) 8قع ةمعا

 ملغ 600. 8281 ممدعستووزو طلو ميحرلا ناجرلا هللا مسي.

 م) 838 صاصنلمل ... ىساز م2:0025111465 315 هدأ, وانعتت 1221و

 1 18130)زد2» هأ 5هزنن5, 2707لمق 0 هم277 همه 1. 267 هك 4

 لاهكش دكيز نب كيسأ همز212213 هغ 01117 5ءاعمقلعاتت> 21101-

 155 62026 77) لكما 272 7521093: 2) 7020: 12



 مسير

 مع بويا عمس املف هوتكبف هئالب ىف وهو هيلا اوقلطناف رفاص

 عفرو هبر هجرف هيلآ عرضتيو هتيغتسي هبر ىلع لبقا جمالك

 كلجرب ضكرأ هل لقو ٍهعم ملتمو هلامو هلا هيلع درو ءالبلا هنع

 كلي لع ديتيبك ذاك قب :لستعاتا 2 باوشو كرا لستم لك

 لن يقددلا دكلط ني لح ىددع , «لاخلو ىئسلل ىف

 ثكم دقل لق نسأل نع ماشه نع ضايع ىب ليصف آس

 نينس عبس 3 ليثارسا ىنبل* ةسانك ىلع احورطم مع بويأ

 نك ان لدي ام قشكي نا لجو رع هللا, لاشي ام .ءارهشاو

 سانلا ضعب نأ نوعزيف «بويأ نم هللا ىلع مركأ ضرالا هجو

 كلذ دنعف اذه هب عنص ام ةجاح هيف اذه ٌبرل ناك ول لاق

 نع ع نبأ "امد لاق ميعاربأ ىب بوقعي ىنتدح ««ءاعد

 ليتارسأ ىنبل ةسانك ىلع مع بويا ىقب لق نسل ىع سنوي
 ةلمج هذهف ««ةاورلا ءاهيف فلتخا #ارهشاو نينس عبس

 بوقعي دهع ىف اًيبن ناك هناو كرمأ نم ركذ امل هتصقو فسوي ا

 ى نيعستو انلت ناك بوبأ ربع نأ ركذو < مالسلا يلع فسوبي ىأ

 لجو رع هللا نأو #لموح هنبا ىلآ هتوم دنع ىصوا ةناو ةنس

 هرهأو لفعكلا اذ دامسو اًيبت بويأ ىب رشب كنبأ هلعب ثنعب

 ناكو تام ىتحن ريع ماشلاب اميقم ناك هناو. هديحوت ىلا ءاددلاب
 2 نادبع دهنيبا للا ىصوأ أرب تأذ ب نيعبسو اسيد ةرسهيخ 0

 ©) ]502 38, 5. 41: 2) ©1207. 1120 6 رهشاو. ©) 4

 رهشأو. 6) 0000. هيف. م) 10 هتصقب. ى) 12 نيعبسو ر 14 ان 2.

 /) 12 لمرح, 14 لموح. 2) 17 نآدمع 5. م., 1ك (2. 10 5ا1553) نأديع.



 سي

 ام ىلع ربصلاو هاطعأ ام ىلع هل ركشلاو عش هللا ةدابع ىف كِل

 عَف هللا لأس هللا هنعل سيلبا هرما نم كلذ ىار املف «دب هالتنا

 ىلع اناطلس هل لعج رثو خيلع هطلسف هذلو ىلع هطلسي نأ

 الّثيتم هيلا ءاج رق هلك هذلو كلفأآف هلقعو هبلقو  هدسج

 ةىنح هققري اخودشم اكيرج ةيكلل جملعي ناك ىذلا جنّلعم

 رسف هسأر ىلع اهعضوف بارث نم ةضبق ضبقف ىكبف بويأ قر

 رفغتساو بات بويا نأ مث مع بويا نم همنتاغأو سيلبا كلذب

 رع هللا ىلا ٌسِملبا اوركيف هتبوتب ةكثالما نم هوانرق تدعصف

 هلام ىف 2ةبيصملا نم هب لح ام* مع بويا نثي مث ايلف لجو
 ؛لأس هلان ام ىلع ربصلا» ةهتعاط ىف ٌدِلْلِو ب ةدابع ىع هدلوو

 قع“ هطلسق# هند نش ويطلب نا "نيذلبأ .الكجو ار 1١
 كلذ ىلع هل لعجي رث هناث هلقعو هبلقو هناسل الخ ةهدسج

 ءلعتشا ةضفن هرضنم ىف خفنف دجاس وهو هءاجن اناطلس هنم

 هجرخاف هدسج ىئننأ نأ ىلا هرمأ ةلمج نم راصف هدسج اهنم

 5 دحأ هبرقي ال ةيرقلا جراخ خسانك ىلإ ةيرقلا نم ةيرقلا لها

 «2 لبق اهبسنو اهممأ ىف سانلا فالتخا تركذ دقو هنجوز الأ

 ةثلك هعبتا دق ناكو /همزلتو هكلصي امب هيلا فلتخت هنجوز

 نم ةويهثتاو هوضفر ءالبلا نم هب لون ام اوأر املف هنيد ىلع رغفن

 ةن ثلاقللو #زفيلا رخآللو مددلب مدحال لاقي هنيد اوكرتي نأ ريغ

 ه) 0. 6) 020: ل 2) 11-:لعشاو ذه 0112

 00-2: كب 102 كرب ١ 0 همزولبو 2*2 ووك

 /) 12 رفنلا, 2 رفملا.



 رولر

 نب بو. نع ركذ اًميف ناكو اهيف اب اهلك ماشلا نم" «ةينتبلا

 لق ءماشه وبا* ميرللا دبع نب ليعامسا اس لق 7 ىراحملا

 هبنم نب بهو نسعمس لق لقعم نب ديصلا دبع ىنتّدح

 دسللو ىْعَبلا هكرداف هيلع ىنثاو عَن هللا هركذ نيح كلذو بويا

 ىلع هللا هطلسف هنيد + ىع هنتغيل هيلع هطلسي نا هللا لأسف

 بددخلا 0 00 7 0 دوو حف نود هلام

 ناكف 0 00 داك فعلا 0- هل 00 اهبرغو ؛0

 خلآ لمكو لامو كلوو ةأرما دبع ّللل دبع تابص 7 اهعبتتي

 "انو ةعيراو ةتلخو 2 نينثا نيي.حلو_ ناتا للك ناتا ناذف لك

 ةيقلا نم اكمل ا كالا

 ةحدافلا ةبيصملا ىهف بويا لام ىلع تيطلس ىق ىتاف ةفرعملاو

 ةوق هدنع نم لك لاقف 2لاجرلا اهيلع ربصي ال ىتلا ةنتغلاو 5

 3 فيياو ملك هلام اوكلعاف ملسراف /هدنع ام ءىتن كالعا ىلع

 ىسع هلام نم هب تيرا م الو هللا دبحك 15 لك

 2) انةععورنع ملعج 216 6( است 0 ةينتلا : اك ةينتملا : 4ك.
 الإ 7 ]2606 15. 1 6) طغ ص 600 ءغ 22110 16د

 11 12 1مععاتتوب 1ععأالق 56 «0معطمتمت15 115 2012 226636,

 ىراخضيلا , هه ىراجنلا ”ه]نعتس6“ 2 0ص. 2. 2) 2 ةكئالم
 تنزيل 2) طض 32 /) 6000. طع ء[ 1572 نحمي ى) 5

 اهلعيي. 2#) 2 .... نأدقو .... 2) 1ظ نينبأ. 6) ل.

 ه1 مج لنع. 0 "طل ا



 ساب

 لييق اميف هدلو نمو

 معلدص كل 5 بويا

 قاكشلا ىبأ نع ةيلش اننا لث نيج ىبا انتذح ايَيناركي

 نم الجر ناك بويا نأ هبنم نب بقو نع مهني ال نم نع

 5 قاحسا ىب صيع نب ©«حزار ىب صوم نب بويا وهو موولا

 نب بويا وه ٍلوقي هنئاذ قاكسا ىبا ريغاامأو ميعاربا نبأ

 لوقي مهضعب ناكو قاحسأ نب ءصيع نب* ليوغب نب 5 صوم

 نمآأ نمم هوبا ناك « لوقبو 4 ليوغر نب نموم نب بوياوف

 انهبطب ارمأ يلا ةقجور كناكو دورا هقازتا نتي تقل ميقا

 اذ فضيع انيك اكب زاكي وكلا تبت وسنجل نينا كلل
 آمنو لق لمحت نب وربع نب نيسحلا ىنثدحو 2 «هنم اهجور

 هلع نأ :ملعا :ةللاو كذا لق 7 ملينماربا نب“ تايتق 0 نألا

 بوقعي تنب ايل ناك اهنا ركذو بويا ةأرما 8 سيلبا هللا

 بويا ما تناكو قيدصلا نخاو فيّدصلا ةنبا ايل اي لاقف

 اه 4اهبرضب ّرمُأ ىتلا هتجوز نا ليق» «ناراه نب طولل ةنبا
 اهل تنناكو بوقعي نب فسوي نب ميثارفأ ننب ةكر 2ك ثخغشضلاب

 ©) ]10اناطزاتتم و 2 رار ل7. 7 حراز“ 6) "12 ضوفأ : 'لك#». أ

 20662طء2ع (20 1. 5) صوم. ه<) (001. صيعلاا ©)

 ه2:.2. م) 2 لاقيو. رك) "1هأذصم طقطع 6366232 501115 2 (53-

 84181 11011 ف اة ا الل 6 نسم ىنتلاحو : 16
 . ورع نب (ىسل) نيس 3 16 ميعاربأ نب ثايغ 20

 عا 1طد طم لزدم معتمة(: 1116 1ع ةق5ء ؟10عانت ةع نيسحلا

 يرقيعلا تنبح نما وربع ني (686 19 عب 1: 824 ك1 نشنلا
 ننعم 205661 5112132 2. امم عع زملظتت 12 121505132 ]023غ 126110-

 1 ى) 1ص اهل ركذو. #) 92. لط
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 3 اوعيكات نأو ه عت _ كلذف اههنيب بوقعب عيجن اضيأ

 «ليحارو ايل نيب بوقعي عمَج ٍلوقي فَلَس لق ام الا نيتحلا

 فسوي ليحار تدلوو نوعمشو لببورو اذوهي تدلوف ايل 0

 عجو نم يلوقي 5 نيماينبب اهسافن * ىف ليحاأر تنامو نيماينبو

 < داراث منغلا نم اعيطق 0 بوقعببأ بوقعي 5- عطقو © سافنلا 5

 كتلاقف ةقفن هل نكي مف اولحترإ املف سدقملا تيب ىلا عوجرلا

 دنم (قفنتسن انّلعل ىأ ىمانصا نم خ ر/فسويل بوقعي ةأرما

 امهيلع فطعو ايهبحاف بوقعي رجح ىف نامالغلا ناكو ثخأف

 ايلف مع يدوب ةذلا تلك كحل لاكو ايهما نما امهمتيل

 دحا مكاتا نا ةاعرلا نم عارل بوقعي لق مآسشلا ضرا اومدق

 / سصيع خيقلف * سبع كبع بوقعمل ىح اولوقف مئنأ نم مللأسي

 نع صيع كفكف 2 صبيع كبع .بوقعيل نك أولاق مثنأ نم لاق

 هدسف هو خاو فسوي هيف ناكف ماسشلاب بوقعي لوسنو بوقعي

 دانللا قل فسويا  ىلرو هلا غيلبا كح نفت !وأز امل هنوخا

 دادأ تّخف هل نيدجاس 3 ورمقلاو سمشلاو 0 رشع لدحأ ؛5

 كل اوديكيف كتوخا ىلع كبور 0 6 دكا لاقف اهب

 ك1 دج راسنأللا ناطيقلا نإ اديك
 ن

 كي ذك01 4 5 27 مز لاعزتل لك كلر م: 1, 1:0 011216 1

 رمابغمتع لتعود 1ءءالمدعسم 12 .يمايني, 01100 3>«1ءو (ءلدص 4'1)
 هنكتطأ زانطءم6. 2 000. 2003 هنم تنام ىذلا. ه2) آه 2

 ]1ة2ع., نا1312 5ءوان1401 اعيطق بوقعيل, 158 بوقعي لاخ عطقو

 اعيطدقز 14 ملغ عبطق دلاحلا تا طغعاف: 56) 2 دارأو 1 دارو.

 رز 15د بوقعسبل. مى) 0000. مانغأر 1ك ان 0ع. 2) 200101

 (نضيش هع 0276م6 2) ©2026 0
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 كذا قجفحح صيخع كيما اند ذل لمقو كبتأ لإ ةحفكر 0

 كنبأ انا لق تسنا نم لق لك هاتبا :اي' لق ءاج انلخ ًاقعي

 تلق بوقعي مير ميرلاو صيع سم سملا لاقف هسسِف لق صيع
 هنم لكف همّدقف كماعط مّدق لق هل عداف صيع كنبأ وه هما

 هةتيرد. ف لعجي نا* هلااطجف هتيم ااندق نقم نخل للا ف

 كنّمج دق هلاقف صايع ءاجو بوقعي ماقو كولملاو ءايبنالا

 كيخا كقبس دق ىنب اي لاقف ةذب ىنترما ىذلا كيصلاب

 تيقب دق ّىنب اي لق هتلتقال هللاو لقو صيع بصغف .بوقعي

 اددع كتّيرذ نوكت لاقف هل اندف اهب كل ء َعْدَأ ملهف ةوعد كل

 ؛ بوقعيل بوقعي مأ تسلاقو ريغ دحا 4 جكلج الو بارتلاك اريتك
 ىلا فلطنذف صيع هلتقي نأ ةيشخ هدنع ىكف كلاخ قحأ

 ليتارسأ ومس كللتلو راهنلاب نمكيو ليلا ئرشي ناكف هلاك

 ىلع ىقيلغ + ذا امأ نميع' لقو ةلاخ .قأف هلآ :ىتس وفو

 ميقاربأ "ىقبا' تنعقد نا ربعلا نك ىيرص ل لا

 ,ةمع بوقعي نأ مث هعم ىننقدتل تلعف ىنثل لاقف قاكساو

 ىرغصلا اننا كد ناتنبا هل :كتناكو ةلاخ ةنبا ىف

 يلعن كسما نجلا نأ ةننع ري نإ كش ل ا

 ليخأر ثدرا امنأ بوقعي لاق ايل اهنخا هيلأ فر لجالا ىضقنا

 خرا نللو نيبللا لبق ريغضلا انيق ى مّكني ل انا هلا هل لاقف

 وم ٌليحار هجوز لجالا ىضقنا املف لعفف # اهككفأو اضيا 33

 ه) 8 ]1دع. 65) 8 تدرأ. ه) 2 وهدا. 2) 2 كلما

 اذا. اري 020 لضطنا رام ماكنت. /) 2 اعيمج ايهككناو.



 |هره

 طابسالا هدالواو امهيتيراجو ا.مهب فرصناو ليحارو ايل هيتنبأ

 ةفلاسو هنانآ لرتم 2 لكلا كل. انايد  مهتخاو. شلع“ قالا

 راص ىتح مأشلا ىف لقنتو دالبلا 42 كرت ىتح صيعلا هاخا

 هدلو نم كولملا راصو اهنطوأف مورلا ىلا :ةروبع مث لحاوسلا ىلإ

 نيسحلا انثدح ١> ««لثاقلا اذه مع. اميف* ةينانويلا مهوو

 نع ةظايسار ان لق قل اني < لق ئرقبعلا, ووسع .ننب. لمنح نسبا

 اًنلف نطب ىف نيَمالغب تلمح هما قاكسا يوزت لق ىّدسلا

 بوقعي دارأف اهنطب ىف نامالغلا ءلتتقا ©امهعضت نأ تدارا

 ىلبق تجرخ ىقمل هللاو صيع لاقف /صيع لبق سرك نأ

 هلبق صيع ين بوقعي رخآتف اهتلئقالو ىما ىنطب ىف نضرتعال

 ىصع هنال /اصيع ىمسف ى جرت صيع بقعب بوقعي ذخاو*

 صيع بقعب اًذخآ يرخ هنال بوقعي ىمسو بوقعي لبق يرخن
 ريكو ةلبق  يمخ اصيغ نو :ىطبلا ىف اهربكا بوقعي ناكو

 ايهبحأ بوقعي ناكو هيبا ىلا ايهبحأا صيع ناكف نامالغلا
 لق ىعو قاحسا ربك املف نيص بحاص صيع ناكو همأ ىلأ ؛5

 هدب كل عدأ ىثم ٌبرتقاو كيص محن ىنّيعطأ ىنب اي صيعل
 درجا الجر بوقعي ناكو رعشا الجر صيع نآكو ىا هب ىل اعد

 بوقعيل تيلاقف مالللا هما نعمسو كيصلا بلطي صيع بس

 رول وشأ رث ةاش اهنم جبذاف منغلا ىلا بهذآ يسع

 ©) ط لون ىتح. 5) 12 ربع ىتح .... راص را 22 1
 2) 1 عضتت. ©) 12 نيمالغلا ليقا. 7) 2 5350.6 مع ةمادتم

 طقتع 520. اصيعز 1ك, ونان1 طقطصع 6520. 235ءأو صيع. ى) 0.

 اكل 2 5 صيع.
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 بلطي نإ هتلأسو هل اهتبهو اهنا كلذو ليحأر ةيراجن ىفلز نم

 اهلب اهتيراج تبهو ايل ناو اهنع كلولا رخأت نيح دكلولا اهنم

 اهنم بلطي نأ هتلأسو اهتيراج ىف ليخارل ًةسفانم بقعيل
 لعب ليحار نم هل: ىو  رث «ريشاو' .داسح اها تولت ككل

 5 هينأرمأو ءالوه هدلوب * بوقعي فرصنان نيبماينبو فسوبي ساأيلا

 ركُذ اميف صيعلا ناكو اًريخ الا ةنم ري ملف صيعلا هيخا

 ماشلا» كل ايلجو ن6 ةهلب قنا كيلا جيوزتف ليعامما هيعب فخ

 اوراصو ماشلاب نييناعنللا اوبلغ ىتح اورتكف دالوا ةّذع هل تدلوف

 ؛اميف صيعلا ناكو مورللا ىلا رث ةيردنكسالا ةيحانو ركلا ىلإ

 رغصالا ةجبلو: هدو ا كس كلتا 4 تمدألا كا نس
 ل ميهاربأ ىب قناحسال ليبتب تنب اقفر هالو تناكف

 ةفس وعش قاحكسا رس نم داخ نأ لعب بوقعبو سصيعلا

 نطب نم اًجورُخ امهنم مّدقتملا صيعلاو دحاو نطب ى ىيمووت

 رامهمأ اقفر تناكف صيعلا صتخ ركُذ اميف قاحسا ناكف هما

 هابرق نابرق ىف صيعلا 4لتخ بوقعي نا اوعرف بوقعي ىلا ليمت

 فعضو قاحسا ءئىكب تربك اه نعف قاحسأ امهيبا رماب

 الووتكأ ةكربلا تايهجوتو بوقعيبل قاكسا ءاعد ك1 رك ر اصف ةرسحسإ

 لتقلاب ةدعوتو ضصيعلا كلذ اظانغف اهلا ناكشا هيبإ"ءانذك

 وم هةجوزو نابال هلصوخ لبابب نابال هلاخ ىلا هنم ابراه بوقعي 3

 ©) لع عورضل, طن رسيتساو راسحو 12 ةقييسأو داح. .2) 2 0:

 هن 1م اطثع ةيفنن.,ا" هردس لتي 5. مادام ليج ما

 رز 0 ناكف.



 زك

 ىرغصلا ىو ليحارو ىربللا كو ايل ناننبا هل تدناكو ليحأار

 نضأ للا هلا وقعا لافتا ةيلعا كجمزأ لام. خم: لف زل لاقعف

 اهقادص ناف لق كتنبا قأادص قوتست ىتح اًريِجا ىكمدخا

 ىطرَش ىو ليحأر ىنجوزف بوقعي لق ججاح عبس ىنمدخت' نأ

 بوقعي هل رف كنيبو ىنيب كلذ هلاخ هل لاقف كمدخأا اهلو و

 ةايل ىببللا هتنبا هيلأ عفد هطرش 28 ىفو اًملف نينس عبس

 بوقعي هعاجبن ء طرش ام ريغ ىجو معبصا املف اليل هيلع اهلخداو

 24 ىلع تللكتساو ىنتعدخو ىنتررغ هل لاقف هموق ىدان ىف وهو

 كاب هلاك لأ( لاعت «قلرما ديتع. ىلع :كيلدو - نيس عبس

 كلاخ وهو « ةبسلاو راعلا كلاخ ىلع لخدت نأ تثدرأ ىتخا ٠

 ملهف ىربللا لبق ىرغصلا نوجوزي  سانلا تيأر ىتمو ر/كدلاوو

 ذتموي سانلا ناكو اهّتخا كجوزاف ىرخا مجح عبس ىمدخأف

 زرع الراو مع وسوم تعب أ ىلا |نيتحالا نين نوعمج

 ةعيرأ ايل يدل تدلوف ليحار هيلأ عفدف اعبس هل جيف ةيروتنلا
2 . 

 فسوي ليحار ميدل تدلوو ىوالو ناعمشو !ذوهيو ليبور طابسأ 5

 ناحل ديمنبا للا, عفش ' نايالد ناكو اقيل, 2تاوخاو 'نيفايتب.ءانخأو

 لك تدلوف بوقعيل نيتمالا اتبهرف نْيَتَمأ بوقعي ىلا اهرّيج

 م ىلاتغنو نأد بوقعيببل نعل ضعي لاقو اصيع هاخأ لزان ىنح داعو

 2 7 منت املف. كا )7 13200 دل وظعشفوا 2017

 2( 1 ىلع تيطوشأو. 6 1 هيسلاو راقلاو 1 تيبسلاو راغلا.

 /) 1م كدلوو. ىر) 02. 1. 72) 2 تاوخأ نم. 2) 15 طايسا,

 م) 15 لايهوو 2 ىلاتفدو.



 "هه

 بوقعي نب أذوهيو بوقعي نب ىوالو بوقعي نب < نوعمشو هدو

 بوقعي ةنبأ ةنيدو بوقعي ىب ءركسيو بوقعي نسب 6 نولابزو

 + تنب ايل تيقوث* رث 4 رحشي مما نأ وكسي ىف ليق دقو *

 ليوتب ىب نابل تنب ليحار اهتخا ىلع بوقعي فلخت نابل

 5 نسب نيماينبو بوقعي نب فسوي هل تدلوف سايلا ىسبأ
 اهأادحا مسا ر/ نيتيرس نم هل كلوو دادش ةيبرعلاب* وهو بوقعي

 # ىلاثفنو بوقعي نب نأد رفن ةعبرا ةهلب ىرخالا .مساو مةفلز

 ونب ناكف بوقعي ىب ةرشاو بوقعي نب 2داجو بوقعي ىبأ

 نأ ةيروتلا لجأ ضعب لق دقو “الجر رشع ىتثا بوقعي
 ؛95 اهناو قناحسا مع رزآ ىب رهان ةنبا ه قاحسا ةجوز #اقفر

 رما قاحسا نأو دحاو نطب ىف بوقعيو اصيع هينبا هل تدلو

 نأ هرماو ”نييناعنللا نم ةأرما صكني ال نا* بوقعي هنبا

 ايل بوقعي .نأو * رهان نسي نابل هلا تاني نع هيما
 ليللا هكردأف اًبطاخ مهرها نب نابل“ هلاخ ىلا ىضم حاكنلا دارا

 ؛5 مئانلا ىري اميف مث ىارف ارح !كسوتم تابف فقيرطلا ضعب ىف

 ةكئالملاو هسأر كىنع ءامسعلا باونا نم. باب ىلا ابيصنم .اًملَسا .نأ

 هتنبا هيلا بطخن هلاخ ىلا رص بوقعي نأو هيف يرعتو لونت

 «) ط نوسعسمدو 2) للا 5.1 1 نوسلابرو. )زر 2 رسكاشللو.

 2) 0م. 'لصر ةزع ةممعج0لم203 710عصخاتا 7532 00. رجشد ىف

 رجاش همسأ نأ وسنس 14 22غ (ةزع 200. ظز 21. ركشلو) ,كسيو

 ركجشيو لبعو: , 2) 2 مبا 126 ١.. لات. رز 2 12ه 0 نيننيوس.

 ى) 12 هفار. /) 2 ىلاتفيو, 12 ىلاتفيو. 2) 2 رداحو, 12 دوأدو.
 2 رسسأو. 2) ل اقر 2 ةاقافر 7 6 2 6.000 رمال

 1101 111 1,220. 0 2] (نالإ كلك | ن) كلي لع |(ضر لكل ىاأر هنأو.



 ملم

 لمع هنإب مهنم هل ماد نيل مودي ابنا ءىش هنم ماذ نان
 هماودك كلذو هسفنب «كلج ا هب وه ىذلا عضوملا ىف + هريغل

 ةرامث نب < ممع نب كلام نب ثراخلد نب ةعيبر نب ةرصن : لذ

 ةريبخلا نم سرفلل برعلا #رغت مف لكح اوناك مهناف محل نبأ

 ملف اضرع هب لصتا امو ماشلا ءلدح ىلاو لوط ىبيلا لح ىو

 ىرسك لتق نأ ىلأ ناسكباب ريشدرا دكهع نم مهل امثأد كلذ لزب

 مهنع لقنف رذنملا نب ناعنلا ناورشونأ نب /ومره نب زيورب
 ةصيبق نسب ساي ىلأ برعلا رغت ىلع للعلا نم مهيلا ناك ام

 © ىءاطلا

 جكن لاق قاحسأ ىسبأ نس 2 ةييلتسا انت لات كبح نسبا اكن 10

 هل تدلوف ىسابلا ىب ليوتب تدنب اقفر ميعاربأ ىب قناكسا

 اناك امهنأ نومعزب قاكسأ نسب بوقعيو قاحسا ندا صيع

 نب مورلا هل تدلوف ميعاربا نب ليعامسا تنب ةمسب همع ةنبأ

 نأ معزي سانلا 2 ضعبو لاق هدللو نم رفصالا / ىنب ٌلكف سصيع 5

 ِ أ نو بوقعي ىبب 5 هل 00 سابيلا ىب 0-8 3

 ه) "1م مكلعز (؟ناتطع كلمت .2٠ 2) 2 ط21ع رضم. ) كسطو

 6« ناس قل هعمل هك. آاطص آ20:ع0, 12247 هلع7كع/ل1 مج رج. مطل عغ

 لدعاتل كلل ما م 1١ 202022 قلعت (516): 101 قفا

 نت ملم559 5 للا 1918:171 72)6 نووي )7 مارسهسإ» 2ر1

 قاحسأ, تنته © 1موع سايلا. 7/2 8ونب اوناكف. 2) 1ه لاقو
 6 نانسالا , 14 نابشا. 47) 0ص. لص



 ملل

 ميشأر ٍدأ نب قاحساأ ر 5

 ميراستلا ناك ذا هدالوأو 218 ركذو «مالسلا ايهيلع

 ديهع نم امثأد ءالصتم مهكلم 2ناك سرفلا نا كلذو

 ةريخ مهنع لأز نأ ىلا هربخو هنأش تنفصو دق ىذلا ترمويج

 ةوبنلا تنسناكو معلبص ا ان ةسما سانلل قب :مأ

 ىلآ ناكاسُأ نب ليثاو رسأ كلوت اهيحاونو ماشلاب 6 -

 انيهتانا ىح اذأ ركذنسو مدلسلا امهيبيلع ميرم نب ىسبيع دعبو

 نكبم ريغ هناف سرفلا ريغ مهالا رئاس اًماذ هللا ءاش نأ مهنع

 ىف لصّتتم كلم مهل نكي رث نا مهب خيِرَأَتلا ملع ىلا لوصول

 هيلع خييرأتلا نايس هعم نكمي ال ام الا هتيدحو مايالا ميدق

 قولا ىلا بؤقعي نلوم نم انوكذ ام هلآ ميكولم رابح لكل

 ,ى مهنع هلاوزب تيعطقنا هتاّذم تناك ناو كلذ نا /تركذ ىذلا

 دقو «هغلبم مولعم هذه انتياغ ىلا مهنع هلاوز ةّذم ردق نف

 ناك امناو لصتم ريغ ناك هنا ريغ كلم مهل كولم نيميلل ناك

 تانك رخالاو :ليالا نيبو: ىخاولا ىتنعلب نحاولا :عهنم نك
 اهب تناك مهتيانع ةّلقل ءاملعلا اهغلبم ىلع فقي ال ةليوط

 وب مثادلا رمالا نم نكي مث نا رخآلاو مهنم لوالا رمع م غلبمو

 ©) 15 امقء26 هثابنأ عيمج ىلعو ©أ 136غ دئيابسأ 2:0 هئاسن.

 6) 1 ناكو. هه 8 12. 2) 11652. 250 هدن لص. را

 ىي) 4 غلبمو.
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 |مكوإا

 اميف ليعام»سأ رمع ناكو لق ليعامسلا ىسب نامديقو ليعامما

 برعلا هللا رشن «رديقو تبان نمو ةنس ةثامو نيتلث نومعزي

 لبق اذِض قيلاعلا ىلا هتعبف ليعاملا لجم ودع هللا ةأبتو
 رمق ليشلدا ددوزا هءامبا 2 قطني . تقو - ٠ <نميلا لئابقو

 رديق ىف هضعب لوقيف قناكسا نبأ ىع 6 تركذ ىتلا ظافلالا 5

 2 اسمو #اموذ امد ىو ىماشبم اشبم قو* /لابدأ ليبدأ ىو رادبف

 ليعامسأ نأ لليقو 67 نمداقو 72 سفانو ”روطيو © ميثو دادحو

 نم هتنبا يوزو قاحسا هيخا ىلا ىصوأ ةافولا هترضح امل

 اينو ةقام رك انديف' ليعاملا .نشاو قاحسا نب ضيعلا

 م4 راق كك يع رحل قر وفدو ةنس نيتلكو ل0

 ليح نسب نيلاسخ انف لاق رافصلا هللا تبع ني. ةديع ىكدح

 ىع *  طافالا بحاض ناسح ىب كرابم نع ىئمورخملا ناجرلا

 02 اعتو كرابت هير ىأ) ليعاملا :ىش لاق. :ديزعلا كبعا ىبارمع

 ىرجي ةنل نم اًبب كل مناف ىتا هيلا عت هلأ ىحواف 0 ةكم

 أ نانا عجب

 ©) 1 طلع ءا ذصطد ر,ذيف راذيق. نر ل وو ل1 اننو6 <) 1

 126 1 2 عادا 5 5 5ع /7) 600107 ليد كك لابد 2) 00

 اشيم أ ماس دم: /) ]ع ءمدز ءءاز «00ع>2 2, 0111 501115 1106© 73

 22طعأو ادزد 023غ: 20 نتنم 1طن اك 21من 11 , 1 تعلو 115 73

 1011135 ط15حع 5ءعاتتتلام 10ع0 211315  دز201145 5201و اموذو 2ع.

 2) 1226000 هنت اللرتل 6 18 ءممز ءعار طم موو 17 مو 1طن 1.

 ايبقو م0 اييعو 2 ةطارلاا 662:25 25. ٠١ 2) هله ريطنق 17 ريطدو

 ة.م., 1[طص 524 روطبو. 72) 1 سقاروز 12 سيبارور 1. آكل - 16
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 مدمأ

 ”دجالاو' بسنت ديلاو . نارج :ةنيكبمبىح "ىلا وف نراك

 اقفرو © نابال وبا وه ليوتبو < ليوتب وبأ وهو 7 اروحات امهنم

 ةنبأ بوقعي مآ ميعاربا ىب قاحسا ةأرما ءاقفرو ليوتب ةئنبا

 © نابال اتنبا بوقعي اتأرما ليحارو ايلو ليوتب

 5 ميعاربا ىبا ليعامسا كلو ربخ ركذ

 مع نامولا ليلخ

 حمأو ليعاممأ هبات ميعاربأ ربيبصف ابعد 2 ىضم ل5

 ةأرمأ يوزت ليعامسا ربك املو اهب اهايا هناكساو ةّكم ىلا رجاه

 رماب اهقلط مث هركذ مدقت دق ام ىاهرمأ نم ناكف مهرج نم

 0 تني ةديسلا اهل“ لاقيت # ىرخأ 5 مث كلذب ميعاربأ هيبإ

 مدق نا :ميعاربا اهل لاق ىتلا كو ىبعرجلا ورع نب .ضاضنو

 2كل تييضر دق ءاج اذا كجوول يدق ليعامس] ةجوز قو ةكم
 قاحسأ ىبأ نع تو - اعقل كتلك نسبا انتد3 « كباب ةبتع

 ةديسلا مهماأو الجر رشع انثا مزهاربا ىبا ليعاممال قلو

 !ةردبقو ليعامسأ نئب / تبان ئميهرجلا ورسهح سب ضاصضم تننب

 عمسمو ليعامسا نب اشيمو ليعامسأ نب ليبداو* ليعامسا ىبا
 ىب دداو ليعامسا ىنب سامو ليعامسا نب امدو* /7ليعامس ىبا

 نب ”امطو 7 ليعامسا ىب سيفنو* ليعامسا ىب ريطوو 77 ليعامسأ

 م2) 0رمس. 1ص. 25) 2 اريحام. 2 1 ليوينر 220 ليوبتر 8
 ليوتي. 0 2) 1ص نطلع نبذ ِ نانال 5. م, اصله نابالا ه) قلع
 0107١62 همدزءءا." ركز الط 20010 لبق .- ىز) هاف اهزمزرا مرا

 ىرخابو اخ 0 2)' ©0232 2 222) 2 ككتياتء. رز همت كمل

 2م ليداو ©«( اشيمو. 7#) 02. 2. . *) 02. 2, 12 سيقو, 1



 رو,

 قع للمخ: نب ىضاملا ىتكتتح لق بهو نب هللا ىبع ىمع

 1 وكاللا سحردأا قاب نع تيمح» قب: :مساعلا+ قمح. :نامهلسقآ

 هلونأ باتك مك هللا ٍلوسر اي تملق لق قراقغلا رَّذ نأ نع

 مع, مادآ . لع لجو وع هللا .لونا بتكا عيراو :باتك ةئثام لاق هلأ

 ء حونخ ىلع لزناو ةفيكت 7 نيسمخ ثتيش ىلعو فئاح رشعو

 رخو لكحل لزتاو فتاك رقع ميفاربا لع .لوناو :ةفيمع .نيتلت
 تيناك اف هللا ليوسر اي تلق ناقرغلاو روبزلاو ليجكالاو ةيروتلا

 ىلتبملا طّلسملا كلملا اهيأ اهلك الاثما تنناك لاق .ميفاربا فكك
 نلوو ضعب 4ىلأ اهضعب ايندلا عمجتل كتعبا رث ىنا رورغملا

 كتعناك ناو /اهذرال ىتاف مولظملا ةوعد «ىنع ذرتل كنتعب 0

 ىلع اًيولغم نكي مث ام لقاعلا ىلعو لاثما اهيف نيناكو «رفك نم

 ل هير هيفا كجم يلع تاعاس دل نودكي : نأ .هلقع

 اميف هسفن اهيف بساج ةعاسو لجو زع هللا عنص ىف اهيف
 معطملا ىىف لالمل نم هتجاح اهيف ولخ ةعاسو رخخاو مكق

 000 تلك ل اعاط يعير ذأ نمانجلا لغو -ييتشتلا# ف

 31 5 لقاعلا» لكي موج ريغ ىف 2 ةّذلو هشاعمل ةّمرمو هداغل

 همالك بسح نمو هناسلل اظفاح هنأش ىلع البقم ةنامزب اًريصب

 ا ال ا اك يك هيفا بمال لق ةلفط ىن

 0 لفكر طول وباوقو* ناراه, ابهدجال لاقي. ناوَخأ ركُذ

 ©) ط هكرتأ» 6) "لص (51©) نويسمحو كتنشس: - 0+ 2) 10 لوص».

 اا لدم صر لا لك 172070608: اهدرا .ةق. ١ ع 2 لالا خذ
 معطملا نس 7) [ت[توانع 00. ةذل وأ.



 لص

 نب ىسوم ىنتدحت مرق ميش ةر وص يف توملا كلم «هيلأ
 2 0 هطانشا "انه لاق ناي حب: ورتتع اش لق نوراكف

 معطي ماعطل م تك ميهاربأ ناك ةليق هتوركذ كق ىذلا دانسالاب

 6 ع وم اذا سانلا * + معطي وه انيبف مهفيضيو سانلا

 ولعبت 2هءيطأ هاتا اذا ىتح هبكرف رامك هيلا ثعبف رخل ىف

 ءهتيع اهلخديف هذ اهلخدي نا ديري ةبقللا فخأي خيشلا

 ناكو ةربد نم تجرخ هفوج نلخخد !ذاف هاف ضيع رث هنذاو

 وه نوكي ىتح هحور ضبقي لأ رحم رع هب ناش“ تق ميعاربأ

 ام* هلح نم ىأر نيح حيشلل لاقف 5 هلاسنا ضدك

 10 نبأ لاق ربللا ميعاربا اي لق اذه عنصت خيش اي كلاب ام ىىا

 ىنيب امنا ميعاربا لاقف نيتنس ميعاربا رص” ىلع دازق تننا مك
 لاق معن لق كلتم ترص كلذ تغلب !ذاذف ناننس كنيبو

 ضبقف ميشلا ماقف كلذ لبق كيلا ىنضبفأ مهللا ميعاوبا

 وهو هتوم ناكو مع ميعاربا تام املو 2توملا كلم ناكو ةحور

 ,#5 نفذ ةنس 2 نيعبسو سمخو' ةثام ىبا ليقو ةنس ىتثام نبا

 هللا لونا ”امم ناكو «7ن وربح ةعرزم ىف ةراس ربق دنع

 فئاَضم : رنهدع لديقاميد ”تحكضلا» نما ع :ميعارلا لمعأ عج

 قربتا لق بنفو نب ناجرلا نبع نب نجا ىتتح كلتت

 4 5 عت را دك 2) دف تب رض ا را
 ةدض2 2, اننيط 2206 لعجل ' 62) 2 هيي ىفع اير ل120 9ائب) الطله انف

 مر 400101 تء مدزءء. ) 1ه كلذ ... توملا كلم ماقف
 انو خيشلا. 20112 ١ نيعشتو 37 !اث) "ل مبقو.-- 0) م10 2

 5 ) 1 اينخ



 هجم

 نسب ماس نب دشخترا نب لاش نب ربع نب غلذ نب اوغرا ىبا

 مهمأو 3 حوسو «فيبسأو نارمزو ناسقيو نيدمو ندمو «حون
 فحلف ناسقي اماذ ةيراعلا برعلا نم ءروطغم تنب* اروطنق

 ىضمو 4هب تبمسف نيدللم ضراب ىيدمو ندم ماقأو كعك

 قاحساو ليعامسا تلونا انابا اب ميعاربال اولاقو دالبلا ىف رئاسة

 تل كلل لاف :هشدولاوا ةيرغلا نضرأ كونت : نأ انكرماو هكعم
 نوقستسي اوناكف ىلاعتو كرابت هللا ءامسا نم ءامسأ هيلعف لاق

 اولاقف رركلا مهتءاجن ناسارخ يلون نم مهنف /نورصنتسيو هب
 كلم وأ ضرالا لهأ ريخ نوكي نأ اذه مكملع ىذلل ىغبني

 ىف لاقيو رفعج وبا لق ««ناقاخ مهكولم اومسف لق ضرالا 0

 دعب ميعاربا جوزت مخضعب لقو 42حاس وس ىفو # قابسي قبسي
 تدلوف ناطقي كنب اروطنق اهادحا برعلا نم ىيتآرما ةراس

 تنب روج امهنم ىرخالاو انركذ 2 نيذلا مهو نيب ةتس هل

 ناطولو ميماو خروشو ناسيك نينب ةسمخ هل تدلوف ”ريهرأ

 5 نهفات

 معلص هللا ليلخ ميعاربا ةاثفو ركذ

 لسرأ معلص ميعاربا سور ضيق ىلاعتو كرابت هللا دارأ املق

 ه©) 8 فيساو. 6) 2 حسو الأ 12 207 م2226 م تي

 2) 51غ ا11ةقواتع ©«00., 5. نيدمو ندم مانتمب» ءه) 2 ءاهساو

 0 اهب. 00 1 0 8( م 1 4 1 قاس قي

 امانسد كعتسشك -2) طش ا. سمع جاستن حاولا 172112 3ع

 1هءالمطع5 20 ءد 1ةءقعااتطأاتل“ ن1126 2. *مثور 1. 8 5ءوو. 16د 1561

 500000 م) لد ىذلا. 20 نيه,



 سبع

 ميهاربا ىقلاو ةلزجلا بطلقمل هل دقواو صحب هريخل هل ىسب

 «ءملكي مث اميلس اهنم يرخن ليكولا معنو هللا ىسح لاقف هيف

 نب ماشعه آس لاق دعس نب دمح آس لق ثراخل ىنتدح

 بره امل لق سابع نبأ نع ملاص نا ىع هيبا نع كم

 ةاملف ئنايرس فذقموي هناسلو رانلا نم خو ىتوك نم ميقاوبأ

 كتيح ىئا ىناربع ليقف هناسل هللا ريغ -نارحن نم يتارعلا ربع

 ملكتي ا نعلت ال لاقو هةرثأ ىف دورمن ثعبو تاوغلا ربع

 ةيناربعلاب ملكتف مع ميهاربا اوقلف هب ىقومتتج الا ةينايرسلاب

 دعس ىبا اسس لق ثراثخل ىنتدح 2 ««هتغل اوفرعي رثو ةوكرتف

 هه ماشلا ىلا لباب نم ميعاربا #رجاه لق هيبا نع .ماشعه اد لاق

 وقو هعم تجرخو اهجوزتف اهسفن هل تيهوف ةراس هتءاجن

 ىنأ مث اًنامز اهب ماقذ نارح قاف ةنس نيتلثو عبس نبا ذثموي

 عجر رث انامز اهب مقاف رصم ىلا يرخ مث انامز اهب ماقاف ندرالا

 ارمثب رفتحاو نيطسلفو ايليا نيب ضراأ عبسلا لونف مأشلا ىلأ

 15 مهدنع نم لوكف هأذآ كلبلا لهأ ضعب نأ مت ادكسم ىنبو

 ناكو مهب ماقذ* ارثب هب رفتحاف ايلياو ةلمولا نيب ب. الربط لؤنف

 كفيضلا ١ «فانضا" ني "ليا ىتفو مدخلاو ناكل ىف دلع عشو دق

 ميعاربال دكلوو لق بيشلا ىأر نم لواو ديوتلا / درت نم لواو *

 قاحساو ةيطبق ىو رجاه همأو هدلو 0 | وهو ليعامسا مع

 ه٠ عوراس نسب روخان نب ليوتب تنب ةراس هماو رصبلا ريرض وقو

 ه) 1 نيل 5 رفثملا .١ ©1هو5. 20 821405. 5.7. 4) 2 هلللو
 © 2136 2( 2 رجاهف. 6) 9. هب رك 22 تركو



 عب

 ا ىثدحو «“«اببن جيلا للجو وع هللا دتعب هدلو نم

 قيح نب ماثع اسس لق ىعس نب ديحن اس لق ديح نبا

 نارح لعا نم ميعاربا «وبا ناك لق هيبا نع بتاسلا ىنأ

 ىنب نم ىثوك نب «اسرك تينب «ايود اهمسأو ميعاربا م5

 كيا امم لاذ ثراخل ىتدح 3 حو ىب ماس نب دشخرأ

 خلان نب أوغرأ نب مى غارخأ ىلو نم / اتومنأ اههمأ لاق ملعلا لغأ

 ضعب ناكو جون نب ماس نب دشختيا نب جلاش نب رباع نبا
 آس لاق ثرادل ىنتدح «ةروفكي تنب / ىلتما اهمسأ لوقي م

 ىتوك رهن "لاق" هيبأ ىع لمح نب ماشه ا لق كعس :ىب لكيح

 مانصا ىلع هوبا ناكو هما لبق نم ميعاربا كج اننرك هارك

 قوتك © كل لقتنا ف 6 درج مرهي .ميعاربا ,ىلوق تورمن كلما

 ةدابع ىلأ عدو دموق فلاخو ميحاربا غلب د املف لباب 4 ضرأ نم

 رق نينس عبس ىجسلا ىف هسبحت دورمن كلملا كلذ غلب هللأ ؛5

 2) ()رنع ظططب 2) ظ روجزمرفام 2 طقم ءأ 101585. 2.5 © 321101.

 دف ا روب ]ةعنغ 17, 2. 317: انوبر طهعع 200م5: لاق

 نينونب انون ىبلللا ىع انيور انك ىناولخلد لهس ىب دجا ركب وبا
 هلوا ىف ءابلاب انوب ىظفحو. 4) 2 انيوك , 12853 اسدكز 2

 أيبركو 1111م اتييرك» 140. ابذاك٠ ه) 2 مدلع ورمز انانلغ ءمتتسل :

 ابل | ١ ١١ ىينقاولا ققاو ىبا رع نب دمحم ١ - 7) 2 انوبثا:
 نا ا ارق ا وللا 2212 نووقعيبار) ا
 دوسج دوم مهن 16 دمج كوم مهب. 2 11 2ععع01ا هديت ظننا 8

 ثوك)



 مم

 ىوبأ :ناكو ”ماشلاا ضررا ىلإ ناحشلولبك انين نيد 81

 اميف هرْطَش اطول :ىطعاف اطول هلام 2مساقف دعم الزان طول هيخا

 هب وه ىذلا لزنملا ريغ هلوني الزنمو هنكسي انكسم هريخو ليق

 مع ميعاربا ماقاو ءاهيلا راصف* ندرالا ةيحان طول راتخاف لزان

 ةاهايا هناكساو «ةظكمب هراثيال اببس ليق اميف كلذ راصف هناك

 ةراس تنئام املو >«ماشلا راصما لخد امّبر ناكو ٌليعامسا

 انتثتّدح اميف اهدعب 0-0 0 ل 56 نارع 10

 ؛ ميعاربأ ىب 7 قبسيو ميعاربأ نب نابحمو ميعاربأ نب ىنارمزو

 ميعاربا ىنب عيمج ناكف 2 ميعاربا نب رسبو* ميعاربا نب حوسو
 لق هدلو ربكا هيكب ليعامسا ناكو قاحساو ليعامماب ٌةينامث

 نسب نطقي نب هرمز تنب #ةوعر ميعاربا نب ناسقي حكنف
 60 اهغلو م وبربلا مهل تدلوف وباع ىب ىطقي نب عرج ىب #7 نآذول

 45 5 22 نوملعي دل نيذلا ربمأو ملا ميعاربأ حح نارسم ارسمز كلوو

 7 هسوقو وهف ّىبنلا 7 ليئاكيم نب بيعش موق ىنيدم ا ايدل

 ©) 2 ةيرق. 85) 8 مسقاف, 10 مساق, 2 رجساف. ) 902.

 21112 66 2 ةراثالو 8 ءكس رابال 5. م, - 8[ عاعتات5و 00. 2, قصقق 2. 20.

 ه) ار ». ركز 12 ءا 14 ناسفتو 2 ع ناسف 5ع0 ءا. 1اط٠ص ا[كط21 لنص 11

 ممذدأ2: ... ناشقي جنم ىمسو ةناسلا | اروطنق ىنب ىربطلا ركذ امو.

 ى) 12 ن امزو: /) 12 قيسإور ل (قسبوب 520 2.( ل 21

 فسح 7 ( قم سد 2 92010122 دوسغز ؛ 112

 525 وسعر“ 2 رمز“ هز 12 نول. 2#) نايدمر "د رسبوسإل»

 ه) ا ءمدز , 1ه اهلور 2 اهقلور 1.1210. ربربلا ليج ناشقي نمو.
 م) 7 نولقعي. 7) 1 ليكم. 7) له هموق ىجبنلا.
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 منعم

 قلطنا «ل كت ةراسل لاقف ليعامسا ىلا قاتشا ميهاربا نأ

 اهيتأي ىتح لوني .ال نأ !دهع هيلع تنخان هيلا رظناف ىئدبا ىلا

 ليعامسا يوزتو ليعامسأ ما تنتام دقو لبقا ث قاربلا بكرف
 بيس ناكو ةيناومو هلام رثك مع .ميعاربا .ناو مرج نم ةأرما

 دامح نب وريع اسس لق نوراغ نب ىسوم هب انثدح ابيف كلذ

 نا لبق هانكذ دنق ىذلا كانسالاب ىكسلا نع طابسا اس. لاق

 تلاقف هينأيو 2 هيطعي فيدص هل ناك دقو جانحا مع مهفاربا

 هل ارا بكرف اماعط هنم انل تبصاف كليلخ تينا ول ةراس هل

 ىلا عجري نا ميهاربا ىيحتساو هنم بيغت هانا املف هاتأ مث

 رايمل لسا رت هجرخ اهنم الف ءاحطب ىلع رف ابئاخ هلعأ

 مع ميعاربا مانو ةديج ةطنخ هيلعو رايثمل لبقاف هلها ىلا

 اماعط هل تلعج كق ةراس دكجوف هلفا ىلا ءاجو ظفقيتساف

 ىتلا ةطنذل نم معن تلاق ءىش نم لهو لاقف لكأت الأ تلاقف

 ىليلخ كنع نم تقدص لاقف كليلخ دنع نم* اهب تّدج

 سانلأ عورز 00 4 هعرز اكزو هل تتبنف اهعرزف ءاهب تّئج دك

 نم لوقيف منولاسيف هنوتأي نيانبلا ناكف اهنم هلام لصا .ناكف

 نمو ذخأو لق نم هنف فخآيلف ٌلخديلف هللا الا لإ ال لاق
 0 ©6210: سد سرتسما نا ع

 نم مهنمو هب نَمآ نم مِهنِمَق © عَن 0 لاول
 هم ويد 0-7

 ميحاربا لام رتك املف 3 ريعس 0 و 5 2 م

2 

 ه) 8# 114 نأ: 2) 1 هضرسقسب» 2) 08. 157 21

 اهنس“ 2) 10151558



 سرع

 عت هللا نأ تثّدح لق ئظرقلا بعك نب دمحم قثدح لاق

 هيف طول ؛ناك ىتلا طول موق ةيرق ةكفتوملا ىلا ليئربج ثعب

 ايندلا ةءاهسلا لحأ نأ ىتح اهب «دعص مت هحانجب اهلميتحاف

 اهيجو ىلع امأفك مث اهجاجد تاوصاو اهبالك ةحان نوعمسي

 0 0 2 هللا لقي ةراسجعاب لجو 2 هللا ةعياب و

 6 رو 4 1 رعصو 6 خعبسص تايرق سيخ نط تك نم اهلوح

 © ىكله نميف تناك هتأرما الا هلها نم هعم

 10 ليعامسأ مأ ردو ناراغ تننب ظراس اناثو رك

 هدلوو ع ميحاربأ جاوزأ ركذو

 مأ ةراس مع رادقم ىف 2ليق ام* لبق ىضم اميف انركذ كف

 برعلا نم ملعلا لها 2 عذدي *ل هناذ اهئانو عضوم اماف قاحسا

 2 ةربابجحلا ةيرقب تنتام اهنا ليقو مأشلاب تيناك اهنا مجحلاو

 ىو ميعاربا اهأرتشا ةعرزم ىف تننفدف 7نوربح ىف ناعنك ضرأ نم

 كلذ ريغبف ربخل اماف ةذم ةراس دعب تشاع رجاه نا ليقو

 تاو نب ورع امد لاق نوراه نسب ىسوم ىنتتددح « درو

 رث لبق هانكذ دق ىلا دانسالب ىئّدسلا نع طابسا اس لق

 2) 112 لعص). ١ 2) 12 ءايب. 2) 12 دعيصر 255: 02 2) 2

 دوعصور 8 دوعصو 5. 6) 8 هرمغو. رك) 8 ام ى) 'طظد 2001غ

 موقلا نم. ) ©رتتا لح ع1 الفا نلت 12611011 . انركذ ىصضم لق

 ام: لبق.( 2) ©0600. دعيفخرتلا " 2) 000 1 قر يبل 20
 662016 2ععح '” 0 نورببحح ر آم نوربج 1 نريبح.



 مضيع ف

 اوناك مهنا انغلبو ةدانق لق ةراجمل مهتعبتا مث اهلفاس اهيلاع

 لق ديزي 05 فاعم 0 0 اة «فلا فالآ ةعبرأ

 يف 2 !لخا' ليقوبجع نأ انل 0 لق ةداتق ىع دكيعس اسد

 ةكثاللا تعمم 7-5 ءشاقا 2 د اهب قوتلا رت ىطسولا

 موقلا 6 ع ناد عبشأ مث ضعب ىلع اهضعب © رمد مث مهبالك ىغاوض 5

 ةخنيدلا نيب ضو 7-3 اهل لاقي ىرق ثلت يو لق ارخص

 كل كو لف فلان كلل عبرا ؛ هيفا ناك دنا: "املا ركذو- لق  ماننلاو

 «ءكلاه اموي مودس لوقي م رشي نك عل دا" نأ

 هذ لفا ناكفحلا قل و ع اجا لق ورام نشب :ىسوم :ىكدح

 ىنعي اوكصا امل هانركذ كف ىذلا دانسالاب وسلا, ع طابسأ 0

 ا ل ا نراك ف
 مهبالك حج ابن ءامسلا لأ عمس ىتح ايندلا ءامسلا اهب غلب ىتح

 ةَكفَتومْلاَو 2لوقي نيح كلذف مهلتقف اهبلق مث مهكويد تاوصأو

 6 اهعلتقاذ صضرالا مع ليثربج اهب ىيعا نبيح ةيلقنما وأ

 اق عت هللا رطمأ ضرالا طقس نيح تنم ل نمف هحانج 5

 وهو ضرالا ىف اًداش مهنم ناك نمو ةراجلمل ضرالا تحن وهو

 نم ةراجح مهيلع انرطماو اهلفاس اهيلاع انلعجغ َعَم هللا لوق

 1 ءيئايف تحي لجرلا ناكف ىرقلا يف مهعبتت رم ليك

 «ليجس نم ةراجح / مهيلع انرطماو عن هلوق كلذف هلتقيف

 قاحسا نبا ىقدح لق ةملس آس .لذ دكيبح ىبا انثدح >2 هم

 ه) 5416 11. مجرج. 8) 2 ء 8 دآادشز .١> الص. 16. 2 4
 كشنات لش ما كسلاح 7) ك1 55 55 24 6

 اهيلقاف. ركز 82 2001+ ىرفلا ىق 3 ىنعيب.



 رو

 رق © طول موق نم ىلفسلا ضرالا تبحت هحانج ليثربج : لخدأ

 اَنِرُمُأ ءاج املك لوقي :ناك لاق ء دفا ىع* 2

 قاوخ ىلع اهلج مث هحانج لخدا رث اهناكرا نم اهقتفف مهتيرق

 أمن .لاق' ةفيزح .عويل انج" لاق ىتنلا عدد «] هحانج

 ركب أ نب ميعاربا نع ججي نأ نبأ اذه ىنتتحو لاق لبش

 قاوح نع اهليخ لاق لواح نم جج نأ نبأ هعجدسب مو لاق

 0 / ءاهسلا لهأ عمي ىتح ءاهسلا ىلا اهب كعص م اهيف ام هحانج

 م اهفارش 2اهنم طقس ام لوا ناكف اهبلق مث مهبالك لابن

 راجح ْمُهْيَلَع انَوُطُمَأو الفاس اًهيلاع اَنْلَعَجَف 4عت هلوق كلذف
 انيك لاق #7 ىلعالل دبع نسب نو كيك «« ليجس نم

 معا ليقفج نأ.'انغلج» لاك ةداتك, نع ربعم نكح وكانت نا

 5 عمس ىنح ءامهسلا ىلا اهب ىولا* مث ىطسولا ةيرقلا ةورعب دخا

 لعبت ضعب ىلع اهضعب رمد م مهبالك ” ىغاوض ءامهسلا لفأ

 6) 223266207 هلم 2: 6) 8 21ع ه0. وبأ. عز 02. لم

 2) لك072: 15, 987 84 21 1لكشكت "نو اطرد هيحانحا رس

 1 ةداتسم بمص ,١ 72) 12-اينحكلا كيد. 2) 832 2 5 51 6

 . 0 2 . + وو . .

 0101 3 + خفوسش 261016102 طه11115'' 0ع21ةصملانتت 710عاات1

 2) كمي 8-2515. 541 ل 1 معان كيعس اند نك ديزي امد لاق

 ةدانق ىعز 01126 ء 30. 5ءون. ةصاعمءعمز[. #) 8 اهناول (581. ه) 8

 ىغاوصو 121201 عاوبصز 2 15 ىحاوصر 12 عاوصر ىغاوصز 11

 76غ 215. طعهل., 11, 466 ءع هك. م. "* , انض. 4+4 اهيالك ذكان



0 

 ىلأ تماسراف مهلامجو 5 هنت هت مأ مهئأر امل طول ىلع

 مهنم نسحا ل امو.5 رك رم ف انب لوف لف نأ ةخيرقلا لأ

 ةيحءان لك نم طول راد اوشغف كلذب اوعماستف لمجا الو

 ال موق اي لاقف طول مهيقلف 2 تارادلمل « مهيلع اوروستو

 ول اولاقف ملت رهطا نهف قانب مكجوزأ اناو ىفينض ىف نوحضفتو
 ةوق مكب ىل نأ ول لاقف نهناكم انفرع ىقل كنتانب كيرن انك

 مهنيعأ مثدحا مسف ا حا وعنإو دب كا مرسلا 1 مدد د تان يتلا دفناو ديحشل

 هيلا عجرن ىتح انب اوفرصنا انيكس اولاقف راصبا سمطف هحانج

 ليثئاكيم لخداف نآرقلا ىف'عت هللا صق دق ام عرما نم ناكف م

 اهيلقف © نيضرالا لفسأ علب ىنتح هحانج باذعلا بحاص وهو

 ةيرقلا 8 مهنم نب : كب هرم نم تعيتعم ءايرلا نم ةراك تذرنف

 « هتارمأ لأ هلهاو اطول نحو © هللا مهكلهاف اوناك ثيح

 نع شعالا آس لاق مون نب /وباج آس لاق ه5 ردا اضدخ

 و مهبالك ح انين ءامسبلا لأ عسب ىنح مهنعتمأو مهيبشاأومب

 لاق نفاج“ نع ىرخأ 8م. بيرك وبا انثدحو * « ةاهافك

 7 0011 20 تار 1 تارتلل 170111
, 

 ناردنلا» 2 1كم. 15, 78. 78.  هك) 2 ك6 لله ضرالاز 5©

 ل ]136 0. 7)2 211 مهلك. 7) عماجز 2221ع, هوك ءملتت

 ىثوللا ريشب وبأ ىامحلا حون نب رواج وان1 4235-21 ءادانس هان,

 ى) 902. 8و م. "2, 2 ءادمم 8 مهدحرس نم /) (لزص 2 2

 مهافك.



 مسرسلو

 نه

 اولصي ىل كبر لسر انأ طولل اولقو ؛« ماتيعأ اًنسْمْطَم هيض 0

 َتْفَتْلُي الو م عبتأو ليللأ نم عّطقب + كلفأب ا 5١ لا

 هللا كا 1 17 2 ص لوفي هوست مكنم

 الا رمون م انا اولاقف ةعاسلا موكلهأ طول لاقو مأشلا ىلا ع

 ة اطول يرخ ركسلا ناك نأ اًملف بيرقب مبصلا سيلا 4 ميصلاب

 مهاَنيِكت لوول لل الا 0 عت هلوق كلذو هتأرما ءالا هعم هلهأو

 ليعامسأ 1 لاق 00 اد لاق يلا ىتتدح «ركسب

 نب بهو عمس هنأ كيصلا دبع ىنثّدح لاق ميرالا م ع

 ىق هوس موق 6« طول مهيف ىيذلا مودس لع اوناك لوقي هبنم

 ؛!كرحعب مسنم كلذ هللا ىأر املف لاجرلاب ءاسنلا ىع اونغتسا

 هكذ”ام عغرماو هرما نم ناكف ميعاربا اوتأف عوبّذعيل ةكتالملا

 ميعاربا عهعم ماقو اوماق كلولاب ةراس اورّشب اًملف هباتك ىف عم هللا

 ىلا انلسرأ انآ اوله عبطخ انو» منكي عرق قوربخا للف

 ع لاجرلاب اونغتسا لق ءوس موق منا اعرمحتل مودلس موق

 ؛ةاحاص الجر نوسمخ مهيف ناك نأ متيارآ ميعاربا لق ءاسنلا

 ناف اولق تيب لممأ لق ىنحح لزي ملف مهبذعن ال* اذا اولاق

 اهاوه هتأرما نأ اولق هتيب لعاو طول لاق ماض تيب هيف ي ناك

 اولخدف مودس لما ىلا اوضمو فرصنا ميعاربا ستئي اًملف هعم

 ©2) 0325-1501, 75 065: | 2) 1 جيصلا. 2) 001 0 طول

 معمم هتارمأو. 4) 101. 54, ال5. 34. ه6) 10 طول موش م نيذلا.

 ركز 2 ال. ميز 22:366ع0. هدم. 2 ها مءتعأ6 تيب اهيف. - 1206 5

 ناك نافذ اندوادع 20 هتارمأ نأ اولاق هده. 10. ) '1ه نيبتر



 ا

 «لاق ىلعال كبع نب دكمح انثدح* ««اهلفاس اهيلاع هللا

 دبع ان لاق ىيحج نب نسل انثذحو روك نب كبح آس
 اولخد امل ةفيَّذح .لق لاق. ةداتق نع. رمعم نع اعيمج

 فيضت دق تلاقف اهموق تنتاف وسلا زوجم هزوج تبهذ هيلع

 لاق مهنم اهوجو نسحا م طق اممق تييار ام موق* ةاطول

 نئانبات ءنسف ليقي بابلا «رلف كَلَم ماققا هيلا .نوعربي اوءاجف

 هحانج ليثربج مهبيرضف مهقفصف هل نذاف مهتيبقع ىف ليثربج

 نل* كبر لسر انا اولاق رف ةليل ّرشب اوتابف ءانايع مهكرتف
 مكنم تفتلي الو ليللا نم عطقب كلعاب رس /كيلا اولصي

 اهباصف تتفتلاف اترص نتععمس اهنا انّعلبف لاق كتأرما الا دحا

 ىسوم ىنتدح «ماهناكم مولعم موقلا نم ةذاش قو رخ

 ميدان نحط انا لاق تانج با واع اند لاق نواه دبا

 نعو سابع نبأ نع اص أ نعو كلام نأ نع هركذ ربخ ىف

 الا تاكا نبا انو نمر دوعسم نبا نع ىئنانيملا ةرم

 كيدش نكر أ ىوأ وأ ةوق مكب ىل نا ول طول لاق امل معلص ؛

 سودي اوجرخو مهنيعا ًاقفف هحانج ليئربج ذئنيح طسب
 ىف نان ءاجنلا ءاجنلا نولوقي انابع 2 ضعب راثآ ىف مهضعب

 هودوأر َكَقَلَو عت هلوق كلذف ضرالا ىف موق رحسا طول تيب

 «<) 0ص. 1س. 6) 8 30036 خليللا“ ه) 12 تيار ام طق اموقر

 82 هزم. لعمق امو. 2( 15 موسأف ماقف نوعرسي 1 نوعرسيب

 ولف كلذب .. 126. ه) ةه ايعر 2 عغراصبا سمطفق هحانجاب.

 ارث ةكلذطا 1 كا كدلي , 7) 8 اهناك.. .) 12 انضتعبي مهضعب ز 1[ عام

 لق ما م1 010- .78 ,54 :1015 )2 
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 لجو زع هبر ليئربج نذاتسا لاق هنوجناعي اولعجن لق بابلا

 نوددرتب انايمع مهكرتف هحانجإ مهقفصف هل نذاف مهتيبقع ىف

 رسأف كبر لسر انا هوربخاف طق مهيلع تسنتا ةليل ثبخا ىف

 طول عم تناك هنأ انل ركذ كقلو لق ليللا نم عطقب كلعاب

 5 لسراف تتتفتلاف توصلا تعمس رث هتأرما ةيرقلا نم يرخ نينح

 أس لاق ديمح نبا ًانتدح « «اهكلعاذ ارح اهيلع عت هللا

 كيعس نع ىدالملا سيف ىب هرغ انه رلق“ ركل نبا دكا

 يح طول ةأرما عي ةنارخا كعلطنا )3 هذا 2 0
 دفاض دق هنا تلاقف اهموق ىلا لسرلا تار ءنيح ىنعي مهتار*

 ,بيطا الو اهمرجو 4#ىسحا طق مهلثم تييار ام موق ةليللا

 ىلع « مهمحزي نأ ىلا طول مثردابف هيلا نوعرهي اوءعاجن اجر

 كَهَنَت ملوأ اولاقح / نيلعاف مثلك نا ىفاتب ءالوف لافتا نذل
 / ةكثالملا مهتلوانتف * :ةكئالملا 1 552 م نيبمَلاَعْلا نع 2

 انررخس ةركس موقب انتثج طول اي اولاقف مهنيعا 0

 اك عبرالا طول تايرق #ليثربج لمتحاف لاق 2مبصُت ىتح تنأ امك

 ضرالاو ءامسلا نيب هحانج ىلع مهعفرف فلا ةثام ةيرق لك ىف

 لعبت مهيلق مث مهتكيد تاوصا ايندلا /ءامسلا لا عمس ىتح

 2) 2 احيلممف. 0 3) 70.707 2 ةرس. 1مل 6 ل تيار

 مهنم ىسحأ. ) 15 مهيجري, 8 5. 2. نع مهمحرل. ر) 1
 157 857 م12 ير كان1ل مك 707 م) نصب 1412© هلال مايسمعتا

 2 صاددع ذ 5. 2. : 2111101126 20 7153 15015. 11و 75. 3: مدلعجوم نأ
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 سرس

 5 اح لخدا هيف اوكلهأ :ىعلا: ع ماسلا تناك ايلف راسك لق

 حايص ءامهسلا لجأ عمس ىتح 7 اهعفرو اهعلقف مهضرأ ىف هحانج

 ةراسح مهيلع م رطماو اهلفاس اهيلع لعجت بالللا حابنو ةكيدلا

 اهكرداف ةاموقاو تلاقف ةدهلا طول ةأرما تدعمسو لق ليكاس نم

 صفح نع بوقعي اسد لق كيمح نبا انتدح ١««اهلتقف رخو
 هنأرما ىلع فخا طول ناك لق ةيطع نب رمش نع ديبح نبا

 ليك 2 نلخوا املج اك 2 ءكنيصا رتش»- نم ايش :عيذت ال نأ

 ء تقلطنا طق اهلثم رق مث ةروص ىف مهتارو هعم نمو هيلع

 نوعرهي اولبقاف !ذكه اهديب تلاقف ىدانلا تنتاف اهموق ىلا ىست

 ام طول مهل لاق طول ىلأ اوهتنا .اًملف رمِإلو ةلورهلا نيب /مايشم م

 نال كبيرا لكسر انا طول اي ليتريج لاق ءباتك ىف عم هللا لاق

 نوبلطي اولعجُت لاق مهنيعا سمطف هديب لاقف لق كيلا اولصي

 ناعم نب رشب انتدح « نورصبي ال #و ناطيلمل نوسمتلي

 امل لاق ا نع ةداتق نع كيعس ان لاق ديزي اس لق

 مهترذناف :تقلطنا هنأرما ءوسلا زوجت لسلاب ىنعي مهب 2 ترصب ه5

 000000 2م تياررام نىك اكرل :كفيشت قفا كلاقف

 مهنم اكر بيطاو اًضايب ٌكشاو تلق الا هملعا الو لق اهوجو

 طول ففضاف لجو وع هللا لق امك هيلا نوعرهي دوتأف لاق

 «) 8 ةليللا, 1ه ةعاسلا ىف ناك. 6) اهعلقف هدم. 8 ء(غ 2و

 8 م:ةعاعتعم2 اهعفرو هنت. ) 1ه انيطمأو. 4) 8 اهفايضأ.

 نا 11 تليق. ٠ نإ ©0500: مدكتما: 12 [تييسم, 8: اسنن!(816)ب

 12 ةلورهلا نيشامتم. م) 8 نوسملي مهنوبلطي. 4) 8 ترصد.
 2 © 17 ك لذ



 مدد

 نم هنودبرت منةج ام نعءو مكنبب 0 مكنم  ىنعنم ةريبشع

 ىسب ناكل دا لاق دل ىنتدح «« قابيضأ لاق هاجت

 ند ىكيصلا كلك ع ىئقتلح لاق 6 ميرالا لمع نسب * ليعاممأ 1

 5 يس كنكر نأ اولاقو لسيلا هيلع لجوف ليل ىكر ىلآ ىوأ

 كيلا قاعد كر عى كل هايأ مهتباجا نم ظوحل 2 سمي ايل

 ككبر ليكي انأ طول اي فئتنيح هل لسرلا تاق اعرذ مهب قاضو

 ا تفي 2 ليللآ 0 عطقب كلفأب رس كيلا اولصيي ع

 نأ ركذف 44 مُهباَص ام 0 05 هنأ كارم الا 06

 10 هموق كالهب 5 اهناود.هللا لحسر داي نأ 7 ا 6

 ملعلا لها نم هلق هنا هنع كلذ 0 مآ رك

 لاق كيعس ندع رفعج ىسع بوقعب د لاق ١ ننس نبأ انتحح

 ناكو ”اطول اوتا ءاًملف* طول ىلا :ميقالبا كنع نم لسرلا .تيضم

 !ةيوكلهمأ انا« ظوحلء اي :ةظولللا لجك بج لاق هال هك فلام رشف 1

 وكلما طول مهل لاقف نيملاظ اوناك اهلحأ نأ ةيرقلا هذه لها

 مبصلا قل عبصلا مدعوم ن : أ مع لبرج لاقف :ةعاسلا

 نأ هرسمأو لاق بيرقب جيصلا 9 طول ىلع ع تلونأف # يرق

 هتأرمأ لا لحأ مهم تفنني الو ليللا نم عطقب هلهاب ىوسي

 ©) لمص ياجتا اين لق: 2) 21562 رد لييزر ف سدأ 5. 35

 2) 2201. 1110: 75. 83.2 2) 8 نم ضعت: (7) 00. 12-7 2) 0

 طع ءغ ةاتم132 اوكلهم. /6) 1501.6 33, 75.



 ا

 موسع

 ميهاربا ىنع نم ةكئالمل تجرخ امل لاق معلص ىبنلا باحصأ

 اوقل مودس رهن اوتغلب املف راهنلا فصن اهوتاف طول ةيرق وحك

 ىبللا مسا ناتنبا هل تناكو اهلهال ءاملا نم © ىقتست طول ةنبا

 تلاق لونم نم لح ةيراج اب اهل اولاقف ءادوعر 6 ىرغصلا مساو اثير

 اهموق نم مهبباع 4 قرف مكيتأ ىتح اولخدت ال مكناكف معن

 ةنيدملا باب ىلع نايتف © كدارأ دهاتيبأ اب نلاقف اهابا تانتاف

 موحضفيف كموق مذخأي ال نم ىسحأ / 3 ميق دوجو تيار ام

 فشضنلف انع لكخ هل !ولاقف داجر فيضي نأ دوهن هموق ناك دقو

 تجرخ 5 لها الا دحا ملعي ملف مهب ءاجن لاجرلا

 تيار ام الاجر كول ثيِب 3: نأ ؛تلاقف اهموق .تببخاذ ةقأرما

 املف + لاق هيلا ٠ نوعرهي هموق دءاجح ضف هان مه2وجو ”لدمو ؟اتنم

 ىفيض !ى :نوركت الف هللا اوقتا' موق اي طول مهل“:لاف دنتأ

 7 امم ملت زهطا ندع نانا اوما ويقرأ لسجل مكنم:نسكيتلا
 تولع ىقل لاجبلا فيضت نأ كهنت موا هل اولاقف نوحيرت

 اولبقي ل املف #7:كيرن ام ملكدل كناو قح نم كتانب ىف انل ام

 ىلا ىوآ وأ هيف امكن ىلا نأ وك لف يلع هضرع « امم ايش هنم

 |( ا را عراه ليقام يدش ير

 2 1 سلا نم 6 اء[ 7 ه7 5201 كب 2272 652 1

 د0. هلعت6م 2 6) 2 ك 8 ىرغصلاو. ) 8 ايوعرر 1 انرعرو 2

 اندعتو 64 اتيرع. 420 227 تفرق و1100 0110011 1ع

 م0165 )1 لوا نأ. 14 ءأ كم كردأ. ريلز 20 272 كل هلم

 61 217 لتتم تيار. مر 1> ك لذ 0122 2) ©7172 200 2 :! 

 رقفعج وبا. مز ازيع ل5601: 11 75256 ير 1 ام لص اينك ضف

 مكيظم: 527 012 1926 7 اد اك 01 21 552 512 2) 0107

 كب ل5 60/715011 3112 75 0



 سرد

 ىهشي نكح" ميكلهت 3 ملعا هللاو :مهل لذ فو :اهيف' لعب دل

 مهب فقلطناف ةليللا «كوفيضتم انا اولاقف هتاف لاق طول مهيلع

 هذه لها لمعي ام نوملعت اما لاقف تفتلا ةعاس ىشم املف

 لاق مهنم ثبخا ءاسانا ضرالا ةرهظ ىلع ملعأ ام هللاو ةيرقلا

 ةاملف مهب فلطناف لاق ام لثم ةيناتلا لاق مث مهعم ىصضف

 انثتدح ١> «مهترذناف نقلطنا هتأرما ءوسلا زوجت مهب ترصب

 نسبي :ىب ورع اس لاق 2ريشب بت مككلا انك كاك نبيع ندا

 ةكتاللا تيتا :لاق :ةداق -- يشب م هس نع# حاملا

 طول دكهش نا ةكتالملل عم هللا لاقو هل ةعرزم ىف وهو اطول

 ,ه اطول اي اولاقف ري غتكلهم :ىف ملت تننذا ىقف تاداهش عبرا غيلع
 عرمأ امو اولاق 2ما مكغلب ىامو لأق ةليللا كفيضت نا كيرن انا

 كلذ لوقي اليع ضرالا ىف #ةيرق رشل * اهنا هللاب دهشا لاقف

 ©هلونم هعم اولخدف تاداهش عبرا طول مهيلع دهشف تارم عبرا

 لكسرلا .تيبقل ؛اما لاق نم ركذ

 ند اطول 2نود طول ةنبا موكس نم تند نيح تيقل ام لوأ

 طابسا اسس لاق دامح نب وريع اس لاق نوراه نب ىبوم ىنتدح

 نسع ملاص ىنأ نعو كلام ىنأ نع هركذ ربخ ىف ٌىَدَسلا نع

 نم "سان .ىعو دوعسم ىببا نع ىنانيبلا ةرم نعو .سابعا نذل

 ©6) 2 كفيضتن, 8 كوفيضمز ؟47. 656 انآ 6.٠ 6) 1 كا

 هو 1 هلك رهظ © 1 ادحا. 2) 8 مءم0056 يشب.

 6 0م. 1و 8ظرشب ىبو هلع, ه5 ءدانتص وبأ ريشب نب كيعس

 ىماشلا ىرسبلا ناموا ليع اوك وأ دول. رز مهنتكلع

 ل مهك الخ مز 2247 امو ل) 7815© )2  ل2 لبق



 دق

 رشع ةعبرأ دعب ميعاربا ناكو :ال اولق انموم وش ةعبرأ «اهيف

 وبا انتدح ><««هسفن تتايطاو عهنع نتكسف طول 2 ةارماب

 نب كيعس نع لاهتملا نع, ضيعالا نع ىنامحلا انبالات تيك

 0 اهيف ناك نأ ميعارب» كلملا لاق لاق سابع نم نع ريبج

 لفالا جبع نبا نيح# انتوح « باذعلا مهنع عفر نولصي ة

 ميظف ناك نا 2 تيارا |ةتموي معشلا لق دعنا امغلب لاق: طرت

 4 جيّذعن نل نوسمخ يف ناك ناو اولق نيبلسملا نم نوسيخ

 علب ىتح نوثلتو اولاق نوتلك لاق نوعبراو : اوسلاق نوسعبرأو لاف
 مهيف نوكي ال موق نم ام لق ةرشع اوناك ناو اولاق ةرشع 0

 لسرلا ربخب طول موق لاح مهعاربا ملح امل ريبخ مهيف ةرشع

 7 لسرلا تلاقف هيلع هنم اقافشا اًطوُل اهيف نأ لسإل لاق

 َنيِرِباَعل نم تدلك ؟ ةتارمأ الا قا نيج اًهيف نمب ملح

 اوهتننا املق «طول موق ةيرق هند لأ وحن هللا لسر تنضم مث

 مهنا ليقو /اهيف لعي هل ضرا ىف اطول اوقل مهنا ركُذ اهيل 5

 «ءءاملا ىقتست مى اطول ةنبا اهرهن كنع اوقل

 اطول وقل لاق نم ركذ

 ةدانق نع كيعس اسد لاق كيزي اس لاق ناعم نبا رشي انكوخ

 ضرأ ىف وهو ةدوتا اطول لسلا تعاج امل هنا م نوع

 ب) 41 2 6 ظ: 00 نيعبرأ : ملم. دن ع6 )6  2 ةارمأ عم

 ك) (نرظ ملط )2  اللص أ مهبذعي. 2) 15022597 75221: رث) 20

 اهيبلع. 8) 8 طولل اننباأ ه٠. اوقلو 1 طولل ناننبأو ..6 دوقل»

 /) 501115 طخ 2001+ ناميلا نىبر :عءاع. 20 4 0



 مها

 « بابش لاجر اةروبسص ىف 6 اتت اهننكذ اكينكتف اوليقاف

 كلذ لاق نم ضعب ركذ

 نع ماص نأ نعو كلام نأ نع هبكذ ربخ ىف قىحشسلا بوت

 5 نم سأن نعو دوعسم نبأ نع 0 ارم ندعو مهبل نبأ

 دوفيضتف ميهاربأ نا 1 ىاح باينتن لاجر ظرودص ف ىشهن

 ربخ 2 < ءابأ انركذ ىضم كلذ ام ميحاربأ ورمأو عوصمأ نم ناكف

 © ىرشبلا هتءاجو * عورلا ميعاربا نع بهذ املق ةراسو ميعاوبا

 , طول. موق كالهل لسا: هللا ناو هل اوءاج ام ىلع لسولا هتعلطأف

 ايلف ءدنع عمق هللا ربخأا امك كلذ ىف ٍهجاحو ميعاربا ثرظان

 موق ىف اَنلداَجُي ىرشبْلأ هثءاجو عورلا ميعاربا نع َبَفَذ

 ىبا هب انجح اهتامغلب اهي ةكلفب د اقل دل ناو

 اَنْلداَجي ديعس نع رفعج أس لق ىمقلا بوقعي اسس لق كيج

 45 ميهاربال أولاق مة عم نمو ليثربج هعاصج هل لاق لطول مو ىف

 ل لاق / نيملاظ او اَهَلْهَأ 3 ةيرقلا هذه لص وكلهم انا

 نوكلهنفا لاق ل أاولأق نوم ا اهيف يرق نوكلهتا ميأ 5

 اندام اهيف يرق نوكلهنفأ لاق ال اونلاق قوموتدم ذختامتلت اهبف مك

 لاق ال اولاق نموم ةثام اهيف ةيرق نوكلهنفا لق ال اولق نموم

 د ةيرق نوكلهتفا لق ال اولا انموم نوعبرا اهيف* ةيرق نوكلهتفا

 2©) 8 هلثتم. 5) 0000. ىلَبقا. - 2) 12 (51ع كق ام ضعب

 كانركذ ىبضه, 1 دهانركذ لق ام. 4) 02. 8 © ل
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 را

 ن5 كلل كيدي د نتاوي هلو نع معلص- ىبنلا تلاس كلك

 ةانتدح ١> ««عنم نورخضسيو: قيرطلا لها نيفذك اوناك

 ىب دّيعَس آس لق ىسوم .ىنب دسأ اس لق ناميلس نب عيبولا
 مع رح نب كا انسب لاق ةريغص ىأ نب« متاح 15 كيز

 تلأس تلق ئناه ما نع ىناغ ما يدم ماض قا « ماذإب

 اوناك لاقف ركنملا مكيدان ىق نمتأتو ةيآألا هذه نع معلص ىبنلا

 © هنم نورخسيو ليبسلا ءانبا نوفذكف فيرطلاب نوسلكج

 نع هايأ هللا رماب ماهنيو هللا ةدابع ىلا يوححي مع طول ناكف

 بوكرو ليبسلا عطق نم هل عّق هللا اههرك ىتلا رومالا
 . ام ىلع مهرارصأ ىلع 2دعوتيو رابدالا ىف ريكذلا نايتاو شحاوفلا 0

 ميلالا يرذعلا هنم.ةبوتلا ةكرتو كلذ نم نيبيقم هيلع اوناك

 اوتعو ايداع الأ هظعو مديزي الو هديعو كلذ ىع ممرجني الف

 انتيا هل نولوقيو هديعو مهنم اراكنا عت هللا 4باذعب الاجكتساو

 3 0 نا اح 4 نيقداصلا 5 0 ا

 دكا .ةدماورزر“ نتفا 9 اطقم ٍجيلع ةرصنلا 1 0

 ةرصنو ماكالمو مهيزخ دارا امل لجو ّرع هللا ثعبف مهّيغ ف
 ل5 لقو دعم, نيرخحا» نيكلمو مع ليئربج < مهيلعي طول هلوسر

 «ليفارسا رخآلاو ليثاكيم اهدحا ناك نيرخآلا نيكلملا نا

 ىرشقلا , 56ه 5هزتن11 (70/رهن 2لءهن2 7 هدف 1١ 356) معمم دمعت

 ىريشقلا ممداتم ةطصمومتغر ةغعص 1ص 1120زدت هك 1112215.7. متاحر
 (طلع و. من) ةتطانصخ.

 ©) 7 تلق ْيلأ نوتاتو ةيالا هذه نع تلئتس ئناحه ما لوم.
 6) طقطصع 130. ها2.'ل2. م) ماذامو 120214. 42) 51 '؛ 4+. 65© 12 23

 2320.ز 0000. طمتستتق طعدع باذعل. ) 101. 29و 75.28. رك 2 12

 0) زم: ظ هع 2



 سار

 عيكو نبأ انتدح ىكقو* «نييلاعلا نم دحا نم اهب مكقبس

 نسب ورم ندع ججت ىنأ ىسبأ نع يلح ندب ليعامسأ اسد لاق

 ماون ام لاق ©« نيبلاعلا نم للحا نم اهب مكقبس ام هلوق رانيد

 : 8: طول موق ناك ئئج اركذ + لع ةركذ

 لاق نم لو ىدنع كلذ ىف لوقلا نم باوصلا رفعج وبدأ لاق

 عفْذَح عضوملا اذه ىف عيدان يف هنونأي اوناك ىذلا ركنملب ىع

 هللا لوسر نع كلذ دراولا ربكإل < هنم هتيركسو مب وه مزفم

 ةماسأ وبا اسس الق عيكو نباو بيرك وبا هانث>> ىذلا* معلص

 ؛ حلاص أ نع برتح نب كامس نع** ةريغص نأ نب متاح نع

 قل ديت, ى..كمعلمم ولا ليسنر نسب ليقع ملا نم ياه ل
 نورخسيو قيرطلا لهأ نوفذح اوناك لق ركنملا مكيدان ىف نونأتو

 ىب نيمحا انتدح 2 ««هنونأي اوناك ىذلا ركنملا وهو غنم

 سنوي وبا آن لق + نايح نب ناميلس اس لق ىبصلا ةدبع
 ؛5 ئناه مآ ىع ملاص قا نع رح نب كامس نع / ىريشقلا

 2) 11220601 هر ال مر ظ أرذد 1 ىور“ 2 عانم رسكاسو.

 2) 0 0و0فعي طر 1 صمم ا هدتصخ: 2 1سم 5 ءاتيتشدح ىدكلا هش

 8 هغ 1كم, وانت طقعع دمها ةت» 2316612 221عءغو 1206 3 ..ب كامس

 بروح 51 20 ءدلعمسم ؟ءزتادد 12 201. ةعون. (1. 25) هطحتتتة 01211-

 ةنمغز 200101 هع ؟ءءاطد 1206 2 .. كامس 01136 51122161213 6556

 036 5«ن. 00ءعءعمك, ©6 220+ دهنوتاير تانزان5 10م . ©6006 13.

 ©) 2056 ناميلس ءم0 12.: هنا22 ىريشقلا سنوي وبأ 0

 هز 8قغسمأ 2. ةطأ ؟'حعطتعملر ءتاتزاتك 12 015ءامان]15 2 24112210 ءاحاتح
 06234601 رمحالا كلاخ وبأ 0100 00800362 !2طانث؛ ىب ناميمس

 .ريبحر طقعع لمد عماطه 200101 )/  000. هلتقك نمد 26عاما
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 ا

 جسلاج ىف اضعب عضعب تاك ناك لت ند 3

 نع روصخم ندع ب اه الق كيج ىسبأو عيكو نبأ انتدح

 أي قاضعب ناك لق وكنملا مكيدات ىف نويتأتو هليق ىف نفاجم

 لق رابجلا دبع نب ناميلس انثدح * « جسلاج ىف اضعب

 نع ضايع نب ليصت انك لاق © [2] ىتيللا دي 0 كباث انو

 مكيدان 2 نونانو 6 هلوق ىف دعاجم نسمع رمتعملا ىب* ربعنم

 انتدح * 0 سلاجلا َّ اضعب عاضعيب عماج ناك لاق ركنملا

 ندوفاحت ندع ريصنم نسع ويم نع ماكح 0 لاق كيك نبأ

 نع قاعي نع ىليأ ان 2 لق عببكو نبأ انتدح * © هلم

 «جسلاج ىف َلاجرلا نوعماجج اوناك لق دهاج نع روصنم 0

 عيجَت ىأ ىبأ نع اعيبج ءاقرو امك لات نسما ند لات ثراخخل

 ددابنا ركنلاوا سلاحا لق * نكنملاب مكيدان, ب نوتأتو دماج ىع

 ندح قيعس ان لت دنيوي. اس لك رشي انتدح .. «لاجيلا

 ةشحافلا نوتأي اونك لق* ءركنملا مكيدان ىف نوتأتو هلوق ةدانق 5

 الا لك لف كفو نبا لق سوي ىتدح « عيدان ىف

 ركنملاو سلاجلا .هيدان لق /ركنملا مكيدان ىف نوتأتو هلوق ىف كير

 / بكارلا نوضرتعي اوناك ىهنولعي اونك ىذلا ثيبخل علع

 هر 2 آدع., '1'ه تيللار "د16 120. كياعلا 0 نب تيباثو 10

 211221 5. 7. ضايع نب ليضف دد طاتتاتك 15ءكراتلت5 ءداتصمء73غز «08-

 110 ىتيللا (تيللا) 26م 211225 »عع 1طد 1)220 طعع 1طن 114-

 آ[014 ده 110:0 لايك الا (215. 17؟ءا256. 11, 334) طقطءغر معع هلئثطأ

 1ع /) 1 15 2) ظ 0150  اندصع ل 2) ©21 كد
 2) 1112 ك6عل: هدضل 1 ١ ز/يزا 22266660: نصل 2. 2) 15 مهلاعأ

 اهنولعي ... ىتلا ةتيبثل. 7) 8 بكارلاد نوضرعد 5. 5



 |خلإ» ني

 ناك ممضعب لقو «هسلاجت ىف نوطراضتي اوناك مضعب لاقو «#ب

 «ءاهبف اضعب صكني عاضعب

 ماب و 2 نونذك اوناك لاق نم ركذ

 بأ نىب «رىع ! نب د جضأو 200- ا كي نبا [سق

 ةركنملا مكيدان ىف نوتاتو هلوق ىف لوقي ةمركع تيعمس لاق ةدتاز

 انقدح 2٠ «وقب رم نم. نونذك نقيرطلا لها وق لونا ل

 ةمركع تنعمس لق 2 كيز نب نارمع نع نأ اسس* لاق عيكو ىبا

 نحو هركعأ ادددزلا# لوو اهو نك ىسوم انتدح «فخلل لق

 كلام نأ نع هكذ ربخ ىف قتدسلا نع طابسا اس لاق دايح

 10 نبأ نع ىناديقلا قرم نسعو سابع نسبأ نع ل ذاص لأ ىعو

 مكيدان ىف نود معلص هللا ٍلوسر باكا نم سان نعو دوعسم

 ةركنملا وهو هوفذح عب رم نم لك اوناك لق ركنملا

 عسلاج ىف نوطراضتي اوناك لق نم ركذ

 نب نيك اس لاق ئرافطلا نوسالا نمر ناجلا تبني مدرج
 - د 02 مم

 15 بعصم نب وراح نع « ٌىفقتلا كيطَخ نئب جار امد لاق ةعبجر

 مكيدان 3 نوتأتو عت هلوق ىف خكتاع ندع ريبزلا نئب ورع ئع

 © طارضلا تلق ركنملا

 6) ]7 نذل لف كك لل ورد 521151 رك ةععات”ت>ت 0112 1112211113 أ

 آم 82 لزمننص. )6  8 ةككأز نأ ىب ورع نع ىأ اير 1ع

 1013556 ©0115 00115 2 5 ةدياز ىكنأ نع رع نبا 0

 1101وخات1: 1عععز1 1ععالمصعا> "15. نان13 11211' “1ططح1 11323 2. 7
 )7 811224 5. ط. 1.١ 1019716, أ 1113110105 ©0000. 3 عغ 2 نطو
 1 م136عععلعم 5 1101: 1 ]710121114 10 2
 فيطع نع جورب اذ كر عل كل دج ىب سورز قوص 1ععام 50ر1

 (7هءممإم2 08 هتس#' 7 2025, 1815. 2ءاعتتط. 11, 329, 1. 2ةه) ل
 ردواتعممج 1اس 81201 ننموانع از 110 76/717 60
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 اوراص ىتح 'هرفك ىلع اميقم هنيد ىف ميعاربال اًقلاخم ميهاربا وبا

 ضخشو هرفك ىلع نارك ميهاربا وبا وهو خرات تاف ناوح ىلأ

 اهب اودجوف رصصم ىلا اوضم مث مأشلا ىلا ةراسو طولو ميقفاربا

 ناك 6 نار د ناسا ناك دننا رتكذ اهتنعارف: نما انوعرف

 لف كفو حوبن نب ماس ىب 5ذوال ىب قالمع نب 0 جيوع ىبأ 5

 ديجو كاكضلا ناك كاكضلل اخا 0 كذتموي رصم نوعوف نأ

 ميعاربا عم هتصق ضعب تركذ دقو هلبق نم اهيلع الماع اهيلا

 01 دوا ماسلا لإ ١ عرب لك دوغ انف رم لبق صممي

 كالا ناو ندرلا انول ديخأ نبا لوناوا نيطسلك' لون ميقا
 ةشحاف بوكرو هللاب رفك لها. اوناكو مودس لما ىلا اطول لسرا 0

 مكقبس ا ةَشحافلا وتاكل مكنا 6« طول موق نع هللا ريخأ امك

 َنوعْطَفَتو لاجل يد 00 «َنيِمَلاَعْلآ - دحَأ ىم اعبي

 سا 00 دم 2 3

 ليبسلا اعطق ناكو , ركلنملا مكيدان 1 كدا 0

 ءفرلي درو نما كل ةشحافلا 2 هنايتا ركذ' اًميف

 كلذ لاق نم ركذ 15

 قنا لف لاف ادعو ندا ان لاق لعألا ”نيبع "نبا "نتنوي ىتلخ

 رفاسملا فقيرط ليبسلا لاق ليبسلا نوعطقتو ْعَف هلوق ىف كبز

 لعلا كلذ هب اولعو هب اوعطق ليبسلا نبا وهو هب رم اذأ

 ميدان ىف ركنملا نم هنوتأي اوناك ام جنايتا امو ««كثيبخل

 رم نم نونذك ناك هضعب لاقف هيف اوفلتخا ملعلا لهأ ناف ه»

 2 1 وع كز لذ 0653 كإ ل0129 72 27-26

 75. 79-78. 2) 8 عاين,
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 خنس ةثام «دوعفق ىب طبن هل لاقي دورمت كاله دعب نم هلسن

 دعب نم مث ةنس نينامثت طبن كعب نم طبن ىب 5صوادل مت

 رق ةنس نيرشعو ةثام صواد ىب 4# شلاجبل طبن ىبد < صواد

 ةثاعبس كلذف ر/ارهشأو ةنس © شلاب كعب نم* شلاب ىب «دورمنل

 ةكلم اًملف «كاكضلا مايا ىف هلك كلذو رهشاو ةنسو ةنس

 طبتلا دودتو نشلاي نب دور للمق" ىاعدزالا) روقو ا نوقييردا

 متنواعم نم منم ناك امل ةميظع ةلتقم هنم لتقو مدرطو

 لحأ ضعب معز كقو «هل هدلوو دورمن لمعو ةرومأ ىلع بسارويب

 امع ريغتو عال ركنت هكالع لبق ناك 5 بسارويب نأ ملعلا

 10 © هبلع ل ناك

 ىلا نآلا دوعنو

 ميطاربا مايا .كدناك ”ىلا"تاونحالا ةيقيإ نسا ربخلا 3

 رمأ نم ناك ام كلذ نم هتابح مايأ نئاكلا نم ناكو «معلص

 نارا نب طظول

 نم هموق رمأو مالسلا امهيلع ميعاربا ىخاأ ىبأ حرات نبأ

 عم لباب ضرا نم صخش هنا ركُذ اميف هرمأ نم ناكو «مودس

 هتيذ ىلع هل اغبتم هب انموم نامحرلا ليلخ !ميفاربأ هَقَع

 ىف ٍلوقي هضعبو * روحان تنب ةراس امهعمو مأشلا ىلآ ارجاهم

 خرات ليق اميف هعم صخشو ةروحان نب لانه تفنب ةراس

 <«) 15 كنوعي. (62) 12 صوادلوو 28 سوا كلو. 4ه) 2 سوأ.

 2) 2 شاب. )2186م ./يز)ا2 رهشوز 1ع لش 1,1:

 1012 امهشوز 8 ءا لد رسهس أو. 2) 51682: 2 لاحكمف 0

 / 22:26ععم00. هدم. ط8
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 كلذ ىف رمالا سيلو كاكحضلا «وه دورمن ميعاربا دهع ىف اهبرغو
 فلاوسلا رومالاب ةفرعماو لثاوالا ةرابخالاب ملعلا لهن ىنع

 كاكاضلا بّسنو فورعم طبنلا ىف دورت بسن نال ىظ ىذلاك

 لاو نيبضامل ١ رابخأب ماعلا ىوذ ىنلتو ريهشم سوفلا مجت ىف

 ىلا مض ناك كاكحضلا نأ اوركذ ممالا نم نيفلاسلا روماب ةفرعملا 5

 الا فلوو هلغجو ةرفسيو دشن 6 عب لطفا امو داوسشلا كور

 هنطو وه ىذلا هنطو ناكو دالبلا ىف لقتني وه ناكو كلذ ىلع

 هب ىمر كلانهو ناتسريبط لايج نم كنوابند 4هدادجأ ىطوو

 رصن تح كلذكو كيدخلاب اقثوم هرهقو هب رفط نيح نوذيرفا

 ةلجد ئبوغ نم مورلا ضرأ ىلآ زاوهالا نيب ام < ٌثبهبصأ ناك 0

 ك.تلا لاتقب الغتشم ناك بسارهل نأ كلذو بسارهل لبق َ

 نات ردكم (لواطتا امل :ليق ءاميف افانووفو خلبب مثازاب اميقم

 ةذم لواطتب موقلا روماب اناء نكي مل نم نظف كرنلا برن

 علي رثو كولملا © اوناك هنا هل اولو نمل ةيحانلا رمأ هتيإالو

 داو ةيضاملا كولملا رابخاو لثاوالا روماب ملعلا لحمأ نم دحأ 5

 ىلع هسأرب اكلم ناك طبنلا نم !ذحأا نأ هملعن اميف سانلا

 ءاملعلا نكلو اهبرغو ضرالا ر/قرش كلب فيكف ضرالا نم ربش

 ىلع دق نمو نيضاملا رابخاب ةفرعملا لعاو باتكلا لحما نم

 لباب ميلقا دورمن ةيالو نأ نوعي تارأ انلا بتك ى. رظنلا

 نم لجرل رق ةنس ةتاعبرأ تمماد بسا اريمب ق ةامدرالا لبق نم

 2) 8 وهو. 6) 8 ء( 11ه رابخاب. .) الص عااط ايد. كك لد

 هدالوأر 14 انك 2 ء6 8 هدنالدجأ. 6) 128 كنهبصا. 8 دهصأ,

 /) 1 قرشب فيكفر 10 كلج فيكش.



 نوب

 ىنذلا كلذ ذخا لاق ©لابثخل هنم لوونت مركم ناك ناو ةيآلا

 اظلغتسا ىتح اهابرف نيريغص نيرسن هبر ىف ميفاوبا اح

 ىلا رثوب امهنم دحاو لك ّلجر فقئوان لاق ابشف اجلعتساو

 ىف عفرو لق توباتلا ىف رخآ لجرو وه دعقو امهعوجو توبات

 ةرظنا هبحاصل لوقي لعجو اراطف محللا هسأر ىلع اصع توبباتلا

 اهنأك ايندلا .ىرا لق ىتح !ذكو !ذك ىرا لاق ىئرت اذ ام

 اك ناو لجو ّرع هكلوق وهف لق اظبهف اهبوصف ٌبوص لاقف بابذ
 ةعارق .ىف ه كلذلو قاحسا وبا لق لابلل هنم لورنل مركم

 شوك وب "قوزع ربك :نم وكذ :ام ]ليف < مركما ناكل ناو ذللا نك

 ٠0 نب شوك نب دورمن نأ ةعايج لق دقو « ناعنك نبأ

 لها هعفدي ٍلوق اذهو اهبرغمو ضرالا رشم كلم !ذه ناعنك

 الو نوعفدي ال هنا كلذو نيضاسملا رابخاو كولملا ويسب ملعلا

 بسامردنا نب كاحضلا دهع ىف .ناك ميعاربا دلوم يا قنوركشم

 ضرالا قرش كلم نأو ىضم اميف هرايخا ضعب انركذ دق ىذلا

 نىديلع لكشأ نم 2ةضعب لق كقو كاكضلا ناك ذثموي اهبرغو

 رمالا تيك ردي ملف هبابساو كاكضلا نامز فرع نمم دوومن رمأ

 هنع ىور نمع رابخالا نم هيلا ىهتنا ام هعامس عم كلذ يف

 تنخو دورمنف ناورفاللا امأف ناتمومو نآأرفاك ضرالا كلم لق هنأ

 لوطقو وسيم فر لا ىاكولب قواد نس نامي سم نايل هاما

 9 ضرالا قرش كلم وه ناك كاكضلا نأ رابخالا لها نم نيلثاقلا

 ©) طردعمع00. هدم. 1هر كيحم اند لاق انكوانع 80 ناحسا قا

 عانوسس 2 نر“ <" 87) 2 اضعب».



 دار

 ءانب ىف خا ايش قيطي ال هنا ىأر اًملف «ناخدلا لبج ىف

 هيعوب رظني هقوف ا ءامسلا ىلا هدنسا اذأ ىنح ىنبيف لصلا

 نم هناينب هللا لخاو ثدحي ىنكي مو ثتدحان ميعاربا هلا ىلأ

 نم تاَذعْلا :يفاقأو مهذوف نم فعلا مهيَلَع رق دلعاوقلا

 حرصلا ساسآ نم جذخاو هنمأم نم لوقي © َنورْعُشَي ال ثيَحو

 عزفلا نم فئموي نم سانلا ىسلأ تلبلبتف تطقس رث ٌصقنتف

 01 ل ط تيس (كالدتك اناسلا نيعبسو ةثلثب ارتلكتن

 لاق“ عيكو نبأ انتدح ٠ . 62 ةينايرسلا كلذ لبق سانلا ناسل

 )352 نب صفح * نع بوقعيا نع ئرفكلا ؛تواد ويا اند

 ن0 هلم لورتلا كركما ناك ناو ريبح ١ نب !ىيعسا ىح < وفعجت م

 الجر دعم 4لعجو لعجف توبانب رما روسنلا بحاص دورمن لآ

 ىرق ءىث ىا هبحاصل لاق دعص املف هتليتحاف روسنلاب رما مث

 ىا هبحاصل لقو دعص مث ايندلا ىنعي ةريؤملو .ءاما ىرا لاق“

 لاقو طبه لاق !دعب الا ءامسلا نم دادرن ام لق « ىرق ءىث

 اقييح لابلل تعمدفب اكيرت  قيا  ةيغاطلا .انهيأ :ىدون  هرميمغ وي

 هلوق وهف لوزت تداكف ءاهسلا نم ا منا ىرت كتناكو روسنلا

 نب نسل انتدح* «لابخل هنم لوزتل ركم نك نأو عت
 قاحسأ ىا نع ةبعش نع ىدَع ىتأ ىب ديد ان لق ليح#“

 نلكللا 3 الق مع ايلع نأ ري ليناد نب .ناجرلا ىبع اض.لاق

 ©) 7. 101. 16, 75. 28. 5) 2 ةينايسلابب ) 15ه ىب رفعج

 000 هاو يك تاز ل لمحو. 6) 0: طا ءاالاا اركز هزع

 ل 0 نب هللا لبعز زد 11215 ط10عمدرمات1 ك5 داتآ1]ة زاد
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 سرإ

 نع طابسأ هير داي نب ورم مق لاق نورا نب ىسوم

 نبأ نع خاص 6 نعو كلام ىبأ نع هكذ ربخ 3 ىلا

 ىبنلا باكعأ نم سان ند دوعسم نبا ىلع قرم نعو سابع

 1 يرخأف ميعارباب هبر ىف 000 0 دلو وما لاق: معلص

 5 فلحو 0 ىلأ 8-5 ا 5-5 هب نماف هعدف هيخأ

 ب نهنرف م ل نبك ذأ ىو 7 محلا

 هب نوطف نهل ءمحن نم الجر عفر مث توباتلا كلذ ىف دعقو

 ؛0لابلل ىأرف ضرالا ىلا ىظني فرشا ءامسلا ىف ىبهذ اذا ىنح

 ضرالا ىارف رظن رف محللا نهل عفر رث لبنلا بيبدك بحت

 يف عقوف اليوط عفر مث كم ىف ةكلف اهنأك رحب اهب «اطيحم

 هتعبتان مكللا ىقلاف عرغف هناك ام ري مو هفوف ام ري ملف ةملظ

 نعممو تاضقنم ىلبقا دكقو نهيلا لابط,ل رظن ايلف تاضقنم

 نه >> نر -

 دوعسم ب 78 56 2و ذبحت غنم مهركم ن ف

 نىنيهعوقوو سدقملا كمعبد نم مخلب 0-0 ناكف 2 كم داك ن

 2) 68-58 2 بكلكطف 5.2 ل 2 نحل صتساوو 2 نلكفنساو.

 2 ره معمت ءدتصتو' د11 زنط 1220160هصلطات5 2. ل“, 1. 22 أ

 |دنزدإفل 4 5ع011111115 1 الجر أ ليك !ءيعد سم ءوأ ءغ

 وناتدك ءاندحمص طك ماو 4 ىهل مك هعمو الجر هعم دخان م06

 4) 7 طيح 6) 8 نهفيفخر 7 نهقيفخا 7) 101. 14, 5.

 47. مىي) 92. 2. 7) 2 ىنهناريطر 2 نهتورط.
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 كان طال كل 1 ضن

 82. 0 19 ممم نفتلا 1. نغتلا ممو ىتغتلا, 010 528
 هآ-1 0556107 1“  ةعوب و

 ا 20 60 )07 11 م20 اعلح ] اعيح

 سا" مس متم دووم” 1. دم1هدناتتستي| 6, ه1. ,11١ ؟

 ا, 9 1. ّرضخا



 ردا

 0 لو سلا د كلنا نق - ميهاربأ لاق يسارا حا
 «ماعط ريغب هذدرف لاق رفك ىذلا تهبف برغملا نم اهب تف

 ذخآ اله لاقف رفعا بيتك ىلع رذ هلهأ ىلإ ميهاربا عجبف لاق

 ٍجيلع لخدا نيح عسفنا بيطتف ىلحأ هب ىناف اذه نم

 ىلا هتأرما نيماقف مان مث هعاتم عضوف لاق هلها أف هنم ذخأف و

 هنم هل تعنصف «لدحأ هآر ماعط دوجاب 2 اذا هتحتفف هعاتم

 نبأ نم لاقف ماعط مثدنع سيل 5 هلها ليع ناكو هيلا هنايرقف

 حق هللا نأ ملعف هب تّمج ىذلا ماعطلا نم تلاق اذه

 ككرتاو ىف 8. نما 51 اكلم رابذمل ىلا هللا ثعب مث هللا ديحن 5

 قاذ كلذ هل لاقف ةيناثلا هءاجت ىريغ بر لهف لاق ككلم ىلعم

 كعوبج عمجا كلملا هل لاقف هيلع ىباف ةتلاثلا هاتأ مث هيلع

 ء هيلع متفف كلملا هللا رماف هعومج رابلل عمجن مايا ةتلث ىلا

 اهقعبف 4 اهترتك نم اهوري ملف سمشلا تعلطف ضوعبلا نم باب

 ماظعلا الا فيي ملف مءامد تبرشو هموح تلكاذ هيلع هللا

 ةضوعب .هيلع هللا تعيبف .ءىت كلذ نم هبصي رث وه امك كلملاو 5

 قراطملب هسأر برضي ةنس ةئاعبرا ثكف هرضنم ىف 0

 ارابجت ناكو ةسأر امهب ترض رث هيحي عمجت نم هب.سانلا محراو

 وهو هللا هثاماو دكلمك ةخنس ةثاعبرا هللا هبّدعف امع ةئاعبرا

 ردو قعاوقلا نم ةنايني هللا ىقاث ءامنلا لأ احرص :ىئب ىلا

 انتدح >«دعاوقلا نم مهئاينب هللآ ىتأك « هللا لاق ىذلا هم

 ه) 78 هتذخاف ماعط.. 82) 8 هلهابر 560 ب 3 م05
 طصفمات ة20)ءءاه هدأ. 2 1١ هيلع. 2) 12 هتوقك. ) آه
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 هل اهكضصن ئعلا ةكصتلا هيلع كرو هللا 2لنع نك ةياءاج [ع

 هنع عد هللا ملكا ارارتغأو هنم الهج

 شوك دورهذ

 هايند لجاع ىف هرمأ هيلا لآ امو يون نب ماح نب ناعنك نبأ

 ةباذعلا ليجكت هكرتو هايأ هللا ءالما عم هبر ىلع دريث نيح

 ىلأ هاعد نيح رانلاب ءلياخ قارصحا متلواحسو هب هرفك ىلع هل

 لواطت- 21مل تورت ناو. ناتوالو  ةهتلألا" نم نلت هللا ىيحرد

 ةتاعبرأ ا امييذ « هل عت هللا ءالمأ عم 5 ع هدرمتو ةوناح

 ا هربعو هيلع اهب, حت ىتلا هللا ججاحا هديزت ال ماع

 ؛«ةايند .لجاع.ىف ركذ اييف هللا ةبّذع ةيغ ىف ابداع لا هاهأ

 اهطلس ةضوعب كلذو هقلخ فعضأب ةّدملا نم هايأ هثالما «رذق
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 دنع ةدراولا ر ايخاآلا ركذ

 8 مننيقن نم هب 1 زع هللا . لحأ امو هلهج نم تركذ اع

 : نسخ رمعم ان لق قازرلا تبع ا لق  ىيح ىبن نسللب يدل

 سياتل اراكو فورم اضرار ىك رايح للا 3 ين نير

 نم عم ران ميعاربا جرخُم ماعطلا هدنع نم نوراناميف نوجرخا
 هياريم :ىتح نتلنا اولاق مكبر نم لق“ سان ذا رم اذاتا راك

 انا لاق .تيميو .ىيحجي ىحلا ىبر /لك كير نم لذ منش

 ©) 1ص كعو. م) ططاخلكد ١ 2) 0908و. 7-1 4 لص ]ع

 ه) 12 2001: اهب بذعي ماع ةتاعبرأ تكف هيشابخ ىف تلغون

 اننحلا) 3 دناتح 5 /) الا 5802 27 25 266 6



 مشن مم

 معلص للا 3 لاق 0 ةمامأ نأ نع 8 0 00 نبأ

 ام امهنم رخالاو «زاهنلا ىف تاعكر عبرا هموي لمع 4 ىقو لاق
0 

 ىأبز اليف. قلق نحت نب ءنيدشر اليخ لاق بيرك وبأ دك 2

 ناك لاق هيبأ نع 0 00 تا ىسب ليس نع 4دكافذ ىبأ 5

 هليلخ ميعاربا هلا ىمس مل مكربخأ الا لوقي معلص ىبنلا

 قاكبسف "ىتسما املك 26 انك رع" قلك ينال نورك عدلا

 © ذيآلا مناخ ىتح « َنوحبصت نيحو نوسمن يح هللآ

 31 ل ا ا ربملا مك و دال فريح ايلف

 ءىت لك ىلع هتعاط هراتياو هضئارف نم همزلا ام لكب مايقلاو ؛

 هافطصاو ءامامأ هقلخ نم هدعب نمل هلعجو ءاليلخ هذخنا اهاوس

 ٍصخو «هلاسولاو بانكلاو ةوبنلا هتيرذ ىف لعجو ءالوسر هقلخ ىلأ

 «هداقلاو مالعالا هنم لعجو «هغلابلا مكحلاو «هلونملا بتكلاب

 عيفر ديس هفلخ بيج هنم ىضم املك «هداسلاو ءاسوولاو

 لوقتو هيلع ىنتثو هالونت اهلك ممالف نيرخآلا ىف اركذ ل ىقبأو ؛5

 ةرخآلا ىف هل يخدأ امو اًيندلا ىف كلذب هل هللا نم اماركأ هلضفب

 ا 1 روب ل را وما يطفو و زبك دمر كلا و
 بّذك ىذلا ميعاربا ودعو هللا ودع نع ربل ىلإ. نآلا عجرنو

 تا اع مز دل ط1 2) 16 تك ل كين ر كيش. 81151

 ىنيدشر 1 111221113 5ءعاتلات5, 0111 5. ”. كتاف ىب نابز 0 هيلع

 لعس ىنب ى ءريدشرو 5 بوي ند ىبيكعاز 10613 5. نسبدتر

 121غ, ب ا 1 523:01 22220 76162201 5[ ١> 92) 2 دايز

 دكقأو نب. )6  15015. 30و 75. 02



 ادا

 رانلاب 0 مث عفا هللا ىلإ 0 خلاب 0 ىخ يسوق ك1

 ربصف ناتو ىنبأ جحبذب ةداحبإو كلذ لع ريصفق ةرجهلا لبق

 قازولا كيح 10 لاف ىبيك نب نسم انتدح “كلذ ىلع

 ن ميهاربا -ىلتبا- فاو دلك" ى لوقي "نسل عين ىيعاردعم اذ لك

 اقدح * 3 رمقلابو سمشلابو بكولالاب © هالثبأ لاق تايلكب 5

 نسما نع لاله وبأ 0 لاق 5 نب مّلَس اي لاق ةراشب نبأ

 سيشلابو بكوللاب هالتبا لق تاملكب هبر ميعاربا ىلتبا ذاو

 >3 ىب ناكسأ ٠ نسب ىنحأ ءاكنخح 0“ أرباص هدلجوف « رمقلابو

 10 نامولا لردع ا لاق عيجرلا نس 0 ىنتتدح لاق رانخملا

 ناجرلا قبح ىح لضفلا "ني 7 هللا قلبت ىع ناجيك نبا را

 ميفاربا نتتخا معلص هللا لوسر لق لق ةريرغ نأ نع يرعالا

 معلص ىبنلا نع ىور قو «مودقلاب ةنس نينامت دعب
 انتّدح ام اهدحا «ناربخ ميعاربا نهب ىلتبا ىتلا تاملكلا ىف

 :ةرفعج نع ليثاوسا اس لاق. عةيطع نب ىسلل اس لق بيرك وبأ

 ةسيسشد سل -ادشلا

 «) ظلوصصتقا "1 20011 رانلابو هنبأ حبذبر 61122 بكوكلابو.

 6) "ل راكب. ) ظوعععل. هد. 1. )2  طاقصع 6:30. 1

 2056 ناستاب (صء ثلا لك 27)) 42 دامر2 1: 4 موو تشد كك

 0 2 نانسز 11121 12 015ءردات115 1طص 1 طقتتطةسطت

 1211126126 عبسي 7 نسحب ناسغر, 0ع وننمو 710. ءالقسص ]ةعالك

 60. 170516216107 71, 6.0 )12 ناحل نين

 ى) 82 يطع نع ناسح 1120 65+ جج نب :بطع نب نسال
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 < ناستتخلا نهنم روماب هالتبا لب نورخخأ لاقو «« كسانم اب

 هك لاح نسوك 3

 1 00 نوم لع ةيبتح نيب مكس اس لاك راشب !نيا انتحح

 نهنم لاق تاملكب هير ميعاربا ىلتيأ ذاو يحشلا نع قاحسا

 لاق جضأو نجح جك "اين لاك كن نبأ كوك « نات 5

 وكذف ٍلوقي ئىبعشلا تعمس لاق قاحسا ىلا نب سنوي اس

 لاق «دجا وبا اس لاق* قاحسا نب دا ىنتدح >> ««هلثم

 ىلتبا ناو لجو رع هلوق نع قاحكسا وبا هلأاسو ىبعشلا تعمس

 « قاحسأ ابأ اب ناتخل نهنم لاق تاملكب هبر ميعاربا

 رانلاو شمشلاو ريقلاو بكوللا تسلا .لالخل , كلذ 'نورخآ لاقو

 «نهيلع ربصف عمجا نهب ىلتبا ىتلا ناتثلو ةرجحهلاو

 لا ريكو

 لاق هاجر ىأ نع ةيلع: ىبا اس لاق ميهاربأ .نب بيقعي ىكدح

 لاق نيهيذأف .تاملكب شير ميعازبا ىكلتدبأ ناو 6 ىنشسحلل تنلق

 هداتباو هنع ىضوف رمقلاب هالتباو هنع ىضرف بكوكلاب هالتبأ 5

 ا هالثباو هنع ىضرف رانلاب هالتباو هنع ىضرف سمشلاب

 لاق عيرز نب ديزي ابد لاق ءوشب كد 2 ناتحاب هالنناو

 مط ة«العب) هللا "نأ "لوفي 1مل 7 لاق ةداتق ىع كيعس اسد

 0ك ا ترملا هالتبا هيلع بصف

 تاوهسلا روطف ىذلل ههجو :جوف لوزي ال مثاد عز نأ فرعو

 كرا ترص رطب نرفلعا 12) 2 ىيستحلا .: 8 ة1هعقانست 2

 رسب حب 216 رشب نبأ.



 رهو

 كلذ لاق نم ركذ

 ىب رتع اني: لاق بيتك حرم مملس امه لاق راشي نبا انكر

 ميعاربا ىلتبا ناو ”هلوق ىف سابع نبا جع ةداتق ىع ناهِتت

 لاق ذاَعُم نب رّشب انثذح «.ّيلَل كسانم* لاق تاملكب هير

 ةزوقي سابع نبأ ناك لاق ةدانق نع دكيعس اس لاق ديزي آس

 «كسانمل كه لاق تاملكب هبر ميعاربا ىلتبأ ناو هلوق ىف

 هيبا نع رفعج ىأ نبا اسس لاق“ نسل ىنب رامع نع تثدح

 نهب لعبا ىلا :تايلللا' نا لاق عنا: سايح ىبا ىع انعلب لك

 ىزاوسالا قاحسا نب دج انتدح* >«ك«كسانملا ف ميعاربا

 ٠ نع قاحسا .ىنا نع ؟ليئارسا اه: لاق ئريبؤلا ديا وبا آنك لق
 تاملكب هنو ميماربا ىلتبا ذاو هلوق سابع ىبا ىع ئميبتلا

 لاق ىتتملا ئبا ىنتتدخ 2 ««ميلل كسانم لاق نهمتأف

 ىبيبتلا نع قاحسا نا نع كيرش اس لاق ىنامحلا ىنتدح

 اب لاق ئيح نب + نسل انتدح" <22 هلثم سابع نبأ

 ري ةالتبا سابع نبا لاق لاق ةداتق ىع رمعم آل لاق قازولا كبع

 ©) 8 نطاواتع ملسم ز ل صل 21101106065 ماسز 56 ىب ملس

 ىريعشلا ةبينقر ودوم زد ز5كمانلتك «©سدض ط. 2آدططقم دان

 ا 111221 5. 7. رمز ءانوتم 50701 702/ل/هقر 1١ 156 ءا 1اطنح

 1130111231 5. ملس. 7) 2236660 025: 8 "1 ىيفس نب لاق.

 هز طقصع 520. هده. 2: ءالقطع 32110 2 12062411112 8622 ©01-
 111068 16م1[ا12: ىبأ نع ىزاوصالا قاحاساأ ىب بيبحأ نكح

 يلا قاكسأ. 4( ديد طقعع 20. ذم 8: 2 لاق ىنتملا ىنتدح

 كيرش ىنتدحو 56011251 ءانت "10, «001ءان02 10 1060 عا 551120

 ضتخحلا ىبأز ءانانانلط 12 015ءمانا15 111-21 طح10241111 34

 111221. 6م 2 نيس ل 8:



 مروع

 ىنتثدج «هيكني ملف لاص ىلع هتاضرعف لاق ةمركع © عب

 نع طابسا اس لاق دكايح ني ورع“ انن لاق نوراه نب ىسوم

 َكَنا انم ٌلبَقَت اَنَبر ميعاربا نهب ىلقبا ىتلا تاملالا ىّدسلا

 انَعيِرَذ نمو كَل نيملسم اَنْلعَجَأَو انبر «ميلعلا عيمسلا َتْنَأ
 ااا د ان هنيلك دكر انكستم انرأو هك ةيلبم هنأ

 نع تتدح  «هُمُهْتم السر ْمهيف ُتَعْيأو اَنبَو ُميحْرل
 نع هيبا نع رفعج قا نب هللا يبع آس لاق نسل نب راَمَع
 ىنا < تاملللا لاق تاملكب هبر ميعاربا ىلتبا فاو هلوق ىف عيبرلا

 15 :ساعلا : باتت [كيبلا, انلعجم اوك ءلوكو اماما سانلل :كلغانج

 0 اديك ةرسوزا رلصم  ةيمادلا“ ناعم ةنح .اوديكقاو: هلونقو هم

 نم تاوقلا ميهاربا عفردي ذاو هلوقو ةيبآلا ليعامساو ميهاربا

 نهب ىلتبا ىتلا تابلللا نم هلك كلذف لاق ةيآلا تيبلا

 لاق ىنأ ىكتلدح لاق دعس * نب ديحت ىتدح «« ميهاربأ

 هلك نيلبعا نبأ نع دينا - نع" قل" ىتدح لاق # ىنيعب ىكدح

 سانلل كلعاج ىتا نهنم لاق تاملكب هبر ميعاربا ىلتبا ذاو عش 5

 6 تايآلا نهنمو تيبلا نم كعاوقلا ميعاربا عفري ذإو نهنمو امامأ

 ىذلا قزولاو ميعاربال لعج ىذلا ماقملاو كسنملا /نأش ىف

 «ةءامهتّيرذ ىف ثعب معلص ديكو تيبلا م نكاس قزر
 «ةصاخ ميدل كسانم كلذ لب نورخآ لاقو

 ه) 'لسع 2001+ نع. 5) 101. 2. 75. 123-121. ) 15 تاملك.

 نإ 2 لطعت " 2) 28156 |! ي) 5816 زصعامزا 8 101. 2222.122
 1969 182 بحاص.' . 2 81 8 ءغ 1م 5هكآ. ”1طةةطتست ءغ هم ة11و

 كان1 د 7ءلكا1 عفري فذأو 2220131261011. 1 هتير 50



 نورس

 « © كسنلا تابآو اماما سانلل كلعاج ْئَل ىهنم * نهيتاث

 ليعامسا تعمس لق سيردا ىبا اس لاق بئثاسلا وبا ىنتدح

 .ذاو عَن هلوق ىف ىناع مأ ىكوم ماسص  ىا .ىنع كلاخ قأ نبأ

 اماما سانلل كلعاج ىنا نهنم لاق تابلكب هبر ميهاربا كتبا

 ى « 9 تبل نم تعقل ميعارسبأ عقرب ناو كسنلا تابآ ىهنمو

 ىسيبع ىتلح لاق مصاع وبا ا لاق ورم نب نيك ىنتدح

 تاملكب هبر ميعاربا .ىلتبا ذأو هلوق ىف نفاجم قع جت نبأ" ندا

 ىنلعجت لق وه اف رماب كيلتبم ىنا .ميعاربال هللا لق لق ىهمتاف

 + نيملاظلا ىدهع لاني ال لاق ىتّيرذ نمو لاق معن لاق امامأ سانلل

 ,مدلبلا اذه لعجتو لق معن لق سانلل ةباتم تيبلا لعجت لق

 ةبلسم ما انتّيرذ نمو كل نيملسم انلعجتو* معن لق انمأ

 هلهأ قزرتو ©معن لاق انيلع بونتو انكسانم انيوثو معن لق كل

 أس لاق مساقلا ىتدح «معن لاق نمآ نم تارمتلا نم

 وحب نفاخم نع“ عورَج نبا نع ياجاح ىنتّذح لاق نيسحلا

 5 «زذمركعو لماع ٍلوقلا اذه ىلع عمننجان جيرج نسبا لاق

 ججت يأ ىبا نع نابقس نع (هل13 داس لاق عيكو ىبأ انتددح

 تايآلاب ىلتبا لاق ىهمئان تاملكب هبر ميعاربا ىلتبا ناو دهاجم نع

 ال لاق ىتّيرذ نمو لاق اماما سانلل كلعاج ىنا اهدعب ىلا

 لاق ميهاربا نسب .ىتتيلا ىقدح - <« نيملاطلا ئدهع لاخي

 هو قرصا (لاح مخ ىأ نبا ىلع لبش آس لاق ةقيحك ورا

 يراص م كسانمو ...: كلعاج ىلأ لاق. 2 2) 151605. 2: 75.

 7*2. 1210. 5:15 7) 12126660: 00322 27 ل
70 
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 رسازر

 نا ىب هللا دبع هلل © ىسشل نب رامع "آس لاق ىزووم ا

 2 مح مياربا ىلتيا لاق ىنلاخ قا نع رطم نك ديبأ نحل دع

 0 قاشنتسالاو ةضمصملا ةّنس مالسالا ف نه ءايشا ةرشعب

 مجاربلا لسغو رافطالا ميلقتو طبالا فتننو كاوسلاو براشلا

 نورخحا لاقو 2« فلاو ربدلا لسغو ةناعلا فقلحو نانخلو ة

 ناسنالا لسج ىف ل 0 ما لف جنا ريغ ءالوه لوق وحك

 «رعاشملا ىف نهتم عبرأو

 كلذ لاق نم ركذ

 لاق ب >- نب كي [ضا لاق قاحسأ ا ىتنملا 01

 38 0 نبأ نع اب نع 0 ةريبش نبا نع ةعيبهل نبأ امك 0

 « تنس لاق نهمتأف تاملكب هبر ميعاربا ىلتبا ذاو لجو رع هلوق

 مناغلا نلت 'ىناسنالا ىف ىلاث رعاشللا» قا :عبراوا ناسنالا» ق

 موي لسغلاو براشلا صقو رافظالا ميلقتو طبالا فننو ناتثلو

 ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو فاوطلا رعاشملا ىف عبراو ةعمجلا

 نا: ر/ هلوسق + كلذ نورخآ لاقو ١ - ««ةضافالاو' 2 ها ىمرو 5

 2 « يدل كسانمو 00

 كلذ لاق نم ركذ م6

 نب م«ليعامسا تعمس. لق سيردا نبا آس لق بيرك وبا انثدح
 0 ع ميعاربا ىلتبا ذاو هلوق حلاص ىنا سع دلاخ ىتا

 6 17 نيش نب فاكع») مجلعت 72) لم ةريبه ىبأو 1231 : 01غ

 درست 2: 1 ةربيبه ىب ءللا قيعو 06 6 2[ 0 152+: -

 ةعبهل نبأو : ميعن ىب ريرجح. 6) 60004 تا ترا راكع

 كرو 110 م 01125 75: 228.٠ ير ك0 6 سيردأ».



 ثا

 دنه ىنأ نسب دوأد ىلع ةعسم ند « خجراخ ا لاق * ن 0

 ىلغبأ امو اههس نيقلت م ةلسالا لاق نسامح نبأ ئىسع ا نع

 ىذلا مدهاوناو عت هللا لاق ميعهاوبأ هلا مماقاف نيدلا اذهب لأ

 كلذ -نورخأ لاقو كزابنلا ' نم ةعارب هل هللا بهعكلما نفي

 «دسلا ىف

 كلذ لاف نفي
 0 لاق قازوسلا كيع ا لاق ىبك نب نسما ىتدح

 ند ىلدنبأ ثذاو 000 ا 0 كبدأ نىع 0 3

 كاوسلاو 5006 ةضمضألاو د صق ا ىف دنسلل 4

 نانكلو ةناعلا فلحو رافطالا ميلقت دسللل ىفو سأرلا 6 قوفو

 وهج دوفعمر متطعلاا در ني اس1 لاك 0 آس لاق ىنثملا

 15 هلتع سابع نبأ نسع ةرِ ىكأ نسب مساقلا ىلع 0 ئىسب مككلا

 أس لاق اواو نبأ نكد ««لوبلا رسكأ كك ف رمش” ةحبقا ربغ

 هلوق م ىف ةدانق* امد لاق لاله وبا الاف برت عي نامل

 فقلحو ناتحاب هالئتبا لاق تاملكب هبر ميعاربا ىلتبأ ذاو عت

 رافظالا ميلقتو براشلا صقو كاوسلاو وبدلاو لبقلا لسغو ةناعلا

 90 نادبع ىتثدح «« لصخ 00 لاله وبأ لاق طرالا فتئننو

 ه©) 2 ]دع. 8) 'هم م21 سواط ىنعر قا دانت ىب هللا كيبع

 سواطر 06 وانو 211221 5. هللا ىبع 0101 جيرصج ىبأ هنعو

 ريس (قسرفو 5. 0: 2) 2 (51©) .لاق ىبا «رانبقسا ) 2 1.



 مخل

 «مالسالا عئارش ىو امهس نوتلت كلذ ٍهضعب لاقف

 يق لك نكي كرت

 درب ان فعيلالا نبع نب لاك ىنتلا نب ديح انثدح

 ارا حد  لدط دلو جب ةلوفإ ى. سبع نيب حر ةمركعا ىيع

 هماقاف نيدلا !ذهب دحا لقبي .) سابع ىبأ لاق لاق* تاملكب 5
 هللا بتكف لاق ىهمتاف «تاملكب عت هللا هالتبا مع ميعاربأ الا

 باوتحالا ةتااينم ع 1 ىنلأ مهرب 3.لاقف ةءاربلا هل عَن

 لاقو ٌلئاَس لاسو نينموملا ىف اهنم رشعو ةءارب ىف اهنم رشعو

 نيهاش ىب ىناحسأ انتدح «ءاميس نوتلت مالسالا اذه نأ

 نع ذمركع نع دوأد نىع ن اكذلا نلاخت مج لاق ناضل 10

 ميعارباو لاقف ةءاربلا هل هللا بتكف هيتاق مالسالاب ىلتنبأ 8 ميعاوبأ

 نودماحْلآ َنوُدباَعْلا نوبئانلا 4 ةءارب ىف ارشع ركذف قو دفا

 اقروبس 3 أرشعو تاملسملاو نيملسملا ن 7 © بازحالا ّ أرشعو

 « نوظفاحي مهتاَوَلَص* كغ مف نيذلاو عن هلوق ذل 7 الل 15

 < قيظفاحي  ميهتءلص © نلع, مه, نينلاو. لئاس لاسر ق ارشعَو

 نب نكح ابي لاق ىزورملا ديمحا نب هللا دبع ىنتدحو

 2) 00, ل )1407 5500557 7 مه 2 2001 هكقم“.

 هيا هاك ورجاانوك ولا 2 2227 )1 1617 فب 70 1510122115
 مر طم رن 7ك 24 |اض) 21266عل/ رض 81. 2) ٠-2 ..12- .:دءللا كيع

 ليك نبز 7ء]116 10عغتت "1" نب لكيح نب 1 نب هلأ دكيع

 لايشيح و ن1 566 211221 11 17062/--2 6-0 1 12 نيج

 102ع5 3عععم1أو 0111112 111221 5. ٠ قد نب ىلع 12222:

 لينح نب كجاو ... هتعور طمع ءون دععاتصلمت» 1طن 1120/7

 11 72/7400 لبنح نب ني نب كح
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 «لالج شبك عت #0 ٌليبارسلا * عل طكَي اد

 3 لاق رم اًهتلكف نع ىذلل ىنا كنب لسر اق* 6 اذ اًذُضَق
 م

 « لاعَ عمسب م اراطف 3 0 0 كو 0 لاو *
 يي مرا 3 7

 32 لاقعلا لكك 0 هَل رسما نم سوفغمتلا ع رِجات امير

 :نيسحلا اس لآ جداباو نم ىيجااس“ لاق نيكل نا اهضرك

 اكلسا- اهلفإ لكفو رع هلوق ةمركع نع كيز ىنع كقأو نبا ىنعي

 نع يالا قصر جبذلاب مالغلا ىضر هللا رمال اعيمج املسا لاق

 رظناو  ىنجرتف ىلا نظنت اليك هجوللا ىقذقا سبأ اي لق هحدي

 رمال نضماو ”ىنك نم, ةرفشلا لخدأ نللو د جلا ةرفشلا ىلا انأ

 0 كشلذ' 'لعف .املف+ نيبحلل دلتو :املسا املف عت : هلوق كلذف هللا

 ىرحكح قكدذك انأ ايورحلا 252550 ا اي ع ةانيدان

 8 نينسدل

 هثالتبأ كعب“ هي ةالتناو مع :ميعارتا هب هللا نكت اع

 راشلاب هفارحلا اةتلواستو“ شوك موج نورت رماواهزملا نما ناك ان اذاكل

 (ةدعم غلب 1 دعب هنبا ميكب هايا هرما نم ناك امب هثالتباو

 لك هب نم هبرقي ام ىلع يدتنوعمو هعفن اجنو ويلا

 داالج لت لفوبا# كسادلا هكسُنو تيبلا نم دعاوقلا هعفرو

 ىلتبأ ذاو 2لاقف نهب هالتبا هنا هنع هللا ربخا ىتلا 2 تاملللا

 نم تلسلا فلعخا .ننر* - , نهيدات تامل وج ميار
 هم642 ىهمتاف نهب هللا هالتبا ىتلا تاملكلا هذه 005

 2) © اع, هم. ها 5هز. لالح. 2) “4: اذهل ذخر 5هزن. نذخف

 اذ. 2 ط 196. 2 2) 1نهص. 50:6. 1. ربصأو (ةطا). هك 2 اهعز
 11112 مل 0131: ماب 70 عم 5) 3 «تننوعم اجرو. /) 2

 126. ١ 2) 1501227 55 2 2 كتل قت



 ال

 قاد نبأ نع خماس امن لذ !نييح نبأ انتدح «« العو
 هم د

 ليعاممأ ىدف ام لوقي ناك هنأ نسل نع لبيع نب ورع نع
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 ىلع مبذلا هنللو طقف هتحجبذل ميظع جبذب هانيدفو لجو

 عفدت ةكبذلا نا اوملعأف ةمايقلا موي ىلا ةنسلا كلتف هنيد

 أ ندب ةيمأ 000 «هللا ثابع اوي دواس تايم

 هنبا مبذب :عيعاوسا رمأ هلجا 'نم ىذلا ببسلا ىف تّلَصلا

 نع اهانيور ىتلا ةياورلا 4كلذ ىف لق ام < هليقب فقكو 8 ارعش

 هللا ةرماف -هنم ناك رذن نع ميهاوبا نم ناك كد نأو ىدسلا

 لاقف هب ءائولاب

 « لارجألآ ندم !ناييعحا و كنفحلا 2-5 ذولا ميعاَربالو

 1 0 رحم ىف هاك ريوا « ءانع يسيل نعبد هركسب

 ىلاح كل ىَنَك ربصُف اطيح كل ( كت د ىننا رك
- - 

 لالُمألا كر سلا قيح نيندعيللا# نع ديحأ فعلا ددشأو

 لاهنت ل 1 مح ع لد 0 # هلو

 كر 8 156 مر كرمك كلط )2  2 ختلسمب 5: مل 2 ©0120:

 تردلملب ظ كك 247224 1 272 لإاتجدار ١ لاكح لا) 5070112

 (مدتصت. 20 ىغاوش 026215 بيبيللا ىنغم (000. ءاعاتططت. 1و 666و

 ل 5245) ال1 1202226 (1: ك12206) 5. 2, 6, 7 ءآ او 62520
 لاوحالا. ظمأ عل 00:8 4 288. . رك) 2 ملز 47425 1.1. ذأ ءا ح0

 تأ ىرز 17 لالسكإل 472 نايمالا. '' 202 لاشك من لاخر, 6

 لاح. 2) 12 نم. 6) 4762: اضيأ هلو 5ء1[0162طان5 6ةز انك

 5ا155112©12أا113. )7  لح مادخو 17 مأآدحز 2ك مأكل,



 لوي

 ءىيعأ شبكب وه اذاف مع ميهاربا 5 تفتلاذ هيف © ىتفكأف

 اذه عبتن #انتيار ىقل سابع ىبأ لاقف هكذف نرقا ضيبأ

 يتثلح لت ورع نب دمح ىكدح .. 0 ”6شايللا نم برصلا

 ىسلمل اس لاق ثراشل ىتدحو ىسيع آس لاق مصاع وبا

 و هّلتو هلوق نفاس نع مجت ىنا نبا نع اعيمج ءءقرو آس لق

 ملا رظنت تناو ىنكبذت ال لق ضرالل ههجو عضو لق نيبجلل

 ميكر. ىلا ىحيا طا ىلع يويخ الفا صحت ا نك

 ىنيدا1 انك لت بيرك وبا انتتح «ى ضرالل ىهجو عض مث

 مع دلع ع ليقلا اذى خيال ىنك ناسي نك ١

 ,هرمسب طوبرم نيعأ نرقا ضيبأ شبك لق ميظع عبذب هانيدفو

 قبل بخ لك قيفو نيل انو لق سفوب قدح م. يضلل
 هس د

 جبذب هانيدفو ساب 0 0 َح ابر ا ئب ءاطع نع ميرج

 دماج لآقو مجم 5 ايمع نب 50 لاق * شبك لق ميظع

 ديع اس لاق راش نسبا انكح «/ كنلا ىف ىنع 2

 شبللا وه مع ميعاربا هحن ىذلا شبللا لق سابع ىبا نع

 لاق ديبح نبأ انتدح 2. م ليفت مدأ نسبأ هب ىذلا

 مبذب هانيدفو ريبج نب كيعس نع رفعج نع بوقعي اس

 نيعبرأ ةنلل ىف عر ميعهاربا هحذ ىذلا شبللا ناك لق ميظع

 ورانثكح 2 ««رمحالا نهعلا لثم هفوص حلما اشبك ناكو ةنس

 ه) 82:66 15 ىيقكفن ١ ةرر ال ه06 91 ة3عجبط ادع. : هزبالطا ع

 2) 1 لدعر 8 و. م. ه) '1ه اقورب 7:2 يي. ير لصساالا

 ضرالا #) 07. 18. 2) 17 متيخ.,
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 ت0 0 2 لغم صان هسا ه : - 2-0 6

 ىرجكن كددك انأ ايورسلا ..ردلدصم لى د5 « ميغاربأ اي ا

3 
 ه حج 3 5 ند 0 هم ا 5-3 1 26 2 02 حض د 20 53 - ن دهم

 دل مجحب دءانبلدعثو نيبملا هداكدلا وكوت ١دذعح نأ * ىينسك

 قاحسا ىبأ ىنع ةملس امم لق ديح نبا انكلدك « ميظع

 سايا نو نفعج نع ةماعد قد. ةناكق نرع رانيد نب 5-5 نع

 نص طنفل نع نعلبح هيلع نك 38 نيابتع قي“ هللا دنبع نع

 شبللا عبتأف هنبا ميعاربا لسراف افيرخ نيعبرا كلذ لبق اهو

 هدنع هتلفأف * تايصح عبسب هاممف ىلوالا ةرمل ىلا هجرحاف

 عبسب هامرف اهدنع هجرحان ىطسولا ع ءاطقف

 8 تايصح عبسب هامرف ىربللا ةركل كىنع هكرداف هتلفأ رث*

 6 تابصخ

 هج ىم نما ركحتملا هي اذ لخلل م اهنتنسع دجرحاف رو

2 00 3 

 دق ىنعي شخو دقو ةبعللا بازيم ىف هينرقب فتعمل 0

 ٍجاجاح ىقدح لاق زازفقلا نانس ىنب كيحن ىنتدح «« سبب

 قمل ولا لاك ' ليفطلا»- ىلا لح قودعلا- متضاعا ا نط ناش ”وع
 و
 َء

 دنع ناظيشلا هل ضرع كسانملب رمأ امل ميعاربا نأ سايغ

 ىلا مع ليئربج هب بهذ رت ميعاربا هقبسف هقباسف < ىسملا

 : ا : 200
 ع دبي دامرف ناطيشلا هل ضرعف خبقعلا اذ رسهج

2 17 
 نىاح تايبحح 0

 ابصح عبسب دامرف نئطسولا هد دكنع هل ضرع 0 بهز *

 اينثول+ لاقذ صيبا ٠ صيق :ليعاملا لعو :نيبجلا هلك رق بهذ

 4 ىنح تن

 نع وعلحات <" نلف ريع هيف ءئدفكت بوك نيل هنأ تبان

 ه) 0ص. 1ص. فر 0ص. 1. 2) 7 ىنسلا. 42) 82عععا. 080.2,

 2) 187 ىدفاكترا 118 ققفكيو 2١ تفكك



 م

 ام لعفا نتباذايا لانا لتكن) ىنأ' مانملا 3 را ا
 لق ديمح ىبأ لق «نىبرباصلا نم هللا ءاش نأ ىندجتس ريموت

 ليعامسا نا ملعلا لهأ ضعب نع قاكسأ نب كمح لاق ةملس

 ال ىطابر ددشأف م تدرأ نأ تعبأ اي كلذ سنع هل لاق

 ةال ىناو كيدش 55 ناف ىرجا صقنيف ءىش ىنم «كبصي

 ىتح كترفش ٌلكحشاو هسم تدجو اذا هدنع برطضا نأ نمآ

 ىبكن ىحختل ىتعجضا كنا ًاذاو ىكتف ىلع ةرهجت

 اك نأ :ىشخلا عينان نقشلا ىععاصت لو ءىييحلع شل

 هللا اما نينو تنيم لينح يقر كك دكت نأ ىيط 10 

 ,م نوكي نأ ىسع هناف ىما نع نصل درست نأ تسيأر نأو ىف

 تينا _ نوعلا معن, ميعاريا هل لوقيريلاق ”لعفاف.ىتع انهل 9 اذه

 رث هقثواف 5 هما امك :هظبرق لاق: هللا ردم نانع انني

 لكلا "زق" دهجو :ق رطنلا 2 ارعتاوب نيبكلل هلك رتامكرل 00

 هيلا اهبذتجا مث هدي ىف اهافقل هللا اهبلقف « هقلخ ةرفشلا

 ,ىهذه ايورلا تقدص دق ميعاربا اي نا ىدونف هنم غرفيل

 املا لجو ارخ ىللا ليعت هنود * اهكنذأف كنبال ءادن كتكبذ

 ناكف اهدودخ ىلع مكابذلا هلت امو نيبجلل هّلتو املسا

 ىلع هتراشا ىف ليعاملا نع ثيدُخل اذه اندنع قكص ايم

 «نيبَجْلل هلتو 4هّلوق ىهجو ىلع ىنبك لق ذا رانشا امب هيبا

 1 12 كيصي ال ىنح 0) 8 ىسحدر 2 نيك

 ا عال عا ل سدح يحال لع وا ىهجو ىلع, 14

 ىللاف ىهجو 2 101:66 هت ىهجمل 3114 يبيبج ىلع 06162011223 5.

 70 ىقباوو 8 ىبعدأو هع يا نقلا 7) 2 :1ةعن 1552

 لبحر 2 لتم. - 2) 122 ةلوقف. < 172 1501:3975 7517 23-

039 
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 و
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 رمأ امم ايش هل ركذي نا لبق هنم كلهأ «بطحنل بعشلا

 ةلصيل سيلتا كللا ودع هصرتعا تعشلا ' ىلا : يجو: ءاملخ' كي

 لاق خيشلا اهيأ كيرت نيأ لاقف لجر ةروص قادت رثما نع

 ىزال ىفا .:كلتلاو , لاقج هليبف كي جا :بعشلا !لكمه.دنيرا

 تناف اذه كّينب مبذب كرمأف ىكمانم ىف كءاج دق ناطيشلا ة
0 

 هلئاوف هللا ودع ىا ىنع كيلا لاقف ميعاربا هفرعف هحبَذ كيرث

 ميعاربا نم سيلبا هللا ودع ستي املف هيف ىبر رمال نيصضمال
 هل لاقف ةرفشلاو لب ليك ميعهاربا ءارو وهو ٌليعامما ضرتعأ

 ةانلها بطح لاق كوبا كب بهذي نيا ىردت لمه مالغ اي

 لق مل لق كحذي نا الا ديري ام دللاو لق بعشلا اذه نم

 ا اعمسف هبر هب هرمأ ام لعفيلف لاق كلذب هرمأ هبر نأ معز

 ىف ىو ليعامسا ما رجاه ىلأ بهذ مالغلا هنم عنتما املف

 ميعاربا بهذ نيا نيردت له ليعامسا مأ اي اهل لاقف اهلونم

 ام لق بعشلا أذه نم « انبطكع هب بهذ تلاق ليعامماب

 نك ذل اابحا لشاوب هب مجرا وه الك :تلاق: هحذيلا لآ . عب بهذ اذ

 هرمأ هبر ناك نأ تلاق كلذب نما هللا نأ معوي هنا لق كلذ

 بصي مل هظيغب هللأ ودع عجرف هللا رمال #اًميلستف كلذب

 لآو ميهاربا هنم عنتما دق دارا ايم* ايش ميعاربا لآ نم

 املف ةعاطلاو عمسلاب هللا رمال #اوعيجاو هللا نيعب ميكعاوبأ

 لق ريبت بعش نوعزي اميف وهو بعشلا ىف هنباب ميعاربا الخ

 ©) 2 كلها بطتحنلو 1م كلفال بطتحنل. 6 2 « 11ه

 ملكات ير كو اكنكلإ نيطتخلا )2(  1 2ع طااببست < 22

 126 7( 1 اوعيتجاو. 5



 مار

 « ىبي قاحسأو * ىكبي وهو هطبر كفو هليقي مع ميعاربأ بلع

 نيكسلا ةرج هنا رق ناحسا لخ تح عومدلا عقنتسا ىتح

 نم خكفص ليخف ع هللا برضو نيكسلا كحي ملف هقلح ىلع

 ء هنيبج ىلع هب برض كلذ ىار املف ىاحننإ .قالح قمع سواك

 م نيبحْلل هلكو املسأ املك لجو رع هلوق كلذف كفق' ىف 2حو

 5 0 ميعاربا اي ىدونف مالا هلل املس لوقي

 لع تكاق::هنبا . نمنع ىلخو هنخان سيكا [ذأ "تفنلا فشل

 /لجو رع هلوق كلذف ىل تببهو مويلا ىنب اي ٍلوقيو هلبقي هنبا

 تعرجن ربل اعربخاف ةراس ىلإ عجرف «ميظع عْبَذِب هانيَدَفو

 )1 «ىنملعت الو ىبأ عبذت نا تدرا ميعاربا اب تلاقو ةراس

 لق قاحسا نب دمحن نع ةملس اس لق ديبح نبا انثتدح

 قاربلا ىلع لمح رجاه ىنعي اهراز !ذا لاقي اميف ميعاربأ ناك

 هلك نع كن يف يكل كوم حورس ةكع م ليقيف .ماشلا .نم ودعي

 ناك امل هاجرو هسفنب .ثخاو. ىسلا هعم غلي اذا ىتح مآنثلاب

 اك مانا ف ضل 2 هنامرسح ميظعتو هير /: فتاح" نم +  ةكيِف لمأي

 نسبا عع ةكيلسر ان: لك نوح نبأ انكوح «ةحكيولا

 هنبا مبذب رمأ نيح ميعاربا نا ملعلا لها ضعب نع قاحسا

 !ديع لا اني علطنا رق .ةيدلاو' نتخل نح ىلع هلا

 )010 لط 2) الش 5 روحو 8ظرح (ج). ) لام

 هينجز 2103111 115. ط1. 2573و 2. 847 2عل11ع 0861[ 2 3

 هنيبج ىلع. 242) 2 رخو. 82 نجو# 2) 2501.37 950

 7) 01510 75 20/52 61 2 ليكتشُسستلتم 2 2 تا[ يبشصللا
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 رك

 اني

 0 ىأ نعو كلام نأ نع هركذ ربخ ٌّ ن2 رع 0 طابسأ

 ىرشبا ةراسل مع ليكربج لاق لأق هللأ 5 6

 لآ

 ت5 كا 0س 60 --

 هنأ كيبل ّلفأ 00 ةتاك ربو هلآ شيل لنآ رم نم
- 

 5 ذخآأف كلذ ةيآ ام ليتبخا و :ءزاس تىملاق :ٌنيجم ٌنيِبَح

 وه ميعاربا لاقف ءرضخا وتفاف هعباصا نيب هاولف 00 0

 لددق مىنلا ىف ةفاربا 2ىرأ 'ىاحسا ربك ايلف يبد ملل اذا

 ةراسس نم امالغ هللأ 0 ََن

 قذخاو هللا ىلا انابرق برقن فقلطنا قاحسال لاقف هكذت نأ

 أ تركن ىذلا كرذنب فوا هل

 للابخلا نيب هي تهذ !ذأ نىك ةعمر فلطتا رث البحور انيكس

 مالا ى ىرا ىلا ىنب اي لق كنابرق نيا تعبا اب مالغلا هل لآ

 نرجس موش ام :لعفلا تيا اينلاق ىرت: اذ 5 رظناف كحذا ىَنأ ؛5

 ىتح ىطابر كدا قناحسا هل لق نيرباصلا نم هللا ءاش نأ

 ىمد نم اهيلع + مضتني ال ىتح كبايث نع ففكاو برطضا ال

 نوكيل ىقلح ىلع نيكسلا رم عرسأو نواف ةراس هاوتف ءىث

 ليقاف مالسلا اهيلع أرقاف ةراس تينا !ذاو / ىلع توملل نوفأ

 مردلعو) 5817 95 2001112: 17 للعم 112, وب ف ةدحس 6“ )كنة

 11012.1116ع ؟ءةتطاتطم رغهاف 11 5201102 124612م1:أ ةمأات1 1“ ترنهأ

 اكن 27 61 297 تر لش لل جست“ ركزا 0202 طب
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 ال كلذكو هحذب هوبا رموي نا لبق هل دلو بوقعي نوكي

 ىف اقلعم مارا ةنا شبللا 'نرقب كلذ :ى .لثعا نم لالتعال هو

 نا ماشلا نم ليح نوكي نا ليخسم ريتغ هنا كلذو ةبعللا

 © « كلانه قّلعف ةبعللا

 5 ميعاربأ لعف ةفص نع 0 ركذ

 نم هب رمأ نأك اميف ةحخي سما ىذلا دنيز 2210

 « كي مع” ميهاربا رمأ دلجأ نم ىلا بيسلار لذ

 هرمأ ىذلا هنبا مبذب ميعاربا لجو زع هللا رما ىف ببسلاو

 هبر ىلا ارجاهم هنيدب ابراه هموق قراف ذأ هنأ ركذ اميف هحذب

 ؛ادلو هل بهي نأ هللا اعد قارعلا ضرا نم ماشلا ىلا اهجوتم

 ربخا امك م نيحناصلا نم ىل به ىبر لاقف ةراس نم احناص اركذ

 بر «نيدهيس ىبر ىلأ بهاَذ ىنأ لَك 4لاقف هنع عت هللا

 ةكئالملا نم ةفايضأ © هب ل ل نيحلاصلا 0 يل ف

 ميلح مالغب در طول موق ةكفتوملا أ 7 اوناك ىيذلا

 ه5 اذ وى هب 8 ذأ ميخأر ٍدأ لاقف هريشبنب اب عت تت هللا وهأ نع

 كرنب فوأ جل ليف ىعسلا علبو مالغلا 0 املف جبذ هلل

 < هلل ترذن ىذلا

 كلذ نا نك كد

 أس لق دامح نب وربع ىنثّدح لق نورا نب ىسم ىنثدح

 ت) 21 1: ةما1تكع*ةرصهعمق مامات 600: ©. ..2) 2 جللا ىلإ." 8

 20016 نيحلاصلا نم احناص !دلو كلذب ىنعي. 4) 1202. 37, 5.
 98-97. م) 0م. 83 ع 2:
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 دموق قراث نييح ميهاربأ هليلخ ءاعذد نع اًديضم عت هلوقف حصا

 ىلا بهاَذ ىنأ ه«لاق ةراس هتجوز عم ماشلا ىلا هبر ىلا ارجاهم

 نأ لبف كلذو ؛َنيِحِلاَشأ نم ىل بت تر ِنيِدْيَيَس ىَ
 كلذ عبنأ رث لييعامما مأ هل ريصت نأ 2لبقو 0 فرعي

 مدلغب هابأ < هريشبتو هداعد .هتباجأ ىع بشل 0 زع انكر 5

 هعم غلب نيح مالغلا كلذ مبذي هنا ميقاردأ اير نع م ميلح

 را رمت لاح ركع هللا بانك ىف مكلعيا الو ىبعسلا

 تكحشضف ةيثاق هتأرماو هلوق كلذو قاحساب الا ركذ كلوب

 ىف هتأرمأ تلبقان ميلع مالغب هوشبو فضخت ال اولق ةفيخ م

 ىف كلذك + كلذ مث «ميقع زوجم تلاقو اههجو تّكصف ةرص

 هللا ريشبت ركذ امان .مالغب ميهاربا ريشبت هيف ركذ عضوم لك

 هرق ى كلذ نوكي نا بجاولان .ةراس دتجور نم::هتبا هابأ

 هيشبت نما نارقلا رزس ركاس ىلا /امإ يظن ميلح. مالغبا هانرشبف

 هللا ناب ,لتعا نم" لالتعا .امآو ءادراكش ةتحور ند هلي هاج ع

 نم ةراشبلا هتتا دقو قاحسا مبذب ميفاوبأ باسل كك رد

 ايذات هكعي نم* هنم بوقعي ةدالوو هتدالوبب «تدالو -لبق هللا

 تالا ب دلل نا كي لكم قش م يحمر بيغ هلع
 نأ #زئاجو ىبسلا قاحسا كاردا دعب قاحسا ميذب ميعاوبأ

 2) 1501. 37و, 75. 8-97, ت) ©1017 157 10202 1 ةهدضأ مأ.

 «) لد هيشبنب. 2) طع كمر ءء6ر طض ءا © ميعاربأ ريشينلر

 58 ميعاربأ ريسمل 85. »و 2 ميعأبأ ريش. 20 سك 3 1( 1

 اهريظن. ى) 2 196. 7) 1 زاجو.



1 

 ةفلس انيإ لات كيح نبأ انتدح «ليعامسا الا هحذب 5 أ

 ورق نسب نايفس نسب « ةديرب نع ناحسا 2-0 قيكت بو لاق

 ربكذ دينا, وفد داء ىطرقلا بعت نك نيح ا عا 1
 لاقف مأشلاب هعم ناك ذأ ةفيلخ وهو زيزعلا نبع ىب رعل كلذ

 امك“ هازال ئناو ؟هنينف رظنا نعنك اهد62 كل نك نأ

 ملساف ايدوهي ناك ماشلاب هذنع ناك لقجر "ىلا لكوا م ترم

 كنع انأو ىظروقلا دتعك نسب نيحي لو قلو نع * زيزعلا ليبع

 «عحذب رمأ ميهاربأ فيا ىا ءرهح هل لاقف زيزعلا ديع نب رمع

 ؛02كلذب ملعتت .دوهي نأ» نينموملا ريسا اي هلشلاو ”ليعامسا لاقفق

 ©« ام نع هريدصل هنم هللا ةرسك ذ ىذلا لضفغلاو هتقا هللا رهأ نم

 قاحسا نال قاحكسا هنأ نوعريو كلذ نودحجسي ف هب رمأ

 قاحسأ نبأ نع ةملس ف لاق نبأ انتدح يب مثبأ

 هس د

 15 لأ ند نسما نسمع لبيع نسب 1 ورعو رانيد نسب نسلم نسع

 رسما .ئذلا نا .كنلذ ىف «ويشي هلا نانا رطبا الا

 لق ىيبخ نبا !انتدح «ليعامسا ميعاربا ىتبا نم هحذب

 كعك -ىئب نيج نسلم قاحسا نئب نهي لق لاف تملا

 © اريثك كلذ ٍلوقي ىظرقلا

 ور قاكسا كلذ نأ ىلع اهنا انلق ىتلا نارغلا نم ةلالدلا امأو

 <«) 0 ةكنور 2 كيو. !7)32 عقل كوول 15 ءىتن أذم. ) مت“
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 0ر1 2 6 20 فروا ل1210 عاب )64-185 5 كا

 0 2 ومحو 58( نع[ كيتو



 ل

 0 درسا نح نام نيا اانع لاق بوكا ىبآ اند + "<اءبكللاب

 وبا انك «« © لبيعاجمأ جبذلا لاق يعش 5 ع رباج نع
 نر

 ىبعشلا نع رداج نع لببكارسأ نع نامي نىسبأ ل بيرك

 0 او ى شب ا فكري دك ىوكرأ انكتلح « خرعللا ىف لآ ْئنَوَف تييبأر لاق

 ىسبب كيز ىب ىلع ع خلاضق 06 كرابم نع 28 نبأ 0

 انتل «« ليعامسأ وه لاق نأ رهم نب افسوب ىسع ناعلج

 ة عجن لأ نبأ ىع نايفس "اند لاق نامي ىبأ 0 لاق 0 وبا

 0 لاق بوفقعسبي ىنتددح * 3 ليعامما وه لاق دماج نى

 2 لاك ميظع حبذب هانيدغو نسا ندع كر 1 الاف 6 5

 قاكل ىبأ نع كل انف كات 1 ىبأ م 20 لب عاجسأ 0

 ردنا ىدلا نأ لوقي فو ىظرقلا كلامك ني نايك تقم خلق

 ككانل اناو ليعافلا ةينبأ نم هكعذب ميأو دأ لا 2 هللا

 رثحأ م ميعاربأ نع اوبخل .ةصق ىف لجو رغ هللا“ باتكا ق' كلذ

 جحبذ نم هب

 همن وي هد

 ىاكساب اهانرشبف را 00 6 نيج لاخلا نم ايلين قاكحسات

 - دو -- 0 -

 هاما“ 0 ملف نبأ نبأو 0 لوقي بوقعي 0 10 ءأرو 5

 2) 1120 25عع لععوو 121  م) 22 جيرج» 85 221 نسب نايفس

 مج أو 15 05 نامي ىبأ 7 خلا خكلاضف ئىسب كرايم ندع

 ا15نلا1ع 20 عل 0 1301610215 260. 0 0

 تاضالا نا 6س ال 0 2ك و7577 5721227 رزا 2 660

 600 هانرشب لوقيو 7. 1201. 25, 375. 4
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 وه لاق ميظع حبذب هللا هدف ىذلا ىف لاق هنا © سابع

 كنت داني لاك لع ىبا "اس لاق بوقعي انتدح * «« لبيعامسأ

 وه لاق ميظع حبذب هانيدفو هلوق سابع ا ع دماج ىع

 نبا اسس لاق ىلعالا كبع ىب سنوي ىنثدحو >««ةليعامسأ

 :نسع حابب ىأ نب ءاطع نع سيف نب ربع ىنربخا لاق بقو
 دوهيلا تعزو ليعامسأ + ىدفملا لاق هنا سابع نب هللا دبع

 نانس نب #ليحن ىتتدحو 2 «دوهيلا تبذكو قاحسا هنأ

 ندع تبو ىلب قلع نشج ةكرابع قي ل

 لجو رع هللا هادف ىذلا سابع نبا نع < نارهم نب فسوي

 راس لف 1 اتم جك توك ىدرحت* ««ليعامسا ىهأ لاك

 نع ليفطلا قا نع ٌىرَنَعلا / مصاع قا: نع دانح نع ٍباَجَح

 ىتدح لاق نيعاش نب قاحسأ ىنتدح «ىهلتم سابع ىبا

 دارأ ىذلا لاق رماع نسع / دوأد نسع هللا كبع نسب لاح

 ىتدح لاق هينا 2 ىبأ انقدح 2 هحذ ميعاربا

 ديالا هدم قا لاق هنا ةرسماح" نجح فواد انه لاق "قلحالا نكس

 م نيطونم شبللا انرق ناكو لاق ليعامست وه لق ميظع مبذب هانيدفو

 ه) طعم طمع 152406 "لح م13عععلعس أعدح 115011 0 أ نب دوأد

 كيف 265616, ١)16 22326600: هذط0 2.١2 206تفملا ىف ل

 ىسوس م2216: زاوقلا هر. 2.  م) 1ءطتصع نكون ليعامسأ وه لاق
 2م: 1“ 1 62ه املا ارا 8 حلاسص ىنأ نع دواد نع ح احتل

 ءد نن3ع 111221 0918: دنعو ا ىنأ ىع ىوزذغلا 1 ب

 مانا كل د دامح. ى) طقعع 130. ءا 12 600. 82 625

 010 3001 ل قا نب ا هذي م نو
 5. 2., © اطوخم.
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 اللا

 لاق * راّشب نبا انتدح >> ك<ليعامسا ميبخلا لاق ريع ىبا نع

 نع ىبعشلا نع 2 ناي اننب لاق* قايفس_ اس .لاق © ىيكج ان

 انددك «ليعامسا <لاق ميظع مبذب هانيحدفو سابع ىبا

 نب دين ةزج وبا اس لاق حضاو نب ىبيحك اس لاق دي نبا

 000 000 312 ويحتل تالا ني فاطعا نخا كسلا .نيييمات
 «ليعامسا ميعاربا هكذب رمأ ىذلا نا 4لاق سابع نبأ نع

 نع ديز نب ىلع نع « ميش آس لاق بوقعي ىنتدح*

 سابع نبا نع نأرهم نب فسوي /نعو مشاه ىنب ىلوم رام
 ىثلدح* ١ «مىميظع مبذب هانيدفو ىنعي ليعامسا وه لاق

 لاق لاق ىدعشلا ىع دواد 6-5 ل نبا اس لاق بوقعب 0

 ةرم بوقعي 28ب ىنتدحو ١ ««2ليعامسا وه سابع نبا

 اركإ كلخ ال نب ؛ دراد لقس لاق كيبلعا ندب اني لاق ىوخا

 ىبا لاق لاق ىئبعشلا نأ معزف هحذب ا يفار  يع يا
 اندم هاند لاق  ينقملا“ قربا ”انتوح* 4< ليعافسا نه :سابع

 نبأ نسمع علا نع 2 قايد ع 0 اعتعان لاق رفعج نبأ 15

 ©) 0م. لس 6) 51غ معتدماءنع 000. 5هزت 015 آذ
 04من17 هلعط ((000. 2ع. 11, طع 329) 1. +) ءا طلاطقطقاطلا اخ 1105ء/بع

 782/: 1. ةه 0 502151 ]1ع : 56 51 ىسجالا رشب ىب ناببر

 015كرداتلان5 5-25 ءاطق“ط11: ةرجانل 2عء1شلط. ع0. 0ع (©0ع]ع م. ل, ماعم

 ىبعشلا نع 1لعمصصصع ءوغ2 ا. قطط 12153, ةطقم 1.) هزل

 20014 وح. 2) "لد م:هعغعص175515 ةعوتتعج طدتق زدت ط. 1. 20 طصعط

 : 20. 5ءو. انهصقأا ميظع بذي هانيدنو ىنعي ليعامسأ وه لاق.
 56 مشا. رمزا نسمع وأ. ى) 1520. مهدعمع0. (م23عاعت 1

 عي 12 هدص. 6 00. 0. )2  0طن. (ن.2 6 © ء6 1ص ىتيز 200

 1كم, 0 كا ظ رماأ ىذلا. .7) 2 مقلع نانبو 8. 5. 5,
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 خع“ ناجم ىبا' انن لق بيرك ئبا١ انقدح+ ٠١ 406 قاكتإ وقالت

 جيبذلا لق لّيذهلا ىا نبا نع ىنابيشلا نانس نا نع نايفس

 8 ةبقع نب نايفس اس لق بيرك وبا انتدح «قاح“ا به

 لاق لق ةسيم نأ نع ىاحسا قا: نع تايوتا ةرج نكح

 ةفسوي هللاو انأاو ىتم لكأت نأ <بغرت ههجو ىف كلملل فسوي

 ليلخ ميعاربا ىبأ هللا مجبذ قاحسا نبأ هللا ىبن بوقعي نبأ

 ىنأ نق . نايفس :نعت عيكو اسد ل بيكى با انكدح* + ١ كذللا

 <24 وع ركذف كلملل فهؤي لاق لاق ليذهلا قا ىبا ىع انش

 لاق ”دابح* خب ورصع "ايف لاق ولاا نحل توم يدوخ

 ؛ نأ نعو كلام أ نع' هركذ ربخ ىف ٌىَدَسلا نع طابسا آند
 نعو دوغشم نبا نع ىناديهلا:ةرم ىعو سابع: نبا نع ا

 نيف مانللا نك جيرأ معد ةيفازبل نأ معلص ئبنلا باكا نم سان

 نأ ةراس نم امالغ هللا كقزر نأ ترذن ىذلا كرذن فوأ هل

 ك2 ا ا يج 2 :
 ءايركز اسس لاق + ميشه اس لاق بوقعي ىتدح «“« هعحلنت

 0 د

 اة جدذب هانيدقو هليق ىف قورسم نع قاحسا ىنأ نع ةبعشو

 © ناحسا وه لاق ميظع

 ليعامسأ وه لاق نم ركذ

 ديهشلا نب بيبح نب ميعاربا نب قاكساو بيرك وبا انثدح

 دهاجم نع مريوث نع ليئارسا نع ر/ نامي نب ىيح اس الاق

 «) 12عواتتأ 022660ع00. اج 2 : 12 10 2056 قناكسأ وه 1. 3 1+

 6) 31[2ع 8 خةنييع. هم) 10:66 2001 0ع ىع. ه2) ةهععع00

 5 يا مشاح 2 ماش : عمات ناتئ0وانةهطح 23112116 61160.

 1 ناميلا. ى) 8 1 رعت 1 طل. 1. عمحرتا ال125 13عانا) 35 1



 رك

 ثودغ لاق كنباب اًيداغ تحبصا نيا لاقف ميعاربا ىلا عرسأو

 لق هحذتل .الا هب تودحت ام هللاو اما لات ىتجاح ضعبل هب

 ناك نتل هللاوف لق كلذب كرما كبر نأ تعز لق هحنا مل

 هحذيل قاحسا ميهاربا «ذخا ايلف لاق نلعفال ىبر ىرمأ

 قناحسال ميعاربا لق ميظع مبذب هادفو هللا هافعا قاحسا ملسوو

 ىسنا قاحسا ىلأ هللا ىحواف كافعا دق دللأ ناف نا عار مح

 كوعدا ىناف مهللا قاحسا لق اهيف كل بيجتسا ةوعد كيطعأ

 قو

 أس لاق ىلع نب ورع ىنتتدح كي 1 هلخداف ا نكسب

 كدا ل .ىررخالاو [ىيلرالا »نم: يقل :نيع اهي 5 ةييجست

 ل رك نع لل نيل دير نتف نايف امي لاو صاع قئذبا ه4

 نرلوقي, براااب ىسوم لقلت ءيبا نع ريمع نسب < ديبع؛ىبا
 «نأ لق كلذ اولق #ميف بوقعيو ىاحساو ميعاربا هلا اي

 قاحسا ناو هيلع ىنراتخا الا طق ايش ىف لدعي ل ميعاربا

 هثادز املك بوقعي نأو دوجحل كلذ ريغب وهو مبذلاب ىل داج

 0 "مع لاق ا ىبأ [تيقخ + «؛ نظ رج ىدأز ءالسد ؛5

 نب ديبع نب هللا دبع نع ملَسأ نب كيز نع نايفس اس لق
 تقلا تيطعا 2 مير ىا. يسوم لق لق ىنيببا ١ نع ريبع

 ربا انندح* < وت ركن ف هتيطعا ام بوقعيو قاكساو

 طباس نبا نع رباج نع ليئارسأ نع ناَمَي نبا آس لق بيرك

 نإ شظشس ىكح) نر كرص ل0 عز لهن 12212 /ةللاب تنبع 03

 5. 1. ممقو 6 ملغو 1 ف 2 نال رز 1 عسا ىف لدتعتلا

 ال عائد ىلإ ىلع ل١ ىش (هسا ند) نب لكي. )60007

 /)  [لهصع 13:0. ه0:



 مورد

 قاحسا نع كربخأ الا ةريرع نال لق ابعك نأ هربخا ٌىِفَقَتلا
 «ىرأ امل :بسعك“ لاقل لكأ ةريرق وبا لاق نينلا هاربا لك

 دنع ىنتفا مف نقل هللاو ناطيشلا لق قاحكسا َعْبَذ ميعاربأ

 هل ناطيشلا لثمتف اّدبا هنم ا!ًدحا ىتفا ال ميعارببا لآ اذه

 ةدحذيل قاكساب ميعاربا ينسخ اذا ىتح ليقاف هنوفرعي النجر

 ايداغ ميعاربأ جيصأ ىببأ اهل لاقف ميعاربأ ةأرما ةراس ىلع لخد

 ام هللاو ال ناطيشلا لاق هتجاح ضعبل !ذنغ تلاق قاحساب

 هحذيل هب ادغ لاق هب !دغ ملف ةراس تلاق هب !ادغ كلذل

 لق نبأ عبدي نك را#ئق للك ةيوا سجل اج 07
 ؛هبر نأ معز لاق هكاذي ملف ةراس تلاق هللاو ىلب ناطيشلا

 ناك نأ فيز تطيب أب 50-5 !ذهف ةراس تلاق كلذب هرمأ

 قاحسا كردا ىنتح ةراس دنع نم ناطيشلا يم كلذب هرما

 لاق كب ايداغ كوبا ممبصا نيا هل لاقف هيبا رثا ىلع ىشحي وهو

 ل ل

 45 نك ام قاحسا لاق ككحذيل كب !دغ م هنللو هنجاح ضعبل

 لاق* كلذب هرما هبر نأ معز لق مل لاق ىلب لاق ىنحنيل ىأ

 / ناطيشلا هكرتخ  هّتعيطُيل .كلذب ب نثل هللاوف قاكسا

 1طن 1)830 زنط 72717 5.7. ورع طمع طقطعأ: نايغس ىنأ نب ورمع

 فيلح ىندملا ىفقثلا ميجناب ةيراج :ىب هلوا خفب كيسا ىبا
 يلا ةرهز ىبز 1 عدد 50061 ذص 702/لاأ .. ١ 50: ءءاع آش دحر

 1. 5 ةيراجر 560 262005 ةيراج نبأ ىب كيسأ ىنأ6 نب

 هزل عما لم مار رت 520 عل رولا 2ر1

 © 11ه ىسحز 1131201 ذص 247425 (عم0. ]دن10.) ١ 594 دقف

 نسحأ. 4) © نأز 'كمهتع نغ :عمعل١. ) لص اهنأو. رز 2 ادع



 رذلرإ

 « «ناكتا وه ميحأربأ هحخب رمأ قكحلإا لاق سنع ىبأ نع ةخماكع

 لاق ةمركع ىع دوأد نع هيلع نبا ابك لاق, بوقعي  ىتاكح

 ىنثملا ىبأ انكثدح * «7 قناك#أ وه جيبذلا منيع ىبأ لاق

 07 < نبأ نع ةمركع نع دوأد نع ىدع كيا نبأ "مف لق

 ىسبأ انتدح « 4 قاحكسأ وه لآق ميظع جحبذب هانيدقو 5

 قاحسا ىأ نع ةبعش اس لق رفعج نب لمح اسس لق ى قمل

 نالف انأ لاقف ٍدوعسم ىبأ دنع لجر رختفأ لق نضوحُشلا نبأ نع

 ب فسوب كأذ هللا لبيع لاقف مارللا خ ءابشالا ىسبأ ن 5 ىسبأ

 ««ءللا ليلخ ميهاربأ ىبأ هللا جبذ قناحكسأ نب بوقعي

 ا ا لق راعخإلا نب ب لق كيج ىبا انتدح ٠0

 هلوق 52 ا نسع ةريره 06 نئنسع 5 ءةقيراج ىب ءالعلا

 ىبأ انتدح « ناكسا هنبا نم لق ميظع مهيضع جبذبب دهانيدفو

 دبع ىنع 0 رج ل كالا ل

 نايفس ىكأ نع ىرعزلا ملسم نب نوح نع وركب ١١ نب كللأ 5

 ةربره ىتأ نع رز ا سيو رس نب ءالعلا ىبأ

 هينبا نم هحبّذب ميعاربأ ممل ستاد ايش ابن

 دود تربل لاق فو قولد انا لق «نسنوي - ى

 / ةيراج نب ديسأ نب نايفس ىأ نب وربع نأ باهش نبا نع

 دتلح « ناد

 2) 8 و ل1 قاحتسا وه لاق ميشظع حبذب داني دفو لق.

 ة) طدصع 2016هصعصت هده. 0 ءا 2. 2 ) 210 ىبا ىع ةمركع 8

 : فوطم. 2) "1220. طقعع 0عءعوؤ ةضئلص٠ 6) ال١ .ةطقت0[: 6

 رز 2 طلع كغ ةجراخو الدر! ب عناق 110 ةتراحز 5ع



 لال

 دك د ديبع نتي ليعاعما معلق ىراولا زال

 نسب هللإ 6 دبع ندع ىباطخلا ميحرلا دبع نب «رع انك لاق

 لاق هببا نسمع * نابيفس وأ نب 2-2 دكدأوح نم ىبتعلا نيك

 قيعغ انك, لاق 2 مباتصلا نع ديعس نب هللا نبع ىتتدح

 5 قاكحسا وأ ليعامسأ 56 أوركذف © نايفس كيا نسب خبواعم

 لجر هءاجن معلص هللا لوسر كنع انك متطقس ريبخل ىلع لاقف

 نبا اي ”ككيلغ هللا افا امس. لفك تع كلا 1 لاك“

 ناكبذلا امو هل ليقف معلص هللا لوس كحضف نيحيبذلا

 مزمز رفكب رمأ امل بلطملا تبع نا :لاقف /دللا لوسر اه

 0 لق .هدلو حا: نحمل ىافرما هل هللا لهس نعل هلل رذت

 خئامب كنبا كفأ اولقو هلاوخا هعنف هللا دبع ىلع سلا جس

 ة ىلاتلا :ليخانمماو 2 لبالا نم دكاع هانفدن* .لمالا 0

 دينا لك نيو: (ىئاحيسا لنا فلسلا نما لاق“ نم قالا دا

 « ليعاممأ

 15 قاحسا وه لاق نم ركذ

 نسلم ١ نع كرايم :ىح قاسي نشا اا ند تيكن نلسدح

 لا بلظلا يح ا سابعا نع سيق ىب فئنحالا نع

 نع دن لأ نب دوأد نع سيردأ نبأ انت لاق ناكطلا ديزي

 2) الط كي لت ورععز 121 ةلططأ ص هك “المقنع (عم0. 1[ءاعتسمم 1, دع 196)

 1. 2 نامولا . . يعز داتكواتقات 21151 ءزانق 210112626102612. 6) 2
 و و

 ديبع. ٠:6 8ريع.. )١2 © ىفاصلا..+ 2 00: 181 رث) 8
 نينموملا قيما اهيءا ؛ )ل اهرفدح. /) آ2جعو6زد 2. 2) 2 نطاوانع

 كريم. 2) ل 6اث 12 6 00 ]عزت (© 620106 دبدز نب



 كا

 ميهاربا ىب قاكحسأ وه عضعب لاقف هينبأ نم هحذب © ميهأ بأ

 هللا ليوسر نع ىور دقو «ميعاربا نب ليعامسأ وه ةضعب لاقو

 كرك اذإ هدف زا جديع امهيف ناك ولا نيكوقلا السك عل

 نعل كيور ىلا ةناورلا هحصا لع نارعلا' نم..ليلدلا نا رايغ

 خكص ىلع ءهنم نيباو حضوا* قاحسا وهف لق هنا معلصو

 انثّدح #©قاحسا وه لاق هنا هنع تيور ىنلا ةياورلاو ؛« ىرخالا

 رطل ا نويل نق كايعلا ني تاير اند لق يزك قا اهب

 نب فنحالا نع نسل نع < نءذج نب ديز نب ىلع نع
 ىلإ معلضا قينلا قدح يلطعلا نبع ني :سابغلا  ننع سنينق

 « ناك وه لاق ميظع عبَذب هاَنيَدَقَو دعا كد ثيدح ؛0

 اذه نم جلصا هجو 3 ع نكك* بشل اذه 2

 00000 11 د لح ياجعل نعل يقود وم هنأ ريق جيلا

 .«معلص
 كلذ لآق نم ركذ

 0 1 نسل نحب كرايم نحل ناجع يأ اذن لق بيرك ىبا ,انتدح 6

 جبذب هانيدفو تلطللا دبع ىب. سابعلا نع سيق 'ىب:فنحخالا

 8 قاحسأ وه لاق ميظع

 نيج انثتذح اف 2ليعامسا وه هنا هنع تيور ىتلا ةياورلا امأو

 ©) © ميهاربأ هرمار 1 هللا هرما. 62) 2 نيلوقلاك, © ىلك

 نيعيرفلا» --6) لكدع «مدز.ز 2 امهنم و, 15 ها (ناهنم. . 2 عع

 هرصب 82. )2  © ه6 11ه نامذجو 8 ©« 5 ناعدح 5. م. رك 0.

 60, 8 كا 1. م) 2 هب فقومو 0 500»* سابعلا نع“ 2) ل3 كاك
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 معلص هللا ٍلوسر ىع كلذب ةياورلا وكذ

 انتدحو ىسوم ىب* هللا ها انف لاف تا ىبأ انتدح

 سوم - ني ةراللا كيبح انك لاك م يسمتللا ليش 0
 نك هللا ةيعا نك كركم ىيأ نبأ نع ىليل أ وصار ان لاق

 5 حأرف ةيورتلا مدي ميعاربأ ليثربج ىلا لف معلص نبعلا نع ورع

 ء ةرخآلا ءاشعلاو برغم لاو رصعلاو رهظلا هب ىلصف ىنم ىلا هب

 ©4لزني ثيح وأ كارالا هلوذاف تافرع ىلا هب ادغ مث ىنمب رجفلاو

 مب فقو مث رصعلاو رهظلا* .اعيمج ىيتالصلا هب ىّلصف سانلا

 ضافأ برغم لا .سانلا نم دحا ىّلصي ام لجعأك ناك اذا ىتح

 ؛هءاشعلاو برغملا ءاعيمج نيتالصلا هب ىلصف اعيَج هب ىا ىتح

 رجفلا سانلا نم حا ىلصي ام لجماك ناك !ذا ىتح ماقأ رف

 نم دحا ىلصي ام /اطباك ناك اذا ىتح فقو مث هب ىّلص

 فاحو جبذ 0 0 ىمرف ىنم ىلأ هب ضافأ رجافلا نيملسللا

 معلص ديح ىلا لجو رع هللا ىحوا مق تيبلا ىلا ضافا مث

 ».- هع نيكرشتلا قم ناك امو اغيزخح:ميقاربا هله حبلا ٠

 لاق ىليل ىأ نب دمحص نب نارمع امد لاق بيرك وبا انثدح

 هع ىف هللا كنيعا نع ةكيلم' قاد ىب.ادللا "نبع نع أ ىتدح

 © / هوسن معلص هللا لوسر نع

 داياخ ىلتبأ هركذ ىلاعت هللا وأ مت

 رمأ ىذلا ف معلص انيبن ةما ءاملع نم فاسلا فلتخاو

 2) 11ءم005ع "لح ىشمخالا , © ىسيخالا. 7) 022: 8, 66

 ء) 0م. 0, 2 ه8. )4  15 ءغ 2 200324 مي. 2 2:26عءع00. 0عةاتصغ رص

 12. رك) 2اطبأ١. ى) 1ك02. 16, 75. 24. /) ظقصع 620. 0803. ل»
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 اثم

 مهللا7 “كيبل نأ بيَجاف هتيب عدح ىلاو هللا ىلا طحق برغملا ىلا

 هتيب ميح ىلاو لجو رع هللا ىلا اطحف ماشا ىلا ت* كيبل

 هعم وهو لييعامساب نمخ رق هكيبل مهللا كيبل نأ بيجاف

 هب ىلصف نيملسملا نم دعم نمو 5-5 هب لونف ةيورتلا موب

 مبصأ ىتح 8 هب تاب رث ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 كلانه جب لاقف ةقرع ىلآ هب |ادغ مث رجفلا ةولص هب ىّلصف

 رق رصعلاو رهظلا نيتالصلا نيب عمج سمشلا تلام اذا ىتح

 وفو ءكارألا ىلع مهب :فقوف * ةفرع نم فقودملا ىلإ هب مار

 اكلك يبلع ديربا اقألا ةيلع فقتي“ ىلا #1 فرع نم «فقؤللا

 عمجث ةفلدرلا ىلا ىتح ءدهعم نمو* هب عفد سمشلا تابرغ ؛0

 نمو رثهب تاب رث ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نيتالصلا نيب اهيف

 هب فقو مث ةادغلا ةالص هب ىلص رجفلا علط اذا ىتح هعم

 فقي ىذلا فقوملا وهو يدعم نميف* ةفلدزملا نم حر لع

 فيك :هملعيو هيري مدعم نمو مهب عقد رفسا ذأ ىدح .مامالا هب

 رس رث ىتم نم رحنللا هأراو ىربللا ةرلل ىمر ىتح عنصي 45

 22 نع كم فوط فيك + هيريل ىضق نك هدفي نصا م قلحو

 ندلو تاكل نم ىلا عاى راخلا نمي كثيك يبل قه“

 هللا لوس ىع ىور كفو رفعج وبأ لاق «« سانلا 0

 ميعاربا ىرب ناك ىذلا نه ليئربج نأ هباكأ ضعب نعو معلص

 2 مح ذإ * كسانملا 0

 6) ()11 12 ك2 8, © 022 هللا. ت) © اهذأ ط ءاط 6 لذ

 لوالار 2 لارالا 8 لالأو 2 كارالا. 2) 21266600 هدب لس

 2ك لنك 2/18 صدك[ ظبتبا ١ جر 6مم 1ص ١ مز © 211

 مما



 امل

 نم *ءئىش نم# ةعملاام هلا باجسات هوجاع . نأ مك رتاو اذ

 «كيبل مهللا كببل ءىت وأ بارت وأ ا رك وأ 05-5

 ا "سس لق مضاو نب ىبحج آس لق دي نبا انثدح
 و هلو نابع نبا نع دماج نعاو ريو ىأ ىع دكقاو :ىبأ

 5ىنانف رجا ىلع هللا ليلخ مع ميعاربأ مق لق محناب سانلا ىف

 لاجرلا بالصا ىف نم عمسان ٌيَدَْل مكيلع بتك سانلا اهيا اي

 مح نأ هللا ملع ىف فيس نمم نمآ نم هباجاف ءاسنلا ماحراو

 لق* راشب نبا انثدح 2 ««كيبل مهللا كيبل ةمايقلا موي ىلا

 لق دما ىع ةيلس ىع 0 نايفس "اهنا « ناجرلا كبع 1

 لق لوقا فيك بر اي لقف مخلاب سانلا ىف نَّذأ ميعاوبال ليق

 قرح 7 ةيبلعلا لوا :فناعست لال كيبل مسهتللا كيش
 نك ءرع نع قاكشا نب نيك نع ةيلشااضا لات نك ا

 نب ديبعل لاق يلا قبادللا قع مرا ةورتعا نفا الل لل

 ىنغلب لق 2 ىلا اعد ميعهاربا نأ كغلب فيك 3 /زيمح

 5 2دارأ ام ىلا ىهتناو تيبلا مدعاوق ليعامساو وه عفر امل هنأ

 ملاو هللا ىلا اعدف 2ىنميلا ليقتسا مل م,ضحو كلذ نم هللا

 رشا لدعتسا ١ رق فييبلا ملل كيبل" نأ هيجان نيب 05

 رث كيبل 2مهللا كيبل نأ بيجاف هتيب صح ىلاو هللا ىلا اعلف

 ه) 0م. 1م, 10عدط ءىش وأ هدد: 2 نيل 85 5

 (5.2م:) 2 020272 2 6 (قيفش. ") 12 ع6 2 وريعز 21

 هع ٠1ص 0 (1 هلت . .) 1ععومدسعمت عء000. ( ع8
 )0, 1 ع 102167 750876 كيعاوتعلا 011 رسمأ.

 0 1 (2 م "1م طقع ءغ ع150ع نأ هد. 7) 03

00 



 امك

 «كرمأ دق ميعاربأ لاقف كرم! اميف كبر عطأف ليعامسا هل لاقف

 ميعاربأ لعج ةعم ماقفأ لاق لتعفأ :1ذأ لاق. ةيلع' ىننيعت نأ

 تل ةئاباتم ليقت اني ندلوقيو ةراجعأا هلواني ليعامماو :هينبي

 عدو ء نع جيشلا فعسو ناينبلا عفترا اًملف* ؛ مِن ْعيِمَشل
 نالوخل ةلواتتا لعج _ميقل با ماعم وهو: رشح :قلتع ماق ةرابجل

 نم ميهاربا غرف املخ 242 ميلعلا عيمسلا تننا كنا اتم ٌلبقت

 ندوب نا. هللا هرمأ. هتانبب الجو رع هللا هرما ىذلا ثيبلا ءانب

 لاَجر َكْنَأَي جَحْنأب سانلأ ىف ُنّذَأو هل لاقف جعل سانلا ف

 ميعاربا لاقف ؛« «فيمع حق لك نسم َنيِتأَي ٍرسماسَص رك لَعَو

 سوباق ىع ريرج اس لق ديي ىبأ هب انتدح ام انل 4 اميف 0

 كا عرف املا لقا نيابعاا نبل "ىعار/ هيي نع * :نايبط قا وبا

 ىامو بر اي لق ميكاب سانلا ىف نَا هل ليق كنيبلا ءانب نم
 سانلا اهيا اي ميهاربا ىدانف غالبلا ىلعو نَّذا لق قوص غلبي

 ءامسلا نيب ام هعمسف لق قيتعلا تيبلا ىلا مل مكيلع بتك

 «نوبلي. ضرالا ئصقا نم نوي سانلا ىرت الفأ ضرالاو 5

 ؛ ناوزغ نب * 52 نب ديح انس لاق ةقرع .نب نسل انثدح

 نبا نع ريبَج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع ىِبَصلا
 نأ ديلا لجو, رع هللا ىحموا .تيبلا ميعاربا ىنب امل لاق 00

 ذخنا دق مكبر نأ الا ميعاربا لاقف لق جاب سانلا ىف ند

 2) 18 كبر قرمأ نقف" 3) 1كم. 2, 78. 121. 2 78 نم

 ل 0811 2ك لطب 2)ا لكم. 595.2:28-227- 726 126عوع ذه 2 ةالكو

 5ع0 ءماطقتتام 31 321120 د8 نيو م هن 16 نسبأ

 نادر 1 ناوزع نب



 امه

 اه سانا ىدشلا زييش معن لاق ىحا كءاج. له 'دقأرمال

 نيلسفو :اذكو .!ذك هلا تلقو 1ذكو اذكى لاقت اجر بشل

 تيلاق ©كل لاق امو لاق ماقملا ىلع هيمدق عيضوم أذعو هسأر

 ةثسيبلي نا هللا ءاش ام ثبلف ميهاربا كلذ لاق كباب هينع

 ةءاينب املف ليعامسأو وه هانبف تيبلا ءانبب لجو رع هللا هرماف

 اهنا اي" لاق. الا موقب رجا ال: لعجت وع محلا :نشاثلا ىف" نا لد

 ء»دال لضحأ عميد ل لعف هةوكاشف كتبي ملل 00 كنق 2 5نأ ا

 . ناكو كيبل مهللا كيبل لاق الأ /ءىث الو*

 و ص

 0 عرز ىذ ريغ داوب ىتيرذ . نم تنكشسا ىنا 0 ةوبق نا

 نقع 4ك حلا هلل 0 ى ةلوق نيو 0 كني كنع

 ية ةاطع ظفح رث امء اذكو !اذك قاكساو ليعامما ىبللا

 ديلا دبع ىب هللا ديبع اس لاق 2نانس نب دمح ىنتدح

 نب ريتك 0 5 عفان نب ميعهأ بأ 1 لاق ىفنكلا ىلع وبا

 15 ءاج لاق سابع نبأ نع ريبج نسب كيعس ىع ثدح / ريتك

 7 مزسهز ع رو نم هل 0 0 ليعاممأ لدجوف 0 دا ىنعي

 20,6112. ٠ )"عر لص عع 2 تانيا 2107 الكور تم 1

 2) ط اع: , 2 نصب ظر ل02 كل رز رضا طل 2) سلا

 2) 21612 ايطع ظطلْفتكح رز © اطغ ططغخ م5 لا راشب.

 ا ديع ن هللا كبعز 8 © 1 كيبع ىب هللا نيف
 نيكل 22216 26 لييبك نسب ريبكو 8 2-5: قف دك

 ىمهسلا بلطملا نب ريقكو لع ينم طمع 211221 ءاعتن: ديسبأ نع

 ذ نب ميعارباو .. حيرج نبأ هنعو ان يغو ريبج ىب كيعسو
 خلا. هرمز 2 1526



 نمو

 عجري مث كيصتيف موكل نم جاخ» ليعامسأ ناكو ديصتي بهذ

 بارش وأ ماعط كدنع لله ةفايض «كدنع له ميهاربأ لاقف

 ءاج ا!ذأ ميعاربا لق ىلحاأ ىدنع امو ىدنع سيل نياق

 ميعاربا بهذو هباب ةبتع ريغيلف هل ىلوقو مالسلا هيئرقان كجوز

 ةدحا كءاج لمه هنأرمال لاقف هيبأ حبر ردو لكيعامسا . ءانحواو

 اف لاق هتاشب خف سماك ؟ةكو نك عض ديبي ىقءاج نلاق

 ةبناع ريغيلف هل ىلوقو مالسلا كجوز ىثرقا ىل لاق تللاق كل لاق

 ثبلي نأ هللا ءاش ام ميهاربا ثبلف ىرخا جوزتو اهقلطف دباب

 هيلع تطرتشاو هل تينذاف ليعامسا روزي نأ ةراس نذاتسا 9

 لاق .ليعامما باب .ىلا_ىهتنا .ىنح معارإ هاي لونيد الا نكرر

 نال ىلا جيو ديصتي بهذ .تلاق كبحاص نيا هتأرمال

 معن كتلاق 5 كدنع له اهل لاق هللا كجري ٌلوَنأف هللا ءاش

 ىبللاب تءاجف لاق* رمت وأ ريعش وأ رب وا زبخ كدنع له لاق

 رمت وأ رب وأ ربخ ذتموي تعاج ولف ةكربلاب ءانهل اءدف محللاو

 كتلاقف مكارمت وأ اريعش وا ارب هللا ضرا رتكا نتنالت ريعش وأ

 ى نع هتعضوف ماقملاب هتءاجف لزني ملف كسأر لسغا ىنح لرنأ

 نتلسغف هيلع همدق رثا ىقبف هيلع همدق عضوف نمجالا هقش

 هقش نلسغف رسيالا ةقش ىلا ماقملا تلوح مث نمالا هسأر قش

 دق هل ىلوقو مالسلا 2# هيثرقف كجوز ءاج !ذأ اهل لاقف رسيإلا

 لاقف هيبا صير دجو ليعامسا ءاج املف كباب ةيتع نيماقتسا وم

 2) 0 ارز مكدنع )١2 ١ 18 جيش, 4ءاسلع معث كلاق. . 2.0
2 

 8 ءا1لص. )2  © ناكم. ه) 0 هن اهل. م ا ععع

 ةعونصغدس 2. ى) 2 ىلع. ) 15 200136 ىتم.



 امم ل

 ىدإولا تغليف :تردحا ايشارت ملف انيس رشا 0

 تفرشنساذ تدعصف * ةورلا تنان هنم تجرخ ىتح هيف تعسف

 تءاج مث تارم عبس كلذ تلعفف ايش رق ملف ايش ىرت له

 تعبن دقو هيقعيب ضرالا ” صحدي وهو ليعامسا ىلا «ةورلا نم

 ةاملكف ءامأ ىع اهديب ضرالا صحفت 00 مزمز قو نيبعلأ

 ىبنلا لاقف لق اهئاقس ىف هتغرئاف اهحدقب هتذخا ةام عمتجا

 موي ىلا ىرجت ةحئاس اًنيع تنال اهتكرت ول هللا اهجري معلص

 تمزلو لاق ةكم نم بيرق داوب فئموي مث تناكو لق «ةمايقلا

 تيرل عيطلا ربحت أر 0 تار نييح .ىداولا نبيطتلا

 هول اولاقن رجاه ىلا اوءاجح هام ةيفو الأ هتمول ام اولاق ىداونلا

 اهعم اوناكف معن تيلاق كءام ءاماو* كانسنآو كعم ءانك تتش

 نم ةأرمأ ليعامسا يوزتف رجاه تنامو #ليعامسا بش ىنح

 هل !نشننات يجام قآي نأ ةراسس ميعاربا نداتتسات لق هر

 ء رجاه تنئام كو مههاربأ مدقو لوني 52 نأ هبلع تطرتشو *

 ءانهه نسيل قلك كبحاص: منيا هتارمال لاقف ليحامسا كيف نإ

 12011 ©012ع1:111112. 7212311512. ةراجشللو رجشلا ةرتكب قيض 5

 3 5 .: 1 لا -
 ىخالا نم يوعم ىنعمب نملك 0 ىورو ٠.. خخال ةيذوأو خال

 مغلا وعملا وو. 5011 0 9 صل 1220عانم ١ لطب 60 مدل 8 30 ا دكا 3

 طوقلاتا> 5 ءعاتخا1 2 111155ع 1ط20']-خ'41, نتعدت 30113 01155

 ه) ط,2عمع00. هدم. 8. 85) 8 صكرير © ء 11ه ضحدي. 2

 انلون. 4) ط2عمع00. هدد. 8ز ذص0ع 2 كعم انكوانع 20 اوناكف

 2 12. )2  11ه م20 م:260ع00. بهذف.



 ثم

 >0 املق ا !ايتيقاذ كتبابا ا ةيتع  كدلا"تدبضرا ىف. كش لوقي هلنأو

 « نيببلا نم كعاوقلا اعفرف ةتلاتلا ءاحح م لاق هنربخا ليعاممأ

 هانا نبا يح قدا لور لم نب 00 نفاخ

 دكيعس ىدع بئاسلا نب ءاطع نع م خةملس نب هاك اش لاق 5

 نيحاجدلاب 4دللا' ىبن#) ميقاربا عاج لاق: سابعا ىبأ' ىغ :يبجن نبا

 ءرجاه هئدان * ىضم املف مزمز عضوم كم امهعضوف رجاهو

 ضراب ىنعضت نأ كرمأ نم متارم ثلت كلأسا مانأ ميعاربا اب

 ْقر لق داأز الو #ءام الو* سيئا الو عرض الو عرز اهيف سيل

 كنا اَنير لق ميهاربا افق اًملف لاق 2 ىل 'هئاق' تلاق قرصا

 ىلخأ ىفخي امو نرش نم ىدعي نلعُت 'اَمَو يفت انما ملفت
 لّيغامسا ' ئمظ:املف «٠ ةهامسلا ىف الو سرا ىف ةىش نم هلآ

 افصلا تلع ىتح رجاه تبهلف هبقعد ضرالا / صحخحدب 2

 تسفر شاذ افصلا تدعصخف قيمع ىنعي 7 خال توي ىداولاو

 بز © 27 6 ءا ل: مز 1 201010 تان امم لاقو 3 10 0

 ءاتتط 2016025 2 عععز155ع م1 مطلقا 24111. 2111221 (عم0. 5م

 254 101 25236) 1106 22غ: ( ٌىعبصلا) ىبدصلا نابع نب ىيحك

 د .. لبنح ىب دو هنعو ... نيدو خبعش ع .

 ىنارفعؤلا ر طا تمدح 2-32, 1هتةسصا عقأ ا نب كيحت ىب 0

 ىلأرسفعو :لأ (هطل36 259 761 26ه), نتتك ط. 1. ءمصتصصعطت023611. م) 2

 20 ا هاد رظداع© كنز صب ل5 2 زلتع ضرس ممل

 اظذ 101 2 م هلل اعز 5) 160 ا 13 م ك1

 2) لكم 247775222016 2 صخفير © ضكرير 12 ءا 8 ضخ وب.

 1.ععالم 7م دص طقع 201610526 028غ و 1710. ©. 8. 00-0
 7227 215. 1:10. 1و 350ه, 111 ضصخد هدي[ عدمت صحفلا صخدلا

 هيلجرب َح هبذلا صحد لاقي. 2.7) 16 طقع 1عءالمدع ]م51 5



 اثمأ

 تراغفف همدقب برضف موهز عضوم ىلا اهب ىهتنا ىتح اهب «كلام ا

 معلص هللا لوسر لاقف ةاهتّتش ىف عرفت ةناسنالا تلجكف انيع

 انيعم انيع مزهز تنالل تلجت اهنأ المل ليعامسا ما هللا محل

 نيع اهناف كلبلا اذه لها ىلع ًامظلا ىفاخت ال كلملا اهل لاقو

 5 هلل ناينبيف ءىجس مالغلا اذه ابأ نأ لاقو هللا نافيض تشل

 أوأرف مآشلا ديرك خرج نم ةقفر ترسو لاق ةعيضوم اذه اتيب

 لايف ام 7-0 ةكدكل ريطلا !لككف نأ .اولاقف 0 ىلع ريطلا

 اهيلع ىةقاأو لاق ل كتنذاذ اهعم اولوني نأ اهيلا 0 اهوناف

 ؛هةأرما ليعامسا يوزتو تناف توملا نم سانلا ءالوه ىلع ىأي ام

 ملف هيلع ّلُذ ىتح ليعامسا لزنم نع لأسف ميعاربا ءاجن عنم

 كجوز ءاج !١ذأ اهل لافف :ظيلغ 0 6 هل أَو مأ كحوو هدد

 كسل لوقي هناو اأذكو اك هنفص نم مه انيه / ءاج دل للوقف

 ءاج املف #7 قلطناف اهلوح ك.باب ةيقع كل مىىسضرأ ال 2

 3 جوؤنأو اهقلطف ىاب خيتع نسناو ىنأ كاذ لاقف هتربخا ليعامما

 ليعام»ا 2لزنم ىلا ىهتنا ىتح ميفاربا ءاجن 2 هنم ىرخا ةأرما

 فلطنا نيا اهل لاقف «ةقلط ةلهس 72ه ةكأرما دجوو هدجج ملف

 محللا تلاق مكماعط اف لاق كيصلا ىلا فقلطنا تلاقن كجوز

 ءاج اذا اهل لاقو اًنلك مءامم محل ىف هل كراب مهللا لاق ءاملأو

 «) ةانح 5001: ءايجف.١ .2) >اهنشت ١2 2 فكاحلا“

 ءاملاز 0عءزس0ع ندونتع 20 اهوقاف 12ع. 6) د هنارصأ. 7 ناك“

 مرا ىضرالا 2) 0500 60 (قلطناو. 21 نهم

 /) 1 عيضوم» 2٠ 022:7 678[ 1. 202 خقيلظا
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 اثم

 ةورطاو افصلا نيب ىجس نم لوأ نأ سابع نبأ نع ثذدح هنا

 لويذلا رج برعلا «ءاسن نم تالقكأ نم لوأ نأو ليعامسا مال

 ىقعتل* ةاهليذ تخرا ةراس نم ترف امل لق ليعامسا مال

 ىلا امهب ىهتنا ىتح ليعامس اهعمو ميعاربا اهب ءاجث « اهرثا

 ءىتش ىا ىلا تلاقف هتعبتاف عجر رث امهعضوف تيبلا عضوم 5

 ايش اهيلع دري ال لعجت انلكت باش ىلا انلكت ماعط ىلا انلكت

 ' #1 0 1011 هدرا املا ياك

 لع لبقا «ءاذك ةينثك ىكع ىوتسأا ذأ .ىاحا ىصمو.. تعجب

 عرز ىذ ريغ داوب ىتيرذ نم تنكسا ىنأ بر لاقف ىداولا

 ةفتف» ءام ا ه7 اسفل عمو لاق ةيآلا مر كا نعام

 لابخل م ىأ ترظنف ىبصلا شطعف اهنبل عطقنان نيشطعف ءاملا

 وأ اتيوص عهمست له نععمستف افصلا تدعصف صرالا ىلا ىندا

 ىداولا ىلع تتا املف تردحان ايش. عمست ملف *اسينا ىرت

 كيلا اود ىسي ىذا نوهكلا :عاسنالاك ا ىعسلا نيت! امو :كتعس

 ةورسملا تدعصف ضرالا ىلا ىلدا لابلمل :ىأ ترظنف ىيسلا 4

  تلاقف اتيوص تعمسف اسينأ ىرث وأ اتوص عهمست له نعمستف

 دق نتلاقف #تنقيتسا ىتح هص هعمس بنكي ىذلا ناسنالك

 ءانجلف | ىم !نم' كدلهو ؛ نكلها لاقت: ىتفاف. ككوص  ىتعمبا

 نر ل1 ءا ل ءاببد توتحلا ام لوأو لءعزص0ع "15 ... ما 5-

 6) 0 اهليذ نم تخرأ. 4 00. 12., 10ج اهب 50. هد.

 2) 2 هللا كرما: ..2) 066غ > اذكر. "1ه !دكر ونم4 ءتقتصت ىَّذَك
 هور مواعوام ركز 17 حاف امر ىلإ اطل ىلإ للا 2 © طقع

 ء( 1258 اهسنأ. 2) 1ص ىأ ىلا. 4) (0 تيقستشسشا, 7 ثبيغتسا.



 ا"

 انفي رتاف روحا نعوم ىلإ نيب نايف رعت لاذ انتا 0
 ىسبر لاقف ان هيف لختت نأ ليعامسا مأ رجاه رماو هيف

 مّرَحَملأ َكمْيَب دنع ِعْرَو ىذ ٍرْيَغ داوب ىتّيرُذ نم َتَْكْسَأ ىلا
 دنع امهكرثو 3 مأشلاب هلعا ىلا فصنا رث «نوركِسشسي مهلعل ىلأ

 ةهدما هلل تسيتلا :!كيدش امظ ليعاملا [ىمظن لت «تيجلا

 اًيارش هل سمتلتل اتوص عمست له ء نعيتساف هدجت ملف هام

 رك ملف هيلع 9 تح ىليقان افصل لكك فاشل

 8 ياخ. "تيما. نك :تليقافانةورملا ون اوما تيكن 1

 ةئيغتستو هللا وهدت: افصلا قلع. تماق لي لاقيو انيش رق ملف

 0 نعمس اهنا مث كلذ تلعفف ةورسملا ىلا تدع“ من* .ليغاممال

 هيلا تلبقاف هتكرت ثبح م ليعامساإ وك ىداولا عايس تاوصأ

 نم ترجفنا كق نيع نم هديب ءاملا صحفي هتدجوف كنشت

 ايي اهنلعج نيفاحا كاايمدحو ينم نك
 نلعف ىذلا الرلف ليعامسال هرخذت اهنيرق .ىف اهنم تقنسأ ْث

 اك لزن ريو دماج لآق دبا اهءام يارهاظ انعم مزمز تلاز ام

 كي يمُط نيح ليعاملال هبقعب ليئربج غهمزه .مومز نأ عيست

 ريبج نب كيعس نع ا لاق بويأ نع ميعاربأ نب ليعامسأ

 2) 102. 14, 5. 40. 8) طقعأعساتك «00. 82 101. 2. هن

 تعيدتشساتر (: تعمدلاثو 1١ 6 عهدبتأ 15 2) '12 اهيلع

 66غ 2:ةزوديدلا عبم دمعت رز كمل ان يت نجزم ممل 0

 ه. رن. م) آل. 82ء130ط0:1 م. 17 ؟انرئ3. 1 ةدمرغ (510) تناكف انيعم
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 ثا

 ليعا م ماب ا اهمطوخ كل كل لق 0 ورجاهب 3 سد ميكاوبال

 دك 21و ايلف انيلك ىاكاذياب "ىنيليخ تراس ىلع عفو هكر

 اهيلع تراغو ليعامسأ مأ ىلع ةراس تيبضغف ليعامساو وه لتنقا

 اهتجرخاف اضرأ تبضغ مق* اهتلخدان اهتعد اهنا مت اهتجرخاف

 اهفنا عطقا «تسلاقف ٌةعضب اهنم نعطقتَل تفلحو اهتلخدا مث

 تعطقف ماهضفخا لب ال نالق رث كلذ اهنيشيف اهنذا عطقا

 مدلا نع هب ىفعت ل كلو يع 0 تذخناف اهنم كلذ

 ىنكاست ال تلق مث الييذ تذختاو ءاسنلا نصفخ كلذلف

 00ر1 ليلو | ناكر لأ: ميهاربا كاك ةلثلار ىتحتراو دلت ىف

 رجاع هل تلاقو امهعضوف اهنبأاو ةّكم ىلا اهب بهذف تيب ةكمم

 انثتدح ١ «اهنبا ربخو اهربخ ركذ مث انهه ميانتكوت نم ىلأ

 نب هللا كيبع رات لاق قناتك نبأ نع كلما انك لاق كيي ىبأ

 لجو رع هللا نأ ملعلا لها نم هيغو دفاج# نع ميجحت قا

 خم جوخو 8 مرسل رئاعمو تييبلا ناكم ميعحاربال رم امل

 ليتربج اب ثرمأ هذهب لاق ل ةيرقب 5 7 ناك لاقي ليثربج ؛5

 2 هانضع كاأذذأ لو ةخكم هب مدق ىنح هضمأ لبثربج لوقبف

 انهع) ليت ميعأربأ لاقف ةردسم تاك 0 ذكسوي تيبلاو

 ©) 8 ىرسن 5. 2., 10 أرسل. ةراظ هع رحاشل 2ع ل

 دل ين از 0 نق ءانكلاخمإ نهر 2 اف 052

 ء[ 7 اهظعحا) 111 اهضصفخ) و 8 اهضفخل. 7١ مز 27 انكرتت» © انكرت.

 /) © 2 لاقت ليقوبجو 8 ناسكم ليثكربجو 2 ناكف لاكقي:

 2) © اصعر 2 كاصعر 18 ةاضع. #) 8 ملسو.



 ثبب

 لت "نيج نبا انهدكو 3 تيل ناكم ميعار بال ا ذو

 ةرامع نب: ئسلل ,نع ,قاكسا نب ددحم ىتكدح لق ةملس ا

 لأ نسب ىلع نسع نرعرع نسب كدلاخ ندع بروح سد كامس نع

 نتيبلا ةراعب ميعاربا هللا رمأ ايمن لوي ناك هنأ مع 0

 ةماو ليعامسا هنبا دعمو ماشلا نم يرخ سانلا ىف محلب ناذألاو

 ملكت * 3 ناسلا اهل خير ةنيكسلا دعم هللا ثعبو رجاه ليعامنأ

 ىنتح © تحار اذا اهعم حوربو تدغ آذآ ميعاربا اهعم ودغي هب

 رث هب ترادتسا تيبلا عضوم نتنا املف ةكم ىلا هب نيهتنا

 ميعاربأ عضوف # ىلع نيا ع ا ىلع نبا ميعاربال تلاق

 سانلل اًمْلَع هلعجا اًرجح ىل غبأ ىنب اي ليعامسال ميعاربا لق

 ليعامسلس بهذف أذ ريغ ا لاقو هضربب ملف را هءاجن

 لاقف: هعضوم ىف هغضوف : ىكرلاب قأ سقف هءاجف ارح هل 7/7 سمتليل

 © ئني اي .كيلا .ىنلكي رث نم لاق رجا . اذهب كءاج,نم تبا اي

 ليعامسأو رجاه هجارخا ناك اولاقو مع ليثربَج تيبلا عضوم

 « ليعامما خم رجاه ةدالو ايس ديو اقراس انرمبخ نم ناك امل خلكم ىلأ

 كلش لاق( قع نكاذ

 اند لاق تافح نب ورسمع نيك لاق نورا نب ىسوم ىنتدح

 وو تملاق ةراس نأ هازكذ دق ىذلا دانسالاب ىدسلا نع طابسا

 ©) 8 احدرو 5. 6» ) 1م ناسارء ) ل ادع 0 ١)١2

 2) كاص 6 ىهتنا» نر دلظ .ءامع سمئنلي.



 اثينا

 سأرلا لثم هيف ةمامغلا لثم تيبلا عضوم ىف هسأر ىلع 2ىار

 الو دزن الو ىردق ىلع وأ ىلط ىلع نبآ ا اب لق همّلكف

 رجاه تلاقف رجاهو ليعاملا 2 فلخو جرخ ىنب هب املف صقنت

 ال هناف .فقلطنا كتلاق هللا ىلا لاق انلكت نم «ىلا 000 5

 رجاه تدعصف !اديدش اًشطع ليعامسل شطعف لق انعيضي ة

 ايش وق ملف ترظنف ةورملا نتا مث ايش رت ملف ترظنف اًفصلا

 كلذ تلعن ءىتح كايش رق ملف ترظنف افصلا ىلا سعجر مث

 وهو هتاف كارا ال /ثيح كتم ليعام»سا اي تلاقف تاّرم .عبس

 تلق ننا ىم لاقف ليئربج اهادانف شطعلا نم هاجرب صحفي

 هللا ىلا انلكو تلق امكلكو ىم ىلا لاق ميعاربا دلو ما رجاه انا

 تعبنف هعيصاب ضرالا يمالغلا صحخشفف لق فاك ىلا امكلكو لأ

 ىنتدح 327 ءاور / اهناذ هيعد لاقف املأ سبح تلاع مزمز

 نع طابسأ ند لاق يح نب ورع اك نورا نب ىسوم

 2 ارهط نأ ليعامماو ميهأربأ كل هللا دعع كل لاق لا

 ىتايب 5 ليعامساو وه ماقف ةكم ىلا ىتح ميعاربا فلطنا نيفئاطلل

 اًكير لحم 5 هللا ثعيف 0 نأ ن 0 ” لواعمللا أذخاو

 اي ةررصا ىف نياروب ناحانج انهل # يوجشذل مير اهل لاقي

 اهاعبتاو لوالا .تيبلا ساسأ نع ةبعللا لوح ام امهل نتيسنكف

 7 لجو رع لوقي نيحح كلذف ساسالا اعضو ىتحح نارفتج لواعملاب

 كرد لب ا. 2) 1. الخ ىنيا 8 لأ وأ لعا 2) 8ع
 دسم نملع ل 1017 292:7  ء) 02م 1.5 ريك لص 66 17 تبيع نم

 ى) 0مم. هع 1م. - /) ظلممصتكا "طه جنا. )2  1ه رهط. 46

 كلكم ءغ اق يوجكأ 01225 0 حبر هدضع هزت | 2 ل2012: 227



 ا" بذ

 ةنيكسلا ©«كلذل هيلا هللا هتعب ىذلا لق ىم ركذ

 ىب كاس نع :قموحألا وبا اند لاق: ىرشلا ني دانه ابنرك

 قال نك ىلع ىلا مق الجر نأ ةرعرع نب كلاخ نع برخ
 ىف عضو تيب لوأ وأ تيبلا ىع قربخت الا لاقف بلاط

 ةديفاربا ماعم ةكربلا 8 حطو تيب" لزا هنللوا 2 لامف
 هللا نأ ىذب كليك ئفابنا+ تعض ناو انما" نتلورخوا

 ىاضف ضرالا ىف انيبأ ل نوبأ" نأ ميهاوبا "ىلا نكرا لجو

 4 ٍيوَجاَخ مير ىهو ةنيكسلا لجو وع لسراف اعرذ كلذب ميعاربا

 توطتف ةكم ىلا + نيهتنأ ىتح هبحاص اهدحا عبئتاذ ناسأر اهلو

 10 ثبييح ىنبي نأ ميعأربا 00 ر ةيكل ىوطتك تيبلا عضوم ىلع

 ذبي 'هالعلا قمذك رك عبو ميعارببا ئيف ةنيكسلاا دن

 مالغلا فقلطناف * كرمآ امك ارخ ىنغبأ ىال ميعاربا لاقف ايش

 دناكم) قى كوشلا' رخأا قكر: ىف هدجوف نب ءاناق ارح هلل 1

 لكتي ل نم هب ىنإتلا لاقف رجا اذهب هكاتا' نم تبا اي لاَقَك

 1: انثرح يءامتاف ةءامسلا نم* ليثبج هب قات كئانب ىلع

 2 ق) ىلع نايفس امن لك الموم انتا الت يخل نصار 220

 رثأ امل لق مع ىلع نم برصم نيرة اح نال ا
 ةخكم مدق املف رجاهو 02 36 ا ءانبب ميعاربا

 هي) 02. ط١ )1 مدق». 2 نم. 97) 1 كا مو بتح حعو

 لم ا و ء) 1 ميهساأ 5. 2., © انيهنا (. ايهتنا)»

 72): © ه6 لضخ 11. ةلفتحاتكتلا 00 516 27097 1215: 11: 1

 1)2 ©: لص 117 10 220 مالغلا ستتلات ١258

 هس, 2020 امداق (51ع). م © ء( 7 ىبأر قلع



 امير

 الذ ةدرعسم نيا ارد قب يلاتج اوفو عيماق ةقارمأو 6 واتت
 الا اماعط لكأن ال انا ميعاربا اي اول نولكأت الا لق جيلا هبرق

 هللا مسا نوركذت لد هنمث امو اول انمثك اذهل ناف لق نمتب

 لافح, ليتاكيم قا ليتربج ظنفا ةريخإ قنع 0 00

 لست ال جيديا ىار ايلفإ ةاليلخ 0 هذختي نأ اذهل قح ه

 ترظن اًملف* ةفيخ ٍهنم سجواو ٍهنم عرف نولكأي ال ٍلوقي هيل

 تلاقو تكحض 4 خمدخل 2ك تماقو تمركأ لق هنأ ةراس ا

 0 . هل ةمركت انسفناب همدخت انا موفر انفاهتا اًنينخ

 © انماعط نولكاب

 3 تريلا ءامد رهأ ركذ : 10

 0ك هل للو اما دعب ميعاربأ رمأ لجو رع هالأ نأ مث. لق

 رالي ملك ركذيو /دهيف ىبعي هل تيب ءانبي ركذ اميف :قاكساو
 000 كل ل ل ا ب ممل أ 3 ميهاوبا

 ةنيكسلا هيلأ هللا كعب ملعلا لعا :ضعب لاقف اًعرذ .كلذب

 رجاه ميعاربأ عمو ةنيكسلا هب تاضف تيبلا عضوم ىلع هّلدتل 5

 لب عضعب لقو «“ ريغص ٌلفط وو ليعامسا هنبأو هنجوز

 3 نك ةعضوم لج هلذ ىىتح مع ليئربج هيلا هللا ثعب

 «لعي نأ ىغبني ام

 2) 101 21 552 4 6) 8ةدعطقتتل 20 1ك01. 51, 75. 4:

 عقعم سلاج ميعاربأو لسرلا مدخلا خمتاق تحناك ليقو“ 6 6

 مهيلا. 2012 1 6 67 2 6 /) 1 6 6 را

 ىز © 6: 1



 0 + رسخت

 ب

 ا

 اَههَجَو تكسو تلاقف نبأ نبأو 0-0 بوقعي قاحكسا ءارو نمو

 ىلا ميقع زوجع اَنأَو ذلأأ ىَتَلْيَو اَي اهنيبج ىلع ترض لق

 ضعب ىل ركذ اببذ ذتموي راس تناكو («ٌديِجَم ٌديِبَح 35 هلوق

 ةنس ةثامو نيرشع نسبا ميعارباو ةنس نيبعست ةئبأ ملعلا لا

 5بوقعيو اكساب ىرشبلا هنءاجو عورلا ميعاربا ىع بهذ املف

 هلل نيل لاق :فاك ناك هام: نياور ىناككسا نيلْكَص نم اكل

 عيمسل ىبر . نأ قاحساو ”ليعامنا ربلا لك 1ك انفو ىذلا

 احح ىنتدح لق نيسحلا اسد لق مساقلا انثدح ««ءاءدلا

 بيعش نع ناميلس نب بقو* ىنربخا لق ٍمِيَرَج نسبا نع
 ؛ةنس ةرشع تاس نيأ'وهو رانلا ىف ميعاربا ىقلأ لق ٌىاَبَجلا

 خنبأ ىو ةراس هتدلوو نينس عيس نبا وجو قى سا جبذو

 ايلف نيليم ىلع ايلي نيب نم هحذم ناكو ةينس نيعست

 ميسيلا نيتامو نيموي 4«تضرم قاكساب دارا امب ةراس نملع

 15 لاق ناب نب ورسع دا لاق نورا نسب ىسوم ىتتدح «ةذنئس

 كلهتل ةكشالملا هللا تعب لاق ىدسلا :ىع طابس

 ىلع اولون ىتح بابش لاجر ةروص ىف ىشمن + تلبيقاف طول موق

 ءاجهن هلها ىلا 35 مهلجا 07 0 املف ب ميعاربا

 ه١ لج 8 نيح كلذف 0 ةراس تماقو مهعم لعقن 2

 2) 101:35, 95. وو جو. )865  © كا 15 اق“ 2) 0
 2) 0 .نّبيفقير 2١ تمموي تنطن. ' 2 0000. تللبقأال 008

 هوفيضف, 1 هوفيضيف.



 رك

 م ةيلا هيلع وه 'ئقلأ" هل افناما ضكنف اهنم تقفوتغات  تااط

 8 تبث
 دق لجو وع هللا ناكو هب لون نم فيصضي ميعاربأ ناكو لق

 هللا دارآ املف مدَكلاو لاملاو قزرلا ىف هل طسبو هيلع © عسوأ

 نم جيورخلاب هنورماي هلسر هيلأ تعب طول موق كاله لجو زعو

 دحا هب ٍهقبسي م ام ةشحافلا نم اوليع دق اوناكو ثرهظأ نيب

 نما هب مءاج ام هيلع مهذرو عيبن مابيذكت عم عما نيملاعلا» نم

 ناو ميفاربا :قاعا 2اولوني نا : لسرلا ء ترسمأو عبر نم ةكصنلا

 ىلع اولون املف بوقعي قاحسا ءارو نمو قاحساب ةراسو ورشي

 ىتح ةليل ةرشع سمخ هنع لس دق فيضلا ناكو ميعهاربأ 0

 اهلك ادضاب لوا نحت ةعيمفو هلا نورك تيا هيف هيلع كينذ قش

 لاقف الليجو اًنسح جلتم هفضي مث اًقيض ىأر هب وس مهر

 ءاجن هلها ىلا رح ىديب انا الا ٌدحا َّىقلا ءالوع مدخب ال

 0 تاحلاو لكحل قدك: نكي 0 لجو رع ةللا لق امك

 جيلا هيرقف ذينخ لجعي ءاكق 7 «وانت لج هللا ٍلوقي جاضنالا 15

 ا هيلا ل 1 00 ىار اندلع عي مى جيديأ 00

 فخ ال اولق هماعط نم اولكأي رف نيح ةفيخ مهنم سجوأو

 تفرع امل تكحضف ةمثاق ةراس ةقآرعأو طول موكا لأ ان انا

 قاحساب اهورشبف طول موق نم ملعن املو لجو زع هللأ رمأ نم

 2) 0 عضو“ ة)ر 0 هك 1س امب 2 ( ء 11ه رمأط. ه4#) 0

 أوديت, 12 اوعدبيز 32250 ميعأوباب. ه) 000. دانحالاو هك دكينح.

 ري 61 ك0 2 75 7221 512 95.2202 - 2)ا 2126600020: 6 2
 01 مهيديإب.



 "نأ

 ىلع“ كلذ دنع تنروح ةراس نأ ملعا هللاو نومعزيف « جنم

 نم جرخ ميعاوبا ناك ىقو اديدش اًنزح سكلولا نم اهتاف ام

 نم فقفشاو «اهب ناك ىذلا كلملا كلذ باهو ماشلا ىلا رصم

 ةابرقاو ةليلو موي ةريسم ىلع عبسلا نم قو ةكفّتوملاب . طول لزنو

 ى رسكذب اميه مينهاوبأ :ماقاو :ايبن لجو رع هللا هديك كلتا ني

 كلت ءام ناكف ادكحسم كب نكت ارب 6 هب رفتحاف عيسلاب

 اهيف هوذ] اهلها نأ رت اهدرت هينغ تناكف ارهاط انيعم رئبلا
 : َّء

 نيطسلف 4 ضرأ نم هك لون ىنح اهنم جرت ىذالا ضعبب

 10 نم ٍيرخ املف ءطق وأ طق هل لاقي كلبب ايلياو ةلمرلا نيب

 هوكردا ىنح عبسلا لعأ هعبتاو بهذف ءامل بصن مثرهطا نيب

 الجر انرهظا نيب نم /انجرخا اولقو اوعنص ام ىلع اومدنو

 نكلخ ىلإ ى عجارب نإ ام لاكفح ٍخيلا عجري نأ هولاسف اهلاص

 ترشنو- هم ترهق تريك ىلا كيك“ .نافذول ولف ةنحا يت

 ءاملا رهظ دق رميلا اهومتدروا نق ول مكنان مكعم اهب اوبعهذا

 نفرتغت الف اهنم .اوبرشأف ناك امك 2 اربهاظ" انيعم -نوكي' ىتك

 رهظ رثبلا ىلع #تفقو اماف زنعالب اوجرخث ضئاح ةأرما اهنم

 ةأرمأ تتأ ىنح كلذ ىلع ىعو اهنم نوبرشي اوناكف ءاملا اهيلأ

 6) 2 اهيف. 25) 4040ءملتنسم 710عءاان# ىلو ان ةصان0 ]ةعاتغ 111

 ضسعر ل. 7. م6) 0ص. © 1. ©4) 2 ضراو كلب نم. 2 5ع

 "1م (200135 7؟0ءهات طادك)ز © ءا 14 ةلصع 70ع.ز 2 طول طبقز كك. ]3104

 137 ب25 مغ 1م22يدعا علك نب ثزرا 2 (طفطق)» رخل 00

 ى) لم عجاأر. مز 00ج تلا ١ 112/5610 6 ارهاظ. 4) (ي نيعقو.



 اخو

 ل ل احا ذأ تك اقلك اةرمرع : ىأ "نعت مفارإب# قلل
 هلق امناو اذه مريبك هلعف لب هلوقو ميقس ىثا هلوق تابذك

 ةكتنناكو ةراسل ىتسخا لاقف كلملا هلاس نيح هلوقو ةظعوم

 بويأ نع لح نبأ ىنتتدح لق بوقعي ىنتتدحو 3 هتأرمأ

 ناتنك تابتك ثلث. الا تكي ره .ميقارباآ نأ لق. لمح ندعو

 دا نتا ةلرقف  يافددلا اناور هدفت اذ( ةلكاووأ هللا ف

 ء خصقو اهتصق ركذو ةراس ىف هتصقو اذه عريبك هلعف لب هلوقو

 نبأ تيلدح ىلا ثيدحلا عجر رفعج وبا لاق «« كلما

 ميعاربال ةراس اهتبهوف ةيه تاذ ةيراج رجاه تناكو «قاكسا

 كقزري نأ هللا لعل اهّذخن 4ةئيضو ةأرمأ اهأرا ىّنا تلاوه

 ميعاربال كلت الف لولا تععنم كق ةراس تكتاكو اذلو اهنم

 نيبلاصلا نم هل بهي نأ هللا اعد دق ميهاربا ناكو ءتنسا ىتح

 ميعاربا نأ مث ةراس تمقعو ميهاربأ ربك ىح ةوعدلا ترخأو

 3 مادلسلا اهييلع ليعاوما هل تدلوف رتكحاش لك عسقو

 نع ناكسأ نبأ ىنتدح لاذ لس كاش لط كنعح ىبأ انقدح 5

 الدب ني بعت نصي هللا نوع نتج ناعإلا :ةوع ىف ئرقإلا
 اوصوتساف رصم ر/متحتف اذا معلص هللا لوسر لق لق ىراصنالا

 أس لق كيج نبا انثدح «امحرو ةمذ هل نافذ اريخ اهلهاب

 00 لا انا ىدرلا تتلاس لت .ىقاحسأ نيا ىكتح لاق: ةئلس

 ليعامسا ما رجاه تناك لق 8# معلص هللا ليسر ركذ ميىتلا وم

 00 نع ىبعشلا. 65) 1ه قو. ه) 11ه ةصق ركذو. 6) 1

 يصر“ 26 تسيأ و ل و د لن 20 ميهاوبأ اعدخ. ركز له

 متحاتفا.  مى) 8 ىذلا. 2) 0 ضف (1. عيف)
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 ن ءث

 لق «رجاه مدخاو رفاللا رجافلا ديك هللا ىفك تلاقف " مّيهَم

 كير 1ك تدح 13 ةريره وديا ناكف قيرتس نياق

 ني نقيا اشحتحا - ١ يءاكسلا فما بكف ملا نا

 نب ناجرلا دبع نع قاحسا نب دم اس لاق ةملس اسد لاق

 لاق ةريرق ىا "نع يرعألا ناجرلا دبع نع اديبا نع دانزلا نإ
 مل * لظف اًثيش ميهاربا لقي مل لوقي' معلص هللا لكسر 50

 هلعف لب ةلوقو مهس ذي نكي . ملوا ميقس ىنا اةلوق انلك الا 2 نكد

 هلأاس نيح نوعرفل هلوقو نوقطني اوناك نا عولاساأف اذه © يبك

 ميعاربا لق اف لق ىنخا لق كعم ةأرملا هذه ىمم لاقف ةراس نع

 0 نب دبيعس ىنتدح «؟قدلذأ هلا ىكي ملا طق دبع مع

 قاحسا نب دمحم اس لاق < ناد ىكلدح لاق * ٌىمألا نع

 لاق ةريرغ نا نع جرعالا ناجرلا دبع نع دانزلا وبا

 ءثلت ىف الا طق ءىش ىف ميعاربا بنكي مل معلص هللا لوسر

 لاق ماشا تبا امن لاق :بيرك قكبأ انكدحلا* 0 6ك اة

 د معلص هللا لوسر نا ةريرغ نأ نع دمحم نع ماشع ىنتدح
 ئنا :هلوق هللا "تاق 4 ىنيتنكب تلك ويخ» ميهاربا ةيبذكي كل ل

 « ىنخا 3 ةراس ىف هلوقو ا خريبك هلعف لب هلوقو ميقس

 بيببسسملا نع كي نع 0 ل لاق نبا ىنتتدح
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 2) (2 6 دايولاو 1 نابرلا 5. 2. 2) 0م. 12. 6) 02. (ب

 60211221 1 ل نع ىومالا ... ىبعحإ ىب دكيعس

 لا هيعو هيبدأ : ىومالا 012. 12.6 0)2 5 نامولا دبع
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 ودئ) ابتدح «« ةيطبف هل تناك ةيراج رجاه اهل بهوو

 نع دبحم 2ىنع ماشق ىكدح لق «ةماسأ وبا اس لق بيرك

 ءريغ مع ميعاربا بنكي مل لق معلص هللا لوسر نأ ةريرش .قأ

 عريبك هلعف لب: هلوقو ميقس ىذا هلوق هللا تأاذ ىف 4نيتنك ثلق

 ام ل ذل ةكابلل ,نك رابح نصرا ىف ريسي وزع .انيبو !ذهو
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 ةأرمأ ادعم الجر انهم لق وأ .كضرا ىف نا لاقف لجر رابخل قاف

 كنم ةأرلا هذه ام لاقف ءاجغ هيلآ لسراف + سانلا ىسحا نم

 لاقف ةراس ىلا فلطناف ىلا اهب ٌلسرف بعذأ لق ىتخا لآ

 ىنيبّذكت الف ىتخا كنا هتربخاف كنع ىنلأس دق رابلل اذه نا

 ملسم .نضرالا ىف سيل. هناث هللا /ق ىتخا كنان هدنعو

 املخ لق ىلصي .مع ميعاربا ماقو اهب قلطناذ لق كريغو ىريغ

 اذا الحلا حاد اينرانتي اهبلإ ىوفا اهارق هيلع تلخد

 0| 2ن55 ليراف دلا نينحتف كرضا الوز هللا يدل .لاثقف

 تعدف كرضا الف هللا جيدا لاقف !ديدش !ذخا ذخاف اهلوانتي

 لسراف نيبترملا لثم ركذف فخأف ةتلاثلا كلذ لعف مث ىيلسراف هل

 ددينا 2 هكنلتوا قاسناب ىتات.رف اكتتا لاقن .هباحح قدا _اغدق

 0 لل تاطعأو .نييرذلف هءوجاف ؛اهطعأو .اهجرخأ ناطيشب

 لاقف هتالص نم لتفنا 2 اهتمي ميعاربأ 0 ملف اه تماتكاذ

 ©) 1م خةملس وباز 5ع4 هك. م. ,١11 1. 4, انط1 12 0110016 6ع[

 ةماسأ وبا ءىطتطءاز ءوؤ6 طقع ةماسأ ىبب كاهو تتزاتق 00505 ماشه

 ةورع ىب 116. )6  طه 22005 ىبد 10113 1. نع مرا

 نم. 4) 0 نيتنتا. ه) '15 20016 اهجو. رك) 0004. 221 2004
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 رصبي الو عمسي ال ام دبعت مل سبا اي هل لاقف هنيد ىلأ رزآ

 ناب رن هيلا هاظك ام ىلا ةباجتلا هوبا -ىان انيش كينع دس ا

 اوعمجا هرمأ «اوعبتا نيذلا هباكتا نم دعم ناك نمو ميعاربأ

 هللا نود نم نودبعت اهمو مكنم ءاوب انا زوتلاقف خموق قاوغل

 ةمكنيبو اننيب !دبو هللا نود نم نودوبعمللا اهيا مكب :انرفك

 هدحو هللاب اونموت ىتح نودباعلا اهيا اًذبا ءاضغبلاو ةوادعلا

 جوزتو ارجاهم طول هعم رخو هر ىلا اًرجاهم ميغاربا جرخ رف
 ىلع نامالاو هنيدب ةرارغلا سمتلي دعم اهب يرخ همع ةنبا ةراس

 ثكمي نا هللا ءاش ام اهب ثكف نارح لون ىتح#* هبر ةدابع

 نوعرفل كرة لحو املف لجو رع هللا اهمركأ كلذبو 520 ميحاربأ

 2 ةأرملا هذه ام لاقف ميعاربا ىلا لسرأ اهلامجو اهنسح هل فصوو

 نأ قارمأ ى لاق "نا ميفاربا فيختو ىخا ى لق كعم ىلا

 15 اهببلا رظنا احح ىلا اهّلسرأ 0 اهنيز ميعاربال لاقف اهنع هلئقي

 تلبقاذ « هيلا اهلسرا مث تايهتف اهرماو ةراس ىلا ميهاربا عجرف

 ىلا تسبيف هديب اهلوانت هيلا تدعق املف هيلع تلخد ىنح

 نأ هللا جدأ لقو اهرمأ مظعا نوعرف كلذ ىار اًملف هرحص

 نامهللا .تلاقتا كيلا ىتسحلأال» كبيرآ ف كلارك ىتع تل

  ميعاربأ ىلا اهدرف هدي هللا قلطان هدي ر/قلطأف اقداص ناك

 ©6) © 2006 ام. مز 2 دامفلا7 ء) 0ص. م هكر 0م. ل

 2) 2:3عم00 6م. 16 نك 412 11 ءاارصمتعا 20016 ملا
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 «مادقملا نب دا ىتككح > «الف كيلا اَمأ لاق ةجاح كلا

 ىكأ نع ها يق ىلبأ و لاق رمتعم ا ىنتلح لاق *

 «ةقاثو الا ميهاربا ىع راندا تقرحأ ام لق 6 ناميلس

 هللا عنص ام اوار نيح هموق نم لاجر مع ميحاربال باجتساو و

 هءيخأ نبا ناكو طول هل فاق ء مام دورمت نم فوخ ىلع هب

 ناكو ميعاربا وخا ع" ناراقو 5 نا نارا نيا دكول وهو

 روحو طظول وبا ناراهف خارات نب 6 ريحان مل لاعب تلات أ امهل

 قاحسأ ةأرمأ ليوتب ةنبا # اقبرو 4 نابال وبا ليوتنيو 7 ليون وبأ

 ناإبال اننبأ بوقعي انجوز ليحارو 2ايلو بوقعي ما ميحاربأ ىبأ 0

 2 ربك الأ نارا تمد 2و دمع ةنبأ ىو راس خب تنمأو
 اقرا

 ع كت

 «« ريحان ةأرمأ اكلم ا لقي نتاخأ اهل تدناكو ميا ربأ

 « نارح كلم ةنبأ تناك تراس نا ليق دقو

 كلذ لاق نم ركذ

 اكلك ١ لاق "داحع موو ع ا نوراه ىب ىسوم ىنتدح 5

 ماشلا لبق طولو ميعاربا فقلطنا لق ىّدسلا ىع طايسأ

 ىلع تنعط كقو 0 كلم ةنبأ كو ةراس ميعاربا ىقلف

 هابأ ميعاربا اعدو ءاعريغي 2ال نأ ىلع اهجوزتف مهنيد ىف اهموق

 2 مادقلاو '”10 نأدقلا ىب مدآ.. 2) 122 6ع0 نيت. 2:6

 ناملس ىنأ طهلعز ه6 ةصتتص هللا دبع ىب كيلخر ءمودمستمع

 ناميلس وبأ, كتزاتك نتا 015كمان]ات5 124202, 21121056 1112210 5. ٠

 ديلخ. 2 2 تئالبو. 4) 1ه ِيراتو © جراب 1ك رابع 2 ©

 ريخاب, 1 روخاد 06 ل 8 ليوبس. 7 ل2

 نابال 2م نامالا 8. ن0. 2) 4 اقيرو» 2( 2 تاو 12) 1طن.
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 لذ اهنم اخ نأ تشدد نخ 00 با اي «كرضت رل ىتح

 0 لق ال لاق كرضن 0 اهيف 6 تفنا ن -- لف" لاق 3

 ىف كعم 5 ىذلا + لجرلا ىم ميهاربا اي لاغا جلا 2

 5 ىلا هلسرأ ّلظلا كلم كلذ لاق كينج ىلا !دعاق كتروص لثم

 لاقف' ًامالسو' ادري ىلع اهلعجو ”ىسنويل اهيفا ىلا نوكيلا لا

 انابرق 0 ىلأ برقم كت ميهاربأ اب 0 اميذ كدورسهسذ

 هلأ ل نوبح كد عفص 6« اهلو هتردقو هئوع نم تير امل

 مل لاقف ةرقب فالآ ةعبرا هل /حباذ ىلنا هديحوتو هتدابع

 ؛0 كنيد نم ءئث ناتع" تنك ام لدم اللا لبقي ل1817 كالا

 نجح اذه
 د

 ندع تفك م دورهت اهكذف هل اه كنا فويس 59 نقكللو ىكلم

 كرت عيطتسا ال ميعاربا اب لاقف ىنيد ىلا هقرافت ىب

 لاق“ نسيج لبا: انتدح " دم لجو رك هللا دك ميماربا

 ةريره ىتأ نع ةعرز ىفلأ نع تراك ع ةريبغم نع مرجع" اطذ

 ؛ةوهو فبطلا هنع عفر امل 2 ميعاربال هلاق ءىش* ىسحا نأ لاق

 كفر برشا معن نك يع تناك 1 مشي هدحو رانلا

 انتم لاق ىيسحكلا اه "لاق مشاقلا انتدحت 7 4 ةيصا اا
 لبث بج ءاج لاق هباكعتا 0 نع مهلا ن 0 نول > معه د

 ©) 121506 كاضي. 06) 0 تامق. 6) 02 2و 20 هفيأر.

 2), للط 20011 هك 2 6001665 اجل, 14 امو 7 2 ىلإ

 ى) © ©« 2 ىلتور 10 20 هل اهكرتا. 7) 0 12م, 1هوبأ هلاق.

 ميحأ بأ.
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 درب ىئوك ران اي لاقف اهادانف رانلا ىف ءوفذقف ليكولا معنو هللا

 نسبا لاقو ءاهادان ىذلا وه ليثربج ناكو ميعاربا ىلع امالسو

 ملف اهدرب نم .ميفاربا تامل امالس اهدرب عبتي مول سابع

 «ىتعت «اهنا تّنظ تكتفظ الا ضرالا يف ا تتم اعهيخ

 هعم رخآ ءلجرو وه اذاف* ميعاربا ىلا اورظن ةرانلا تئفط ايلف

 ردوا نرعلا ةيجو نعا 2 مس كارجتح ا ميعاربا نسأر اذاو

 ونب اهب عفتناو اران هللا لوناو ّلظلا كلم وه لجرلا كلذ نأ

 كلذ لبق نكي مثلو كلملا ىلع هولخدان ميعاربأ اوجرخاف مدآ

 «قاحسا نبأ ثيدح ىلا ثيدحلا عجر مت « هيلع لخد

 اهيف كعقف ميعاربأ ةرويص ىف لظلا كلم لجو رع هللا ثعبو لق 0

 ن2 رابلا نأ رادا) كينيا ال .امايا دوردع :تكفإ هسنوي.. عينك ل

 قرحت مدا ا انكر رن هدم تعرفو ميهاربا تيلكأ ام

 اهيف اسلاج ميهاربا ىارف ىاهيلا رظنف بطلقمل نم اهل اوعبج

 الكل هموعل لاف كلذ ءابكرم» نم :عجرف الكم لدجرب عينج اذا

 مدا 1 ارنبأ قلع هش. هيقلوزرانلا : ف اهك ميهارباا تييارااك

 هيلع فرشاف احرص هل اونبف تيتتسأ ىدح رانلا ىلع ى فرشي

 كلملا ىارو 2اهيف اسلاج ميهاربا ىئرف رانلا ىلا هنم علطان

 016 0 فردا اي دورفتا اةكانخ هك روم لدقسم# ى بنج 01 !ناكلت
 ع 0 5د 0 5 د1

 كنيبو ىرا ام نيب لاح نأ هتزعو هتردق تغلب ىذلا كهلا

 «) 'ل1» 2001+ ىع. 5) ©( 2001 2:2 )6 6 لسجر,

 هز !1926ععلل' هرب 2 6 جحاسمفب 1 حاسملو: ركز © 6

 3) 12 اهيف 2 6
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 نم 2 2 كات لك َّ اولعشأو هومدق اهيف هوقلي نأ أودارا آذأ

 هفّذَقل اوعيجاو رانلا تلعتنشا «اذا ىتح هل اوعمج ىذلا بطلل

 نيلقتلا الإ ثئللتطفل ف !اهبفا راو ضرالاو ءاهسلا تيحاص اهيف

 / ميعاوبأ اندر ىأ ةدحاأو ةكص لجو زع هللا .ىلا نوركذي اميف

 5انل نو كبف رانلاب 6 قرد ةريبخ كدبعي دكحا كضرأ 3 نسكل

 كلذ اول لا نيح لكم 7 هللا نأ ملعأ هللاو نوركذيف هترصن 3

 هل يقف لق: «ر.صنيلف داعد وأ مكنم عىبتنب تاغننسأ نأ لاق

 انف هنيبو ىنيب اولخحن 2خيلو اناف ىربغ عدي م نان كلذ ىف

 ىلع امالسو ادرسب ىطمكز ا اسيل اهيف - 0 « هعنمأ

 فتسلا نع طايسأ 7 ا نمد ورمع 1 5 ب

 تيب ىف هوسبحن لق ميحمل ىف دوقلأف اناينب هل اونبآ اولق لق
 ىقافاع .نثل .لوقتف .ضرمتل . ةأرملا تناك رينا  ىتح ابطتخخ هل .اوعمجو

 بطل نم اورثكاو هل !وعمج املف ميعاربال ابطح نعمجال هللا

 ؛ةافروحو اهكهو ةدش نم“ قرتكف اهب'رميل ريطلا ناك نأ ىتح

 ىلا هسأر ميهاربا عفرف ناينبلا سار ىلع هوعفيف هيلا اودع

 ميفاربا انبر ةكئتالملو لابسإلو ضرالاو ءامهسلا تلاقف ءامسلا

 ميعاربأ لاقو 2هوثيغأف مكاعد ناف هب ملعا انأ لاقف كيف ىرحكي

 اناو ءاهسلا ىف حاولا تننا مهللا ءامسلا ىلا هسأر عفر نيح

 2) 05.128. ”2) 09: الضد. 2 اظ ىرختلا كرف 0-2

 جز 1502. 75-227.-60- ارث) كتب (ي 6 1.0 5) 00001665 |

 /) 1 هونيعاف.
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 تعقو ىنعي © فك ىلا تبق لجو ع هللا لوقي كلذ قيطي

 اولاقف 2 ميهاربا ىف اوعمجا هموقو دورمت نأ مث لق يذل هيلع

 ىسبأ انتنح 0 ء نيلعاق 5 نأ مكنه اورصناو هوفر ح

 نسل نع ىاحسا ىنب نيك ىكدح .لاق ةيلس اس لق كيج

 اشلا دلك لك دهماكا ن2 كلش كاب نبا كيل ع رانيد  قبات#

 ىدقلا نم قماح اي: ىرىتا, لاف رع نيا+ةللا دبع ىلع ةيآلا

 نكي لجر لق 23- تبكلع "لق * ارانلاب مع ميهاربا بقيرحتج .رابشا

 لق بارعأ سول لقد را الاب تلك لف 5 بارعأ

 تيل م نع 5 نبأ امه :لاق بوقعي ىتدح 56 ميعاوبأ 100

 نم لجر اهلاق لاق مكتهلا اورصنأو دوق رح هلوق ىف دماج نع

 0 دل ابد لك اعلا انكيحو ب ب ٠ <فارك ألا. ىاعي , نياقأ تاوغا

 ناميلس نب بقو قربخا لق عير نبا نع احح ىتثدح لاق
 رم نيكرح لهو ئكلا «عسأا نا: لك 2 قابحلا !بيعش نع

 «مايقلا موي ىلا اهيف لكلجي وهف ضرالا هبا ةللابب فشخ15

 ركلات لاق: « ناكسأ نبأ تيدح ىلا تبيدحلا عجر مت

 فانصا نم بطشل بالص هل اوعي بطل هل عيجف دورمن

 ركدي ءانيغر ميعلاباا ةةيزقل نم. ةأر ملا ىتناك ٠ نأ ىدح يشل

 هتباصا نتل كردت 1 22 كد طخ امإ وطقنمل همز ذلول

 ىتح اهنيد ىف اباستحا اهب قّوكي ىلا ميعاربأ ران ىف ىبطختل وم

 3 اكلم. 1.1: م22ععع00. هدم. 10. )6  0 عن 2 200356 ةموقو.

 2 015013 211 زك 05 2150053: 2 2 00 00 1 ىاشل 50

 6 روي 822104749 1, 4*.و 1 نب ت) لت رجاشلا,
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 ميبلخ صحا 16 ةيشوور لع اومهستتفا ا نوقطُني هلو

 لاق نوقطني ءالبه ام 0-0 ني مهلوقب قيد ةكحلا
 تعا 0 تاس زن ا 0 1 20 3 ّ 0

 5 20 هر ل ا 2-5

 هجاحو لق < نولقعت الف هللآ نود يد نو 8 3
2 1 

 0 ربشايو هابأ هيي 0 لج هللا ىف 0 3 0

 3 م0 3 د0

 ,نينكك نييك 1 00 ا ففعل يو هلوق 8

 :ه وحلا وه: هللا :حرا اوملعتل ربعلا اهل +2 تفصيو لاقمالا مهل لَ

 ىكيا> لور ابار“ لك قود يو 2 انهم َنبعيَو )فاك نأ
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 هللا لق امك ميلع ليبقا 28 2 قاحشإا نبأ :تيرععاجلا تيدكلا

 ىنح هدي ىف ساغب نفرسكي لعج رت نيميلاب ابرض لجو ع

 املخ: نهكرت رق هديب سافلا طبر اهنم منص مظعا ىقب اذأ

 خم زولاقو هويظعاف كف عارف خمانصأب عنص ام أوأر هموك عجر

 انعمس ىق اولاقف اوركذ .رث نيملاظلا نمل هنأ انتهلاب اذه لعف

 ىزهتسيو اهبيعيو اهبسي ىتف نونعي ميعاربا هل لاقي ثكذي ىتف
 تك

 عنص نظن ىذلا وهو هريغ كلذ لوقي «دحإ عمسن مل اهب

 12 دونك اولا موق فالكشاو ب توزع الذ غلبو اهب اذه

 هك ا عنصن ام ىأ 7 نوذهشي مُهَلَعَل سانلآ ىيعأ

 جلعل كلذ ىف نولوقي ىديفلاو ةدانق نم لك اعلا لأ نموم

 هوذخاي نأ اوهرك اولاقو كلذ لعف ىذلا وع هنا هيلع نودهشي

 لق «قاحسا نبأ ثيدح ىلا تيدحلا عجر «ةنيب ريغب

 ا دورمن مهكلم لنع هموق هل عيتجان هب 0
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 تاع 2 ن0

 هذه هعم !ودبعت نأ نم بضغ ء نوقطني امنع نب م2ولاسف

0 

 اميف هنع اوعجرو © اووعراف ىنعرسكف اهنم ربكا وهو راغصلا

 دكقل اولاقف مهنيب اميف هيا أ نسهرسك ,نم ةيلع اوعدا

 عفنت الو رضت ال اهنا اوفرعو اولق مث لق امك الآ هارنو امو هانملظ

 نوملكتي ال ىأ / َنوقطني هالوم ام تيلع ْنَقَل ©« شطبت الو *

 كقدصنف .ىديالاب طع امو اهب اذه
 - - د
 . 7 ع ع

 عخص ىم انوي كانت 3

 2518 قفو فر لكمعل هدو وز 6در نصمم نعل. ٠١ 3 1عم# آان

 75. 63-64. 2/2 084 1 6١ نمل رمز نكمرج 11: 7

 66 5ء0



 |مدك

 ءادبا لق ايلم ىنرجفأو َكَنِمِجَرَأل هتنت مل نثل ميعاربا اي
 جيتا ليغ سل ك0 مييقاربا ايوا 11

 معم «برمخ هيلا اوجرخ ديعلا موي ناك املخ اننيد كبخعال

 ميقَس ىلا لقو هسفن ىقلا قيرطلا ضعبب ناك اًملف ميقاربا
 ا 3 عيرص وهو هيلجر اوظوتف ىلجر كيا

 دعب مكماتصأ نديكأل هلاك اننا ىقعض .اوقي نيقو ا ُ
 كَ د

 تبدد ىلأ ميعاربأ ع عج را م ء نيربذم اولوت ن

 كيم بلا باب ليقتسم* ميظع وده ىف 4#وه اذاف خيلآلا

 منص لك ضعب بنج ىلا /اهضعب هنم رغصا هبنج ىلا < ميظع

 (0ياوعنص دق م اذاو وهبلا باب اوغلب ىتح مخمإ رعيفإ لك

 عجرن نيح ناك اذا اولق ةهلآلا ىذي نيب هوعضوف اماعط

 را ايلف انلكاف .انماعط ىف ةهلآلا #تاكراب دقو انعجر

 املف نولكأت الأ لاق ماعطلا نم هيديإ نيب ام .ىلاو مع ميكاربأ

 ذخأف نيميلاب ابض غيلع غارف نوقطنت ال ملل ام لق هبجات ره

 ؛هفنع ىف نيلغلا ,فلع رث ءيتناح ىف منص لك رقبف ةدينح
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 ةجرخاف قلطناف هب تيثاف ال اولق هب نيئج انا نا كلملا هيلع
 ةولكأو مئاهبلاو باودلا ىلا رظن برسلا نم مالغلا مخ املف 0 عإ 2 0-6 5 7 5906 .٠

 نسعو ريعب ذأ ريعبلا نىسع هربخيف اذه ام هابا لاق لعف

 ا اهنا ةاسشتلا نعو سوف عنا تا نعو انرقب اهنأ ةرقملا

 هجورخ ناكو كَ مل نوكب ن 3 6 نم 5 ل 3 فلل ءالوهل ام لاقف 5

 ىلأ ةهدسأر 7 00 0 لعد برسلا نم ل 2 (نبح

 لان ةليعب "ار نكح 55 قيقا هل 1 ا

 اذه لاقف علط دق اًعزاب رمقلا ىار ليللا رخآ ناك املف بكاوللا 0

 در اذه لق ةغزاب سمشلا 3 امد ل م موقلا

 ٌبرل تملسا كق لق ملسأ هل هللا لق تعباغ املف ربكا اذه

 ل رست امم >2 قربا قنا موق اي لاقح' عنقك ةكموق قاق نيالا

 لوقي اقينح ضرالاو تاوهسلا رطف ىذلل 0 تهجم ص 5

 مانصالا عنصي هةوسبأ ناكو مد هموق وعدي لعجخت ءاصلخم

 ام ىرنشي نم ىدانتيف هيطعي ناكو اهنوعيبيف هدلو اهيطعيف

 ميعاربأ عجربو خماذصأ اوعاب كقو هثوخأ عجريف هعفني الو ةرضي

 ا ل دا اب لاقف هابأ هلا
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 ورمع ان لق نوراه نب ىسوم ىنتدح ام قاحا ىبأ ريغ كلذ

 لأ نع هركذ ربخ ىف كسلا نىسع طايسأ امد لاق تايح ىبأ

 ندع ىنادمهلا رم نسعو سابع ىبأ ىع ىككلام ىكأ نعو خاص

 ناش نم ناك معلص ئبنلا باكا نم سانا ىعو دوعسم ىبأ

 ع سيشلا ءوضب بعهذف دورين ىلع بكوك علط هنا مع ميهاربا

 ةفاقلاو ةنهللاو ةركسلا اعدف !ديدش اعرق كلذ نم عزفف رمقلاو

 ىلع نوكي لجر ككلم نم مخ اولاقف هنع مهلأسف «ةزاثلو

 جرس ةقوللا لبابب هنكسم ناكو ككلم كالقو ىككالف ههجو

 نأ رمأو ءاسنلا كرتو لاجولا جرخاف ى رأ ةيرق ىلا هتيرق نم

 ودلا قلبا ةنلا مدالوأ جحبذف محن الا 6 كد دولوم 5 ل

 هاححف مم ابا رزآ الا اهيلع نب 2 ةنيدلا [ذ ههاجت

 ىيدحب ّنَصَأ ان رزآ هل لاقف كّلخأ عقاوت ال رظنا هل لقو ةلسراف

 3 هسفن كلج هلأ ىلا رظن ةيرقلا لخد املف كلذ نم

 روأ اهل لاقي ةرصبلاو ةفوللا نيب ةيرق ىلا اهب رفف اهيلع عقو

 ىحلصي امو بارشلاو ماعطلاب اهدهاعتي ناكف باس ىف اهلعجن

 00 نيباذك ةبكس ْلوق لاق رمالا هيلع لاط امل كلملا نأو

 هناك رد رك 3: ناكف وهيهاربا نتلوو !وعجرف مكدلبا دأ

 ىتسنو هبابش ةعرس نم ةنسلاك رهشلاو رهشلاك ةعلإو ةعمج
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 َ © نوفاخضتفا تاب دق انبا ىل ن ا دياكعال ميهاربا وبا لاقف دمأو هيبأ

 ه) © كراظشور, 2 هدن._13١) 15 هدم. 2:6 66 2 الو 1182) 0
 2 نوفاكف (510) 0 نوفاختاف,

058 



 اراعألا

 0 ا يانا املا لي ردو ةير ر فرحو .هتهجو تفاقتنسا

 ..دلكخا] ع ميهاربأ م 5 هتربخاف 8 هنبا هنأ هربخان * كلذب «#*دابي

 حرسفو 33 كلذب رسف كداب حصا كفاك اع هتربخاف هنبأ

 مث < نودبعي ىتلا * هموق مانصا عنصي رزآ ناكو «أديدش احرف

 نوركذي اميف مع ميعاربا اهب بهذيف اهعيبي ميعاربأ اهيطعي 5

 نشل هنم اهيرتشي الف هعفني الو هرضي ام ىرتشي نم لوقيف

 4 قرشأ لاقو اهسوور هيف بوصف رهن ىلا اهب بهذ هيلع تراب اذاف

 اهايا هبيع اشف ىتحح ةلالضلا نم ر/ديلع م امو هموقب « ءازهتسا

 كلذ نوكي نأ ريغ نم هتيرق لهأو يدموق ىف اهب هوازهتساو

 هموق / ىدابي نا ميعاربال ادب امل كلنا «كلملا  تورع غلب

 ميجانلا ىف ٌةَرُظن رظن هيلا 2دادلاو هللا رمابو هيلع © ام فالخ

 نيربْخُم ُهْنَع اوُلْوَتَت لجو رع هللا لوقي ميقَس ىنا # لاقف

 أذأ هنم 7 نوبرهي اوناك /مقسلاب نيعط ىلا ميقس ىلا هلوسقو
 عمائصأ نم غلبيل هنع اوجرخا نا ميعاربا كيري امناو هب ابعمس

 اوناك ىتلا # جمانصا ىلا فلاخ هنع اوجرخ ايلف ديري ىذلا * ه5

 ( رلكات كالت رن اماغط اهل بوقف :ءللا_ نود. قم. نودبعي
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 «ةراغملا هيلع تّدس مث دولوملاب عتصي ام هتأش نم نتيحلصاو *

 لعف ام رظنتل ةراغملا ىف هعلاطت تناك مث اهتيب ىلا تعجر مث

 لعج هللا نأ ملعا هللاو نوعزي 8 هماهبان صم اًيح هدجتف

 اميف رزآ ناكو هصم نم ءهئيجج ام اهيف مع ميهاربا فزر
 5ثدلو كتلاقف لعف ام اهلج نع ميعاربا ما لأس دق نوعي

 ىلع نوركذي اميف مييلا ناكو اهنع تيكسف اهقّدصف تاف امالغ
 ميفاريأ تاكم رثو ةنسلاك رهشلاو * رهشلاك بابشلا ىف ميعاوبا

 ىنيجرخا همال لق ىتح هارهش رشع ةسبخ الا ةراغملا ىف مع

 لاقو ضرالاو تاوهسلا قلخ ىف رّكفتو رظنف ءاشع هنجرخاف رظنا

 ؛هدريغ هلا ىل ام ىَبوَل قاقسو ىنعطاو ىنقزرو ىقلخ ىذلا نا
 ظني هعبتا مث ىبر اذه لاقف ايكوك ىأرو ءامسلا ىف رظن م

 علطا رث نيلفألا ٌبحأ ال لق لفا اًملف باغ ىتح هرصبب هيلا

 املخ* تاغ 0 هرصيب هعبتأ مث ىبر اذه لاق اغراب هآف رمقلا

 امل نيلاضلا موقلا نم ننوكال ئبر ىئندهي رن ىثل لق لفا

 :١ ىارو /سمشلا مظع ىأر* سمشلا تععلطو راهنلا هيلع لخد
 56 00 هيف لك يوب اري طا ايش

 « نوكرشت نيت فرج يت ىقلع لو تك لح 2 اذه ىَبر
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 دوعسم ىبأ نسع ىناديهلا قرم نعو سابع ىبأ نع كلام ىنأ

 ضرالا ىف كّلم كلم لوأ نأ معلص ىبنلا باكا نم سان نعو

 ناميلسو دورمن ةعبرا اهلك ضرالا اوكلم نيذلا كولملا تنناكو

 نك ةفلس اند لق نيج نبا :ىقوح نيف 'قاحشا نبا لاقو

 مع ميحاربأ ثعبي نأ لجو رك هللا دارأ املف قاحسا نبا

 نكي ©« رثو هدابع ىلا اليسرو هموق ىلع ةحح ناجولا ليلخ

 وح الا هلبق ىبن نم مالسلا امهيلع ميعاربأو يون نيبب اميف

 ام ه,كذ ىلاعش هللا دارا ىذلا ميعاربا نامز براقت املف ملاصو 0

 5 انجل نأ ملعم هل اولاقتا تورم ىجانلا» باصعا' "قا دازأ

 نراغفي ميهاربا هل لاقي هذه كتيرق ىف كلوي امالغ نأ انملع

 اذك ةنس «نم اذكو اذك رهش ىف # مكناتوا رسكيو مكنيد

 دورمنل موكنلا باحتا فصو ىتلا ةنسلا تلخد املف اذكو

 ام الا هدنع اهسيح * هنايرقب ىلبح ةأرمأ 1 دورهم تعبي 45

 كلذو اًهلبح ملعي مث هناف رزآ ةأمما مع ميهامبا مأ نم ر/ ناك

 اهنطب ىف لبلل فرعي ره ركذي اميف ةتّدَح ةيراج م تناك اهنا
 الا ةنسلا كلت نم 2 هشلا كلذ ىف* امالغ ةأرمأ دلت ال لعجن

 تجرخ فللا ميهاربأ مأ تدجو املف :مبْذنف ردك دا

 . مع ميعأربا اهيف تدلوف اهنم ابيرق تدناك ةراغم ىلا اليلوم

 ©) 15ه مل. 8) 1ه !ذورمن, 2 3ورمد هريمزدم ككحت اني
 2) 1 مكمانصا. 6) 7 ىف. رك 2 12 ى) © 20016 ةارمأ.
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 شوك نب دورمن دهع ىف مع ميعاربا كلوم نراك ملعلا لها نم

 «معز ىذلا قاعدزالل الماع كورن ناك رابخالا لها ةماع لوقيو

 امو لباب ضرا ىلع هيلا انوعبم ناك مع احون نأ معز نم ضعب
 اكلم. نراك قولوقي: مهناذ .ءاملعلا 2 فلس ؛نمأ ةعامجت,انناو . « يلوح

 5« 2نافسامهط نب رز ليق اميف همسأ وه ىذلا همساو هسأرب

 تنبح يدوحلا لت همس اميدلو نسي لل

 نم التجر» ناك ؤزآ نا ملعأ ةللاو انل رثكذ ايف ناكشا كل

 كلم كاذذا ناكو ةفوللا 2داوس داوسلاب ةيرق نم ىتوك لهأ

 ةكلم . ناكو“ مصاسهلا هل لافتين نالو 8[61] نضاخلا دورفشلا | 0

 ؛هلبابب نراكو اهبراغمو ضرالا قراشمب طاحا ىف نوعري اميف

 لاقيو لاق سراف كلم لبق ر/قوشملاب هموق كلمو هكلم ناكو لق
 دحاو كلم ىلع «سانلا عمتجي مو* ضرالا كلم عمتجج ل
 واد نب 0 نينرقلا ىذو ةوغرا ىب دورمن ِكولَم ةثلث ىلع الا

 نع تتدح «دهسفن كاكضلا وه دورمن مهضعب لاقو

 ؛ةدورم وه كاكضلا نأ ملعأ هللاو انغلب لق ديحت نب ماشه

 دارا ىذلا هبحاص .هناو. هنامز ىف كلو ناجرلا ليلخ ميعاربا نآو

 تامح نب ورع اننا لق نوراع نب "ىف ىترحلا كلا

 نعو ملاص نأ نع هركذ ربخ ىف ىدسلا نع طابسا آس لاق

 داوسب ةيرق. ) 211ج 60ر0: 2 قىطلفل 6 ىطلخب 1 نب

 يطاخأأا 000 قرشا 14) 0, 2,0 طاف ميكا اقر
 22 12 و 0 2 نينرقلا (51©) ىىذو ردصن تنسو دورسهسن

 ناميلسو,
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 ام «ليق ام* صعب عروماو دومثو داع ىف ليق ىذلا ةّيلهاجل
 برعلا ىف مهرمأ ةرهش ىف .انلق امفالخ ىئطظ نم هب ملعي

 نيرشع هموق ىف ماقأ هناو ةنس نيسمخو نامت ىبا وهو ظكمب

 لأ نآلا عجرن رفعج وبا لاق © انس 5

 نامحرلا لبلخ ميهاربأ ركذ

 3 انركذ لق انك نإ محلا كولم نم رضع ىف ناك ىم ركذو

 لبق تيضم ىتلا نينسلا خيراتو 3 ءابألا نم حون 0

 نسب < غوراس نب 00 نب < خرات نب ميعاربا وهو «
 2 دشخنرا ىب نانيق نب خلاش نب رباع ىب م غلاف نب / اوغرا و

 عضوملاو دنم نس 01 عضوللا ىف فلتنخاو ؛ ,حوذ نب ماس نبأ

 ضرأ نم 2 سوسلاب هدوم ناك مهضعب لاقف هيف دلو ىذلا

 لاقو «داوسلا ضرا نم لبايب هدِلوم ناك مهضغب لاقو «زاوهالا

 هدلوم ناك مهضعب لاقو* «ىقوك 7ةيحانب داوسلاب ناك مهضعب

 عضوملا ىلا هوبا هلقن مث ركسك دودحو قشاوزلا ةيحانب ءاكرولاب 5

 هدلوم ناك مهضعب لاقو 7 ىقوك ةيحان نم دور هب ناك ىذلا

 فلسلا 2 ةماع لاقو «لباب ضرأ ىلا هلقن حرات هابأ نللو نارخب

 تز) 6101 كلذ عا ©: ( ©أ ام 5ءم6 هدطع 7) ةزع ك2 ©(, 2

 ءايينالا 5ك. 200 ءغ 5ةلثط. ه) لد جر راتو © جراب: 1 0 رابز

 ١ 06 135 متصلا 2: 1 2) 18 روخانر 0 3

 عوراسو 10 روغاس رك) © اوعرأر 12 وغرا. ى) 3 /) "1

 رسباغ 6-2 ذشخترا. م) 2 15 2217 ةيمخحان

 72 2182ععع00. هاج ل 37 هلل كيف“



 انه

 هللا ثعبف ةيآلا مهلوسر اولأس ملاص موق ءالوه تايآلا مللوسر

 فلا اذه نم ردصتو ميفلا اذه نم دوت تناكف ةقانلا مهل

 لكوتملا نب ليعابتلا قتدح ٠ + كافرا موي ةدام باسكت

 ص هللا تعال اسر ل52 ابنك "نب نتيتف اشاد « ئعَجّشألا

 5 ءليفطلا وبا اند !لق :مينح ىبنافتع نب هللا 012 1

 اهيا لاقف رججحلا لون ِكوِبَت ةازخ معلص هللا لوس ازرغ امل
 نأ مهيمن نا ملاص موق ءاليه تاّيآلا مكيبن اولست ال سانلا

 تناكف ةيآ ةقانلا مهل هركذ ىلاعت هللا ثعبف ةيآأ مهل ثعبي

 مدرو مويو مءام برشتف يفلا !ذه نم اهدرو موي مهيلع علك

 ؛0 نم نودوزتي اوناك ام لثتم اهنوبلكج مث هنم نوذوزتي اوناك

 نع اوتعف ميفلا 4كلذ نم يرخت رث انبل* كلذ لبق مهتام

 ناكو مايا ةختلث لعب باذعلا هللا دعوف اهورقعو مهبر رمأ

 قراشم ىف مهنم ناك ىم هللا كلهاف بوذكم ريغ هللا نم ادعو

 مرح هعنف هللا مرح ىف ناك ءادحاو الجر الآ اهبراغمو ضرالا

 ؛ة لاق هللا ليس اي لجرلا كلذ نمو اولق هللا باذع نم هللا

 داعل ّمكذ ال هنأ نوعزي مهناذ ةيروتلا لممأ امذ ««لاغر وبأ

 ةرهشلا ىف برعلا دنع ماو ةيروتلا ىف ملاصو دوهل الو / دومتو
 البلو يلق >ه«هموقو ميعاربا ةرهشك مالسالاو ةيلعات-ل ىف

 / ءارعش رعش نم تركذل هسنج نم سيل امب باتللا ةلاطا ةفارك

 «) 17 ىنجكسالاو 1 ىشالا. 6)  ريبك. ه) 12 ليفقلا.

 2) 0م. 2. ) 2 دحاو لجر. /) 27 دومت الور 10عض 220

 ملانص الو. ى) ( !اولاق, "لم هدم. /) ( هدمع, 2 3+

 برعلا (512).



 أنة.

 ربصلا مهطونح ناكو اوطنخ اونقكتف باذعلا مكرضح سلق الأ

 56 ضرالا ىلا عهسفنا اوقلا رث عاطنالا هنافكا تدناكو رقملاو

 نم نوردي ال ةرم ضرالا ىلاو ةرم ءامسلا ىلإ عراصبا © نوبلقي

 تحن نم وأ ءامسلا نم مهقوف نم باذعلا جيتأي :نيح

 عبارلا مويلا اوكاصا اًملف اترفو ءاًعْشُخ ضرالا نم مهلجرأ 5

 ءىتش لك توصو ةقعاص ّلك توص اهيف ءامسلا نم دجص مهتتا

 رايد 08 2-0 مرودص ىف مهبولق نتيعطقتف ضرالا ىف توص هل

 جاجاح اسد لاق نيسحلا امد لاق كلا 02 « نييتاج

 كلحا ةكصلا مهتذخا امل هنا تتح لق ميرج نبا نع

 قى ناك !اذحاو الجر الا مهنم براغملاو قراشملا نيب نم هلآ ؛0

 ايوه نمو ليق هللا باذع نم هللا مرح هعنم هللا مرح

 ىلع ىنأ نيح معلص هللا لوسر لقو *6لاغر وبا لاق هللا ٍلوسر

 اوبرشت الو ةيرقلا مكنم دتحا نلخدي ال هباحسال دوبث ةيرف

 «ردراعلا ىا نعق.ا :نيبح ليصقلا+ ىقتزم تاراو.. مهتام“ نم

 ىب هللا دبع ىع ةبقع نب ىسوم ىنريخاو جيرج ىبأ لاق ؛5

 دومت ةيرق ىلع ىلأ نيح معلص ىبنلا نأ نارمع نبأ نع رانيد
 كا ا ا ذل نى دلسلا كرح لح نلخنرت ال لف
 «مهباصأ ام ى مكبيصي نأ مهيلع اولخدت الف نيكاب اونوكت

 ىلإ اهل معلطا# ىبنلا لا هللا دبع نب رياج لق ييرج نباا لاق

 ولست الف كعب اما لق مث هيلع ىنثاو هللا ديح رّححلا ىلعوب

 ه) 14 ودمتم و1100 مدعؤت1 عمال. )7  ص نبأ. 2) 0

 اعسخ 12 اعشخ. 10ءائ0ع اقرفو هلدع 70. 4) "م باذعلا.

 هز 1 طقع ء(دصم» لاعر. /) 1 ةراغملا قف ىقلا نيح. ى) د 2001 لتم.



 انزع

 لجر ىلذ ضكرت تعقوف «اهيبوقرع برضو لواطتو اهيلأ ىشم

 هنوقلتي اوجرخن لبقاف ترقع دقف ةقانلا كردأ لاقف احناص مهنم

 اتل7َبنَذ 8. هننا الف اهرقع اما. .هللا بن اب هيلا نورك

 ىا هللا  ئىسعف هيمتكردا اف: اهليصخ, نوكرحت..له اوورظن) لت

 ةدما ليصفلا ىار املف هنوبلطي اوجرخن باذعلا مكنع عذري

 هوذخأيل اوبهذو هدعصف ةاريصق ةراقلا هل لاقي البج ىلا برطضت

 هلانت ام ىتح ءامسلا ىف لاطف لبطل ىلا لجو رع هللا ىحواف

 ىتح ىكب ليصفلا + 8], املف ةيرقلا اص لخدو لاق ريطلا

 رت ىرخا اغر مث ةوغر اغرف احاص لبقتسا مث هعومد نلاس
5 8 . ِ_ 01 5 5 2 ٠. . 

 10 ختلت مكرأد ىف أوعنمخ موي لجأ ةوغر لك خاص لاقف ىرخا ىغر

 مييلا نأ باذعلا ةيآ نأ الا بوذكم ريغ دعو كلذ مايأ

 ثلاثلا مويلاو ةرمح ىناثلا مويلاو ةرفصم مكهوجو حبصت لوالا

 عيغص قولّكلاب تيلط امنأك مههلجو اذا اوجصا اًملف ةّدوسم

 دق الا مهعيجاب اوحاص اوسما انملف مهاثناو مهركذ مهريبكو

 15 مولا اوكصأ املف باذعلا 4 مك رضحو لجاالا نم مود ىضم

 اوكضو اوحاصف ءامدلاب تبضخ .امأك ةرمح مههوجو اذا ىاثلا

 دق الأ مهعمجاب اوحاص اوسمأ ايلف* باذعلا هنأ اوفرعو اوكبو

 مولا اوكاصأ املف 6 باذعلا مكرضحو لجالا نم ناممي ىضم

 اعيمج اوحاصف راقلاب تيلط امنأك ةدوسم مههوجو ر“ اذاف ثلاثلا

 ©) © اهبيقرع. 625) 56 ءانتدتص 14 م. 14: 2 طثع اريصف ةراعلا ر

 ذصقو م. "هءر 1. 14 ةراقلا. 6 ةقانلا ىلأر. 4©) 0 مفرضتحو ز

 1 162 مكرصحو. 6) 022. ل: ركز لا ذأ
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 م

 لتقن مث اتك ول اولاق لوملا كلذ غلب املف لق !دحاو الا

 اورمنثاف اص لع اذع اذه لثم اّنم دحاو للك ناكل اندالوا

 رث ةينالع انتوري سانلاو نيرفاسم يسخن اولاقو هلتقب مهنيب

 لدنع هدصرنف اذكو اكك رهش نم اذكو دكا خاببل نم عجين

 نحن امك نورفاسم انأ الا سانلا بسح الف هلتقنف دالصم ة

 لجو وع هللا لوناف © هنودصري ةركص نكح اولخد ىتح اولبقان

 نيم ٌلاجر قلطناف اًضضر اوجصان ة مهتخضرف ةرضصلا يلع
 يف نوكيصي اوعجرف يضر مه اذاف مهنم كلذ ىلع علطا لق

 اولَثقي نأ مهرم) نأ ١١ قايم ىيضر امأ هللا نابع ىأ ةيرقلا

 نوعمجأ ةقانلا رقع ىلع ةيرقلا ىلهأ عينجا مهلنق ىنح < ©دالوأ 0

 عجر مث رفعج وبأ ل5 ««“«رشاعلا ىبا كلذ الأ اهنع اوي

 ورك نأ !وداراف لاق «معلص هللا لوسر تثيدح ىلا تيدخل

 هيف ًابتخاف عاص فيرط ىلع برس ىلع اوتأ ىتح اوشف مناصب

 « مهانتيبف لها انمثاو هانلنت انيلع جوخ أذ أولاقف 2 ةينامث

 اوشمو #اوعيتجاف لاق مهيلع توتساف ضرالا لجو وع هللا رماف ؛5

 /”اهتّثأ مهذحال مّىقشلا لاقف يثق اهضوح ىلع ىو ةقانلا ىلا

 رخآ ثعبف كلذ ىع برضاذ كلذ هيظطاعتف 2اهاتاف اهرقعأف

 ىتح اهرمأ هيظاعت الا !ادحا ثعبي ال لعجت كلذ مظعان

 ©) 030. 1. 25) © مهتحضرف © 0206 احضر © يضر,
 20 مكدالوأ لكيشعتل) ١ نر نأ متخاتك. 42) 0مم. 12: 11 عدد

 ةصاعو اوبتخاف. ) 2 مهلنتبنف, 12 مهانيبنف. 7) 1 اوعمجات.

 ى) 2 ئقسلا.. .) 2 اهيا, 216. 2 2 هيلع (1.' ىيأتف) اباتح
 'لم 70 كلذ ىلع.



 امزح

 ناو قولورلا كلذ ةانينم ننرتف ةجيرت كسر 80
 ايلف نوكلصي الو ضرالا ق نودسفي طمر ةينايث ةنيدلا يف

 لباوق ةوسن ىنامت اورانتخا مكيف كولوم اهرقعي امنا ملاص هل لآق

 !ذاف ةيرقلا ىف نوفوطي اوناك اطرش ىنهعم اولعجو ةيرقلا نم

 5« هنلتق امالغ ناك ناف اهذلو ام اووظن ضخم ةأرملا اونجو

 نخرص دولوملا كلذ اودجو املف اهنع # ىضرعأ ةيراج تناك ناو

 طرشلا داراف خاص هللا لوسر + ديري ىذلا اذه ىلقو ةوسنلا

 ماص 'دأرأ نأ اوتلتو منيو هنيب 7 ءادجلا لاكش ءوذخلي نأ

 هريغ بابش 00 قاسي ,نراكو فولوم رش ناكر دالك مك

 0 ف ف بشيو رهشلا ىف هريغ تابع هنعلل 3“ يَلشْيَو علل 3

 نودسفي' نيذلا 2:ةينامتلا .عمتجاذ ةنسلا ىف هيغ بابش رهشلا

 انيلع لعتسا اولاقف ناضخشلا مهيفو نوحلصي الو ضرالا ىف

 ملاص ناكو 2ةعسن اوراصن* هيج فرو هتلونمل مالغلا اذه

 هل لافتي قتعحششم قى ناك 2لب ةيرقلا ىف ميكم كياذا 5

 0 كل مات مبصا !ذاف ليللاب تيبي هيف ماص لجسم

 ياجاح لاق «هيف تابف /”هدجسم ىلا مخ ىسمأا !ذاف

 نوكي ملمع :نلويس امنا معالم مهل لت امل جرجا نك
 مهولتقف مهلتقب مكرم] لاق انرمأت فيكف اولق هيدي ىلع مهكاله

 ©) © 662 اوفك ىديتاو له اوفك قنيا١ 2 )ا 16 6 لضابتختا

 م 0:66 1هاوه ام نرظنف منيلقت- 2) 12 ىئفرصلاب تك ا

 عرف ربخأ. رك. 020: 2: ! .2) هع م00 هدد طل دك 10

 بانشو.(:172) 1 .ةعيستلا 7 2) 60203 2زت 1م اوتنانتكم" ) ته
 ع( 6 هلو نم.



 م

 عهدحا لعج ىح عراعا لاطان ايندلا ىف لجو رع هللا 2 مع

 اوأر املف ىح جنم لجرلاو 2 مدهتيف ردملا نم نكسملا ىنبي

 اهوفيجو اهوباجو اهويتحنف نيعرق اتويب لابلل نم اوذختا كلذو

 ننيرانل أ ئاص اي اولاقف ء ٍخشياعم نم ةعس ىف ابا

 مهل يخاف هير ملاص اعدق هللا لوسر كنا ملعن 50 4

 0 ناك اذان ؟ امولعم اممي قبرشو كك اهبرش ىنناكف 1

 ءاعوو ءانأ لك اولم انبل اهويلحو ءانأ ىعو اهنع اولخ اهبرش

 20 بردت 5 ءانلأ نىسع اهوفرص عبرت حت ..لك افاف ءاقسو 10

 ملاص ىلإ لكجو ع هللا ىحواف ءاقسو ععوو ءانأ لك اتنلانم

 لاق لعفنل انك ام اولاقف مهل لاقف كنقان نورتعيس موق نأ

 ام أولا اهرقعي دولوم مكيف ى كلوي نأ قشوأ متنا اهورقعت /لا

 مالسغ ةناذ لاق دانلنق لإ هلنكأ | 3 هللاوف دولوللا كلذ ةمالع

 نازيزع ناكش ةكشلل 8 ناكف لاق / ريا بهصأ قزرزأ رقشأ * 5

 ال ةنبا رخآللو مكانملا نع 2مل بغي ىبا اهدحال ناعينم

 © حاصل اهدحلا لاقبن "نيل :انهنيب عيجف اوفك اهلا دك

 ١ ناف لق اوفك هل دجا ال لق كنبا يوزوش نأ 2كعنمي

 2) © ©« 2 تناكو. 62) 0 ملهنيفر 2 مدهيف. ) 0 شيعلا.

 دالاس يكب 61 كلذك اهبرشو امولعم اموي عيبرش ناكفو

 6... عبرشو اهبرش ناكف. /) ظوصعسلمح] دععتص كنتم آخر ©0010. ال.

 ى) 2 كدلويسفر 12 يلوي نأ فاخأ ىلو. #) 8 ا8©. 2)

 خي. )6  2 كعنم.



 مغم

 رع هللا“ اكو: 4م بيرس هيلا: انوعذت امنع كسا ىفل اكو انج
 فاو كل ةركحلا ليس اوناكو رعد 3 مهل 0 لجو

 صختمتللا لل هرقل لاض لوم انلر ماشي راج نا
 نم ٌةدَعابم الا هللا ىلا مايا هود ديزي الف .مهنايْعطو عدرمت

 ةتننك نأ هل اولق محلاصص رماو مما نم كلذ لاط املف ةباجالا

 نب نسم انثّذح ام دماو معرما نم ناكف ةياب انتآف اقداص

 زيزعلا دبع نع ليئارسا اد لق قازولا دبع ل

 نأ ةياب اننّثأ ملاصل دومت نتلاق لق ليفطلا نأ نع عيقر نبا

 ةبضه ىلا اوجرخأ ملاص مهل لاقف لق نيقداصلا نم تنك

 ؛ تجرفت رث لماخل ضخيتت امك ضصخمنت 2 !ذاف ضرالا نم

 مكل هللا ةقان هذه مع ماص لاقف ةقانلا اهطسو نم تجرخن

 و وشب اهوُشَمت ٍّ هللا ص ىف لكك اهورَدح يآ
 00 اًملف 12 موب بوش ا بر 0 « ملأ تانَح

 0 0 3 0 ل ىكدحتو 0 معلا ديع لاق «مي ا

 امص ىناثلا مويلاو. اريج ادع ةاوحضصت نأ كاذعلا ةذيا نا مين

 اوطتحت كلذ اوار اًملف باذعلا مهجصف اًددس ثلاثلا موهلاو

 ىتّدح لق نيسكلا اس لق مساقلا انتدح >«اوّدعتساو

 بشوح نب رهش نع 4 ناجرلا دبع نب ركب نأ نع ٍياَجَح

 نإ لح متم 185 52105 2) ن0. ؟ ليصم مه 2 00+ مسقو.

 2) 1ذصلق ه0015 (نةم 601 1562:7155... 1 ل

 7) ظكما#, .260) 15.1355... ق), لكعهتتما ةظالر ال5: 60 ١ )الط نكست أ

 هللا ليعز هعمل 21111 2618



 نو

 هد

 مهتك اسم الا قرخ لا ااوك 2 بعاق « لجو ع هلوق كلذف هيف عيتقلاف

 00 ينبع اذن تمر كا لاببك# الا طق عيدا خا

 م هلوق كلذف اهلايكم ناك مك اوملعي ملف مدلك ةنوكلا

 «سيدشلا توصلا تاذ ٌرَصَرَعلاو ةيناع ِرصْرَص جيوب اوكلعُأف

 ديع نب ليعاممأ اند لقاركسع ب 0 نب ليحكم ىنتدح:

 امل ادع نأ لوقي ابهو عمس هنأ لمصلا دبع ىتّدح لق ميرلا

 ةةميظعلا ةرجشلا علقت تناك اهب اوبْذُع ىتلا ميرلاب هللا جبّدع

 هيأ تبع"تبب اى نكي رل نم مهتويبا مهيلع“ مدهتو .اهقورعب

 ا مهلك كلذب اوكلهف لابجناب هعطقت ىتح ميولا

 دومت اماو 40

 هللا ثعبف ضرالا ىف اودسفاو هب اورفكو مهبر ىلع اوتع مهناف

 نسب دكيبع ىب سام * نسب افسأ نب كيبع ىب خاص مهيلا

 الوسر حون نب ماس نب مرا نب #رتاج نب دومت نب ءرداخ

 خاص وه خاص ليقو *] «ةدابعلاب < هدارفاو هللا ديحوت ىلا وعدي

 مرآ نسب رتاج نب دومت نسب. مرأ نب / جشامك نب فسا نبا هو
 حلاص اي اولق نأ هل مهباوج نم ناكف [4 حوش نب ماس نبأ

 20 9079 ع - هم > نم

 ديعي ام كيعن نأ اناهنَتأ اًَذَه َلْبَق اوجرم اًنيف تنك لق

 ©) 15012 26-975: 2442١ 6) 1ك601. 609 75.6: 2 ل كح[

 مرأ نب. 60 رداخ 11 رراسح» 2) ©2 شالح 2 شراصحو

 اح, [4 رئاخو طوعا. ءغ '1طق“1211 20هع 20126132 6) 5

 هرآمقاو. 7) 0 جحشامك. ير 212266600: هر 62 ك 2 ٠:١]

 جاكعتو طقعع ععدعو]0عت3 كمصاعتءاتتتح 12161726113125, 011312 (03 3
 طقاعغر ةصغاتوتتم ص 11ط0 225. 12 12318126 (30 1. 22) انك 8

 1هعالم 2051153 205163. مع 2201عاتج 1عععزجأمب ©556 710أان1.



 معو

 أي لاق دوه مُفاَخَأ داع ىّلأو لاق عدلا ىنسع طابسأ ايف رزلق

 دو مهاتا !داع 3 4 ريغ هلا نم مكن اَم هَّللأ اودبعأ موك

 0 أو قكو نوجدكم ن ا 5 صق امب مهّكذو ا
9 

 ام مُكْعْلبأو هللآ دنع مَلعْلآ امنا مل لاقف 6 باذعلا عينأي ن

 هى طل نذ 1 ا نا ب !داع 1 « هب 2

 املف ل رجشلا يا 000 - جيولا 7 ميقعلا مهل 0 هللا

 اهوأر املف ضرآلاو ءامملا نيب 0 7 2 00 ل

 و ةتكلماف جيلع تلخد >تويبلا اولخد اًملف تويبلا « ىلا اوردابت

 نيحلاو سكت موسي ىف هتباصان تويبلا نم مهتجرخا مث اهيف

 ةينامثتو لايل عبس باذعلاب مهيلع ريتسا /ريتسم ميشملا وه

 نم مهنجرخأ يلع كح ترم عى 0 كسيسبح انموبسح مايبأ

 مِهْنأك تويبلا نع سانلآ عونت كلعتو كرابت هللا لق تويبلا
 رو تطقسف توخ ةيواَخ هلوصأ نم رعقفنأ رعقنم لت ز اك

 رسكجلا ىلا مهتلقنف اًدوس اريط مهيلع نسل هللا مهكلحا اًملف

 ةآ2) : ئروغلا نع ىرغلل -.-قرمالا ىلع وبا :لضقملا ىباشلا

 خلا نس ص ليخ#و 5 وركب وبأ ةنعو 0 طابسأو.

 ه) 10م2. 21, 75. 52. 8) 2[هصصتقا © باذعلاب. 6) 1202. 46و

 5. 22. 2), © اهير 098.862 قريطت 0. غريطت)ر كلا 2ةيانو لل
 آ[ك051. 46, 875. 22: لاجريلا نم مهتويب نم اجراخ ناك ام اوأر

 جيرلا مدس ركيظطت ىتاوملاو. ء), 0دج5 ب2 66 "قمم نر لولا

1052016697 .54-75 



 مم

 شايع نب ليعامنا نع ىا آس لاق ديلولا نب .سابعلا ىتدح

 نك نا لع عايرلاا تحرخ امل لق قاحشا . نلب لمح نع

 موقن ىتح اولاعت ناكلخل مهدحا نم طقر ةعبس لق ىداولا

 دحاولا تح لخدت ميرلا تلعجت «اهدرنف ىداولا ريفش ىلع

 هللا لاق امك غكرتتف مقنع 7 ىدنتف هب ير رث هلمكف منمو

 علاء لح ةيواَح لكن ز راجت اك حاس لجو رع

 زتفاذ هرهف هنم بناجب نيا راطالا ذاع ناجلشل الا جنم

 لوقي ًأشنا مث هدي ىف
 ةسمأ ىناقذ موي نم 4كل اي سفن ناجلخل الا قبَي مل

 ن ثا ع

 7 ىنُتَحَي رول هسطو ديدش ءطولا تباتب

 كنع ىل امو هل لاقف ملِسَت ملسأ ناجلخ ي كحيو دوه هل لاقف

 اذه ىف مهارا نينلا ءالوه اف لق ةتمل لق تملسا نأ كبر

 ناف لق ىبر ةكئالم كلث دوه لق نخكبلا هنأك باحسلا

 ذيعي اكلم تيار له كليو لق نم كبر ىئذيعيا تسملسأ
 هتقحأف ميرلا تءاج رث لاق ثيينضر ام لعف ول لق هدنج نما5

 هلا كلها رفغج وبا لق  «ه«هدانعم !اذه اًمالك وأ هباكاب

 كانو تع وذاع رق ٍهنم ىئقب نم الخ !داع ىنفاو ناكل

 نيسيخو ةنس ةثام دوه ريع ناك ليقو ر/دب نمآ نمو دوه هللا

 ىلضقملا نب دىجا اب لق نيسلمل ىب نيحن ىنتكدح < «ةنس

 9 كدرسم» لإ 28 (ا5ناتن6 ( ىنف 2 لك 00

 ند 02 مز © كتل اه < 2) 111 ك3كيكمعتا ها 01206 نكي

 © قيديفيأ, "08 نيقت. ر/) 180 عم. م0 2 لضفلا نب نبك
 00 لضفلا ىب كه سدلعز هل. 211221 تمنع عمات 271, 101



 معا

 نيح ربع ىب ليقل ٌليقو ءاعيمج اتاف تطقس ىقو همداوق

 كابحاص رانخا امك يل رتخا باحسلا ىف هل ليق ام عمس

 لاق كالهلا هنا ليقف 2ىموق باصا ام قبيصي نأ راتخا لاقف

 نم !داع باصا ام هباصان * 2دعب ءاقبلا ىف ىل ةجاح ل ىلابا ال

 ةنم عمس نيح ريفغع ىب دعس ىب دترم لاقف 5 كليف باذعلا

 وشما مهلوس كاع كس

 ارب ير
 داع ميلح هلالا /َعَوَف الأ

 2) 12 6 2 ءاغقفشتلاو) 6 ءعشلا

 0ه) 2 ءاقيسلاب رظ) نت

 , 1 لا ناجلملا : ع1

31 

 7) كيسعسناف.

 م) > نطنودع لاخلدل

 7 ني 3

 ءامسلا كيلبف ام --

 2امعلا شطعلا عم 0

 ءافعلا © مهداع انآ لع

 وبه رفيق ميحوتق نإ

 اكل.

 م) ( اةوعنو 06 ةوسحخسن»

 7) 03 تارمصضم».

 ل 6 مهسوو»

 ماتا, كيصتا نات

10 

 ءهاقشلاو ةكحصنلا ىنْغُت امو هدوُعَي :ْنَأ نيبملا هربكلا نم

 هادف دع انْيِبَن سفتل نجل ادت

 هايضلأ بهذ قو ملظ ىلع 07 تادبصم بلقلاو انانا

 ا م ان

 نى ”ءهاقشلا هبّذكي ْنَم ك1 ىضيزلا ” ةرصبأف

 ءاسبلا يحج اذإ هتوخاو دم لآ فحلا قيس ىناق

 « 7 ناجلخأ نامؤزلا كلذ ىف 2 مهريبكو مهسيئر نأ ليقو

 ) 12 هموق ىنعي جباصأ امم 2) 0ص. 02.8 6 د 20014: هذه

 5 27( 0 هدص. 1ص. )02 2كفرز طم+اعلا. /)
 0 1 حرس» © حرف ل.  ى) 12 فو 0 02 ريشل 2-62 131



 ل

 متيطعأ لق ةكمب اوعد نيح ملع نب ليقو داع ىب نامقلو

 لب ال هنا نّلُكلا ىلا ٌليبس ال هنا الا مكسفنال اوراتخاذف مكاتم

 ىطعأف اقدصو أرب ىنطعأ ب اي دعس نب كتوم لاقف توملا نم

 كسفنل رتخا هل ليقف «ارغ ىنطعا داع ىب نامقل لاقو* كلذ

 ليح ىف مق 2 ناضإ راعبا ءاقي* نيل ىلإ .ليبسب ال هنا لاو

 اا لا سلم هنأ سنا دعبسا -ا لظقلا ا الا ديا ىقلُي الرغم
 رد رب ايفر دعت اراستلا  مينفتلا نامقل ناتخات: يسمن:

 ركركلا ذخأيف هلضيب نم جا نيح خرفلا ذخآي رسنأ خعبس

 ىتح كلذ لعفي لزي ملف هريغ لخا تأم اذا ىتح هنوقل اهنم

 خنس نينامت شبع طوسعز اميف رست 0 ناكو عباسلا عا م0

 دبا ابا مع ,ىار .نامقللا تا نبا 1لاق, عباسلا ريع نقيب رفا امل

 اذه, ىخا. ىبا ىأا نابقل. اهل لاقت رسنلا اذه. رمع الا كرمع نم

 هرمع ىصضقناو نامقل وسن كردا اًملف رهدلا هناسلب ىبلو كبل

 0 ل افلث | ةدنيعتتز ىف اع دنع بيعت الا يلد .نافقلا وسن

 لعف ام رظنيل لبثل ىلا ء ضهن روسنلا عم ضهن 2أدبل نامقل

 لدلد ليكيق نجا نكي مه /انتقو, هتيغن ىف: نابقل ىجيف كبل

 روسنلا نيب نم اعقاو !ذبل همسن ىأار لبخل ىلإ ىهتنا املف

 تيرع عطتسي ملف ضهنيل دبل بهذف دبل ضهنأ هادانف

 ©) 2 ]1دع., '1ه هزم. ىنطعا. 6) 2 ]وعر "اه ناضراعلا ءاقبو

 )ع ناصراعدا العدا عز 8 كا 11 ةنيعير 62 ةنيعلا 2) ١23 كيل

 2) 0207 64023 6غ 2: 560:05 6 ماق 21 رظنيل. رك) 65 ةغر

 اموهور (0 انوهو , 116 ءا1212 15 ©000عا2, هان 110 (02 ءأن 1 1561121



 زنك

 3 انرطمم ضراع اذه اولقو اهب !ورشبتسا اهوار اًملو ثيغملا هل

 ُباَذَع اًهبف جير هب ٌمتَلَجْعَتسأ اَم وف لب قتلا

 ناكف هب ترمأ ءئش لك ىل ءاهير ٍرْمَأب هىش لك رمت ميل

 نم ةأرما نوركذي اميف حير اهنأ فرعو اهيف ام رصبا نئم لوأ

 هتقعص رث تحاص اهيف ام 4تنيبت امل ددهم اهل لاقي داع

 ءاهيف اًكير تيار تيلق ددهم اي تيار اذ ام اولق تقافأ املف

 عبس #يلع هللا اهبكسف اهنودوقي لاجر اهماما رانلا بهشك

 ملف ةيثادلا موسحلاو ريدللا لاق امك اًموسح مايا ةينامثو لايل

 دعم نمو ركُذ اميف دوه لوتعاف كله الأ اًدحا داع نم عّدَت

 هنيلت ام الا 2اهنم دعم نمو هبيصي ام ىةريظحح ىف نينموملا نم

 نيب ام نعطلاب داع نم رمتل اهناو سفنالا ٌلتلتو دولت هيلع

 ياحب كلا مزج افا قيخَو جرو ةراججعأب هغمدتو ضرالاو ءامهسلا

 ذأ هدنع مه انيبق هيلع اولونف 2ةيباو ركب نب ةيواعمب ورم
 باصم نم :ةثلاث ”#*ءاسم ةرمقم ةلجل ىف هل ةقان كح لثجرا لبقا

 ؛5 جتقراف لق. هباكاو ادوه 5 نيأف اولاقف بشل مهربخاف داع

 مكب ةنبا ةليزع تلاقف /جتكح اميف اوكش جنأكف رجلا لحاسب
 ركب نب ةيواعم ئخا نبا «رفغي نب بوثمو* ةكم برو قدص

 دعس نب دترمل ملعا هللاو نويعزي اميف لق ناك كفو 27 عم

 2) 0سم 15. ”2) 09.2001 لي. 2) ظمتب 467 76

 2) © تشتبكو 2 تندسو (3 .نتتيبد (810). 6) 08: (3 7

 رك 117 502169 75772 2101 /) 51. ج.يرلا نمر

 ا هزدان] 2) ( ملباو. 2) 8 ءمصل.و (نه3 ع 28 ةهظقنو

 105 ىبشمو (© ىبسم. 0 08 مهنزح. 7) 1 رفعي.
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 ارا

 هللا اوعدي نأ لبق اهب مهكردأ ىتح ةيواعم لونم نم دعس

 نفو اهبو هللا وحي مق 8يلا ىهتنا الف «دل اوجرخ امم ءىشب
 او ىدحو ل ىنطعأ مهللا لاقف نوعدي اوعينجأ لق داع

 ريع نبأ ليق؛ ناكو داع دقو ذي كوعحي ايم ءيش ىف ىلخحدت
 ء لعجأو كلاس ام اليق طعأ مهللا نع كفو لقو داع كفو 5 سأرت

 داع نب نامقل داع كفو نع فلخت ناك دقو هلوس عم انلوس

 ىنا مهللا لاق غتوعد نم أاوغرف اذا ىتح داع ديس ناكو

 [شنان .انكلس/ نق انف  انقشاف انداص نوف ناك. .ىإ انهلا اي اعذ

 0 كان هافات 2 دوو, ارجو ءاشيب انلف“ تئاحس-# هللا دم

 لاقف باحسلا !ذه نم كموقو كسفنل مخآ ليق اي باحسلا

 هادانف ام باحسلا رثكا اهناذ ءاذوسلا ةباحسلا « ثرتخا ىف
2 

 ءادحا داع نم ىقبت ال ءادّدمر ادامر ترتخخا دانم

 ةيذوللا ىنب الا «!كمف هتلعج الا «1دلو الو كرتت اكلاو ال

 ةليزه نب ليزع نب لازه نب ميقل ونب ةيذوللا ونبو «/ىدهملا ؛5
 عضراب داع عم اونوكي مف هلاوخا عم ةكمب اناكس اوناك ركب ذنبا

 قاسو «داع نم اوقب نيذلا علسن نم ناك نمو ةرخآلا داع جاف

 لاقي مهل داو نم هيلع ىتجرخ ىتح داع ىلا ةيقنلا نم اهيف

 5 طد 2يلزل 170) 2 سرارشع ندد 6 سدأر زتع نم: 12 نب

 داع سأر كفو ا 6 انطعأو. 2) 02 ءغ © 30دنصغ هل.

 © "آه تذخا. /) 5 !دهمملا. م) 2, © « 15 يخب



 زازخلب

 ندو ءءء همم 61009 فخ

 امانهتإلا 0 00 كالا اييف 0 امس :

 موقلا عمس املف _ هب مهتنغ رعشلا كلذ ةيواعم لق املف

 نوذوغتي مكموق مكتعب امنأ موق اي ضعبل مهضعب لاق هب اتّنغ ام

 د سس سك كحل 0

 را ا ا رهظاف متيقس هيلا

 دق هنأ فرعو هلويق عمم نيح ركب نب ةيواعم لاخ ىربيخأ

 10 هب نمأو دوم نيد عبن

 َقوَضْمف نم كبفلو مسك ىوذ 0ك نم كناف دعس ابآ

 نيرش امل نيلعاف انسلو اَنيقُب ام كعيطن | يلا اكلت

 د دع

 نرفجعلاو 1 قششح ءاذاو < ٌلسرو ةاكفر ىيد كرتنل انرمانأ

 نوه 2 ىضحا عبشتو .ىار" ىوك ما دكاعاللا نتيداولا

 ,ىد ةيواعمل لق مث *مهنم /دوبعلاو داع نم لئابق ضو لمرو 'دفرو

 نمدقي الخ دعس نب كتثرم انع اسبحا ركب ىديباو ركب نبأ

 ىلا اوجرخ مث اننيد كرتو دوم نيد عبتا لق هنان ةكم انعم

 نب 2دترم يرمخ ةكم ىلآ اولو املف داعل اهب نوقستسي ةكم

 2) ا 01 255 6) 2 طقثع ء( لعاط0ع كمر 62-

 لقرو 50377. لفور. ) ( طقع تأ 220 لمزو 038 لمروو 0100

 معاتم 77185286. 4) 1 دىصولاو, 2020 لكيصرو, ) 27 موق /) 2

 ]140 دونعلاور 50212 دويعلاوز 1683 56033. ى) 09 5. م., 0 ءا "لص

 هنياور 1س63 12 هيباو. /2) 02. 12. 2) لد أ (ن انطاوانع (ءاتقتت

 511212) ديزمو 82ع2. دترمز 115401 نأ 22



 م

 ناتنيق ناتدارلل مهينغتو رمثل نوبرشي ارهش هدنع اوماقأ «ركب

 ىأر اماف ارهش مهماقمو ارهش مهريسم ناكو ركب نب ةيواعمل

 نوثوغتي 2 مهموق مهتعب لقو* مهماقم لوط ركب نب ةيواعم
 كله لاقف هيلع كلذ فش مهباصا ىذلا ءالبلا نم ءمهب

 ىلع نولزان ىفيض مو ىدنع نوميقم ءالوهو ىراهصاو ىلاوخأ 5

 ام ىلأ يورخلب مهرمآ نأ ىحتسا مهب عنصا فيك ىردا ام هللاو

 كله ىقو ىدنع مهماقع ىّنم قيض هنا اوتظيف هيلا اوتعب

 نم كلذ اكشف لاق امك وأ اًشطعو ءادهج مهموق نم عءارو نم

 نوردي ال هب مهينغن ارعش لق اتلاقن نيتدارلل هيتنيق للا مرمأ

 اتراششأ نيبح ركب ىب ةيواعم لاقف مهكرك نا كلذ لعل هلق نما

 اَماَمَع /انيقسُي هللا لعل رك د ةامكلو
 60ه م

 طا وخل لبر انتج اء كنك + اناعا نأ داع 2 نق

 امالغلا الو ريبللا خيشلا هب اة قنا

 / امايع مهءاسن تاويل لقف ريكب مف واكبن تشكناك كفو 45

 اماهس ىداعل ىشحت الو أراهج مهينانأ ٌشحولا ناو

 ©6] ©1002 6) 02. "طل 672 مهل. مز © ملا

 .' رهاظ ىلأ جورب« 2ك ةناسدحلا 2/42( 14) انحجصير
 0 ع ظدتلط. 20 101. 7) 75. 70ه انغ 1:عععمأ1ز 1135:0015 111
 207 انوطمي. ى) 2 اوجييو 6 عوام وجرت, 838. ٠ اوجرن

 (51) 1 (315. 5م2عمعع» 87) © 638, ءأ 110773111 (115.

 2795) 0:2 0 5هعاط25810 1-21 ةمعاطم م. ايف هجري دم 5

 ادحا اهل وجري سيل ىأ. 7) 516 2, نو «أ "له (ةغ عدم 83812. أ
 5ءاطقت#. هلاك. 1.1.), 5ه0 11ه ذم ممهتتعتطع امايآ خاص انأ ءتوتم

 121581 1.1., 210772111 اماقع.



 م“

 ام طحقلا نم جباصا امل اًداع نأ هنع ةملس اسد لاق كيج

 اوتعبف ملل اوقستسيف ةّكم ىلا !ذفو مكنم اوزهج اولاق مهباصا

 ص نب 7لسع نب .لبزه نب لازم نج-ميقلو ريع نب لبق
 متكي  املسم !ناكو ريغع .ىب دعس نب © دثرمو: ربكالا داع 6 ىببأ

 قوما اخر ىم'ةيواعم لاخر صريبللا ل همالسأ

 7750017 ؟ نلف ع نب ؟.ر/ الق نب داع اج رايس را

 هموق نم طهر دعم موقلا ءالوه نم لجر لَك (قاطنات 1

 ىلع اولون ةّكم اومدق اًملف الجر نيعبس مهدفو ةّدع غلب ىنح

 مهمركاو مهلوناذ مرلل نم اجراخ ةكم رهاظب و ركب ىب ةيواعم

 0 ةيواعم تاخا ركب ةنبأآ # ةليزه تنناكو هرهصو هلاوخا اوناكو

 ميقل دنع #ىربيخل ةنبا ةديلك 2هماو هيبال ركب نبا

 لازه نب ميقل نب ورمبو /لازغ نب ميقل نب كيبع هل تدلوف*

 اوناكف 7 لازه نب ميقل نب ريمعو ”لازغ نب ميقل نب رماعو*
 ةريخالا ١ تاعيدم ©و* كب نب ةيواعم لإ ىتعإ كم ميلاوكا

 روب ةيواعم ىلع داع كفو لزن املف ىوالا داع نم تيقب ىتنلا

 96 سضعو 1ك رتاعو 6 رببع هن 6 رفعو 1 ورمعو احن نك

 ظدتلط. 20 1كم. 1, 75. 70 رثع. 82) 2 لسعر 02 لتنع, © لبعر

 زما2 ليبع, 10 ليثع. 2 004 عا ١ ىبآدصر (02 انطاواتع 10

 4) © كنومورو 5 105 تين 0 ا 6( 1 00 هع 2

 ىرشل تلا هلل كلنا 16 ا 12112/ !(ب2/ 6 ىرسلل ؟.ةرنءر م

 (ةهعواتع هع 14) ىربيشلو 10عمج 22110 5م2عدععتتات2 (آ]). آل. آ1.

 ل 01025 15597 2 ودلف» 2) 00.162 6ريال

 ايوه, 2 دهلدوه. 2) 12 20016: اهماور (0 هذهلك امهمأو هيبال.

 2) 20. 2 66 ل 5006-2 لازه نسب 4 72) (032. 03.

 7) 1ه0ع 2 رماعو 93. 1. 65) (0000. وجو.



 دارت

 اهتليحت لاق هيلا ىغلبم تنا لهف ةجاح هللا ليسر ىكأ ى نأ

 لق دوس تايإر !ذاذ لاق انأ هّنظا رفعج وبا لاق ةنيدملا تمدقف

 بجو ضاعلا نيا ءورعبأ تعبي نا :كيوي“!ولاق' سانلا نأش ام" نلق

 تنذاتساف هلحر لق وأ هلزنم لخدف لق غرف ىتح تسلجن لاق

 له معلص هللا ٍلوسر ىل لاقف تدعقف تلخدف لآق ىل نذاف هيلع

 01 ةربدلا 0 0 3 لاق ءىتن 07 نيبو 0 1

 تلقف 0 5 هللا لوسر اهل نذاف ا 2 كيلا

 نتيبخغ أ: جاح ءانهىدلا ميم نبسبو اننيب لكحل هللا لوسر اب 8

 لاق هللا لوس, اي كرضم رطضت ىياف تلاقو توفوتساو زوجكلا

 رعشا الو هذه تلج افيح تلج ىّرعم اولا امك انا تلق

 لاق نفاع دفاوك نوكأ نأ هلوسرو للاب ذوعا امصخ ىل ةئئاك اهنا

 ركب ىلع لزنف !دفاو اليق اوتعبف اوطحق !داع نأ تلق ثيدخل

 نأ يخت ناتدارل ا هينغتو اًرهش رمل هاقسفرت

 هيداناذ ريسال الو هيواذاك ضيرم حا م ا ىدانف ةرهم لايج

 قون دوس تاباكس هب ترف 1 هدا اما اذا مسا مهللا

 تناكف لاق «!دحا داع نم ىقبث ال *اددمر اًدامر اهّذخ اهنم

 ن3" هيلع لس كك ىنغلب ماك داع دفاوك نكت ال لوقت 85و ةأرملا

 لكأو وبدأ لاق ىيتاخ 8 ىلا ام ردق لا ةللأ لوسر اي ب جيرلا 90

 ىبأ انثدح امك لاق هناف قاحسا نبا اماو « ىنغلب كلذكو

 ©) 08 هكا © ورجل. 85) 0001065 لاق



 مرد

 داع كفو امو معلص هللأ ٍلوسر لاق داع دكفوك نوكأ نأ هللاب ذوعأ

 نم تتعبف تطحق !ذاع نأ تطقس ريبخل ىلع تلق لاق

 خينغتو رمثل مهيقسي ةكم ةيواعم نب ركب ىلع اورف اهل ىقستسي
 ةرهم لابج ىلأ ىتح هدنع نم الجر اوتعب مث ارهش ناتدارإل

 ىىتح اذك ىلا ىهذآ لق تءاج امّلكو لاق تاباحس تعاجن اءدف

 نم علت ال ءادذكمر ادامر اهّدُخ ىدونف ةباحس تعءاج

 لاق <« باذعلا كح هح مههنتكو دهعمسف لاق «]دحإ داع

 ليقاف لق داع ثيدح ىف كاذ دعب ركب وتاأ لق بيرك وبا

 كّمجا مث ىتا مهللا لاقف كعصف ةرهم لابج قاف ماتا ىذلا

 لق نيعسم تك اما ايعتلف بعت بسلام يلا

 عطنا ليفي لعج دخل 8 قووتف لاقر تاباكس ل تا

 داع ىلإ ىبعذا لاق ءادوس ةباحس اهرخآ ترف لق نالف ىنب ىلا

 «ادحا داع نم علت ال «اددمر ادامر اهّذخ اهنم ىدونف لاق

 ركب هركو لق نوبرشي ةيواعم نب ركب دنع موقلاو مهمتكو لق
 ,هماعط ىف مهناو هدتع مهنا لجا نم مهل لوقي نأ ةيواعم ىبا

 اني لاق .ببركر وبا انقكح *  يع مكتو ءانغلا ىف ندكل

 انلك ىوكنلا رذنمل يبا كلشاابم لف متبايح نبال

 لف ىركبلا 5تيويروني ترك نع لتجار. ىىض ل

 تررف معلص هللا لوس ىلا ىمرضمل ىب ءالعلا وكشال نيجرخ

 رمدللا دبع اي تلاقف ميمخ ىنب نم اهب عطقنم زوجت اذاذ ةذيرلاب

 ه) ةزع 000. ةوصمععز 811225 ه6 آد 5آ20): بايثلا. 6) م
 ديز. دععاجص ندم 11م0 '1-فغطقتت 12 ةباغلا كىسأر 1, 2. نر 2

 20م216 هدأ ناسح- نب كيوي نب ثراخل.
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 62 52+ هسا ١ ©6039 كد - 211

 ىِب باذع مكيلع فاح ىسنأ ( نومعو تانجو « نينبو ماعتات

 مل 3 تح اندلع اوس ا 0 عل مهباوج ناكف « ميظع

 امو ةَئيبب انتَبج ام كوه اَي «هل اولقو نيظعاولا نم نكت

 0[ ااسب كلا راجت نع انتبلا ىكراخي نكن

 مهل اوقستسيل !كفو اودفوان اودهج ىتح اتلت نينس رطقلا ركذ

 نك كب ويا ان للك بيرك وبا انقدح ا ام مهتصق نم, ناككف

 ناس نب ثراشأ ندع لككلو ا ندع 0 لاق نكح

 8لبولاب ةأرماب ترسخ معلص هللا لوسر لع 0 لاق ىركبلا

 اهتليحث معن تلق معلص هللأ لوسر ىلأ ىلماح تنا له نلاقف

 معلص هللا لوسر !ذاف دجاسملا تلخدف ةنيدملا تنمدق ىنح

 تلد لك نرتس تيار اذاف تيسلا ةلقتم نالب !ذاو نينملا : لع

 ٍلوسر اي تملقف ىل نذأف هتنذأتساف هتيتا هربنم ىع معلص هللا

 كيلأ اهلجأ نأ ىنتلاس دق ميمت ىنب نم ةأرمأ بابلاب نا هللأ ؛5

 لوسر ىل لق تسلج اًملف تلخدف لاق اهل نَّذتأ لالب اب لق

 تناكو معن تلق ءىش :ميمخ نيبو مكنيب ناك له معلص هللا

 كئلعف مهنيبو اننيب نيد ءانعدلا لعد نأ ثميأر ناف مهياع ةريبدلا

 ىلحتتم تماق لاق هللا لوسر اي كضم رطضت نيباف ةأرملا لوغت لاق

 ايصخ ىلع نينوكت 4كتلجوا تلق لاق ءافيح نلج ىّرعم لثم

 6) ذكمر 217 55 57226-56)/ 12160 لاق 512 0١27

 طقع ءا دمه افتحو (0 افتح, طنت0 افحر (03 515 افيج. ه2) 02,

 616112 تنل وو 12 كتلك



 اند»از

 ميهأربأو سون نيب كاك ىلا" تاوكتالا ريكذ

 95 مالسل !١ اههيَلَع نايك أ ليلخ

 عماستقاو هذلو رماو مَع مون رما نم ناك ام لبق انركذ لق

 نم نكس ةيحان او مهنم فيرف لك نكاسمو هدعب ضرالا

 5لسراف مون دعب لجو زع هللا ىلع انعو اغط نمم ناكو نالبلا
 ناذه هللا مهكلهان مهّيغ ىف اوداقو نبّذكف الوسر مهيلا هللا

 مرأ نب صوع نب داع اهبدحا مون نب ماس نب مرأ نم نايل
 مرأ نب رتاج نب دومث ىاثلاو ىلوالا داع كو .ميون ىب ماس ىبأ

 «ةيراعلا برعلا اوناك مو جون نب ماس نب
 10 داع اماث

 نسب حابز نب هللا دبع نب دوم مهيلا لسرا لجو زع هللا ناف
 لأ نمو جون نسب ماس نسب مرأ نب صوع نب داع نب دلل
 نب دشخنرا نب خلاش نب ىباع وه ادوه نا معزي نم باسنالا

 اهدحال لاقي اهنودبعي ةقلث ناثوا لهأ اوناكو «بون نب ماس

 15 هللا ديحوت ىلا عدف 8 ءابهلا ثلاتللو دومص رخآللو © !كدص

 نم اولاقو هووبّذكف سانلا ملظ كرو هربغ نود ةدابعلاب هدارفأو

 ذا دوع مهظعوف ليلق الأ مهنم دوهب نيب ملف قف انم نشا

 ( نوتبعت يآ 0 لكب 0 ء عل لاقف جنايغط قائلا وداع

 « َنيرابَج متشطب مخشطب اذا 5 مُكَلَعَل عناَصَم َنوُدْحَتَتَو

 90 مك لمَ « نوملعت امي مك ا ىنلا اوقذأو نوُعيطَأو هلل اوقاف

 ©) 0 !اكدضو 2 ىدض. 2) 08, 2 ءا 0 انهلاو 560 ةصتق م. أو

 1. ع4 (ذص ءهدهصصتسع) 023265 ©000. ءايهلا. ) 1501. 26, 75. 2125--



 انا

 م

 مورلاو كرتلاو ثرانخ كولم راصو «لعب مدالوأو نوذيرفأ كلو

 نأ ليقو «تارتلاو ءامدلاب اصعب هضعب ةبلاطمو ةبراحملا ىلا

 بكو نأ ىلا 6 هنيب ىمني دساحتلا لوي رثو ءاضغبلا هل ارهظأ

 قهولا كرتلا تلعتسا كلذ لجأ ىف هقنخت قهوبي هام, اجوط

 اهل لاقي ةنباو < ةيوطساو 4 نادنو امهل لاقي نانبا سريال ناكو

 امهيبأ عم نيتبالا وطو ماس لتقف ر/ كشوخ لاقبو* كرويخ

 نوذيرفا هيف بلغ ىذلا مويلا نأ ليقو * «ةنبالا تيقبو

 مويلا كلذ سانلا ذختاف هاممهم نم ىرهمزور ناك** كاكضلا

 ليقف <2 ناجرهملا هامسو سانلا ىع #كاكضلا ةيلب عافترال ا!ديع

 امرا ةعست هلوط ناكو هكلم ىف اًلداع ًارابج ناك نوذيوفأ ن

 هردص ضرعو # حامرأ ختلت هترجاح ضرعو عاوبأ ذختلت جمر لك *

 كورس لآ نم داوسلاب ىقب ناك نم اعبتي ن 6 هنأو حامرأ ةعبرأ

 عراتأو جمالعأ اكو هوجو هسالع أ 22 0 0

 ت) هدا ةلشح د. )١2 65: عك( 7 12 هنيب ىمتني. 2 د

 نييوافتم. 2) 0 نأديوو 17 نأدبوز 00. كغ 3692. 2

 رادنو. 6 6 يسال 1 ةيبتسأو 09 ةيباتسأوب 0 لاعي

 ةنوطسو و ل : . اهدحالز 600. 51 30 1.1. ةنتوطسأو.

 ا ا ليمصوحح” 0 كينوخ . . كروخو ع كروسصحو 016

 7612 560005١ 6002," 5ر2: 3هو 1 كروح اهل لاقي تنبو

 مكن ١ 2 ل زموهزورد 00 دامرهم همزور 0501550 نمر 01100 7عاتنم 0.

 571. 30 1100116 0 /) ط:2عععلعمأ 13 120ع 2 < * وهم. ن9. 2 2) :ةع-
 6600. دصلع 3* هدم 2. مز 2:2ءعع00. 0ءعواتسغام 12. 7) 02 هه

 طبنلا, 0 طينلا نم دومت, 200. 581. 30, 2. 73 طيقلاو. 2) 00.



 ولوحص كلذ ريسفتو ©نييرايهوقلا نم ةعبس بترو هب كسيتلاو

 دنوابذد نم ةيحان مهنم دكحاو لك رش زمصو بئارم عبس لابخل

 هل لق كاكصضلاب رفظ املف اولق كيلمتلاب هيبش ىلع اهريغو

 ةهلوقل اًركنم نوذيرفا هل لاقف مج كدب ىلتقت ال كاكضلا

 هاذهل اهتردق نيح +كسفن ىف تمظعو كتمه كب تمس كقل

 نوكي نأ نم اردق مظعا ناك هذج نا هيلعاو هيف اهل .كعيطو

 ءهمكج راد قر ناك روثب هلتقي هنا هملعاو دوقلا ىف دل اوفك هلثم

 لاغبلا متنو اهاطتماو ةليفلا لذ نم لوا نوذيرفأ نأ ليقو

 ل اوناكف نيصلاو رْوَك 30 كرننلا ةيحان اجوط كلف

 هنبأ املس كّلمو ءاهب تدلصتا ىتلا ىحاونلا اهيلا عمجو

 طبسو- لعجو كلذ دودج ىف انو ناج ىلاو ةيلاقصلاو .مورلا كتلإ

 نأ دعب 2ثرانُخ اهنوُمسي اوناكو لاباب ميلقا وهو ىاهرماوو ضرالا

 ؛5اعريغو زاجكأأو كنهلاو دنسلا نم هب لصتا ام كلذ ىلإ عمج

 اذهبو هيلا مهبحأ ناكو ةتلثلا هينب نم رغصالا وهو جحرميال

 نيب ةوادعلا تيبشن اًضيا هبو رهشناربا لباب ميلقأ ىمس ببسلا

 ©) 05 نيدرامصوفلا و 86 نيراهوفلا و 1 نيدراهوعلا 5. م.: ءآلع

 10 عانت“ ع5. رايووك» 4 09 هلوقب. ) 10 كسفني. 4) 2

 قايردلاب» 6) 05, ه6 2112 6 1.22 116121 0100116 ك2 61 0 مرسو ذ

 01160 عع 101 ملس ناتددم 11 طقع ءادا1 مدع 1د3 2. ة".ر 1. 3 أ 5

 «0016ععو هدحت عقر 2عوانع دع 110051, طقطعمغر ءالقست 10 10مم 2136-
 1هعج08 ءون. ركز 51غ 6000.5 600. 5012. 30: نيص اهنومسي اوناكو
 لهداغب: 21:0 اغب ]36. 111, 8ث, 1. 9 رغب. م اهرباعو.

 /) 2١ ثرايخ, 02 ترانح, 720 ثرابح, 13 تابنخو ( ترايت.
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 ةيدامرلا رقبلا بحاص هريسفتو ©واكربك نايفثا ىبا ضيبلا رقبلا

 « ناعطقلاو 0 نم برض لك هريسفتو 5 نيمر نايفتا ىسبأ

 لذا نناويردل أ ليعوا دبشلا مج نب يحرق 0 أ

 اهنا ةييللا* ريسفتو نوذيرفا ىك هل ليقف ةييللاب ىمس نم
 نولخال ما هزملا نا ىبب ناتعي ىتاجور لاقي امك 00 ىنعمب 5

 «ر/ لخدلا بلاط ىأ ىك ىنعم نأ ليقو ةيناحوولاب لصتي كون

 نوذيرفا ىشغت ءاهبلا ناو ءاهبلا نم ىك نأ مهضعب معزبو

 الجر ناك هنا سرفلا نم مجحلا ركذتو «كاكضلا لتق منيح

 ناي رجلا نراك هئامعا ريتك ناو ابر اههب اييسو اًميسج

 2 قاوعلا جريأ هنبأ كلم ناو را هسأر نراك زوج 0

 كلم ,ىف ةلخاد :يرسنا مايا ناوا هتايحج ىف © ناك اهيحاونو

 2امل هنأو نادلبلا ىف لقنتو اهلك ميلقالا كلم هناو نوذيرفا

 ”اكاكو وللا نرخ ١ نو داخل ١ نحت لق كلملا هوي هريس لع سلج

 مرماف سانلا ظعو رث هبازرحاو ناطيشلل نوعماقلا كاكضلل

 ركشلا ىلع مهتاحو مهنيب ريثل لذبو قمل ىطاعتو فصانتلاب ؛5

 91 واك 0 81120. 2. ببر 1١ 9 أرين رف. 6) 1 نيبمزو

 0 بمر ظلم 1.1. رون كمر. © (هدز., 2 ناوطعلاو, نه

 نافطقلاو و 10 نيعطقلاو. 2) 1 سوو هس و 0 تاسورسقملو 0

 بسورفنت و 6 تسورفمدر 1210 11 ىنشغرفنو. 6 12 ري 6

 ا 505. 30: نييك وه امنأ ىبك و ربيسفت نأ مهضعب لآقو

 لخدلا بلاط هريسفتو. مى) 08 نيحو. #) نه 0

 18 ه6 18 هزرح . .زوحلاب. ْ 2( 0 ع[ قارسعسلاب يا

 ناكو. 2 ل ططات 20 لذع علوا ق + نومسملا مو.ةلأ عجسبر ع0

 لاقو ىكلم موب 12( 032 ها لم ا



 انفي

 مرسل برغملا ةيحانو مورلا تراصف اًمهس فخاف مهنم دحاو لك

 قارعلا يرسيا وهو ثلاثلل تراصو يوطل نيصلاو كرتلا تراصو

 جرياب بثوف نوذيرفا تامو هيلا ريرسلاو ياتلا عفدف دنهلاو

 سرفلاو ©لاق «ةنس ةثامثلث امهنيب ضرالا اكلمو هالتقف هاوخأ

 6 ملم لافتا "نمشي ميلك 'ةرفبا؟وريمكما قول د13 0

 مهدالوأ نقع :كاكتضلا : نم افرخ""كلذ اولعف اهو ولذا نشا:

 هكلم ىلع كاكضلا بلغي مهضعب ناب مهدنع تدنال ةياورل

 ناكف اهوبقتل باقلاب نوزيميو نوفرعي اوناكو مج "را هنم كردبو

 نايغثاو خلا رقبلا بحاص نايفثتا مهنم دكحاولا لاقي

 ؛0 نوذيرفأ وهو ءاذللا: رقبلا بحاص نايفتاو قّلبلا رقبلا بحاص

 نايفثأ ىبا* ريثللا رقبلا بحاص هريسفتو /واكرب نايفثأ ىبا
 2 واكرهس نايفتا ىبا 2 دايلل رقبلا بحاص هريسفتو ىواككين

 هلماشمم ناكر وج :نايقما "نيا دظحلا*ناياللا دبل "يتسلل
 نيمحا“ نايفكأ نبا نيحرلا “ريح ا 2 1لب سلاف ل

 ؛ة هريسفتو 7:واك هايس نايقثا ىبأ رفصلا رقبلا بحاص هريسفتو 7واك

 بحاص هريسفتو 7 واك ثلذكيبسأ نايفثأ نبأ * دولا رقبلا بحاص

 2) 08 هت. 8) 1غعتض. ) 02 نابعيأ 5. م., 2 2000 نابعثأر

 00 نابيعتأ. 4 10 0 12 راتبو 09 راش مهن. هز لم

 ىذك. 726 فاكون» 22 فاكود. 32 ط1 010 واك لِبتو 6

 واتكلم 05 ع 2 022.11 77) 057 062 662. 2) اظنع 60

 2 © 10 واكوشر © واكوس 4) 02 نيكت ىذلا, > ىتلا
 نوكت“ 2 100 همز. و 1 واك دشخحا و 1 واك لكشخا و 0 لديشخا

 واك, 08 فاك تشحا. 27) 18 واك هايشرو .(' وك هابشو 028 هواس
 تواكر 2 022. واك. 7) (' ولك دايسأ, (03 واك دسار 158 1366 انكواتع

 30 ضيبلا هنن



 لاق

 0 ةاحشلا وع اريباك فو ةموك -ىلا لسرأ .ناك ,ءامنا
 ههنا كلذو اهركاذ انا ىتلا ةبسنلا هنوبسني عهناف سزفلا اماذ

 هلنق ىذلا كللا 6ذاش مج كلو نم نوذي مفأ نأ نووي

 اد ادا هديب ناو لبق هرما نما انيب :نق: ام ىلع قاهذزالا

 بئاسلا نب لنيحتا نب ماشه ىع تتلدح دقو ««ءابأ ةرشعو

 ء«دلوم ناكو هدلو نم عساتلا هنا نوعريو لق كاكضلا لبق

 كلمو هقثواف هذخان كاكضلا ٌلؤنم درو ىتح خ دنوابندب

 فاّضنالاو هللا ةدابعب سانلا رمأو مئاظملا درو ةنس ىتقام

 نيضرالا , نم سانا بصغ .كاكصلا © ناك ام ىلا* رظنو ناسحالاو م

 هفقو هناذ الها هل ىجج رث ام الا هلهأ ىلح هلك كلذ ٌدرف اهريغو

 ىققاوصلا ىمس نم لوأ هنا لاقيو لاق ةماعلاو نيكاسملا ىلع

 مسا نينب ةثلث هل ناك هناو موكانلاو بطلا ىف وظن ىم .لوأو

 اخ ,نوديزفا نأو / جريا ثلاثلاو ء يوط ىناثلاو ميس ربكالا

 هكلم مسقف ضعب ىلع ٍهضعب ىغبي نأو ونب قفتي ال نأ:

 رسماو اهيلع مءامسا بنتك ىماهس ىف كلذ لعجو انالثأ مهنيب

 مون ىدي ىلع كاكضلا كاله ناك لق هنأ هنع تركذ نم لوق
 لأ هموق ىلأ لسرأ نيح.

 ©6) 1 ا (( هده ر >7. ةصت0أ.. م1266ع0). . 2) 22 راشر 12 © (ن

 فاكم) ط داس. ( ء) ل هلوفسم. 4) 0م. 1ه.- 2) 15 انط1وتنع

 د (95 661 رودط 6 محمد ةعرمع] ءوطز عاو22 15م. خس

 13 185 زوم 141210: 7-11 [ةكار لشكر 1 نا جيوبسط. رز جرسجأ و

 220 1. 7 جوعأرد 1111 جم بأ 62: اا حرمأ 63 هنت ها وتو

 12150 0 111 25ه 100 5 11612201:2615 ءغ 113.-

 520010 11, 116 ءغ 10510 جرب 16ععزن1م ميز 012 09 2 ل



 اناا

 رمع ناكو ةنس نورشعو عبس روحان ممع نم ىبضم ام دعب

 ميعاربا خراتل كلوو ةنس نيبعبراو اًينامثو نيتثام هلك روحان

 ةنس نوعبسو عستو ةنس فلا ميعاربا كلومو نافوطلا نيب ناكو

 ميعاربا كلومو نافوطلا نيب ناك لوقي باتللا لأ ضعب ناكو
 ةفلخ دعب كلذو ةنس نوتسو ©ثلتو ةنس انثامو ةنس فلا

 قالو «ذنس نيتلثو عبسو ةنس ةئامثلثو فالآ ةتلثب مدآ

 كلوف برعي نب ة َبِحْشَي برعي كلوف برعي رباع نب ناطحقل

 © ابس رو 5 نب ا ءابس نب ورمعو * ابس نبأ

 0 نب ىدع ابس يودع دي 7  ةلماعو ابنه ل رو

 © ىدع ىب ماذجو ىدغ نب /يمخكل ىدع كلوف ورمع

 رهق ىذلا نوذيرفا وه اًحون نأ سرغفلا قاسن ضعب معز كقو

 نيئرقلا وذ وه نوذيرفا نأ مهضعب معزو هكلم هبلسو قاهدزالا

 هللا ركذ ىذلا عبسلا ىوتبب هل ىنضق ىذلا مع ميعاربا بحاص

 45 ىف هذركذ امناو «دوأاد ىب ناييلس وه مهضعب لاقو «هباتك ىف

 نأو حون هنأ لاق نمت ٍلوق 2نم هيف تركذ امل عيضوملا اذه

 هتريس ىسحو هلدعو ةثلك هل دالوأ ىف حون ةصقب ةهيبش هنصق

 نأكل كاكضلا كاله نا ليق هناو هدي* ىلع كاكضلا كالهو
. ٍّ . - 2 2 

 احون نأو © تركذ 0 لوق ىف لسرأ نيح * حون دي 2# ىلع

 ©) '1ه انسو .(510).: 4) (نه, 2 عا 0 بحشي. . 6©) 09د 12 61

 4) 0ص. 1ص. ) 02 ةليلعو, © ةكماعو. رك 02 محلا ىر ظع
 <02. 1 نيب هبو 600 نيب (51©) لو 0 عبسلا ربدم كلو 0 عل

 عبسلا ىدب. ) 0م. 12. 2) 2:36660. هده. (ن3 6[ 2. ../6) 0

 12 (0 2051 حون دي ىلع ط2ععم 225غ: ىف لسرأ ناك اًحون نأو
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 منع

 ىلو رت لبق هرما نم انركذ امل كذ اميف بتللا ىف نانيق رمع

 رمع ناكو خةنس نوتلث هريع نم ىضم نأ لعب مباع خلاشل

 غلاف مباعل كلو رث ةنس نيثلتو اًنلثتو ةنس ةئاعبرا هلك لاش

 نس نيعبرأو ةدامع نافوطلا دعي علان كلوم ناكو ناطحق هوبخأو

 ءانبب 4 0 مدهع 8 3 كت دعب د 0 اهلك 5

 0 ا 2 هللا داراف نوقرغي ©الف 58 0-0 7

 كتحو 6 2ددبو هل ةوقلاو لوك مو ١ .٠ مهملعيو مهنظ فلخيو

 اكيراو' نش ةتاعبرا ركيابغ وسع ناكو* ماعلا قرضو < مهعمج

 ةنس نوثلك هريع نم ىضم دقو غلافل اوغرا كلوو ةنس نيثلثو

 ةنس نيقلتو اعسنو نيتنام أاوغرأ رمت ناكو غوراس اوغرل دلو مث

 ىكلوو كنس نيتلتو نينثام غوراس رمع ناكو © ريحان غوراسل ىكلو

 هايس ىذلا * همسا مسالا اذه ناكو هيلع هللا تاولص ميعاربا وبا

 0 0 دامس هنهلأ 00 ىلع اميِق دورمت 006 املف دوسبأ

 الا ل سس درع

 ©) 02 طقطعأ الو نوضفرفتي نام 71 مهذرفو 6 مهدد نأو.

 2 مهلمشو 2 مهرمأ. 0) :ةععع0. هزتم. نو. - 2 ءهغ لعام0ع

7“ 4 00 0 3 : 1 7 9 0000-0 

 جرآت» 2 حرب“ ىر ظطووعععل. هدد. 2ر نصح طقطعأ نآأوب



 لرد

 ىنثدح ١ «معلص ىبنلا نع نيصح نب نارمعو ةرمس نع
 ليعامسا اني لاق ناهّيلا وبا اند لاق 2ىعالكلا راكب نس نارع

 فيلا نب ديعس كا لاق ديعشناا رطعم نس ل

 كثفايو مانو ماس ةتلث دحاو لك دكلوو ةثلت حون كلو لوقي

 5 ثفاي كلوو ريخ ءالوم لك ىفو مورلاو سرافو برعلا ماس كلوق

 ريخ ءالوه نم دحاو ىف سيلو جيوجامو جوجابو ةيلاقصلاو كرنلا

 ء ةعيبر نب ةريص/ نع (لعورو ريابلاو  نادوسلاو طبقلا ماح كلوو

 عقلا عج: ىوسا؛ لك ماك“ قلو /لاوااطيل بك لظحا

 لك ماس كلوو نينيعلا ريغص هجولا ميظع لك ثفاي كلوو

 ,ودعي الأ ماح ىلع سون اعدو لق رعشلا نسح هجولا نسح

 <« هو ىبعتساا ماس قلو :«نلو + ققلإ ام :كتايحو .مهتاذآ هذلوا رعش

 ىضم نأ كعب حونل كلو ماس نا ةيروتلا لحأ معزو
 ىضم نأ دعب ندشخنرا ماسل كلو رق 4 ةنس ةئاهمبخ هريع نم

 اميف ماس رع عيمج ناكف ناتنسو ةنس ةثام ماس رع نم

 ,ةدشخنرا ربع ناكو* نانيق دشخرال ىلو مث ةنس ةثايتس اويعز

 لعب نو كقرال ناقيف "قلوو ةنس نييتلتو اًينامثو ةنس ةئاعبرأ

 خلاش نانيقل ىلو رث* ةنس نوتلثو سمخ هربع نم ىضم نأ

 ةكم ركذي رثو /ةنس نوتلثو عسن هرسع نم ىصضم نأ دعب

 2) "فرز. ”لتضي 15 ااا 02 نعر 22161 25 ةربغم ر

 1م عب نع 7 ةعبسبر ىنأ نسب ةزرز ©5أ 1032013 2. 13-

 213, 0111 65 قع 5ععام77 0113 41112211112 2 نامثع

 ىناسارخل ءاطع (صق. طمع20056 ىنأ نسب) نسب 2) "لد 20014

 نناتانسو. )هذ. 62: 7 ا



 رار

 نب ماس 3 ىشخترا نب رباع ىب غلاف وهو © غلاف ناكو «مأشلا

 انيمس امك حون ىنب نببب ضرالا مسق ىذلا وه حون

 باسنا ىف انفلس 5 نسعو معلص هللا لوسر نع رابخالا امأو

 ةريشب نب - ىتدح ام يع قبل ضرالا يف ف ىتلا ممالا

 نيكس ندع كا نب قلل اكد لك ىارولا هللا قبع ىأ نبا

 ماس معلص هللا لوسر لق لق ةريس نع ىسلمل ىع ةداتق ىع

 ىتدح “4 ننبتل 0 لككوأا ىاذلا ونبأ كو برعلا ونبأ

 نب كيعس انه لاقل حور الب لاق* فورعم نسب و شب ىب مساقلا

 نسع بلاتنج .٠ سد ةرهس ىدع 0 - ةنانق نع ةيورع أ

 1 وبا انتدح ١ «مورلا وبا تفايو مينولا وبا ماحو برعلأ

 نع ماوعلا نسب دايح -انتكنح" لقد ليعم نب نامتع انتدح لاق

 تكل

 كيعس ىتلدح لاق ىنتتلدح لاق < دايز نأ "نب 0 لكلب 5

 ندع تيلنخ اذه فور كفو «9نفاي رص تا كتنفاي طظفحأ

 نسل نع ةدانق ىع كيعس نع / ىلعالا دبع نب* ىلعالإ دبع

 ه) 02 ملاف, 1. 2 038 ©« 2 ىذلا وهو. -45) 15 مشب ىتدح.

 2 69 732 ر كلطنل 42 60 0286:1122: )01221 2 6

 انكصأ , 1028لع2 ركز 12 11: 1. 76153120272 ءاسشف 1: 20

 ى) 03 ثفاي نمر ( ثنفاي قرض 2 م22ععع00. هده. /) 0م.



 ا

 ابصلاو لامشلا ىرج نوفصلا ثفاي ونب لؤنو مهثامس ىف رمقلاو
 ىلخاو اهدرب كشاو مهضرا هللا «ىلخاو ةرقشلاو ةرمكل مهيفو

 مهنال ةيراخل ةعبسلا موكنلا نم ءىت مهقوف ىرجج سيلف عءامس

 رث نوعاطلاب اولتباف نيدقرفلاو ىدللو شعن تانب ندح اوراص

 :مهقحلف 3ثيغم هل لاقي داوب اوكله هيلعذ ركشلاب دع تقحن

 فيلاعلا نتقحأو «برثي - ليبع تقحأو ىّصشلاب ةرهم كعب
 ترتني ىلا مهصعب ندخل ىن ءاعيصأ سيلك 00 005

 ءليسلا لبقات* ةقككلا عضوم اولزنف اليبع اهنم اوجرخاف

 امو رجعاب دومثت تقحو 4ةفحلمل تيمسف مهب بهذف مهفحكتجان

 ؛٠ءاوكلهف ةماميلب سيدجو مسط نتقحنو «مك* اوكلهف هيلي

 ركشلاو ةماميلا نيب ىو اهب /اوكلهف ءرابأ ضراب ميمأ تقخو

 نانأ تتش ماو نمل اهيلع, تيباع تح نيل ميل 000
 نييلا تيمسف ىنميلاب رباع نب ىطقي وني نيعكو ميما نب راباب

 تيمسف ماشلاب ناعنك : ىنب نم موق قو ؛اهيلا اونمايث ثيدح

 ؛ىنب صضرا اهل لاقي ماشلا ثناكو اهيلا اومءشن ثيح مآشلا

 تناكف اهنع مثوفنو* اهب ٌولتقف ليئارسا ونب تءاج رث ناعنك
 2 عولتقف ليئارسإ ىنب ىلع مورلا 2كتبتو رق, ليكارسا ىبلا ماشلا

 كح اويلخف برعلا "تاك نش مودم خليلق كلا ؛نيارجلا نك[

 ه«) 2515 للحاو. © 83) 15 ع6 ]ةعمل 17, ت51 تيغللا 0006000

 لحس 2) 2226620 012 92041 ء(] الطن ١020 رابو» 060 رابأ.

 7) 11226960. 020:0 م) ظل (اهتع 2712 كيو

 بتو: 2) 1 0



 ا

 رثاسل ليق دومت تكلح املف مرإ «دومتل ليق دع نيكله

 ليابب 2و مالسألا ىلع ناك .ءالوه لكف طبنلا : ه8ف نامرأ . مرا .ىب

 جون نب ماخ نب ناعنك نب شوك نب دورمن مهكلم ىنح
 ةينايرسلا مهمالكو ةاوسماف اولعفف ناثوالا ةدابع ىلا مهاعدف

 مالك مهضعي فرعي ال لعجت مهتنسلا هللا ليلب ىقو اوحبصأ ثق

 ةينابقأ ماح ىبلو اناسلا رشع ةينامك ماس .ىدبل 'راصف_ صعب

 داع ةيبرعلا هللا مهفف اناسل نوتلتو ةتس كثفاب ىنبلو اناسل رشع

 نسب نطقي ىنبو ميماو مسطو فيلعو سيدجو دومتو ٌليبعو

 دقع ىذلا ناكو حون نب ماس نب دشخنرا نب ملاش نب وباع

 ىنثدح اميف جون ناكو حون .ىب ءرظانوب لبابب ةيولالا مهل 0
 ندع قل قريخا لاقر ماع, قربا لاق, نيعس نيا امد لاق ثراخل

 هل تدلوف ليباق ىنب نم ةأرمأ بووت .سابع نبأ .نع ملاص ىا

 نولعم اهل لاقي # قرشملاب ةنيدب هدلوف ,ظانوب هامسف امالغ

 ا ا را فس قدا اسر لوف ء اييمش
 باتنلاو ةوبنلا هللا لعجو ءاشلا .ىلا .نىميلا نيب امم رحلا_كادو

 بونكلا ىرج ماح ونب لؤنو * مهيف ضايبلاو ةمدألاو لامإلو

 دأ ا ينال ليججو م نادلا ةةيحاتلا كيلعت لاقيوب نويجلاو

 ىف لعجو نوعاطلا مهنع عفرو مثءامسو مثدالب رسعاو اًليلق اًصايبو

 سمشلا ترجو لخنلاو 2 فاغلاو م تكلل كارالأو لثألا مهضرأ

 <) © 20016 نومتر و1100 تتح ا3طاتك ©0010. هدصتقأ. 2) 02 اونماث,

 2) ]1 01 رطابوت , 0 تا 6 رطاتود, |. 13 ىطايود. 4) نو ءه؛ ' 1م

 قرشمل ا. 26 ,بنلعم عم كلعمر هك نونلعمز 311101: 12 طاح

 اداحتت 0ع مانو 500 0 0و ه2 ضر ا ىز 012. (نهب عع 2 (؟ن1غ

 كرك , مد رزهالزب + كل 2 .بتانعلاوو. 2 9 2) 0000. فاعلاو.



 أم

 نبأ توصى ا ا ا لا دشخترا ىب جلاش نبا

 نجد نك :ناطخ توسل طع يس ا ا
 هبسن نم لوق ىف حون نب ماس نب-دشخفرا نب 2 جلاش
 نب روسان نب ء سوس نب سراف ونب سسرفلاو .« ليعاصسا ريغ لأ

 وه نب ماس نب مرأ نب شام نب طيبن ونب طبنلاو <ون نب ماس

 ىب ماس نب مرأ نب شام كلو نم لاعلاو ةريزدل لعأو كو

 نب ماس نب ذول ونب ميماو مسطو بيرع وهو فيلو < سون

 نب 2اليبث ونب مو ربربلا هنمو ةقلاعلا وبا وه:قيلعو «ىون

 نيب ماس نك قودلا وك تقيل و

 ٠ نب سيق نب شيقيرف ونب امهناث ةماتكو ةجاهنص الخ ام يون

 نيك هييرغلبا للك ىبتلزا#ب زيلع نأ افياش دلل لا

 كومتو ةيزاغلا |ترعلا" جلو كل كاكفتي) ناكم نير 1
 ليبعو دكاعو “ سون نب ماس نب مرأ نب يرداع انبأ سيدجو

 نحا1 7 ئطنلا ودب (موزلاو وف نجح مانا نبا ا" نت حا
 رن ماح نب ناعنك نب شوك نبأ دورمو <ون نب ثايب نب نانوب

 ناجرلا ليلخ ميعاربا بحاص وو لباب بحاص وهو يون نبأ

 املف مرا تع رهد ىف داعل لاقي ناكو لق «دهيلع هللا ىلص

 6)| 2226260: نتن, 00 '2) 01 927 2 سرمث» 1 سرب, 6

 سريب, 15 شريب ىب مسطونب. ) 1 اليمث(), © اليمنتو 0
 تامما 9 ةدلبهت 50 ترو لازال لكئ11910: 112 1 17-1 121 تا52)

 186طزئد لوا]| نمر 15 ةييقلا 08) 10 سرام 1م عغ1: لكان ان 26ععمزا

 رز نو ءغ 7 (ةنعص 1. آكط.) ناراقو © نارام. م) 08 وباجو 0 رهاج

 1 وباعو 1 رئاجز 1ع متاغ 116م: ,٠ 21 دصا1ق 1 12 7

 ا 6 ىطعلا), 5 ىطينلا(ا) ٍض ىطنل(), 14 1, مر 1 1 ىطنل.



 اثم

 كلو نمو «شريتو © مشامو © لابهتو < ناويو 0 ىادومو © ععومو

 شام كلو نمو روّكلاو كرنلا شريت كلو نمو سراف كولم رماج

 ف نضوأ ا! فرش قل و جوجامو .جوجاإب ععيم كلو نمو «ر/ نابشالا

 ىف اوناك نابشالاو «ناجربو ةبلاقصلا ناوي دلو نمو روشلو كرنلا

 صيعلا كلو نم عقو نم اهب عقي نأ لبق مورلا ضراب ميدقلا و

 ثفابو ماخحو ماس ةئلتلا ءالبف نم (قيرف لك سصقو ؛ #ميغو

 ش 8اهنع ريغ أوعفدو اهونكسف اًضرأ

 نال 6 لق عسا ىبا قبح اند لق ,نمخع نب فرامل ,ىكدح

 نابع نبال, نك ءاصا  ىاءرحا ةيبا + عا بكاشلا+ ني. نم :خبا

 لعأو كموقو ىدسوبم اي كنأ مع ىسوم ننزل ةلل) ىسحوأ لاق 0

 30 2 حوبذ 52 ماس ىلو نم ىكنسلاو دنهلاو طينلاو سيفلاو برعلاو

 نب ماشه ان لاق كعس نب نيك اسال ثرامللا ىنتتدح

 نعبا نطقي “نب 2 نيود ونب كنسلاو دنهلا لاق هيبا ىع لمح

 0 ا ا لاا نر اعا ىب دعم
 وباع ىب ىنطقي ىب ايس نب رباع ىبأ 7 مرذه دهسا جو دنبلا

 2( غعوصو 1ع. غغوم ” 8) لد ىلأروصو د 09 ©« 7 ىراومور

 8 كرابموز مدلل ىأدومر, و012 د 1ساغعص 01611 ع [ططد

 11 ىاذام ©*016ءم ت) © زاعور 11 ناونوز هلك 02 60

 ناوسبو 0 2( 0 ابشو , 1 ايبتو 1 نانونوو 062 ناببتو (5دم).

 6 0 60 حسشامو 72٠١( 7/0 اك راتسالا# 1 راشالاو.

 ىز 1ص ضرالا قرش. /) ل ماسلا. 7)2 ©يف .(8لا عن 01

 نيتود اونبر 17 نيقونب, 1ه نيفوت اونبر 0 ريقوباونب, 14 1, ه«
 226 رسمقون. 2) نه ©« 7 مددع».



 ادا

 رصخآلا ىّمسو همايا ىف تلبلبت ىسلالاو تمسق ضرالا نال

 ماع نب ناطحق انبا ناطقيو برعي ناطحقل كلوف ناطخكق

 نميلا كلم نم لوا ناطحق ناكو نميلا-ضرا الزنف جلاش ىبا

 َكنلْدَو :كبلملل لاقيبأ ناك امك ىعللا تيباب هيلع ملس نم لوأو

 ةاروخحان غوراسل كلوو غوراس اوغرال ىلوو اوغرا وباع نب غلاغل

 ميعاربأ مرات ىلوو رزآ ةيبرعلاب همساو خرات اروحاتل دلو

 ناكر ىشحترا نب: ؛دوزم ءايقيا .ليهكت الل ىلوإلا#“ يلع ادللا ! تارزش

 سيدجو مسط ماس ىب ذوالل كلوو «رجحلا ةيحانب ةلونم

 لواكو قولا ىبب فيليع .اضنيا "قوالل -نلوؤ «ةماميلا امهلزنم ناكو

 :» تناك مهنف ماشلاب هلو ضعب فحلو ةكم فانكاو مر هلؤنم

 ميمأ اضيأ ذوالل كلوو «رصمب ةنعارفلا قيلاعلا نمو قيلاعلا

 رماج ىلإ مهضعب عونف كلولا ريتك ناكو ماس ىب وال نسبا

 ناكو مرآ نب نيوع* ماس نب مرال كلوو «قرشملاب ثفاي نبا
 اح امأو. .' .« طوع ىب «داع>صوعل ؛دلوو .فاقحألا هلزنمم

 دلو نف ناعنكو طوقو 2 ميارصمو شوك هل دلو جون ىوبأ

 نب شوك نب دورمن وهو لبابب ناك ىذلا ربجتملا دورغ شوك

 برغم لاو قرشملا نم لحاوسلاب ماح كلو ةيقب تراصو ماخح

 ظبقلا ىبلو ميارصم نا لاقيو لاق «نارقو ةشبكلاو ةبينلاو

 نأو اهلونف كنهلاو © دنسلا ضرا ىلآ راص اطوق نأو ربيربلاو

 « رماج هل دلوف سون ىب ثفاي امأو هدو نم اهلحأ

 2) 1 طغقم عاملي هزم بينك 2 ث) 12 مارصمو. 0 طوق (2

 5ء0ع] 2ععاأع طوق. 2) 02.



 لال

 ذوالو كشختراو نوشاو ميلعو «رباع ماسل نلوف لق «قنم

 لسرلاو ءايبنالا نشحترا كلو نف لق «ةذكمب هماقم ناكو مرأو

 ثنفاي كلو نمو «« صمب ةنعارفلاو اهلك برعلاو سانلا رايخو

 سوفلاو مهريغو روصلاو كرتلا نم اهلك مجاعالا كولم يوت نأ

 ردورلا نب رايريش نبا دخت ةنم كيم نم رخآ نيذلاة

 ا ا هرقل كلاب نور تيويج لإ :ىهتني هبستو
 أوعون هتوخأ نم هدريغو سون ىب ماس نب نوال للو نم اموضف

 ىنام غنم ناو هكلمو هتعن ىف رماج مهلخداف اذه رماج ىلا

 وهو لق ديلأ ةيناما فويسلا بسنت ىنلا وهو ثفاي ىبا

 نب خدورملو) نب ءرصشلب لئاق 7 ىذوام لا شريك نأ لاقي ىنلا

 ةشبحلاو ةبونلا حون نب ماح كلو نمو لق «هدلو نم رصن نيخب

 لاق برغم لاو قرشملا ىف لحاوسلا لعاو ىتسلاو دنهلاو نآوسَفو

 قشخرال ىلوو لات !« مخ . نب .نشوك ني 4 دووم وهو .نورم . مهنمد

 ليق ىنلا وهو ةيروتلا ىف هل مكذ الو :نانيق هنبا ماس نبا
 امحاس ناك هنال ةلونملا بتللا ىف ركذي نا قحتسي رل هنأ 5

 نب دشخنترا ىلع ةيروتلا ىف ديلاوملا تقيسف املا هسفن ىمسو
 ركذي نأ ريغ نم دشخنرا نب نانيق نب جلاش ىلع رث ماس
 هنا خلاش ىف ليقو لق كلذ نم ركُذ امل بسنلا ىف نانيق

 دلوو رباع خلاشل ىلوو نانيقل دلو نم دشخرا نب علاش
 6 2 7 | 5 6-50 1 عدلا

 كلذب ىهس امتأو مدس ةيبرعلاب دانعمو علت اهدحأ نانبأ رباعت 0

 ©) © كه« هم رباغر ةصظهر 1. 29 © آموإ يباع. 65) 2 ىناملا., ياهلا ا

 له ىئئوالا.. < طه رصشلتو آ يصسلبو 2 مهشلب. 2) 2 111- :
 رابارا ل

 0116 ذو متر . "13 5012121101165
 هيض“ | دهر



 اأن

 نوملكتي ابمع اموق أوناكو را نسب سيدجو تاع نب كدومت

 برعلا ممالا هذهل لوقت برعلا تناكف «ىرصملا ناسللا !ذهب

 ليعامسا ىتنبل نولوقيو هيلع اولبج ىذلا غناسل هنال ةبراعلا

 ممالا هذه ناسلب اومّلكت امنأ هنال ةبرعتملا برعلا ميهاربا نبا

 5 مسأجو ميمهأو فقيلاعلاو دومهتو داعن عرهظأ نيب اونكس ئنويصح

 تومرَصَح ىلا لمرلا هذهب دا تناكف برعلا © مسطو سيدجو

 امو ةماميلاب هعم اوناكف مسطب سيدج تقحو هلوح امو ىَرقلا

 مساج .تنكسو وج كاذذا ةماييلا مساو نيركلا ىلا اهلوح

 احد احون نأ قاحشا نبأ ريغ لقو»  ه«اهب اوناكف نامع

 نكي ناب تنفايبل اعدو هدلو نم لسرلاو ءايبنالا نكي ناب ماسل

 اعدو ماس ىلع كلذ ىف همّدقو ثفايل ءاعدلاب ؟دبو هدلو نم كولملا

 «ثفايو ماسس كلول «ء أد ببع هدلو نوكيو هنول 0 ريغتي نإب ماح ىلع

 نإب هل اهلف كتلذ دعب ماح  ىلغ قر هنا 'بتللا ق ركذو لاق

 (8 ماحلا نسب” نقولك «خبلو كلو" نما عنو هيكل .قلاوقارلا لذ

 ءدلولا كلو نم ةذع نأ كلذو حون نب ثفاي نب رماجو

 ةدعل :اعدق. هبلصلا لدلو :همدخ امك ةكرخف رك اكون اوقف

0 

 منال 015 ءعموصأع طموعع ءصاتتتع7عأ 3005: ضصوع نب دايخ

 ى نب ماس ىب مرأ نبا عمه امم مت زغب 1: هم 2 لبخلا

 12 ليبقعو , 202 لبنعو.
 2( 000 ىرصلملا. 0( 06 ميغا 6( 6 ليببع هدللو نم“ 2

 هيوخا. 26 2 هدلو كلو. ر/ك.2 مالسلا ةشئاح ىف وقح, 4
 (02[ة55ع ع 2063 12318. 011152 ء5أ 12 انأ 20 احون اوقحأ 2052 0-

 املا) 1121 خيشاح ىف دوفاحأ 6«( هيلع 32ع مالسلا هع



 اك

 مغ

 ىنكاس اوناكو ©«مقرالا دهسا ءاميتب مهنم زاجكا نكلم ناكو مهنم

 ىح مخض نب 7 دبع ونب فئاطلا ىنكاس ناكو .كلذ عم دج

 مون نيب ماس نب نوال نب ميما ونب ناكو لق لوالا ند

 ء اوليرو اهب اورتك كق اوناكو جلاع لمر لمرلا ضراب راجو لف

 اوكلهف اهوباصأ ةيصعم نم 587 لجو رع هللا :نم مهتنباصان

 000 الا يل كان دلل 0 ةيقب رينم تع
 اوليرو اهب اورثك ىق اهلوح امو ةماميلا ىكاس ذوال ىب مسط

 ابمع اممق مساجو ميماأو قيلاعلاو مسط تناكف ىنيركلا ىلأ

 0 1 تينا < حمل ناسا يلع اوليج :ىذلا .مهئاسل
 لق «<ىسرافلا ناسللا !ذهب نوملكتي سراف دالبب قرشملا 4لها

 / مرآ نسب رثاغو * مرأ نسب © صوع جون نب ماس نب مرأ كلوو

 ا ني 4 دخلا ىلا نبا طوع تنطق «ما نب لوح

 مرأ نب رتاغ دلوو <صوع ىب #ليبعو [2سصوع ىب دعو*]

 2( 0 وفذالا. - (و ط0. 1. + ىح 1 ىنحر 1 ىدح

 6 [بي ©1100 وانان22 ©026عا4111 51[ 21121122, © 560. (ذبع ونب

00 

 ىح مخاض ىب) 632500514112 م00. 2 2) (03 ء 2 كيبعر 62

 122210. .1١.1 دبع, 13عم6غ 111, كه مكاضلا نب دبع ز 1135001 111

 270 محتض ديع. ) 12 اولمروو 0 ارلحرور كلص هدس. 4) 03 © 0

 ة0لممغ تع. )037512 11606/ ضصوسعت  نك), 0هقن 2 كانت

 20 4 0[ ]اص 10 ا 0 7 م013عا65عنل

 ال5016 20 صوع ىئب رثاع (0 يباعو) 96. | مى) 08 لييخو.

 راااخ ردنا 2066 44 بانع و 12 هم 1761 ىتكتاكقا

 3 ت1لللل1 هكا ءمضلت 11153 عا لفل 12عع' 15386268-411 هَ

 آطت 15طقلع دم. آطص 15210. 1.1. 012غ: ضصوع دلو نسمو

 نكح 6 12101 1252 1221 2361 :ةصا عض عانت معطقتقاا 401:



 مش

 ماس نب فوشاو ماس ىب دكشخرا ارفن هل تدلوف. مدآ نب نيف

 لق ثراخل ىتكدح ١ ال ما هتيوخاو-دشخغرا مال مرآ ىردا

 نع نأ ىقريخأا لق دبح نب ماشه ىربخا لاق ىعس ىبا آس

 5قوس سون كلوب تقاض امل لاق سابع ىبا نع مناص قأ

 تناكو ةارصلاو تارغلا نييب هو اهونيف لباب ىلا اولوحت نينمث

 عضوم :اهياب ناكو ءاضسرف: رشعاىنكا ىف* اضسرف رشع ىنا

 ىتح اهب اورثكف تربع !ذا ةَرسي ةفوللا رسج ىوف مويلا نارود

 10 ماس عب ذوال جكنف «قاكسأ نبأ ثيدح ىلا تيدحلا عجرو

 ناجرجو سيراف هل تدلوف حون نب كثفاي ةنبأ ةكبش حون نبأ

 تقرفت مما مهلك قيلاعلا وبا قيلعف ال ما سرفلا 2 مأل وها

 لهاو زاجكا للفاو نام لماو”ىرشملا لما ناكو دالبلا يف

 15 ىيذلا ماشلاب ةربابلل تناك 4 مهنهو < مهنم مصم لفهأو ماشنلا

 لبا .ناكو رصمب ةنعارفلا تناك مهنمو نويناعنللا مهل لاقي

 ونكاس .اوناكو < مساج نومسي اذها :تهصنما نانعا لقاو نيركلا

 ونبو رحم ونبو ناز نب دعسو /فه ونب مهنم ةنيدملا

 ءاميث لعاو رافغو # لحارو ليدب مهنم دج لاو م قرزالا

 6): 0مم عع(. 18)' كنصن 200367 نم... :ء) 9عونا )2 ١١:2

 01011 عوز. ! نا "كه مساخ 14 مشاج؛ ؟. 12605-177, 017

 1. 25 500. رك) © فلر 08 فخهرم 5106 ونبز 1. 022. مى) 2

 قرزالا سورطم, ]4604 1.1. ليورطم ونيور 0 كن ةماخل 1

 رعطو1 0غ طلو 151 نا 26 ازا 1 لجاأرو لبدي.



 لالر

 ماح ةأرما تناكو نوعزي اميف كرتلاو ةبلاقصلاو جوجامو وجاي

 00 و نا لالا وجة اجعزام تنبأ 6 تالختو كوكا
 ا ا نترك ع ا كاكا تقلع مكآ برا نيك قب حوتتك
 مدل ب يول الا را فلو: ماح - نسب :طوقو ا حوت
 هل تدلوف ثفاي ىب سرت ىب ليواتب ذنبا 7 ليبنوق حو ىبأ 5

 نب ماح نب طوق مكنو نومي اميف دنهلاو دنسلاو ةشبخل

 تدللوف حوذ نب ثفاي نب سون نب ليوان ةنبأ نتسخإ حون

 نب ماح نب ناعنك حكنو نوعزي اميف رصم طبق طبقلا هل

 تدلوف حون نب ثفاي نب سرت ىب ليواتب ةنبا م لسرأ مين
 نادوسلا سانجأو 7 ةواغزلاو © جنؤلاو 7 نر خبيون دكواسالا هل

 ناكل :ىبا نح ةعلسا انه لذا نيج نأ انكرك+ ١ < كانيلك

 نعااألاب نكيااز كنا نأ ةيروتلا لسع معريو لاق تيد ىق

 نع فشكناف مان احون نأ كلذو ماح هنبا ىلع مون اهاعد ةوعد

 ايوت اهيلع ايقلذ ثقايو ماس اهنأرو اهطغي ملف ماح اهزرف هتروع

 ثفايو ماسو ماح عنص ام ملع هتمون نم به املف هتروع ايراوف 5

 كرابي لقو هنوخال نينوكي ياديبع ماح نب ناعنك نوعلم لاقف
 ثفاي هللا ضرقيو هيوخا دبع ماح نوكيو ماس ىف ىّبر هللا

 ةأرمأ تناكو لق مهل !دبع ماح نوكيو ماس نكاسم ىف لو

 نب خونخ نب لييبح ىب ليواني ةنبا 2بيلص سون ىب ماس

 0000004 ل6 2 نر تلك 2 تلح رو 15 تلك تن هز
 ليسرف 2 ليسزوو 6 لسون. 2 1 ليترأ» | لسدرأ 5.0 ) 62

 ء( 2 نارمو 5. 20. 6 2 جددلا, 6 جسرلاو هذ مدر طن ماتتدلا
00-00 : 9 

 /) 02 ه6 2 هوعدلاو, © ةواغرلاو. ى) 0000. كيبعر ةانأ 3

 لبسع كبعر 0701159120602 7 ضرعيو. 2) (2 تيلص,
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 هكالمأاو ءىنهلا شيعلاو ميقملا ميعنلا نم لجآلا ىف هدنع

 ام يلتف هرمأ غفالخو هيلع معدرمتو هاّيا ةتيصعم نيرخآلا

 رخذ ام عم قيال ةظعو ةربع قلعجو ميعنلا نم هيف اوناك

 ة ميلالا باذعلا نم لجآلا ىف هدنع عل

 ثعب نيذلا نورخآلا ناكو هنع هللا مبخا امك مويلا نيقابلا ©

 نم فيي ملف قتيرذو اودإب دق هلسنو هدلو الخ يلا حون

 عنا معلص هللا لوسر .ىنع ليف نكت نحرورتللا يلا ل

 ماس مهنا نيقابلا #8 مهتيرذ انلعجو لجو وع هللا ٍلوق ىف لاق

 أن لق ركسع نب لهس نب كيح ىنثدح ««ثفايو ماحو

 لق لقعم ىب دمصلا دبع اس لق ميرلا دبع نب ليعامسأ

 سرافو برعلا وبا سون نب ماس نأ لوقي هبنم نب بو تعم»

 جوجاي وباو كرتلا وبأ ثفاي ناو نادوسلا وبأ ماح ناو موولأو

 « خسيسبرأ ثفاي ةجوز تناك لبقو كرنلا مع ونب مو جوجامو

 1 نب نيق نب حونخ نب ليوح نب ليسمردلا نب 0 لبزارم تنب

 روكذلا .نم هل .تدلو نمف ةأرماو رفن ةعبس هل تالوف مع مدآ

 نع ةيلس اسد لق ديم نبأ انتدح اميف وهو ثفاي نب رموج
 د

 ع 5 | نا امج

 ثفاي نب < لشوهو ثفاي نب ©ليبيتو ثفاي نب ناوحو ثفاي

 و0 تناك ثفاي ىنب ىف لق «تفاي تمدنب ةكبشو ثنفاي ندب سرتو

 )60 ءستسككا 8331 2: عشيسم) 02 سيسبب 1ةاء( 8] 8 2
 ليزا 7 لئيرارمو 7 لبرأ. 2001 جرام: 2 لموتو : 0

 لسونو, 03 ليبودوز طمع ع( 56و. همرصعد» ه2. 18. ) (0 ذشوقو.



 ا.

 «ليخت هيلع بوثولاو هب ةوطسلاب مه اًملف هب ىوعزفو قحاب

 <ىبسدلا مهبف ىننكمأ اف لبد ةلونم مهنببلو 0 ىنييب لك قلل

 قوش مايا دعب ئحاونلا لمقال سلج قم اهجرخاو ءاهتكس رق

 لقو «هذه ريغ 4تنسحتسا ةلعف ركذ اميف كاكصلل فرعي

 0 رع

 هتردقل كلملاب /اهيبش ةرسع قاب ىف ناك هناو ةنس ةئامتس ناك

 اهنم هكلم ناو ةنس فلا ناك اذه 6

 زا كفللاأ ترمه ناكو ةنشا بفلا كلم“ دنأ مهضعي لاقو هرمهأ ذوفنو

 ضعب لقو «هلتقو هرهقف نوذيرفا هيلع يرخ نأ ىلا ةنس ةئامو

 دال يو كوب 112 لوطا ناك حبا )كعك ل سرعلا * ءاطلكأ#

 ىنا مون نب ثفاي نب رماج نمو اذع كاحضلا نم ةيروتلا ىف

 رجا اركان هاو «ةلنس+ كلا“ ناك ركع ا نك يفافا نيرغلا

 ناك مع احون نأ معزي مهضعب نال عضوم ا اذه ىف بسأر وببد

 نيم سكلى قاكأ نما د6 هيلا -لسرأ» ناك انا :هناونا ةنفاشو# ف

 ىلع .درمتلاو وتعلا نم هيلع ناك ام ىلع هعبتاو هتعاطب نأذ ؛5

 هبر هتعاطب مع يمن ىنع هيداياو هللا ناسحا انيكذف هللأ

 2 هتنيرذ لعجو هموق نم دعبذاو ةعم نمأ نمو هاجكان نإب
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 نيب نم كتءاساو كلماحتو كتنومب انصصخ دق انلاب اف عمجا

 ميلاقالا نيبو اننيب «اذكو اذك ما مسقت ل فيكو ميلاالا لها

 قدصلا هل 2درجو هنع اهفيفخت هنكمي نيزك .ءايشا هيلع دّدعو

 ىتح هيف. ليصو :هلوق كاحضلا بلق ىف حدقف كلذ ىف ٍلوقلاو

 ىةرسماو نوبكي ام مدعوو موقلا فلأتو ةءاسالاب رقاو < لوخنا

 رت مجتاوح ىضقيل اودوعي مث #اوعدتيو اولونيل فارصنالاب
 هشنم 1ش* ننيناك + كدوأ هيما اها :اوعرور# قدإلب للا اوفرصتت
 نم ترقلاب :ءانيا* .ىقلا ةيتاعم, كفوا قاع تنتاك .ايناو 2 ىد

 تلخد 2 موقلا يرسخ اًملف هركنتو ظاتغتف هنولوقي ام /فرعنت

 ودق هل تيلقو موقلا:هلايتحا كاكضلا ىلع ةمكنم طبقت

 اذكب 7كوعزف ىتح كيلع مقلا ءاليم 2ةءرجو ناك املك ىنغلب
 ميديأ تعلق وأ 2 ختمدمدو يلع هترمد الفا !اذك 7 كوعمسأو

 رن كننا هذه اي 7 هوتع عم اهل لق كاحضلا ىلع ترثكا املف

 ,ىقوهدب موقلا نا الا هيلا تقلتم دقو الأ ءىش ىف ىركفت

 2١ © ذأ كيمأر 560 16عازو 1 17 يلا دددلسعو.

 م) ( 20016 (ءعدءاط0101ت5ج: 5ع0 (8 ترحيب 200 كا و م

 تتح دا 2). 0م. 27 0 اويحتيوو 14 وعلو 0

 هزت 1 م268 27 لدور ملا للقتل | 62 ىوراود ب اتا اوداراو.

 ير 12226علل. فدرلا كلا 2 6 فريعتس 2 21566ع0: هجن 02 هال

 2) 62 609 هنحشور ن1 قع جح) هرجع نمر نا100 ج211عدح 23

 وطواديعنم ١, 2 لص طلع عايل لع كوعرف © ىلوعرف. ) 1

 كوعننمأو. 7 "1 الخ, تةلتط عا 00 رهدو 4 يلع نم رمد.

 مز ]6 ءصز.ز 08 ءا 12 مهب ملمدور ( ململدمد وأب 8

 مهب تلم للم و 7) ل هونع اهله 0 ىوعلاب.
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 م

 كاكضلا نم ىحاونلا ضعب ىف ايفخأاسم نايفثا ىب نوذيرفا ناكو

 ناك هنأ كلذو هتافاومب موقلا رشبتسان هعم ناك ىمو ىقاك ىفاوف

 هوجولاو ىاك راضو هوكلف كلذ ىف 8 تناك ةياورب كلملل اكشرم

 نم هيلا ياتحا ام مكحاو كلم املف هرمأ 8 اًناوعا نوذيوفال

 «دنوايندب هرساف هعبتا * كاكضلا لزانم ىلع ىيتحاو كلملا رمأ ة

 ىف اسيبح اريسأ هلعج هنأ معرت سيجما ضعبو ءاهلابج ىف
 هلتق هنا لوقي' نم منمو نلمل نم موق هب ء الكوم لابلل كلت
 ءىش ريغ نسكاسي ءىش كاكضلا روما نم عمسي رث هنا إوعزو

 همايأ م« نتلاطو هروج مادو تّدتشا امل 2هتيلب نأ وهو ىحاو

 اوعيجان هرمأ ىف هوجولا لسارتف هنم اوقل ام سانلا ىلع مظع* ٠

 ىحاونلاو روللا نم امظعلاو هوجولا هباب اوف ر/دباب ىلا ريصملا ىلع
 هفاطعتسال 2 ىثأتلاو كهيلا ملظتلاو هيلع لوخدلا ىف اورظانتف

 اوراص املف 007 ناك منع باطخلا اومدقي نا ىلع اوقفتان

 لثف 28ل مّتقتم قاكو اولخدف هل نذاذ عناكمب ملعأ هباب ىلا
 مالسلا ىا كلملا اهيا لق مث مالسلا نع كسماو هيدي نيب 5

 ىَم مالس مأ اهلك ميلقالا هذه* كلج نم مالسأ كيلع مّلسأ
 لب كاحضلا هل لاقف لباب ىنعي دحاولا ميلقالا 2نثه كل

 هل لاقف ضرالا كلم ىنال* اهلك ميلتالا هذه كلج نم مالس

 اهلانت كدي تعناكو اهلك ميلقالا كلمت تنك !ذاف ىناهبصالا

 م 110 ير 6 اني ١ 2718 داكوتا و ©. كلكم
 اوك 2) 2١ ةننكذر 621 تيب. ١ 2) 111 قع ' 7) ©0003: )62

 كاع مكرم /) 02 هن لج نامتلاو , 12 012: 6000 522:1

 000 ل ا لاو 21 بلم داقتما "1 )7 ها
 كر ©0220 1
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 ىنخ قليدش دهج ىف اذنه بسارويب .نم اولازي 3 سانلا .نا

 ناهبصا لها نم ةماعلا نم لجر هب بثو هكاله هللا دارأ !ذأ

 ببسب بسارويب ”لسر اهذخا هل اناك :ىّيَتِبا ببسي «قاك هل لاقي

 نم عوجلا غلب امل هنا ليقو هيبكنم ىلع انناك نينللا نيتي
 ةاهفارطأب فلعف هديب تناك ةاّصع خا هدلو ىلع اذه ناك

 ةدقاجم ىلا سانلا امدو مّلَعلا كلذ بصن مث هعم < ناك اًبارج

 هيف اوناك امل ريثك ىقلخ هتباجا ىلا عساف هتيراحتو بسارويب

 كلذب سانلا 4لعافت ىقاك بلغ املف روجلا نونفو ءالبلا نم ءءم

 هيلع مجحلا كولم دنع راص ىتح هيف اودازو هرما اومظعف ملعلا

 ؛0ال اوناكف  نايباك شفرد هومسو هب نوكربتي ىذلا ربكالا

 اذا كولملا دالوال الا عفري الو* ماظعلا رومالا ىف الأ /يهنوريسي

 نىع صخاش هنأ ناك ربخ نم ناكو 2«ىماظعلا رومالا ىف اوهجو

 كاكضلا نم برق املف هقيرط ىف هيلا فتلاو هعبت نمي ناهبصأ

 نع برهف بعرلا هنم كاكضلا بلق ىف فذق هيلع فرثشاو

 ؛ةاوعيتجاف اودارأ ام 2:هنم مجاءالل جفناو هناكم ىلخو # هلزانم

 نم سيل هنال .كلملل ضرعتي اال هنا .قاك ةيلعاف اورظانتو قاك ىلأ

 ربكالا كلملا ىبا هنال مجيب نلو ضعب اوكلع نأ ميرماو هلعا
 مهب مايقلا ىلا فبسو 7: كلملا مسر ىخذلا 7كاورف نب © قنهشوأ

 2) 2 ىنكر 08 015 ىباتك. 85) 2 ابقع. ه) 15 تناك.
 2غ لايفيستو ا 296:2 لايف 2 ند ايضا 0
 نانساك نينقرد, 0 نابيباك سفد. ريك © هب نوريسي (طعدع)و

 1 هنوريشبد. ى) 2:2ععع0. 012. (نةن /) 12» ط45ع كناكمو 1207 ٠

 مراسم 3 006 : ها /) 09 أ 0 (قيهشوأ, 0 © 1
 جدهشوأ 7 00 لاورف. 4 0



 ا

 سأولا ىوتلم هل هزوجب.هتماه نوذيرفا برضف لقعي ال اًهّلِدَم

 ا ىلا نوذيرفأ هب هجوت مث لقع بوزعو القو كلذ هدازف

 ةزوررهم هامرهم ذاك قاب نمانلا رماو. اقاتو كلانه هلشو فنوابند

 العو اًديع بسارويب ميف كما |( كاخنلا سلا (ناحنسسلا وع

 كلم موسي لاق هنا كاكضلا نع ركذو «كلما رسيوس 8 ذأ 5

 «اهيف امل نوللاملا ايندلا كولم ىح ِح اننا بلع :نلقعو

 جذهشوا ها دل افا م

 لفها 2بصغ هناو ءايصع ناك كاكضلا نأو ترومهطو مجو

 ىلع اتناك نيتللا نيتيحاب هيلع لوهو هتبخو هرحسب ضرالا

 ظبنلا لعجو + بوح اهامم ةنيدم لباب ضراب ىنب هناو هيبكنم 0

 « نايبصلا معبذو دهج لك ةنم سانلا ىقلف هتناطبو هباكتأ

 .يرهنط لعن ناك خلا «ىاأ بحل .لسعا نت ريتك. لوقدو

 اهينف ةدحاوا ردك :ةيبكنم  لعا ىيتقتانا .ى .ريتليوط نيتمحل ى ناك

 اكل كايتلاب افرتشي اهركسو 2 دقبخت ا:خراك ظسناو : نانبغتلا :نكرك

 اتناكو ماعطلا هنايضتقي ناتيح امهنا ليوهتلا قيرط ىلعات

 ناسنالا نم وضعلا كرحتي امك عاج اذا هبوث تست ناكران

 كلذ ناك ٍلوقي ىَم سانلا نمو *بصضغلاو عوجناب هباهتلا دنع

 اك دللاو كنلذ ىف ىيعشلا| نع ور ام تركذ دف نينيح

 مروماو سوفلا كل ملعلا لجأ ضعب ركذو ءهناكاصو هناقيفتكا

 6 1 نورك 0 0 1 10 زروكد ةسأر 0 02 أ ( زورهشوو

 ٍط نورج#و 6( | ايصاغ. 2( 06 ةعلخو تق نأو 0 هنأو.

 21 فوحر )2 بوحاه ىيعفو <00, 522. 30 بوح. 2

 "7 يز ناقل امرا 8 411: 2 2 تليخك



 ا.ه

 سانلا ىلع امسقي نا موي ّلك ىف امهلتقي ناك نيّذللا نيلجرلاب
 لسا نا انعلسفأ القد ناكم :نود”ناكم امني: ضخ را[

 ءاوللا.ةكلخ تاو وللا مفر ىذا لجرلا"ةكلقب انتوا نك ناكل

 انغلب اميف ناكو © غنئازخ ىف سرف كولم دنع اًظوفح لزي رن

 :«.ب اًنُّميِت يابيدلاو ٌبهذلا 2سرف كولم هسبلأف دسا كلج

 لييتلصحا ميعارزا اءناو: نورتغ ودع" اكسل ' ا 7 لاق

 دارأ ىذلا هبحاص هناو هنامز ىف ىلو هيلع هللا ىّلص نامرلا

 كلملا مج لسن نم كوهو نوذيرفأ نأ ا لق «هقارحأ
 ناكو* هدلو نم عساتلا هنأ نوعزيو كاكضلا لبق < ناك ىذلا

 ٠ بثاغ هنع وهو كاحصلا لزنم درو ىتح يمخ كنوابندب /هدلوم

 دقو لبقاف كلذ كاّكضلا غلبف هيف امو هلزنم ىلع مىوحف دنهلاب

 ةرببصو هقتواف نوذيرفا هب بتوف هنلود تبهنو هتوق' هللا .خيلس

 ب قوم مولا ىلا هنا معرت مجحلاف ينوابند لابجك

 2 ابئاغ ىكي مث كاكضلا :نا ماشع رم

 !5 نصح 2 خل 0 ىلآ ءاج 2 نايفتا نب نوذيرفأ ىللو هنكسم

 اهاوحا ىهست هل نينارمأ ماكنف 7 رههزور رهه تام / جفرز ىعدي

 رخو كلذ ىياع امل بسلروبب م لهوف ”راونس ىرخالاو 7 زانورأ

 مغ ركذو «كانه بّذعي

 32 0 ه 1 ةتنازرخ. 65) (2 2003 نم. 6) (©دم. 03 66 2»

 4) 0 ع 11ه وه. 6) (3 نم أوناك نيذلا. ري) 0ننت كلل 2 8

 ,ىبنحاف. / ملا ءبلع 1 2( ]2 مغ 6 نع 7( 6 نايفتأ

 12 نايفدأ, 12 نايفلا نامعدأ 8. م.ز 5ءءانغاتد دان ظانص 0عاعةعاد

 0 ا ىايشلا نوشبرف. 0 جيرز» 20 عسير

 2721.1 2 0 56 هم دامو 0 مهم رورورهم دامز 00 رههز وره كانه مل

 20 206 نانورأد 02 هع ر انورأ» 1 5 ا

 ا زاونرا. 04 5 را يسبيو (3 يا 1110051 1. زان

 م) طع همص].ز ( ها 12 لهذور (2 ع( 2 بفهوقو هك 2. ث.1, 1. 2
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 هلعجم هللا هخسف نيقلاخل ىسحا هللا كرايت لاقف اموي تشرق

 عيمجو 8ل.ذوايندب ىنذلا اذه وهف سورأ ع هلو © « قاهدجا

 هناو اهلك ميلاقالا كلم هنأ معرت مجكلاو برعلا نم رابخالا لها

 كلم لاق ديحن نب ماشه نع تتدحو ١ ««ارجاف اًرحاس ناك

 لونو ةنس فلآ ملعا هللاو نوعزي اميف مج كعب كاكضلا ه

 قيرط ةيحان ىف ءسرست اهل لاقي ةيرق.ىف داوسلا رص

 هدي طسبو © فسعلاو روجلاب راسو اهلك ضرالا كلمو «4ةفوللا 022

 عضو * نم لوأو / عطقلاو بلصلا ىس نم لوا ناكو* لنقلا ىف

 لاقيو لق 42 ىتغو ىّنغت نم لواو عاردلا برضو ميروشعلا

 هيلع ٌثتشيف هيلع نابرضت اتناكف ناتعأس هبكنم 24 يرخ هنأ 0

 لك ىف كلذل لتقي ناكف ناسنا غامدب امهيلطي ىتح عجولا

 نكس كلذ لعف اذان [ييعطسورم هرم لييطيفا نيلجز نكي

 عمتجاو ءاول دقتع لباب لسمأ نم لج هيلع درع دجي ام

 كرمأ ام هيلأ ثعبف هعار هريخ كاكحضلا غلب املف ريثك رشب هيلا

 لق كل ايندلا ناو ايندلا كلم كنأ معرت تسلا لق كيوت امو وو

 اك اييلع نييكي لو ءانكللا لح 2 كبلك  ىكيلف لك لب

 ممأو كلذ ىلا كاكضلا هباجاف سانلا نود انلتقت امنأ كناف

 2) تلك ا 1. ك2 موكا انآ. 1١ 122-6[ ( 6 (2 6( 1 قاهدزأ.

 رك لع كل سقما 1 ك 20 نا ءاتيتي. 12 نكايبني 2 ١
 ءاغ لم شوب و 032 نسونو © سوفقز 7.١ ]ةع. 117 و 773 ©( ل/[ةق.11ط»و

 ©) 02 ةفوللا نم فقيرطلا. 6) 09 6 8 فنعلاو, 14 طقعع ه

 131. 10116112615 فسعلاو. م) 02. 28. ىمىز 0. 12. عغ 135غ

 بوض. 2 /) (© نم. 2 69, 15211 ريع | ١ 6) 6 كلك 2

 66 2 هر. أ 122626 لَ ىنكتلف, عز 0ع قلوكلا



 م

 نسب 2بسامردنا ىب كاكضلا وه لوقيف هثابآ ءامماب «قطنلا

 نب يكهناس نب 7 كيرف نب © ات نب 4حسدردبو نب ءرادكدر

 5 ناهجؤيو تنب 2كدو تيناك كاكضلا مأ نأ نوعزيف «2برعلا

 ماقملا هتك ناك, هناو نييطانيشلا.ىا ادلكقي ابرعت دليلا لما هناي

 « 7راوعب رخآللو راوعبرس اهدحال لاقي ناسنبا هل ناكو لبايب

 هخككسم تشرف وه لوقي ناك هنأ ىبعشلا ىع ركذ كقو

 «« ناهدزا هللأ

 10 كلذب ةنع خياوولا ركذ

 زوو دجحتبا لاق ىبعشلا ىلع 6 ناملس نىسب مساقلا نع ءالعلا

 م ركفتف ةربابج اكولم اوناك تشرقو صفعسو نيلكو ىطحو

 2) 11 فكفطتلا. 2220211 ل عزل بسامر ل دأ 5. 20.5 0001 ترد

 30 فسامرد نا. 0 11ه رادجأر. 0 رادخز, 2 نادحكرو 8
 1!ككم 5.15: : 00:52:16 رادكرز 7621 2651115 2112663 151٠

 ر
 4) 6526[ ل3 حسم ردنور 1 حن سيردكلوو 0 حعسردبوو

 600. 5215. 30 در كانو. -- رربو ل 0

 حابو «(2 عع م حأرد ©0600. 52م5. 30 جانز 1ععاع "طم جان 0111م6 10

 21162 15وللتع 767108 م6551 ىزنات م20نان2003201 2000115 51

 /) 516 051 لاق. 2 لابرف, (5م2. 30 لايرفق), 2 لاميف. - شح

 كابرف © 32) (0 كك اش., 072 058127 6فام. :م)اا6 تأ 2 ا

 036 /2) © لدو مهاعز ظاتص0عطع5ءال ىدوأز 600. 585. 0

 كيو. 792 1 0 . راوقيرس» 0 (5. مي) اوفن . . راوقدرس زو 8

 راوعب . .. نالوعيرسو 1 ناوقب . .. نالوعيرسز ©00. 52. 30 .. اروقنرس
 أريفن. #) لص نع. 45) 02 ©« 8 ناميلسز هعءلات ونان10وذةصت 0

 ع0 ةلقععع طعواتعم. م) (نه ع6 2 ركفخ».



 امرا

 يذق مجتلاو لق اذه كاكضلا رما نم ركذ امهيف بئاسلا

 لما فارشا ضعب نم هقخا ٍيوز ناك امج نأ معزتو كاكضلا

 نب ناولع نب كاكضلا هناو اهسفناأ نم هنأ معرتو هيعدتت
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 ناولع ني نانس دال رصم لع قلم ادئاو * 'ميوع نبا ديبع

 رصم كلم ناك هناو ةنعارفلا لوا وهو 8 ميوع نب كيبع نبا

 اهناف سرفلا امو 2 «مع نامحرلا ليلخ ميعاربا اهمدق نيح

 لمأ نع ماشه ءركذ ىتلا ةبسنلا ريغ اذه قاهدزالا بسنت

 نب ءواكنيز نب 2بسادنورأ نب* بسارويب هنا ركذتو نميلا

 نب ىشم نب 2كمايس نب # كاورف نب ىزات نب / كشوريو

 ا 111 عدم شحولاو. 2) اهيراحت 2 اهبيراحت) 6ز101ع ع 761511

 ]22عءعلعمأع طلع 720 اهيراسم 51 ماتت 116 22021115 ن1. 0.

 ه) 0م. 02 ءغ لص. 8) 02. 12 ( 015 ةديبعر 1ئعادد 135335 م14

 16ص 12210. 1.1.  ء) 1م اهيكذ. 2) 0مم. © ع6 1طص 1آكط210.: 72

 بسأ دك يوزأز 6 ا ظدللتمانط ا.. )<  ع ءمصل.ر 0111112 21120616 5ءاد

 2 77 1 وانكينيز (ةعوتنع ظزصفصت ا.ا* زم واكنيز) طقطعدغرو له

 (عغ 14) راكنير و 1 راكسر 5 ناكيرد 09 راكسرو 182. 4

 1طن 1ك ناكيتر. /ز طخ همنا 0 لسردنوو 2 لسبويكشور

 12 كنشيردلند 6 كنش يذيو 14 كتشيردنو)و 135. ةص. 1. اكطن

 كنتسوديوز 8انه0ءطعوءاط 1. ٌفشفريو 20 كادزاتم ةزصت ]1م 01ج عصط 1عع-
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 ىلع يكد ىلا ؟ةلمو < فلص هللا لكسر هب نا 0

 اماذ نهيلا تيرأت ىلع نوكي نا ىغبني ييراتلا نم ىبعشلا

 نوخروي اونوكي رثو ةرجهلا نم الا اوخروي رف مهناف مالسالا لع
 لبق نوخروي ركُذ اميف اونك اشيرق نأ ميغ كللذ لبق ءىشب

 ةةروكذملا هماياب نوخروي برعلا رئاس ناكو ليغلا ماعب مالسالا
 م

 تيتئاكر 2 قالا ”كالكلاو لوألا بالكلابو ةليج نكن ةكرشلا ..

 كلذ ىلع ٍهيسحاو نيئرقلا ىذ ردنكسالا دهعب خروت ىراصنلا

 كول نوخروي اوناك عهناف سرفلا اماو «مويلا ىلا خيراتلا نم

 هنال رابرهش نب درجدزي دهعب نوخروي ملعأ اميف مويلا متو
 8قرشملاو لباب كلم هل هكولم نم <ناك نم* رخآ ناك

 قاهدزالا وحنو © بساروبب مكذ

 ىف 4ىازلاو نيسلا نيب ىذلا فرألل لعجتف كاكضلا هيمست برعلاو

 هلوقب « سوأ ىب بيبح ىنع هاياو انك فاقلاو اءاح ءاهلاو !داض ةيسراغلا

 نورا الو ايندلا :ىق ناماه الو نوعرف :2لاث فك ام لاك اك

 ! نوذيرفا تنأو نييلاعلاب هتاوطس ىف كاحضلاك ناك لب

 ىناق نب نسملا نم مدنا هتادثاب مكانا ىذلا وهو

 ”اهبراسم ىف ىللو 2ٌلباضلا هدبعي كاحضلا انم ناك

 م4) 09. 8. 25) © 8كولم نم كلم نم رخآ ناك هنال. هك 16

 ا ]م88 18 بساربتيز (8 بساروسم 5. 0>22 4) الانلأ 11 عمم

 و وانقع زد هملتصع 21م2 ع(16م 1216 ع س ء5ةلل ه) "1م 2001+

 ىعاطلا زر مم ميتمتنع لان اص طلسقسم تاغ 1 صصص ةت, ©00. آغا. 3
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 © ءه6غ2. ) 02 ها 2 ليال, © لبان , 75 لياخأ زر 10د 1210ه 11,
 اذه نماثل 21351101 11, 4 لكامل 560 ©«00. 1610. 2 نلباشلو آن 2: ععاع
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 ه7 م

 لس ىبنلا نع بكت لبا ةرمس :نع نسل نع ةداتق/ ندع

 «كتفايو ماحو ماس لق نيقابلا © هتيرذ انلعجو هلوق ىف

 انلعجو هلوق ىف ةدانق نع ديعس آد لق ديزي آس لذرشب انتدح
 ىنتثدح >«حون ةيرذ نم مهلك سانلاف لق نيقابلا © هتيرذ
 نع ىلع نع ةيواعم ىتدح لاق اص وبا اس لاق دوأد نبأ ىلع

 عيت لي نيقابلا ورك تيزخ انلفجوب عت دوق ىف سابع نبا

 قاحسا نبا نع دهاج نب ىلع نع ىورو «حون ةيرذ الا

 طبه امل الاق نيعشلا نع اص ىب ديحت نىعو قرفؤلا

 ناكف مدآ طوبه نم ونب خرا هحلو رشتناو ةنلمل نم مدآ

 تح سون 4 ثععبع اوخراف احون هللا ثعب ىئتح خيراتلا كلذ 0

 طبه املف ضرالا هجو ىلع ناك نمم كله نم كلهف ىرغلا ناك

 صضرالا مسق ضرالا ىلا ةنيفشلا ىف ناك نم ٌلكو هتّيرتو جون

 تسيب اهيفف ضرالا نم اطسو ماسل لعجم اتالثا هدلو نيب

 كلذو 2 نوشيفو ناكجو ناكسو ةلجدو تارفلاو لينلاو سدقملا

 بونإمل مير ءرضنم نيب اا زبفلا خس دات وشيك !نيب امك

 ا فرو انكي لاينلا نيرغ همك عاطل لعجو لايشلا وكس لأ

 ىلا هعارو اف نوشيف ىف ثفاي مسق لعجو روبدلا مير رخنم
 ميعاربأ ران ىلا نانوطلا نم عيرَأتلا ناكف ابصلا مير رخنم

 ىلا فسوبي ثدعبم نمو فسوي ثعبم ىلا 4 ميهاربأ ران نمو*

 كلم نمو ناميلس كلم ملأ ىسوم ثعبم نمو ىسوم ثعبم 0

 نب ىسيع ثعبم نمو ميرم نب ىسيع ثعبم ىلا ناميلس

 2( 0 ببحصص 0( 10 هع 27 نوسيفور 2010 6 موسيستوا

 © (ه رخكدمر, 0عءاع11 ركذنم. 2) 02. 0
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 اكلم نانبا نافؤطلا لبق حونل ناك هنا ليقو «« يقابل

 ىف قرغ ىذلا وهو لاق 5 هل لاقي ايهدحأ ناك اعيمج

 «نافولدلا لبق تام <« رباع هل لاقي-امهنم رخآلاو نافوطلا

 ىنربخأ لاق ماشه قربخا لاق دعس نبا اس لاق ثراذل انثدح

 ةددلو ىفو ماس ونل كلو لاق سابع :ىبا نع اص نأ نع ىأ

 مهيفو ثفايو ليلق ضايبو داوس هدلو ىو ماحو 3 مدأو ضايب

 ماي هيمست برعلاو قرغ ىذلا اوهو ناعنكو ةرمشلو ةرقشلا

 «ةردحاو ءالوه ماو ماي انمع ماه امل برعلا ٍلوق كلذو

 لزب ف نوئقيو نائوطلا نوفرعي ال مهناف سوجلملا اما
 10 :تراوننب مدأ وه ترمويج اولاقو ترمويج دهعح نم انيف كّلملا

 ولو اولاق رايرهش نب دوجدزي نب زوريف دهع ىلا لوا نع رخآ
 دق موقلا كلمو عطقنأ دق موقلا بسن ناك ةحص كلذل ناك

 لباب ميلقا ىف ناك هنأ معزيو نافوطلاب رقي مهضعب ناكو لكحمضا
 لصي ملف قوشملا ناك ترمويج للو نكاسم نأو هنم برق امو

 ؛ةنم هيكذ ىلاعت هللا ربخا كقو رفعج وبا لاق <« جوهيلا كلذ .

 اَناَداَن ْنَقَنَو ء قلل هلوقو لاقف اولاق ام فالحب نافوطلا نع بشل

 «ميظعلا بكُل نم ليا و هاتيحتو ؛ نوبيجمْلأ َمَعنَلَق ج حو

 8 .ةيركا نا هزكاف عا رجا ؛ َنيِقاَبْل مه هت هقيرذ فليح

 ترمويج ىف سانلا فالتخا تركذ دقو ؛«خثويغ نود نوقابلا

 30 «مع سون ىلا هبسن نمو وم نمو هنيع ىف سرفلا فلاخ نمو

 ريشب :ىنب' ىيعس :اس..لاق متع نبا اس لاق راشب نبا انْكَدَح

 2م 0 وباغ. 0( 0 خمدأو. 5] دكدولم 38و 78. 3-73 ب
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 لق ديزي آس لاق فذاعم ىب مشب انتدح <« مصيلف ارطغم

 تلقتسا كلفلا ىنعي اهنأ انل كد لاق ةدانق نع دكيعس اس

 دل يت ءانلاا حب فاعف ايبجن > لع نيلخ رع ل" مهب

 ندا خلا هع ىلا 12 ةنيعاو ا | وه (ىدرلا قلع ؛ترقتساو ع
 لق نيسلدل اس لق مساقلا انكلحح « ءاربتاع موي موسكاملا 5

 ناك ام لق سيق نب دمحن نع رّشعم نا نع احح ىتدح

 سون شاع مث «هيعلي ىاسنا الأ ضرالا نم ويش جون نامز

 حون آن لق ىمصهْللل ىلع نب رصن ىنثّدح ابيف نافوطلا دعب

 اك تعا شلع للف ناكشر ىلا مب نوح انا :لاق سيك قلبا

 اهتبل ىتلا اماع نيسمخ الا ةنس فلالا دعب ىنعي كلذ دعب 0

 نبا ناف قاحسا نبأ اماو ءةنس نيسمخو ةثايثلت هموق ىف

 لع معزي اميف سون رو لاق هنع ةملس اس لاق انثدح دي

 نيغبزاو اينامتو ةنس ةئامتلث كلغلا نم طبعأ نا دعب ةيروتلا

 رث اماع نيسمخ الا ةنس فلا حون رع عيمج ناكف لاق ةنس

 نافوطلا لبق سونل كلو ماس نأ ليقو ««ديلا لجو زع هللا هضبق 5

 لسانتلا ىكي رن ةيروتلا لإ ضعب لقو ««ةظنس نيعستو نامتب

 نم حون يورخ دكعبو ناذوطلا دعب الأ لو حوبنل نلو الو

 اونمآ اوناك موق كلغلا ىف هعم اوناك ىيذلا امنأو اولاق «كلفلا

 اهتاو بقع مهل فبي ملف اوكلهو اوداب مهنأ زيغ هوعبتاو هب

 نود هتيرذو سون دلو مدآ ىنب نم ايندلا ىف ميلا © ىنيذلا ©
 22 د 7

 مه هتيرذ اَنْلَعَجحِو هزعو لج هللا لاق امك مدآ دلو رئاس

2( 1501. 2777752 
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 ماش ىنتلح لاق كعس نانا لاق كيرالا عقل ««« «نينامت

 طبه لاق سابع نبأ نع ملاص نأ نع نأ قربخا لاق ديد نبا

 قوس, تنسف اتيب هانم لجر لك ىنبف ةيرق لأ مع حوت
 ءابآلا نم مدآ ىلا ون نيبب امو مهلك ليباق ونب قرغف نينامت

 5 ىحواذ هيف هلهأو وه راصف رفعج وبأ لق ««مالسالا ىلع اوناك

 ىكدح دقو «« النبأ نضرالا ىلا نافوطلا كيعي ال هنا هيلا هللإ

 رطَم ىب نامثع  نتع ىبراك اند لا ئقسالا فرفع ند د

 دلثا :لوسسو لاق” لاذ ةيبا “نحروفغلا تيع نيا ريرعخلا ايش 07

 وف ماصق ةنيفسلا يون بكر بجر نم موي لوأ يف معلص

 ؛ ىلأ كلذ ىبهتنان رهشا ةتس ةنيفسلا مهب تاجو هعم نم عيمجو

 وصاو مون ماصق ءاروشاع موي ىدولل ىلع ةنيفسلا نتيسراف مردلل

 رع هلل اًركش اوماصف ٌباودلاو شحولا نم هعم نم عيمج

 جاجاح يسوع ل نيستا اني مساقلا انتدح “لجو

 سانلا اهطسوو ىيطلا اهالعأ ةنيقسلا تناك لق مييرج نبا نع

 د نم 7تعفرو اعارذ نيثلث ءامسلا ىف اهلوط ناكو عابسلا اهلفساو

 ىلع تسراو بجر نم نيضم لايل رشعل ةعجل موي ةدرو نيع

 هكعفر كقو اعبس هب تفاطف تيبلاب ترمو ءاربشاع موي قوش

 نكح (« تسعصجر 0 ىنسميلا تعءاج مم ةرغلا نم هللا

 ىزاولا رسفعج لأ نع 5 حح اننا نيس انه لاق مساقلا

 مكنم ناك نمو هموص متيلف امئاص مكنم ناك نم دعم نمل لاقف

 2) 02061 0 نبنامتلا 061206 ءغ 12م51 هذضع 3256. 5) (3

 عا ]1 نيعفدو.
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 2 لال الحلا نلسلت .ملقو ماحو :تيفايا هيني ءاشاو ١ مهعاوواب

 « نادوسلاب ءاجن هتفطن «ريغت نا جون اعدف ةنيفسلا

 سفنأ ةعبس اوناك لب نورخآ لقو
 كلت لقا نوعا ركذ

 نع نايفس اس لاق ريزعلا دبع ىتدح لاق ثراثل ىقثدح

 ثلتو سون ةعبس اوناك لق ليلق الا هعم نمآ امو شعالا

 هتاسن ىوس ةرشع اوناك نورخآآ لقو “هل نينب ةتلثو نئانك

 نشد لك نا ك1

 هدتب لج لق قاحسا نبا :نع بلس اس لات دبع نبأ انكرح

 ملعلا لها هركذ اميف يون ريع نم* ةنس ةثامتس ىضمل ناذوطلا
 تدسسو ةنس ىنثامو ةنس ىفلا ةمتتلو ريغو باتللا لها نم - د 5 م 90 . .ءآ[ج

 لإ نأ ليقو «ضرالا ىلإ دا ظبف) نول نم ةةنس نيسخم

 احون نأو بأ نم تلخ ةمرشع ثلتل نافنوطلا لسرأ لجو زع

 ليبج ىلع كلفلا .توتساو ءاملا ضاغ نأ ىلا كلغلأ ىف ماقأ

 اعضوم ةريومل ضرأ نم ىدرف ةخيحانب لكاتا اهنم جون جمخ

 لكل اتيب اهيف ىنب ناك هنال نينامث اهايس ةيرق كانه ىنتباو

 «) اللكهصصتقا ( بغت (بغت 7ع رِبْخَت) 6) (00. نة



 اك

 نونامث يون ةنيفس ىف ناك لوقي سابع ىبأ تعمس لاق كيهن

 ىف دعم جون ل نما نبأ لاق ٍعيرَج نبأ لاق لاق جاجاح

 زيزعلا كح ا لاق ترام ىاتلدح 57 ناس نينامت خنيفسلا

 5 نيذلا ليلقلا ىنعي نينامت اوناك يلوقي مهضعب ناك نايفس لاق لاق

 لاق ثراخلا قدح «ليلق الا دعم نما او 0-0 وَ هللا لاق

 نبأ نع حلاص لأ نع ىوأ ىلريخأ لاق ماش ىنربخأ لاق دعس ىبأ انف

 ءاسن هنئانكو ثنفابو ماحو ماس هينب ةنيفسلا ىف نون لج لق سايح

 اوناكف هب نمآ ىمم ثيش ىنب نم نيعبسو ةتلثو ءالوه هينب

 10 سفنأ خبنامت اوذاك لد مهضعب لاقو ) :نيفسلا 8 نينامد

 كلذ لاق نم ركذ
 هج 1 نمو 2 1 م تكتتكم

 ديعس السد لاق عبرز نسب قكيدنا امن لذ ناعم نسب مشب انتدح
 رز

 هتأرماو مون الا ةنيفسلا ىف «متي ل هنأ انل ركذ لق ةداتق نع

 عبكو نبا انثكح  «ةينادث مهعيمجت مهواسنو هينب ةثلثو
 ن3 ةينَغ لأ ند نكللا كبع نبا ىبيدعإ "امك مالا ةفرع نب .رسلو

 ةتلكو حوسن لاق ليلق دل نع و لل 0 2 ع

 لاف ”نيسللل اس لاق“ مشاعلا انتدح ١ فرلشانك كرو 007
 لج احون نأ تتدح جيرج ىسبأ لاق لاق ٍجاجاح ىتدح
 ةينامث مهف سون ةأرماو هينبل ةوسن ثلثو ةئلتلا هينب هعم

 ]0 فينو مدا هنا" اهرا مه ء.ط ةينعإت كالطا ا
 نحاا 000. 211221 51. 274, 101. 256 77. 285عأ دبع ىب ىبك#

 ةبنع ىأ ىب ديبي نب كلا و متم نن0 17 2])2320 زم '1ةلعقا

 2605 طلو جين 5عمتاطعتنع زنط عغو 7. كا21532 2. 111, 3204 رك



 زر

 نيبو هنيب ام ةيآ هثام ناروف هللا لعج ىذلا رونتلا هب ناك
 دنهلاب ناك كضعب لاقف « مون

 كلذ لاق نم ركذ

 ىأ رضنلا ىع ئنايحلا كيبل ىبع اس لق بيرك وبا انثدح
5 3 
 يباب ميتا سا 0

 راث لاق روذنيلا رافو ىف سابع ىسبأ نىسع ةمركع نع رازخلا ورم 5

 ةفوللا ذيحانب كلذ ناك نورخآ لاقو «« دنيلاب

 كلذ لق نم ركذ

 تيلعف رونتلا ىف ءاثا عبن لق دماج نع ثيل نع ةفيلخ

 «ةفوللا ةيحان ىف كلذ ناكو لق هتربخاف هتأرما هب دو

 الأ روننلا راث ام ةللاب فلك ناك هنأ ىبعشلا نع ليعاممأ ىبأ

 اسفن نينامت اوناك هضغب لاقف  مدآ ىب

 كلذ لاق نم مكذ 15

 نب نيو ايد لاق ىفووشسملا ١ ناهولا نبع! قلب» قيوم ىددج

 ا اني لق رىبباسا كل وسفاو ناب نسج قددجا لاذ نابعلا

 2) 83ع دانسأ 8 ©0010. ؟دقتع 203615. 03: لاق ترالخل ىنتدح

 نم تت اح كي اك نك 0 1 انقر 2 |0عم نكس دبا هلع ىسلل
 6 0 61[2126ع3ي ( 0 ترب 136غ مساقلا. 1117210 +51

 خفياخ ندب فيلخ 0151 مان1ا152 11+ خف مع نب ىسلللو ©انز 5

 015كرماتلان5 نأعت ةنعتتغ, 1-21 ةسضغاط ديح د]1-1ك كاسح, هم 00ععغز 1م
 رع نط13 11110 ونتتتتتح 0110115 000. ءمدح»20طعأاتق 2ععع])1, 1ع] عام
 طمع ن0 انصم 5010 تئاتنتعز "ل هزت. طقصع 8530. )6  د0. (



 اذا

 ضرالا ىف لبج لوطا ىلع ءاملا عفتراو ضرالا نم فصنو ءامسلا

 ضرالا ب .تفاطف ةخنيفسلا عب تراسف اعارذ رستع ةسيخ

 ملف مرثملا نتا قى عدت لبيع رمتست “ل ريشا ةتسا قا الك

 مع مدآ هانب ,ىذلا تيبلا..عفرو .اوبسا مرخلاب ترادو هلخدت

 5سيبق نأ ىلع دوسالا رجكاو روعملا تيبلا وهو قرغلا نم' عفر

 ملأ تهننا ىتح هب ريست صضرالا ىف تيبهذ مرخلاب تراد املف

 دعب ترقتساف لصوملا ضرأ نم ضيضخلاب ليج وهو ىدوبلا

 ملل اًذعب رهشالا ةتسلا دعب ليقف عبسلا مامتل رهشا ةتس

 كءام ىلبأ ضرأ اي اب ١ ليك يو ىلع ترقنسأ لع - نيملاظلأ

 10 لوفي ىعلأ اك ايو كنم جوخ ىذا كءام 0 ىفشنا لوقي

 نم لون 0 راصف ضرالا < هتتفشن كش ضيغو كءام ىسبدحأ

 نم ىقب ام رخاف صرالا ىف هور ىتلا روكجلا هذه ءامسلا

 ىللعد كم دمب نيعبرأ ضرالا 8 ىغب ىمسحب ام ضرالا 3 نافوطلا

 ةرسك ف ىلع د هللا 2 لعج ىذلا رونتلا ناكو « بهذ 3ك نافوطلا

 15 ةراجح نم اوحن ناك ارونت هنم ءاملا ناروف ون نيبو هنيب ام هيأ

 ميشف اننا لاق ميهاربأ نسب بوقعي ىنتدح 35 جون 8 راصو

 اول ناك :ةراجخأ نم ؟رونت' ناك لاق منول ىنح .ليحت أ 07

 رونتلا نم روفي ءاملا تيار اذا هل ليقف لق سون ىلا راص ىنح

 ىذنلا ناكملا ىف :تلتا :ىقو ب ع كياككصاو كيبفإ تاكا

 ©) 1ك07. 11, 75. 46. .2) (08 ىقتسا, ءا ةزع 201111

 000000 ىفقشأا) مرر ذظأ 601102 تق اللا 0)

 ةلدعجا
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 لاقف ىلر ام بر ثوسعوم» قدص نم حسون ىأر نيح لزوعم ىف

 رص نر اين اكو | نيرفاكلا مز نكح : الواءانعم :تكرأ :ىينران

 لابخل ىهع ناكو ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلا ىواس لق ارفك

 ايي يلد را ىطم تناك ا زذ) راطخالا يب * ,زردعخ هو

 لاحو مخ نم الا هللا 11 نما ىيلاد مضاع ال لاق. © نوكي "ناك و

 قوف عفترأو ىعطو ءاسلأ رثكو « نيبف رغم ا نم ناكف جوملا امينيب

 ىلع ام دابف اعارذ رشع 85 ةسمخ ةيروتلا لهأ نوعزي امك لاب

 نب ٍيونع الاو كلفلا ىف هعم نمو حون الا فئالكل نم ءىش

 نافوطلا هللا لسرا نا نيب ناكف باتللا لها معزي اميف قنعا م

 ىنةدح هن رشعو وهشأ تر عاملا ضاغ نأ نيبو

 نى نأ قوبنخا . لق ماش قربتخا لق كعس :ىنا اس لاق, تراث

 نيبعبرأو اموي نيبعبرا رطملا هللا لسرأ لاق سابع ىبا نع ماص قا

 اهلك. ريطلاو باودلاو وطملا :اهباصا نيح شوحولا تلبقان ةليل

 لكل نم لجوو رح رشللا هما امك ناعم :لييكتا دل تركتسو مون ىأ و

 ءاسنلا نجد ارجاح هلو مدآ لسد دعم للسوو نينتا نيجوز

 أوجرخو بكج ند نادحم لاجل رسشعل اهيف اوبك رش لاجرلاو

 0 باوبأ انحتفف لجو وع هلوق كلذف ىنيفصن ءاملا 0

 ضرآالا انققنتت لوفي انوبع ضرالا انركافو كردنم لوقي رههتم ءاج وم

 نم فصن نيفصن ءانللأ راصف ردق دق رما ىلع ءاسملا ىقننلاف

 2) 1202606007 هرب 62 كك 1 1)2  غتييحخحات , © سيح, 8

 سيخ.



 لل

 مون اهلاق املف هناسل نع تل ةملك لق كعم ناطيشلا ناك

 هل لاقف هعم ناطيشلا لخدو لخدف هليبس ناطيشلا نلخ

 ناك ناو لخدا لقت ثا لاق هللا ودع اي ىلع كلخدا ام جون

 كلب كل ام لاقف هللا ودع اي ىنع جوخ أ لاق كعم ناطيشلا

 5 نامطأ املف كلفلا مهظ ىف نوعزي اميف ناكف ىنلمحت نأ نم

 رهشلا ىف كلذ ناكو هب نمآ نم لك هيف لخداو كلغلا ىف حون

 هريع نم ةنس ةتامتس دعب لون اهيق لخد ملا اةنسلا "نك

 نم هعم لجو لخد املف ,ىهشلا نم نيضم ةليل ةرشع عيسل

 لق امك ءامسلا :باوبا تكتفو زبكالا :ظوغلا 'عيباني كح لج

 10 اَنِركَفو ؛ ٍرمَهْنم ءاسمسب دانيال باب اًنكَتفُف « معلص داش هللا
 م نهعوم

 نمو من لخدف «ردق َنَق رْمأ ىلع ءاملآ ىقتلاك اًندبع صرألا

 نأ ىيص "ناعم ةلفيطي دحم لما لصوا ةيلغ !ءاظقوا كلختا 2031
 ناك او اذ 50 نذقلا كانا لمغحلال نأ نير افال) مين نك

 عفترأو ٌلتشاو مثكو ةيزوتلا لها معزي امك ءاملا لمتحا رف ةليل

 15 تاّذ ْئَلع ا 0 انيك نشل رك وع هللا لوقي
- 

 ا

 ريسالالاو عك ا نمل ءاوج اًننيعأب ىرج يق رسدو جاوسلا

 دعم نمبو هب ىرج كلغلا نتلعج 5 ريماسم © يماسملا

 ناكو كله نم ىف كله ىذلا هنبا حون ىدانو نايا جوم ف

 2) 1كم. 54, 75: 1112. -5) (ن8 0031 ىف. 2 20275

 مقسد4. 4) 08, 0 ء[ 15 (©0 ريماسلاو) ريماسملا رسدلاو رسدر

 111 وسد ماتم" 010110 17ءاتغ >طعوءلمز نعمان ع 132عع 7123

 توت. 1ععام215 ءهادزانتك0ج وات1 6طن وسد جال 31102 3

 . . دو 3
 ح0صم غوغل 0م 5ا13ع 324720310167 2116 168601012 . . رسدلاو رسدلا +
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 لعجي ناو اولعو اطسوو الفس قابطا ةتلكث هلَعيج ناو اعارذ

 هنم غرف !ذأ ىتح لجو زع هللا هرمأ امك سون لعفف اوك هيف

 نم د

 اهيف ٌليحاَف ونت واقو اَنِوُمُأ ءاج اذا 6 ديلا هللا ىكيع نَكَو

 لوقا هيلع قربس ص لأ يلكأو قيمت نيجوز لك نم

 ايي يآ روثتلا لعج دقو «ٌليلق الا ْهَعَم َنَمآ اَمِو َنمآ ْنَمَو

 نك نم انهيف كلساف رونتلا راثو انرمأ ءاج اذأ لاقف دنيبو هنيب

 مأ 2نَم كلفغلا ىف مون لمح روثتلا راذ اًملخ بكراو نينثأ نيجوز

 نيجوز لك نم اهيف لجو لق امك اليلق اوناكو هب. عت هللا

 هين ديف ليمختل ( لوزا اكد ركتتلاو سورلا هيف امم نينكا

 هب. نمآ ناك ىنمم سانا ةتسو عءاسنو ثفايو ماحو ماس ةئثلتلا

 هللا هرمأ ام لخدأ مث < ٍهجاوزاو هدونبو ع رفن ةرشع اوناكف

 انتدح كارفاك ناكو ماي هنبا هنع فلختو باودلا نم هب

 رانيد نب نسلمل نع قاحسا نبا نعت هيل ابنا لاق كايع ىبا

 لق سابع نبا نع نارهم نب فسري نع دبز نب ىلع نع
 ةرذلا باودلا نم كلغلا ىف يون لج ام لوا ناك ليقي هنعمس

 نيبلبا قلعت هردص لخدو رامأأل لخدا املف رامأمل لج ام رخآو

 0 ع ل و مد لعتمم ملك سدو هللا دع
 نأو ٌلخدأ كسكإو حوسن لاق ىتح عيلطتسي الخ ضهنيف لخدا

 2) 1ط10. 7 425 مرا لم كت (: امر (2ي عنا ةدصن ديا 51)72. م

 طاتطل عم 0عععام ءيععجأتق 12011115, 3ععات7 260115 2251351 20 ظلك 12,
 75. 42 : ماحو ماس دوغلو حون ميش سن ىوبس اةرشعح داك داحس . نما لق

 « اعيمج مهجاوزأو هب نمأ ناك نم سانا تشو عتفايوتا1 0-20 لييعتسي



 را

 كثخا .ناك ال نوف "قي الف لجاتلا دعب لكنلا رظتناو البلا

 اذه ناك دق لوقيل جنم رخآلا ناك نأ ىتح هلبق ىذلا نم

 ىنح نيب هنم 0 ال 00-2 اذكه اندادجلا عمو د 5

 اا هلل ىموق توعد ىنأ 1 2 تاك" 8 3 لحي ولع

 َرْذَت 3 ةلق ىدح ةّضقلا رخآ ىلا اًراّرف الا ىداَعُذ مهدي ماع

 َكَداَبع اولصي مهرّذَت نأ كذا :ارايد َنيِرفاَكلأ نم ضل ىَلَع

 نيك اسم يلع عقلا 2 ىلا اق اًرجاَف الا اودلَي الو

 2 ةللز ىحوأ م يلع " رحمت ديد 0 ليكم ضب هللا ىلإ ١ حوسن خانم

 عتصأ نأ

 دموق نع اهلو كلنا كلغ ىلع يزرع زيظاف نوفرغم مهنا اومَلَط

 نم كلغلا 000 يبس 52 بروسطسلو ديل عطقي لعجو

 10 نيذلا 2 ىنبطاخ اكن و اًننيعأب كلل

 د هب 0 هموق لعجو وه لأ 2201 راو ةربغو راغلا

 5 © لوقيف هب نيترهتسيو هنم نورخكاسيف هلع. نم كلذ ىف

 300 َنورصْسَت امك ْمكنم ْمَحْسَن انك اَنم 100 2
 نولوقبو لاق ؛ ميقم ىلع هَيَلَع ٌلكيو هيزخي دنا هينأي نم

 هللا 000 لاق ع كعب أراجت 0 جون اب ىنغلب اميف

 هعنصي نأو ياسلا بشخ نم كلفلا عنصي نا هرمأ لجو زع

 207102. 74و 75. 500 0) 1010117 05: 20-2 20-1

 75. 39. 2) 110. 75. 40ه 4.



 أدح

 ةرونسو روتس درضانم نم يرخن دسالا ىنيع نيب برضأ نأ

 ىق .دالبلا نأ حون ملع فيك ىسيع هل لاقف رأغلا ىلع البقاف

 اهيلع عقوف ةفيج دجوف ربخاب هينأي بارغلا تعب لق تقرغ
 ةماملل ثعب مث لق تويبلا فلاي ال كلذلف فوخاب هيلع امدف

 دق دالبلا نأ ملعف اهيلجرب نو اهراقنع نوتيز قروب تءاجثد

 ىف نوكت نأ اهل اعدو اهقنع ىف ىتلا ةرضخل اهقوطف لق تقرغ

 لوسر اي < نوينراومل تلاقف* لق تويبلا فلأت مك نف ناماو سّنأ
 نملك يلق ءانككجو انعم .سلكت انلعأ للدم .فلطنت كلااعللا

 عايارت ناعف هللا نذاب دع هل لاقف .لق هل نزور ال نم مكعبتي

 لق ماشه قربخا لق دعس نبا اس لق ثرادل ىتدح 10

 ةنيفسلا مون رج ل3 سابع نبأ نع اص لأ نع ىنأ ىربخأ
 ةتامتلك ةنيفسلا لوط ناك لاقو..نافوطلا. أديت مك. نمو نوب لئبج

 ىف اهلوطو اعازذ نيسمخ اهضرعو حون 3 ىنأ كج* عارذب عارذ

 تسناكو عرذأ ةتس ءام لا نم اهنم جرخو اعارذ نيتلت ءامسلا

 هدم كا نينو اسم ايس انو يس
 1 1 1 لا اول تلوم وبالو

 هغلب هنأ ثّدح ناك هنأ ىثيللا ريع نب كيبع نع متي ال

 ىنح هنوقنخف مونب جوس ميق ىنعي هب نوشطبي اوناك نأ

 « نوملعي ل جنان ىموقل و 5 مهلتا لاق قافا اذاف هيلع ى ل

 ضرالا ىف تمظعو ةيصعملا ىف اودامن اذا ىنح قاحسأ 3 لق ١

 مهنم هيلع كتشاو نأشلا قيلعو هيلع لواطتو ةتيطخل مهنم

 2 02+ ب82 له ايلقك ٠١ 2) 0 هدنب 2»



 اما

 انثّدح امك هللا ءاش نأ تناكف اهّلع دايا هميلعتو هيلأ هللا

 لاق ةدانق نع ديعس اس لاق ديزي اعف ,ىلاقو ناك نب رش

 اعارذ نوسيخ اهضرعو عارذ ةثايتلك ةنيفسلا لوط نأ انل ركُذ

 ىنثكدح ١> ««اهضرع ىف اهبابو اعارذ نوتلك ءامسلا ىف اهلوطو

 5 ناك لق ىسلل ىع كرابم آس لاق زيوعلا ىبع اس لق ثراث

 «عارذ ةئامتس اهضرعو عارذ ىتئامو عارذ فلا مون ةنيفس لوط

 فسوبي ىع ناعدج نب كيز نب كك نع ةلاضف نب لضفم

 ميرم نب ىسيعل نويراودل لق لق سابع نبا نع نآرهم نبا
 ؛ هب فقلطنان اهنع انتدخن ةنيفسلا ىهش الجر انل تتعب ول

 بارتلا كلذ نم افك فخاف بارت نم بيتك ىلأ ىهننأ ىتح

 ربق اذه لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق !ذه ام نوردتا لاقف هفكب

 مع .ئسيع ..هل لاغف_ باش .سقو:هسأر. نع. باوتلا ضغني مكات وف

 :هانيناا تيننط' تلو نانشرتاناو تنمو تلو بالا لت كلت |

 ناك لق ون .ةنيفس نع انثّذح لق ثتبش ْمَك ئف ةعاسلا

 تناكو عارذ ةئامتس اهضرعو عارذ ىتثامو عارذ فلا اهلوط

 «سنالا اهيف ةقبطو * شحولاو باودلا اهيف ةقبطف تاقبط تلت
 نوح , كاطلاا قخما باودلا ثاورا رثك ايلف ريطلا اهيف ةقبطو

 ىلع البقاف ةريزنخو ريزنخ هنم عقوف رمغف ليغلا بنذ زمغا نا

 جون ىلآ هللا ىحوا هضرقب ةنيفسلا ةرزرخ راغلا عن عقو املخ ثورلا

 2) ©: 02612 روكي 5. 0 511 2 9 قرح
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 امك

 00 نب ىلع نب هللا ديبع لوم دثذ ىنتلح لق بيقعي

 نأ هربخأ هذعيبر نأ ىب ناجرلا دبع ىب ميعاربأ نأ

 اًدحا ا ل وياما

 ثحكم جون ناك معلص هللا ٍلوسر لق ىبصلا مأ محرل حوا عكا نم

 ىتح لجو رع هللا ىلا غبعدي اًماع نيستخ الا ةنس فلا هموق يو

 اهعطق رق بهذم لك تبهذو تيظعف ةرككش سرغ هنامز رخآ ناك

 ةنيفس اهلا ليقيف .هنيلأشيف نورميف ةنيفس لبعي لعج رث

 ىرسجت فيكف ربلا ىف ةنيفس لمعت نولوقيو هنم نورخسيف

 ىف كما مثكو روثتلا رو اهنم غرف اًملف «نوملعت فوس لوقيف
 اًديدش اًبح هبكت تناكو هيلع ىبصلا مأ تيشخ ء ككسلا

 تجرخ ءاملا اهغلب اًملف هتلث تغلب ىتنح لبلل ىلا نجرخف

 تونسا ىنح تجرخ ءاملا اهغلب املف لبذل ىتلت تغلب ىنح
 كامو حلا فكيف اهعتقو ةبلاا علبانابلف“ ليل نع

 ىنثكدح ١ «ىبصلا مأ محرل !دحا نم هللا محر ولف ءاملا

 ل نع متيِمهلا نب ىلع آس لق روصنم ىأ بأ و
 حوسن لسع .ىسرافل ناملس لاق لق كاكّصلا نع قور نأ ىع

 ناك ىتح ةنس نبعبرأ جاسلا تبناو ةنس ختئكامعبرأ ةنيفسلا

 ىحوب ةنيفسلا مون لمعف بكنملا ىلا عارذلاو عارذ ةتامثلت هلوط

 00 نه ءا 2 ةعرز لأ ىب ناجولا لكيعز 102 © (ن 56011615 31

 ةعببر ىنأ ىب ناكولا لكيع 0121550 271 2010126 هللا كيع ز ع2 0113

 2111221 (©00. 521. 272, 1016 36: 1.) لق: ناولا ديع نب ميعاربأ

 دتلاحو  ةماو هللا ضبع ةنج نع. ةعيبر. قا نلبي. هللاء نبع ىبأ
 ةيئاس 10 2) لكل 020 92:03 ككضلا١ 2 :لكشلا؛



 امه

 - ى

 موب سونو نونخو ثيشو مدآ فخ ىف هلوناو هلسر هب هللأ

 اًضيأ لبقو هنس نيسيخلا با نكذا اميه هيلا ! اهيتررعللا ةدكرأ

 سيق نب مون اس لق ئَمَصْهَجلا ىلع نب رْصَن هب انكذح.ام
 لكسرا ىلاعتو كرايت هللا نأ لق دادش نأ ىب نوع اس لق

 ةخيف ثفبلف ةنس ةئامثلتو نيسمخ ىبا وهو هموق ىلا احون

 :تامتلكو. نييتمخ كلذ. تعب : شلع رق اطلع نينيشتا لإ كش

 لق ماشه امد لق دعس ىبا اسس لق ثراخل ىنتدح ١ «<«ةنس

 اجون :غللا ثعب لاق سابع نبا نع ملاص ىأ نع ىا قربخا

 هتوبن ىف ماعد مث ةنس نينامثو ةنس ةثاعبرا نبا وهو هيلا

 ,م مث ةنس ةثامتس نبا وهو ةنيفسلا بكرو ةنس ىنيرشعو ةثام

 كثيبلف رفعج وبا لق ««ذنس نيسمخو :ئتامتلث كلذ دعب ثكم

 هٌّلجو رع هللا لاق امك اماع نيسيخ الا ةذنس فلا مهيف

 نوبيجتسي الف نرق دعب نرق ىضمي ارهجو اوس هللا ىلا موعدي
 دارا اسم ميلا هيسومافلذ نضاست مود سا ١

 و مسهنأ بر لاقف مَع حون مهيلع اعد. مهكالكلا لجو زع هللا

 هللا هرماف اراسخ الا هدلوو هلام هزي ل نم اوعبتاو ىنوصع

 لك يهدف وطعم: اييسرعم ةدحش نوصل نإ 00-5

 ذختيف ةنس نيعبراب اهسرغ ام دعب نم اهعطقب هرمأ رث بهذم

 اًنيحوَو ا ّي غل عّنصأو م ىللا لاق ا 7 ف بف اهنم

 و, ىزورملا رامعم نب حاسم انتدحو :«اهلمعي لعجبو ايعطت نبي دهس
 ا ا 0 لاق ميره ىكأ ىسبأ 1 2 ميهاربأ منح ةثملأو

 ت2) 2ك 01:: 29, 52:3. (١ 2( لكم ط2, 5 39 21
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 مخ

 يك عرق 82 قيد لاق ىيرذنمو نينا ني

 ىنسلل انكدخ. 2 «اوفلتخاف ةدحاو ع 1 سللنلا ناك وسلا

 رع هلوق ةدانق ىع 00 ا عا عت

 اعيمج ىدهلا ىلع اوناك لق ةدحاو ةما سانلا ناك لجو

 وب د ناكف ىيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعيف اوفلتخاف ة

 © مع ةاّحرن ثعب

 مع حون كهع ىف تناك ىتلا ثادحالا ركذ

 جيلا لسرأ نيذلا موقلا ةنايد ىف نيفلتخملا فالتخا انركذ سلق

 امب لعلا ىلع اوعيجا دق اوناك لوقي نم نم نأو مع حون

 هالملب لاغتشالاو رومكل برشو شحاوفلا ,بوكر نم هللا هعركي م

 ةعاط لها اوناك ٍلوقي نم غنم نأو لجو رع هللا ةعاط نع

 ء نيتباصلا لوقب لوقلا رهظأ نم لوأ بساروبب ناكو بسارويب

 دك نإ كداسو مك وت عبلار لسرأ ,نمكلا كلت لع هعبتو
 ىبني هناف هللا باتك اماف كيدعب اييف بسارويب ربخ هللا

 هيف لوقي لجو رع ةللأ نأ. كلذو قو لعأ اوناك هنا هنع 5

 هذي مل نم اوُغعَبتَو ىنوَصع مُهلا بر جون لاَق ون نع اربخأ
 نقم 3 اولاقو ءارابكر اركنم اوركمو ءاراسخ الا هدَلَوَو هلام

 58 ا ا ب دلو كو نيك قو مك

 دام هسا نك ايد عايلا مللا تعبت ءارثك ارْلَصأ لَكو

 رمأ اع لعلاو فلل نإ ةعجارلاو ةيبعلا كأراهل م هتوطس وم

 ١ 2) ال. 101 107 552 20. 67) 600 5 ودنا 2) طمع مدلعأل

 2. زنا 1. 7 138. 12511522 بسأ بيب 5ع 25155عز 1161 1علأاتتت 120

 1عوأزأ 160 22205.27 016203 ءول ل 24) آظكم1. 75, 75. 20-24.



 زم

 نذخأيلو هقنع نيرضيلف رصان نحب هيلع ّنطْلسُأل ىفلح قّرعيف
 الا دحا ىلع هللا طخسي ال نامزلا كلذ ىف ناكو هنئازخ ىف ام

 طلس ىتح هلوق نع كلملا ٍلوكاي ملف هرصان نخ هيلع طّلس

 نيعبس هنئارخ نم رقواو هقنع برضف رصان تخ هيلع هللا

 ةرهد مجو رصان تن نيب نللو رفعج وبا لق ءابهذ ةنيفس

 كا لامولا كلذ ى'.ىعحي . ناك .كاحضلا نوكيا نأ الا ليي

 لق هنا هذع تيتدح ىناذ ىبلللا ىب .ماشع امآو .. ”« صان

 هيظعاو اهجو هنامز لما مبصأ ناكو مج ترومهط دعب كلم

 عستو ةنس ةثامتس ةربغ هنا اوركذف لق ايسج

 ؛هىغبو ىغط هنا مث ذالبلا هل ةقسوتسم هرما ايلعتسم هّلل اعيطم

 مج برهف فلا ىتتثام ىف هيلا راسف كاكضلا هيلع هللا طّلسف

 ناكف لاق راشنمب هرشنف هب رفط كاكضلا نأ مث ةنس ةثام هنم

 ةرشع عستو ةثاعبس لتق نا ىلا كلم ذنم مج ىلم عيمج

 مدآ نيب ناك هنأ فلسلا نم ةعامج نع ىور كفو ©“( خذ

 ؛: ثدح امنا هللاب رفللا ناو فقل هلم ىلع ملك نورق ةرشع حونو

 هلسرأ ئبن لوا نأ اولاقو مع سون هيلا ثعب نيذلا نرقلا ىف

 «مع حون هديحوت ىلا ءاعدلاو راذنالاب موق ىلا هللا

 كلذ لاق نم ركذ

 نع مام اشف“ لاك دْؤاذ وبا آش لك راشإل ني المت اقد

 2: امهيلع مدآو ون نيب ناك لق سابع نبأ نع ةمركع نع ةدانق

 ثعبف اوفلتخان قلل نم ةعيرش ىلع هلك نورق ةرشع مالسلا

 ه) 2 طقع هغ ةصطد 1ع 02 آله. 4 عا 5 رصن. 60) 09, 12 ا 10 ريع.



 امل

 كلملت دجال ىلا لاقف «ُباش ىّتق وهو كلم الجر نأ لق هنأ

 مهنيب نم هتدجو انآ ما سانلا لك كلذكا ىردا الف اعطو ةّدل

 هللا 2 .دينعت ىدلا ام لعف تكلفك ا كتللا لي مل ليقف

 ناك نم رايخ' نم اسان اءدف هيصعت الف هللا َعيطت نأ كل هميقي

 0 هنأ متيأر اف ىسلج ىف قرضكح اونوك مهل لاقف هكلم يو

 2 لا تناول هلي «ليفلا نا ةورساف لجوحومع هلل

 كلذب هكلم هل ماقتساو 2و وه كلذ لعفف ةرجرنأ هنع ىورجرأف

 كلذل هيننا سيلبا نا مث لجو مع هلل اعيطم ةنس « :ئاعبرا

 لخدف ءاجن. ةنس ةئاعبرا اكلم هللا دبعي الجر نيكرش لاقف

 سيلبأ لق نتمنا ىم لاقف كلملأ هنم عوفف لجرب هل لتيتف يلع 0

 مدآ ىنب نم لجر انأ كلملا لق تننا نم قربخأ ىنللو عرفت 4ال

 ونبأ توي امكا تيم نقل مدآ ىب نم تنك ول سيلبا هل لاقف

 تفك ول وتلا نك قفقورب سانلا قفا تامر ىعورمك قا ذذا دا

 كتدابع ىلا سانلا عئاف هلأ كنلتو اوتام امك تدم دقل مهنم

 اهيأ لاقف سانلا بطخ ربنملا دعص مث هيلق ىف كلذ لخدق 3

 كل هزاهظت كل ئاجازما مكنع ”تييفخلا تيك لقب ىلا ' نملغلا

 د ا ل يسع د معكم يااا يوملط
 0 ناعم شفرات كا اف ردا ىتلو ءاوتام امك "تم نقتل
 هل تسمقتسا دق ىلا هربخا لاقف هعم ناك نم ضعب ىلا هللا

 ىل مقتسي ملف ىتيصعم ىلا ىتعاط ىع لوحن' !ذاف ىل ماقتسا امو

 ©) 02 باش ىذ وهو, ١ بايش وذ وهور 12 باش وهو. 65) 0.

 لرد ع2 .01٠ )كا ةتايعبرأو ةنس نيعبرأ١ 0 4) 1 © © رف, طه ىل»



 أمل

 نأ ركُذ امم ءىت مهبيصي ال هكلم نم تلخ ىتلأ ةنس ةرشع

 ةعن كلذ دعب رطب امج نأ رث هاّيا مهبنج ٌرعو لج هللا
 عفادلاو مهللامو مهّيلو هنأ عربخاف سنالاو ّنِلْل عمجو هدنع هللا

 لجو رع هللا ناسحا دنخو توملاو مرهلاو ماقسالا مهنع هتوقب

 ةاباوج هل هرضح نمم 0 هه ملك هي 3 ”ئداتتو اولا

 هللا ناك ىيذلا ةكتاللا هنع تلو همغو هءاهب هناكم سلقفو

 ىمسي ىذلا بساروبب' كلذسب نسا, «هزما ةسايسب : مقرمأ

 بسارويب هب رفظ مث هنم برهف 2 هشهنيل مج ىلا ردتباف كاكضلا

 صعب لو كراشنم هرشنو اهطرتشاو هءاعما جلتماف كلذ دعب
 10 نم : ققب نأ ادا 8 يسلا دريك لوي 11امجت نأ سرفلا كلغ

 كلذ لعف اًملف ةيبوبرلا داو ذنئنيح ء طّلخن ةنس ةثام هكلم

 هلتقيل هبلطو #ريتفسا هوخا هيلع بتوو هرمأ هيلع بوطضا

 عضوم ىلأ عضوم نم لقتني اكلم هيراوت ىف ناكو هنع ىراوتف

 معزو ءراشنملاب هرشنو هكلم ىلع هبلغف بسارويب هيلع يخ رف

 ؛5 ةعبرأو ةنس ةرشع كسو ةنس ةئاعبس ناك مج كلم نا مهضعب

 كلم نع هّيَّنم نب بهو نع تركذ دقو «اموي نيرشعو رهشا
 نا هلرل هيلا“ فان وحن فمع اعيرعشا هلضق سانا ال

 ام كلذو ءمج ةصق اهنا نلقل مج نعيرأت فالخ هخرأت

 دبع ىب ليعامسا اس لاق ركسع نب لهس نب سيح ىتدح

 هر هبنم نب بهو نع لقعم نب دبصلا دبع ىنثتدح لاق ميوللا

 2( 1 وسي د ل © 6 1 ح١ 3 8( 0 هبيمذيلو 1 انقيلو م

 هسهتنيل. 6) 028 فلن, © طلح. 4) 0 ريثبساو 08 نوبعسأو
 1 نوسيفسأ». ه) 51خ ه0
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 ةلتاقم ةقبط تاقبط عبرا سال تقنع ةفاموا نيشمخك هسا كا

 ىذلا لعلا موزلب تاقيطلا كلت نم ةقبط ّلك مماو اَمَّدَخ

 نتاع نيسيخ كنس ىلأ نيسمخو دعامات نمو «دايأ همزلا 5

 ءهرمال اوداقناو هل اورخسو عنذاو هنخضتاو نْلْلِو نيطايشلا براح

 لكو  ةتانكلكو ةرشع تيس هددت , كات نينا قيسفخلا ةتلشا خوفو

 صلو ماخرلا لعو لابخل نم روخصلاو ةراجا عطقب نيطايشلا

 ءب.:عفتني املك تاولقلاو نداعملاو لابلو راحبلا نم لقتلاو م

 بيطلا عاوناو مصاول, ل نم باذي ام رئاسو ةضفلاو بهذلاو سانلا

 ةلجت هل كتعنصف رمأ رث هرمال كلذ لك ىف :اوذفنف ةيودالاو

 ءاوهلا ىف اهيلع لبقاو اهبكرو نيطايشلا اهيف دعصف ياجن نم

 هتارجا نم اوار ىتلا ةبوجمألل سانلا دخان «دام نيدرورف

 ةسمخو مويلا كلذ ناضتاب مرماو زوروت لال كلت ىلع ىرجا ام

 مويلا سانلا ىلا بتكو اهيف نلتلاو معنتلاو !ًديع هدعب مايأ

 ماقسالاو دربلاو رخل مهبنج نأ اهيلع هايا هثازج نم ناكف هللا

 تسلاو ةئامثلتلا دعب ةنس ةتامتلث سانلا ثكف دسللو مرهلاو

 ©) (09 هام نيذرورف أودرزموه 12 مام نيذورسفأ كاورر ونس رسل و 11

 كام نيدورفأو راررمرخ و ( هام نب نودورفأ زورزم رف



 ابا

 نسع مناص ىنأ نع ىنأ قربخا لق ماشه آس لاق دعس ىبأ اس

 دلوف ةيصولا هيلاو هعم ارفنو كمل يلشوتم كلو لق سابع نبأ

 لو ةنس نونامثو ناتنثا ون دلو مكي كملل ناكو احون كمل

 هيلا هللا ثعبف ركنم ىع ىهني نامزلا كلذ ىف دحا نكي

 5هتوبن ىف مهاد رث ةنس نينامثو ةنس ةئاعبرا ىبا وهو احون

 ومو اهبكرو اهعنصف ةنيفسلا ةعنصي هرمأ مث ةنس ىيرشعو ةثام

 5 خخ نيسويخو كيد

 ثذيشلا مسج ترومهط دعي كلم اولاق جضناف سيرفلا ءاملع امأو

 ؛هلامج اوعر اميف كللذب هوبقل عاعشلا مهدنع هانعم ذيشلاو

 ميلاقالا كلم هنأ ليقو ترومهط وخا وهو © ناهعأؤيو نب مج وهو

 ىلع كقعو سنالاو ىلخل نم اهيفءام هل ركسو اهلك ةعبسلا

 دق ىكاعتو كرابت هللا نأ هكلم ىف دعق نيح لقو يانلا هسأر

 عدتبا هناو اريخ انتّيعر عسونسو انديبأت ىسحاو انعاهب لمكا

 ليلتك فك لاو يورسلا تحكأو اهغبصو بايتلا ٍيسنب رماف لّرغي

 هكلم نم ىضم ام دعب ىراوت هنا هضعب ركذو ءاهب باودلا

 هنم دالبلا تلخ رهشأ ةّتسو ةنس ةرشع تاسو ةنس :ةتامتس

 ةعنبا هنم. 2 سيك ةئس للا مكلم نم, النسا ىتطملاا رمت 'ةناوكلا

 0 عانصلا ةلآو ةحلسالا فونص رئاسو ضيبلاو عوردلاو فويسلا

 لزغب ةثام ةنس ىلا هكلم نم نيسمخ ةنس نمو كيدخخل نم

 ةكايحو هلوغ عاطتتسي املكو نانكلاو نطقلاو زقلاو مسيربالا

 2( ناهجكو ا ناهجادو. 0) 1506 ©[3076115 نييبسمخ.



 أ

 كلو ةيروتلا لعأ لاقو «مون ىنب ثفايو ماحو ماس هينب

 كمل مدآ ريع نم ةنس نيعبسو عبرأو ةنس ةئامامث دعب ئلشوتم

 اولاق هدوهع ظفحو هللا ةعاط نم هوابآ هيلع ناك ام ىلع ماقف

 هاصوأو درسمأ اعل فلخسا ةائولا يلشوتم ترضح املف

 ماهنيو هموق ظعي كمل ناكو اولق هب نودصوي هوابآ ناك ام لثمب#

 ناك نم عيمج لون ىتح نوظعتي الف نيباق كلو ىلآ لوزنلا نع

 ريغ 21 نا خلشوتل ناك هنا ليقو نيبياق دلو ىلا ليثخل ىف

 ناكو نيتباص اومس هب نيتباصلا نا ليقو ىباص هل لاقي كمل
 نأ دعب كمل دلوم ناكو ةنس نيتسو ةثاعست خلشوتم رع

 كمل كلو رت ةنس نونامتو عبسو ةثام ملشوتِم رمع نم ىضم ؛0

 فلال كلذو ةنس نيرشعو تسو ةنس ةثامب مآ ةائو دعب احون

 لجو زع هللا طبهأ موسي نم تلضم ذلئس نيسمخو تمسو ةانس

 تملع ىق كمل هل لق سون كرذا املف مع سون كلوم ىلا مدآ

 مالا عبتت الو شحوتست الف انريغ عضوملا اذه ىف قبي مث هنا

 تت نوفخاسيف هموق ظعبو - ىلا وعدي 5 0 ناكف ةئطاخل 5

 اوعجاريل 2ظذأف مهتلهمأ لق هنا هيلا لجو رع هللا ىحواف

 «اوبينيو اوبمتي نأ لبق ةّدملا نسقناف ٌةَّدِم اوبوتيو

 بسارويب دكهع ىف سون ناك هلوق تركذ نم ريغ نورخأ لآقو

 نييسمخو ةنس 0 ةئاعسن زعو لج هللا ىلا ثاءدف ©.....دموق اوناكو

 هد نب هلكلر اد نع نوف يعينا نياق" ىصم املك نسف
 لق ثراثمل انتدح >> «حعانفاف باذعلا مهيلع هللا لونا ىتح

 ه) 12ءعووو 1ع مانصالا نودبعير 1114 05+ اوناكو 5انط] عمان

 ء>01016. 5) (2 ةتاعبس



 ارب

 هللا رمأ ىلع خجونخ :فاخأساف جلشوتم مدا رمع نم تلخ ةنس

 «ةتطلاخم نع مماهنو هيلا لامو عطلاخ نمو نيياق كلو بذعيس

 قلوبنا مسر» ىقتقا ومال ليشكل تنكر نما لواط نك سنا 07

 ةناكو هثابآ قيرط هللا ةعاطب لعلا 23 همايا ىف كلسو داهشل

 كلوو ةنس نيتسو اسمخو ةنس ةثامثلث عفر نا ىلا خونخا رمع

 مكن رت ةنس نوتسو سمخ هرعع نم ىصم ام دعب يلشوتم هل

 خلشوتم قاحسا نبأ نع ا ابك لاق ديم نبأ ىتلح اميف

 قوقل ء نسا ةقاييس كنك .ةلدوطلو ام ىعبب شاعت خلشوتم .ىبأ

 عستو ةنس ةثاعست ئلشوتم شاء ام لك ناكو تانبو نونب هل

 خونخا نسب ملشوتم نسب كلي * جكنو «2 تام مث ةذنس انرشع

 مدآ نب نيق نب حونخا نب ليوحص نب ليكارب ةنبا 6 شونيق

 ةنس ةئامممخ سون هل للو ام دعب كمل شاعف معلص ىبنلا

 ليو ىب ليكارب ةنبأ يةروريع كمل_ نب سون / حكنو تام مث

 هل تدلوف ةنس :تاهدبخ نبأ وعو مدأ نب نيق نب خجونخا نبأ

 <) )2 08, 1 61 لطي 2) اك ليبارع 5. مور ليج ا[ 325

 لبر أع. 14 ليزاوع. 6) 013. (نهر و111 0عا120ع 1235 تدلوفر عع.

 2) 1رعابتسع انكولاتع 20 2. !.1 1. 1 ثراخأ انتوح ور. (60-- هز

 سويق. م) 2:32ععمع00. ةص0لع 2 كل هده. طقعع 02. ى) ن2 ةريومع

 5 هودرمتو 2 ظررز ١ 14 رز.
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 اهلونو سراف نم رهباس ىنتبا هناو :هتيعر ىلع ابدح هكلم ىف

 هيلع فاطف هبكر ىتح سيلباب بتو هناو نادلبلا ىف لقنتو

 اورياطت ىتح هباحا ةدرمو هعوفإو اهيصاقأاو ضرالا ىلادآ ىف

 شرفلاو ©« سابلل رعشلاو فوصلا فخا نم لوا هناو اوقرغتو

 رسماو ريمثلو لاغبلاو ليخل نم كولملا ةنيز ذخنثا نم لوأو 5

 حراوللو عابسلا نم اهتسارحو ىئثاومل ظفخحن باللتا ناضتاب

 نم ةنس لوا ىف رهظ ةبسادوب ناو ةيسرافلاب بتكو كيصلل

 8 نيتباصلا ذخلم ىلا اعدو هكلم

 انثّدح اميف مكن مث «مع سيردا وهو خونخا ركذ ىلا انعجر مث

 درب نب خونخا قاحسأ نبأ ىع هيلا لاق كيج ىبأ كي 0

 خلشوتم* هل تدلوف ةنس نيتسو سمخ نبأ وهو مدآ ىب نيف

 كلوو ةنس ةئامثلك ئلشوتم هل دلو ام دعب شاعف حونخا نبا

 اسمخو ةنس ةثامثلث حونخا شا ام لك ناكف تانبو نونب « هل

 اميف لاق هناف ةيروتلا لهأ نم هريغ امأو «تام مث ةنس نيتسو ؛د

 نينامثو عبسو ةنس ةثامتس دعب عون نيلوو ةنروعلل ءلعأ كت

 هز لزرع ءا 69 سسانللا مر طخ مضر ءءاو © كك 02 بسارونب ر

 12 بسأرونيو بساروسد )5 0-0 وأ 10عطت 0113 8

 2. ا". فسأدوي 32061136, 1121 2611206 فسادوب 1686201112

 م0. 5م. 30: ىف (81©) رهط فاساذوس ل ناكمت (510 لجري نأو

 هكلم نم ائنس لوأز هك. (01ه15هد, 031غ 5ةط3 62 1, 79و ءأ 5ماعععآو

 طروصائءالع ىلغعا طا طصقاعان20ع 1, 5 2: (عغ 5ءطدطسدسعا 1, "ا 6

 ٠ : 61113 8617731350عا - 11113111 3123)معلاع1  60
 درا 602 ناذإ 231 لنهر( هانا 9!!! جن] قف را 107 ةتاانأ 11. با كف

 2( 8 ليواتو 1 لكواب 010 لبوأو. 6 © 12 0:5 انا 2



 انه

 «مهضعب هبسنف « منهشوأ ىلا تروههط بسن ىف فلتخا دقو

 ترومهط وه  نسسرفلا ةباست ضعب لاقو: .تركذ ىلا ةبستنلا

 < ينهشوأ نب 4سهكسا نب ءدهكنا ىب 3 ناهكنويا حبا

 ملعلا لهأ ركذ هنع تثّدح امبيف ىبلكلا نّيحن نب ماشه لاقو

 هداطعأ هللا نأ ملعأ هللاو انغلبو لاق ترومهط لباب « كولم لوأ

 هلل اًعيطم ناك هناو هنيطايشو سيلبا دل عيضخ ام. ةوقلا نم

 ترومهط نأ معرت اهنذ سرفلا اماو «ةنس نيعبراأ هكلم اكو

 نحن كلم موي لقو اجات هيسأر ىلع دقعو اهلك ميلقالا كلم

 ادويح ناكو ر/يةدسقلا ةَدرملا هتقيلخ ىع هللا نيعب نوعفاد

 ى) (2ه كياح نب داآدددابحو 0 رادابح ىب ذادايح : 12 دآدياسصح

 ج1 م20 هدد1550 : ن1110 5ءتتط عد لتتتت 51غ, 12 1226010 11101112115,
 هدانا هدرصصعد 1عتع طقتتتم ةءعئاتصم 50210160125 طقعع 111ه عطقع 29هداتطم
 طمتست 3 0عم10ءعمعمأاتتز انطاتع 01100 5ءاقطط 20101 0مء215 «00. 5م1عصع
 ععج 36 (مردعاعم 14) ءغ مدع طقصع 37:01:12 م1061 5ءلعتم (1؟01. 580) :
 نب (5. 2. , 2020 زادوج) دادوح ىب رادناج ىب ناهكأوبو نب ترومهط

 00 0ع ونتتق طقعع )11500633 8 2 594: نو

 دكيكنيال ل 0, 0 0 0 ديكنيأ) 0 06
 خلا نايجكوبو ز ل“ راديابح ىب داديابح ىب ناهكأيو 0-6

 ©) للص 20034 كل 1 للزع 602/1 اك ناهعكب.بأ, '12 ىأ

 ناهكن, © ناكهلوبا. © 2 كيما 12 2. 1- ككنياو 0 قيقا

 2003: 7. ةصصمأ. 5ع. )2  10 ديهكسأ. 5ءءاتتلات22 6000. ( أ

 لمص 3 ععمعتتل زصخغعت» ؟1دصعاط ممم أ 2105ءاعدعاتطل 12165655136 و
 ناتتتتتل 18132023 15م. , 211101 00. 501628672 30, 1 810نز صنت
 1طد 121005 11, اهو طع0. ىب ديكنا نب (5812 ناهجونا)
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 111 2غ 8ذماتت1 !.ز“ نات 11211112 131261121 6311626). (01135ع (ن2 5©-

 كاتكانك 020151 ديكنيأ , 1غ 0100 1211 ء 73112 1ععمدع 216 35

 دكليكسأ 216 كيكنأ م226ععع0عج115 0261122 111552 205516. 6) 8
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 نسب نابحرلا دبع ىب كمحأ انتدح دقو « مالسالا نع

 ومن ناتي "نسوا اة يي اميلس

 ىنعي ةعبرأ رذ ابأ اب معلص هللا لوسر ىل بلال ىراقغلا ر رذ 996

 نم لوا وهو خونخو 35 ىونو ثيشو مدآ نوينايرس لسرلا نمد

 ©« ٌةفيحص نيتلك عونخ ىلع عد هللا لونأو ملقلاب طخ

 ضرالا لسغأ عيمج 0 سيردأ ثعب هللا نأ مضعب معز كلقو

 كلذ عم هداز لجو وع هللا نأو نيضاملا مّلع هل عمجو هنامز ىف

 ىفُل أذَف نأ 4# لجو رع هللا لوق كلذف لق ةفيكك نيثلث

 فوحصلاب ىنعي لاقو سومو 5 فحص - فحكصلأ 0

 ىلا ىنلا كوالا ام

 عيمج نم امي دأرأ !فذأ ناكو هيد لدين بساروبب ناكو 08

 نم هل تفناك © :ةبصقب نافن ةأرمأ وأ باف هتبكاعأ وأ دنكلمم 5

 «« دوهيلا خفنذ مَ نف هديري ءىش كب هببلأ 2ىجكح نآكو بهذ

 وديع نسب 5 رادامح سب ذأ دابح * ىب 7 ناهجويو

 2) 0 ناميلس نأ نىبد 69 22 ناميلس نىعز 7. 50212 2. ادأر

 3121101. 1 ل ا ء) 1]عءاطتصسع انكواتتع 4
 مدع زير 5-1 (كييتخلا) ده 2 ادع. 2) لمت 85, 75: 28-29:

 ©) '1ه ةضيقيو 560 12 22218. خبصقبو ( خةضبقب 76 ةلصبقب (2

 دردم ون ورمام 0عء1ععتصت)ر 03 خبيصعب (خيصع 14 2 ناهجكادوبو و

 6 ناجحا هويور 116111220116 01111111133 2ع ناهجحيو 1



 ان

 خونخا دويل كلو ةيروتلا لخا نم هريغ لاقو ««تام رث ةنس

 ةئامتس مدآ رمع نم ىبضم دقو لجو رع هللا هأبنف سيردأ وهو

 لوا ودفو ةفيصص'(عريلت' هيلع لربنأو يقع ووضعوا |نانل

 اهطاخو بايتلا عطقو هللا ليبس ىف دهاجو مدآ دعب «طخ نم

 :«دسلاو ىصو ناكو مهنم قوتساف لئيبات كلو نم ىبس نم لوأو

 اضعب مهضعب هب ىصوأ اميفو هيلا هب اوصوا هوابآ ناك اميف دري
 نايوحعي دعت محا ىفوتو لاق «مكآ ةايح ىف هلعف نم هلك كلذو

 قا سلك ءقمجت نينس 9 ىلامثو ةنس ةثامثلت حونخ ممع نم ىضم

 هصموق دمع اعدو لاق «مدآ رمع اهنا انركذ ىتلا ةنس نيتلثو

 الو ناطيشلا ةيصعمو لجو رع هللا ةعاطب مرماو مهظعوو

 ةباصعلا دعب ةباصعلا تناكو هنم اولبقي ملف ليباق دلو اوسبالي

 هللا .نأ ةيروتلا ىفو لاق «ليباق كلو ىلإ لونت كيش دلو نم

 ةنس نيتسو سمخو ةنس ةثامتلث دعب سيردا عفر ىلاعتو كرابت

 ةخنس ىيرشعو عيسو ةنس ةثاهييخ لاعبو هريع نم تيضم

 اةاسمخو ةثاعبرا هعافترا لعب هوبا شاعف هيبأ رمع نم تاضم

 دراي رمع ىناكو ةنس نيتسو نيتنثاو ةثاعست مامن ةنس نيلتثو

 رمع نم نيضم دقو خونخ كلوو ةنس نيتسو نيتنثاو ةئاعست

 أمم لق ثرامل ىنتدح ١> ««ةنس نوتسو ناتنثاو ةثام دراب

 نع مناص ا نع ىنأ ىقربخا لق ماشع ىنربخا لاق دعس نبا

 هم عجر نم عجرو مانصالا تلمع دري نامز ىف لق سابع نبأ

 ©( 00 تت 6( 3 10000 نيبنامتوو 1 غيلان :تامنامتو.

 هز: 2 هجمتي : ل هد ا اتسم ةبشتا



 كك

 مهتدرم لئثقو كلذ ىلع مثدعوتو سنالا نم دحال اوضرعي ال

 ةيدوالاو لابذلو زوافملا ىلا هفوخ نم اوبرهف ناليغلا نم ةعامجو

 دِلوم ىلا ترمويج توم نيب ناك هناو اهلك ميلاتالا كلم هناو

 نأ اوركذو «خذنس نورشعو ثلتثو ةنس انام هكلمو منهشوأ

 هتوم اولخد مهنا كلذو منهشوأ تومب اوحرف هدونجو سيلبا و

 © ةيدوالاو لابثل نم مهيلا اولونو مدآ ىنب نكاسم

 دري نللوق دراب وع لوقي مهضعبو دري ,كذ ىلأ نالا عجرنو

 خونخ نب ليوحن نب ليكارب ةنبأ نعمس هتلاخ نم ليثالهل

 ليثالهم ىلا ىصوأ ليثالهم كلاو ناك اميف هتفيلخو هيبأ ىصو رم

 نم ماقف ةنس نوتسو سمخ اوركذ اميف ليثالهم هيبأ ريع نم

 هب نوموقي اوناك اهب هثابآو هدادجا ةيصو نم هيبأ كلهم دعب

 أس لق ديمح نبا انثذح اييف دري مكن مث مهتايح مايأ

 ةنس نيتسو نيتنثاو ةنس ةثام نبأ وهو قاحسا نبا نع ةيلس

 مج وب نيق ىب خونخ ىب ليبحن نب 6 ليسمردلا ةخنبأ ه«انكرب

 لوأ..ناكو ىبنلا .سيردا: .مونخاو دري نسب. حونخا هل تدلوف

 ملغلاب طخو قاحسأ نبأ معز اهيف ةوبنلا ىضطعأ مدأ 1

 هل لوو ةنس ةثامامقت حونخا هل كلو ام دعب دري شاعف

 2ر1 انيك 2602: اننا امك (12:)21): ليسردلا.



 آن

 لها رماو اهلل. سانلا ىئطفو نداعملا جرختاسا نم لوأو :ءاننبلا

 رهظ ىلع ىنب ام لوا امناك ىنيتنيدم ىنبو دجاسملا ناحتاب هنامز

 ةنيدمو ةفوللا داوسب لباب ةنيدم او ىثادملا نم ضرالا

 نم لوا وه لاق هناف هريغ اًماو «ذنس نيبعبرا هكلم ناكف نوسلا

 ةركقو تاءانصلل تاودالا هنم ذخنان هكلم ىف ديدخل ظبنتسا

 داصنللو ةعارؤلاو ةثارلل ىلع سانلا ضحو .عقانملا عضاوم ىف هايملا

 نم سبالملا ناختاو ةيراضلا عابسلا لتقب مماو لاعالا لامتعاو

 نم لكالاو شحولاو منغلاو رقبلا حبذبو شرافملاو اهدولج

 ىرلا ةنيدم ىنب هناو ةنس نيبعبرأ ناك هكلم ناو اهموحن

 ,0 ناك .ىتسلا  ترغويج :ةنيدم لعب :تينب ةئيدم.  لوأ ىقو.'اولق

 جذهشوأ نأ سرفلا تلاقو © نانتسربط نم دنوابندب اهنكسي

 «هتيعر هتسابسو هتريس ى ادومحت الضاف ناكو اكلم ىلو اذه

 كلذب ابقلم ناكو .دودنملو ماكخالا عضو نم لوا هنأ .اورسكذو

 نأ كلذو لدعلاب مكح نم لوا ةيسرافلاب هانعمو «نادشيف يدي
 و دنهلا لون. هنأ اوركذو ءاضقو لدع داد ناو لوا دانعم 6 شاف

 ىلع كقع كلملا هل فدسوتساو هرمأ ماقتسا املخ داليلا ىف لقنتو

 نع كلل أ ثرو اهنا .هنبطخ ىف لاقف :ةبطخ .بطخو .اجات هبسأر

 نيطايشلاو سنالا ةدرم ىلبع ةيقنو باذع هناو ترمويج هدج

 بتكو سانلاب طالتخالا مهعنمو هدونجو سيلبأ رهق هنأ اوركذو

 هم نأ فيتاوملا هيف مهيلع ثخا صيبا سرط ىف اباتك مهيلع

 2) "18ه دا5كشيفو 0 تانشأيكزا 022313 شيخ. ١ 2)-51ع10د918

 111 ا شا
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 نيب ناك لق ىلوالا ةيلعاإل ميت نجربت الو مكمل نع هيبا
 نم نوكي ام ميبقا مواسن ناكو ةنس ةثامايث ىونو مدآ

 اهسفن ىلع لجبلا كيرت ةأوملا .كناكف ناسح مهلاجرو ءاسنلا

 «ىلوالا ةيلعاخل يابت نخحرست الو ؛ةيآلاا لبق كيلونأف

 ىقربخا لاق ماشه ىقربخا لق دعس نبا اس لق ثراذخل ىنقدخو

 غلب ىتح :مدآ نمي رف لاق سابع :ئبا نع ملاص نأ نع قا

 برشو انزلا مهيف مآ ىارو نوبب افلا نيعبرا هحلو كلوو هدلو

 لعجت ليبات ىنب ثيش ونب مكاني ال نا ىصوان داسفلاو رمثل

 دحا هبرقي ال ء«اظفاح هيلع اولعجو ةراغم ىف مكأ ثيش ونب

 ثسيلش ىنب نم مهل رفغنسيو هنونأي نيذلا ناكو مدآ ىنب نم

 انمع ونب لعف ام ىلآ انرظن ول 5ابص ثيش ىنب نم ةثام لاقف*

 ليباق ىنب نم سابص ءاسن ىلا ةئاملا نطبهف ليبق ىنب نونعي

 ةثام لاق مث هللا ءاش ام اوتكم مث لاجرلا ءاسنلا سبتحاف

 مهيلا لبثمل نم اوطبهف .انتوخا لعف ام انيظن ول نورخآ

 خيصعملا .تءاجغخ مهلك ثيش ونب طبه رق ءاسنلا مهسبتحاف 5

 نيذلا 2و ضرالا اوكلم ىتح ليباق ونب رثكو اوطلتخاف اوككانتو

 اولق ام تركذ كفقف سيفلا وباسُت امو #2 حون مايا اوقرغ

 ميلقالا كلم ىذلا ينهشوا وه هناو نانبق نب ليثالهم ىف

 «برعلا قاست نم كلذ ىف مهفلاخ نم. لوق :تنئُيبو ةعبسلا
 نع تلح ىتان سرفلا وباسن هلق ىذلاك هيف رمالا تاك نانو

 ىنبو رجشلا عطق نم لوا وه هنأ بثاسلا نب دم نب ماشع

 ©) (2 اطتاح. - 2) دحوم 2
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 هللا ىَّدِص جونو مدآ نيب اميف ناك كلذ نأ مركذ ىوس هكلم

 «امهيلع
 هنع كلذ ىور نم ركذ

 أنبا لاق, لييعامسا ب ,ئشوم اند: لق: يهز ىف تتجا" انتدح

 0 نع 0 نب ءابأع آس بلا ا ىأ ا ىنعي' دواد

 دعس ل ا ا ون نيب اميف تناك لاق ىذا

 مهلا. ل يسلا :(ىكسي : انهت :قاك, من1 دلو نم ىينحتا ن

 ناكو 2 ةمامد ءاسنلا ىفو احابص ليل لاجر ناكو لبِخل 0

 ؛0 الجر ىنأ سيلبا ناو' ةةمامد لاجرلا ىفو اًحابص لهسلا ءاسن

 همدخ ناكو هنم هسفن مجأف مالغ ةروص ىف لهسلا لأ نم

 هيف ءاجث ءاءرلا هيف رمزي ىذلا لتم انيشر سلفا نتا

 ء موباتناف مهلوح نم كلذ غلبف هلثتم سانلا عمسي مث توصب

 جوبتتف ةنسلا ىف هيلا نوعيتج اديع اوذختاو هيلا نوعمسي

 6 لعمأ. نم: الشجر ناو 4 ىنسهل لاجيلالونيو لاق * لاجل !ءاسنلا

 نهتحابصو ءاسنلا ىارف كلذ مثديع ىف 2و مهيلع مجم ليل

 ترهظف © نهيلع اولونف نهيلا اولوحاف كلذب عيبخاف ةباحصصأ ىف

 ىدعتا هينغ دبا: قا ءاس» لق عك قنا ةيتاطعحم ها ذكروا

 2) 15027 33, 753 6) (2000. ةخذمامذ. 20 موتاف.

 2) © 22 1" جربتايف. 6) 098 ىهعمر (© نيسيعم». 72 23

 ةنبيبع نبأ 1 ةبنع ىلأ نبأز 1616م (ن 2 ىليأ نسبأ» وأ

 صئسص ةينغ نأ نب دي نب كلم لكيبع.

22 



 لي

 كرتي ل نمم هتوخاو هيبأ نم ناك ام الا رشبلا وبا وهف مدآ

 تدلوف ثوسشاأ نيف مكن لب ةيروتلا لع لوقيو لاق ««ابقع
 ليوح كلوف ليوح دريع نلوف دريع خونحل نلوف عونخ هل

 هل اتدلوف الصو اذع كمال مكنف كمال ليشوبا كلوف ليشوبأ

 ليبات ركنا نك :ىاكشسا ؛ نذيا ىذكي ملف .ملغا :هللاوأ بمس. نم

 هناف ةيروتلاب ملعلا لها نم هريغ اماو «سيكح ام الا هبقعو

 ملا لكلا ليج نيب لشو نم هال ١ نكتأ ا ئدنلا قاءامكن

 نم وهللا تالآ نانيق نب ليثالهم نامز ىف .-خنا .«لاروم

 نييبق كلو كيمهناف فزاعملاو ريبانطلاو ناديعلاو لوبطلاو ريمازملا

 نم مهف كثيبش لسن نم لبجلاب ىم ىلا مهربخ انتو وهللا ىف 0

 كلذ غلبو مثوابآ هي ماصوأ ام ةفلاخمو هيلا لوزنلاب لجر ةئام

 اوبجتأف نيياق ىلو ىلا اولزنو ايدامت الا اوباذ ماهنو مظعوف دراي

 ةوعردل كلذ نيبو مهنيب ليح عوجيلا اودارأ املف مهنم اوأر اهب

 هسفن .ىف ناك نم ئظ مهعضاومب اوطبا اًملف مهثابآ نم تقبس

 نع نولوني 3 اولياستف اطابتغا اوماقأ مهنا لبجلاب ؛ناك نمم غيز ؛5

 ء تاءرستم نيب كلو نم ءاسن اوقئاوو مهبجتان وهللا اوارو لبث

 برشو ةشخافلا ' تيشفو نايغطلا ى اوكمهناو مهغم نرصو مهيلا

 قمل نم كيعب ريغ «لوقلا !ذفو رفعج وبا لق ««رمشل

 انيبن ةّمآ ءاملع فلس نم ةعامج ىع ىور دق ٍلوق هنأ كلذو

 ىف كلذ ثدح نم نامز اونيب اونوكي مل نأو هنم وحن معلص ©

 6) نع طالب هه ما (لايوت )© كايوق , 25 نانويم ١ 2) 2 قا: اولوانتفاو
 © اولعاسف (ةذع). - 2 © تاعرسم 14 تاءرشتم. 4) 03 لوق.
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 هنال رانلا هتلكاو هتابرق لبق امنا ليباه نأ هل لاقف سيلبا

 كل نوكت اران اضيأ تانا بصناف اهدبعيو رانلا مدخ# ناك

 «اهدبعو رانلا بصن نم لوا وهف ران تيب ىنبف كبقعلو

 انيق نأ لق قاحسأ قا نع: :ةلس اس“ لاق" ىليح نبا انكنواكب

 5 نب حونخ ةأرمأو الجر هل تدلوف مدآ تننب ثوشا هناخأ جن

 ندع هتخا نيق نب حونخ مكنف نيق نتنب © ندعو نيف

 ليوبحكتو خونخ ن د دريع ةأرمأو رفن تلق هل تدلوف نيف تننبي

 مكنف جونخ تنب ثيلومو حونخ نب 0 ليشوباو خونخ نبأ

 داجر 00 تدلوف خوذخ ذنبا 06-1 ا ىب ليشوبا

 نكس نم 0 2 كمال نب 3 ادع هل تدلوف الض

 نيلاكابلا «لكيك قا 0 4 د ءدهسأ الجر تدلوو ل

 خطسب اوطعأ كف اوناكو ةنعأرفو ةرسبابج مدالوأ ناكو نيدتلو

 5 رق لاق اعارذ نيتلث نوكي نوعزي اميف لسجرلا ناك فقيذل ىف

 مهلك مدآ ةيرذو اليلق الا ابقع اوكرتي رو نيق دلو ضرقنا

 مدآ نب تييش نم ناك ام الا غلسن عطقناو عباسنا تلهجف

 هيبا' نود هيلا علك مويلا سانلا مثباسناو لسنلا ناك هنف

 ©) 2 تدعور 1م © 0 بذعو. 25) 02 ليشوناوو 562261 لبشوبأ

 (مص0م> لبش ىال), © لشوباو ءا ان>2 لبشوبأ, 1 1006 ليشوتا.

 م 2 كونتر 08 نيل. 42) 5زع (نهز (, 2 ءأ "ط5 هده. ط10ع 2080618

 600 14 ا نيلبوتو سلوبوو نيلوتو. 6 0(. 62 رز 0

 سلمون 0 نيعلبلخ. ىز 5هءععبصلم» [1كرز 6000. باسنا.



 ا

 أرفنو نانيق شونا١ نلو لاق سابع نبأ نع ملاص ىقأا نع ىأ

 هيلاو مهعم !مفنو ليثالهم نانيق دكلوف ةيصولا هيلاو اريتك

 ةيصولا هيلأو دعم ارفنو درايلا وهو دري ليثالهم كلوف ةيصولا

 ةيروتلا . امأو «ةيبعولا هيلاو هعم ارفنو جاشوتم عونخ#

 نأ تعب ليثالهم كلوم نأ اهيف هنا باتللا لها همكذ هاف

 مع نمو كنس نوعستو سيخو ةخنس ةتامتلت مدأ مع نم تييدضم

 سمخ نبا ومو نانيق ىب ليثالهم جكنو « خنس  نوعبس نانيق

 نب خونخ سب ليبح ىب ليكارب ةخنبأ 0 ىعمج» هتلاخ قاحسأ 0

 ينج هل. دوف هيتس نيتلكو نيس هنا مانت .دزسب : ل تجلوبالم

 « نيعستو اسمخو ةنس ةئافامق ليثالهم شاع املك ناكف تانبو

 تتلو نقرا نأ د انهيف موا كذا عناق ايروتتلاا» قبب امو << تاما رق اغني

 ةنس نوتسو ةنس ةثاعبرا مدآ ريع نم ىضم ام دعب ليثالهمل ؛5

 ىف تدب تادحالا نأ رسجغ نانيف هيبأ جاهنم ىلدع ناك هنأو

 8 هنامو

 مدأ 6-0 مايأ قناع شلا :تاؤتحالا رْكذ

 دري مايأ ا مدأ نب ثبيش كلم 0 نم

 هأتأ نميلأ ىلأ مدآ هيبأ نم برهو ليباه لتق ايل ليبات نأ ركذ »

 ©) 0000. اميفر '15 اهيف هيريتلا ىف امأو. 22) 2 ءأ 03 تعمم, ©

 ناعمس 4 03 نيعبسو,



 اا

 كتلسلا ه0 خسابسي هليبسل كيش دبا ىصضم دعب شونأ ماقو

 لؤي لو ثيش هيبا ماقم هتيعر نم هيلي نسخن نم ريبداتو

 ليدبت الو ريبغت ىلع دنم فقوي ال ءَيِبأ جاهنم ىلع ف اميف

 لاق سابع نبأ نسمع خاص أ نع لأ ىقربخأ لاق ماش ىتدح

 دعي ثتيش ةخنيأ ةذعن هنخأ نم نانيق كنبأ مدآ نب تيش نبأ

 (اهبف لاق كنئاف قاحسا نبأ امأو “6 خذ نبيرشعو سيخو

 شنإب مكن قاكحسا ىبا نع ةملس اسد لق كيج نسا انثدح

 سشنابو نانيق مهل تدلوف تبيش ةنبا خعن هنخا ثيش نبأ

 نانيك 8 جلو ام نعب :نفتناي/ شاعحاةليس نيستا لبا فل

 ليوح نب ليكارب ةخنبأ < ةنيد ةخنس نيعبس ىبا وهو شنإب نبأ

 نانيق ئسب ليتالهم هل تدلوخ مدآ نسب نيبق نب خونخ نبأ

 نيعبراو ةنسس ةثامامث ليثالهم هل دلو ام دعب نانيق شاعف

 « نينس ةرشعو ةنس ةتاعست نانيق شاع امك ناكف ةنس

 وه ىربخا لق ماشه ىنربخا لاق دعس نبا اس لق ثراذدل ىتدح

0 

 «) © ه6 2 ةسايسل. 65) (02 ع6 2 نييعبس )  13 خبنذر (3

 (602) دن



 ذلك

 امهنم كحاو للك ليبس. كلس نم ركذ ىلع .قأن ىتنح :ىدزلاو

 ىف هب نيدتقلاو سيلبا ةعيشو هجاهنم ىلع مع مدأآ عابت نم

 ّلكب كاعتو كرابت هللا عدص نم ناك امو هللا ءانش نأ هتلالض

 هناو هرمأ ضعب انيركذ كقف مع ثيش اماذ «عنم فيرف

 امو هاييللا دايطم نعي كءيفلتخ قا ع كا ديننا ىضو ناك#

 ةكمب اميقم لزي مث هنا ليقو «فحصلا نم هيلع هللأ لونا

 لجو رع هللا لونا ام عمج ناك هناو تام نأ ىلأ رمتعيو مج

 ىنب هناو اهيف اب لعو مع منآ هيبأ فك ىلإ فحصلا نم هيلع

 اولق منان انئاملع نم فلسلا امأو «نيطلاو ةراجكأب ةبعللا

 مايا ىلأ تيبلا ناكم ىف مذآل هللا لعج ىتلا ةبقلا لوقت م0

 « نافوطلا لسرا نيسح لجو رع هللا اهعفر امناو نافوطلا

 نفلف تامو نشونا ةنبا ىلا ئدصوا ضرم امل, ثتييش .نأ ليقو

 تش ىتنان# ىضلل هدلوم  ناكو سيبق كا راغ ىف هيوبا عم

 تنأ دقو هتاف, تناكو مع مدآ ريع نم* ةخنس نيتلثو سمخو

 اس توف تعاشلا كلوودم كسا ينك اننكاوا يمس ست يتيكتتولا 6

 لأ معزي اميف نينس سمخو ةنس ةئابتس هريع نم ىضم نا

 كيج نبا انثذدح ابين لق هناف ناك با امأو « ةيروتلا

 ةروزح هتخا مدآ نب ثيش مكن هنع لضفلا نب غيلس "انه لاق

 ثيشو ثيش ذنبا ةذعنو ثيش ىب شناي هل تدلوف مدآ خنبأ

 دل نلوم, كي نااعف“ نيش شيخو ةيسا ةنكام ناحاأ + نشفمروا

 © نينس عبسو خنس ةتامامث شناب

 0) © كك 12 ةئيلخلا (12) 027 27



 انا

 جرخ امل لاق سابع ىبا نع ملاص نا نع قأ اذ لق ماشع

 هتاثو تننكو 2 سدقملا تيبب مع مدآ نفد ةنيفسلا نم حون

 هتداعا انهركف كلذب ةياورلا انركذ ىّصم دقو «كذعجلا موي

 دعس ىبأ اس لق ثراخل ىنثّدح ام كلذ ىف سابع ىبا نع ىورو

 8 نع ماض كا :ىع نأ :ئنتربخا: لا دمك ىف ماقنع لنريخلا لق

 لبطل ىنعي رفعج وبا لاق «ذوب ىلع مع مدآ ثام لق سابع ىبا

 تيتام رم نس نكت كيناع ارح نأ كي « هيلع طبعشأ ىذلا

 الزي مل ايهناو تركذ ىذلا راغلا ىف اهجوز عم تنفذف اييَحر

 مون امهجرختساف نافوطلا ناك ىنح ناكملا كلذ ىف نيئوفدم

 ؛0 ضرالا تضاغ املف ةنيفسلا ىف هعم اييلمح رث توبات ىف امهلعجو

 اوح تناكو «نافوطلا لبق هيف انك ىذلا امهناكم ىلا اهذر ءاملا

 لامعا تللعو تزبخو تنجو تجاسنو ركذ اميف تلوغ لف

 © اهلك ءاسنلا

 ثيش رابخاو هدلو رابخاو هربخو ليباق ةصق ىلا نالا عجرنو

 ه5 سيلبا هودعو :مدآ ركذ ©نم انيثا كىق انك نا هدلو ربخو

 ىلع ىغطو مظعتو ربجن ذأ سيلباب هللا عنص امو اهرابخأ ركذو

 يف ىدامتو هيلع هللا اهعنا ىتلا هتعن رطبو رشأن لجو. رع هبر

 امو مولعما تقولا موي ىلا ةهرظناف ةرظنلا هبر لاسو هيغو هلهج

 نم هللا دهع ىسنو ىطخ ذا هيلع هللا تاولص مذاب عنص

 نب هتمحنرو 'ءابضفي هاّيأ .هديغت رق هتتيطخ: ىلع هل هتبوقع ليجكت
 ةلالضلا نم هذقنأو ها هيلع باتف ءهنّلز نم هيلا بات ذأ

 ©) 1م ىلع. 2) (02 رظناث, ه<) (05 دتالد



 ا

 ةرجش هاقلتف تسلل ىف ابراسه يخف «تاوبس 11 تاجوا ةقيندكل
 ب 03 9 5 5 8

 ايلف ضرالا ىلا هللا هطبهاذ تينج امم كنم ةايح ىلتو ّبر

 تأر املف ةنل نم هنفكو هطونك: هيلا هللا ثعب ةاثولا هترضح

 نعو ىنع ىّلخ لاقف هيلا مهنود لخدتل نبهذ ةكئالملا اوح

 ام ىتباصأ الو كنم الا تيقل ام تييقل ام ىثتاف ىبر لكم

 هوفكو !!ارتو ءاماو ردسلاب هولسغ نصي اًملذ كيف الا :ىباضا

 دلو ذئس هذه اولاق مث هونفدف هل اودحن رث بايتلا نم وتو ىف

 رمتعملا ادب لاق مادقملا ىب ا ىنتددح «« «دعب نم مدأ

 ثدح هل بحاص نع ةداتق معزو ىا لق لق ناميلس ىبا

 الاوط الجر .مدآ ناك معلص هللا لوسر لاق لق بعك ىب ىبأ نع

 نبا امد.:لاتاا دس. نيا ثراخل :انقدج... ١ 6 قوحاس :ةلتخا | ةناك

 امهيلع هللا ىلص ليئربخ ثيش لاق مع مدآ تام امل لق سابع

 نيتلت هيلع منك كيببأ ىلع لصف تنأ مكقن لاق مدآ ىلع لص 5

 مذآل 2 اليضفتف نو معو سمخ امأو ةولصلا ىهف سمخ اماذ ةريبكت

 نبا لاقف «مع مدآ ربق عضوم ىف فلتخا دقو © معلص

 ى ةكم :قيفدب لاق :ةئاف هريغ اماو ةزكذ ىضن' نق ام قاكشا

 يأ «ىعل قورو فق رثالا رادع هلا لاقي راغاومو |شيبك: ىقارانغ

 اني لاق .نعبنبب ىبأ امي لاق ثراشل خب ىتدح ام كلذ ىف سابع

 2) 000. اليضفتر, © ةظ. اماو. 82) 18 رفللا راغر 14 اغر
 رعضتكاملا



 اليلإ

 مع مدآ ةايح ةذم نع ربخل نم ةيروتلا ىف هنا اومعز ىذلاف

 انثدح 2 «كلذ ىف معلص هللا ليسر نع انيور امل © قفاوم

 :بتك امل لق هنأ قاكسا ىبا ىلع ةملس اش لق 0-7

 نم ةكئالملا هيلع تعيتجاو هيلع هللا تاولص تام ةيصولا مدآ

 هى توكلوا تريرشو -ةةكفالالا "دش قف# ناجربلا فص ناكر هنا لكل

 تفسكو ضرالا ىف تناك ةيرق لوا ل ةيرق دنع سودرفلا قراشم

 هيلع تعمتجا املف 0 مايأ ةعبس ربقلاو سمشلا هيلع

 يرخا ىذلا نرقلا اهعمو ارعم ىف اهلعج ةيصولا عمجو ةكئالملا

 «لجو زع هللا ركذ نع لفغي اليلل سودرغلا نم مدآ انوبأ

 1 ىبحك نع ف ةاكسأ نبأ نع 11 لاق نيج نبأ انتدح

 نيح مع مت ١ ىنغلب لوقي 510 لاق حبيبا وع فايع نبأ

 ةكثالمللا تيلو رق ةنِلمل نم هطونحو هنفكب هيلا هللا ثعب تام

 أمس لاق 00 نب ىلع انكدخ « بيغ ىنح نفد هرب

 نع ىناتبلا نبات ندع ةيلس ىب دامح آنب لق ملسأ نب حور

 4 كتاللا ؛ةحاسع -م3]:هيقوت نمل لاق ' معلصا قبنلا "ندع نشل

 «هدلو ىف مدآ ةّنس هذه تلاقو هل اودلملو اًمتو ءام اب

 نسل نع قاحسا نبا نع ةيلس آس لق دي نبا انثدح
 هب 2

 ينل جد نتاع حن نا نب نسل نع ناوكذ نبا
 خلت نلاك ةزوداط را معلص -- مكابأ نأ معلص هللا يلوسر لاق

 ه» باصأ اهل هناو 8 ةروعلا ىراوص رعشلا ريتك اعارذ نيبتست قنيكسلا

 ه) ال1 ءع2ع >انل1غ, طقك 01135 113201610265 7201 1/1102 1ع 5ع
 018 عرجع ر ةععاتتدل1ا15 لهي م.م رشا. عع ةريره ىأ ظخياوز ىلعو

 نيتيدلل نيب فالتخا ريتك نكي“ 6) 02 ثول 0 طقصع 520. هت
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1. 

 ملعلاب مدآ هصخ نيح هنم !ادسح ليباه لتق ناك دق ليباق

 ليباق كنع نكي مو ملعلا نم مثدنع امب هدلوو ثيش ىفختاساف

 مدآ مسمع نأ ةيرونلا لع معزبلو 2. خب نيعفتني ل هدلوو

 ثراخلا انتدح «ةنس نيتلثو ةنس ةثاعست ناك هلك معد

 رقأ ىنربخا لاق ديح نب ماشه ىنربخا لاق ىعس ىبا اس لاق

 ةنس ةئاعست مدآ رمع ناك لاق سابع نبا نع. حلاص نأ نع

 وسر نع ةدراولا رابخالاو «ملعأ هللاو ةنس نيتلثو «اتسو

 معلص هللا ٍلوسرو تركذ دق ام انفلس نم ءايلعلاو معلص هللأ

 هنا هنع ةدراولا رابخالا تكذ دقو «كلذب فلخل ملعأ ناك

 نم دوأد هنبال لعج ام دعب هنأو خةنس فلا هرمغ ناك لاق

 معلا نم هاطعأ ناك ام ةدع هل هللا ليكا هل لعج ام كلن

 لعج ناك ام ٌلعلو كلذ نم هل بهو ام دوادل بهي نأ لبق

 هدرردلاا ىلا محل ومع يفضح اره معا كواطلا دع : مقا »هند قد

 ةوادر ةنيال لعجم ناك است: مدآا نانا كلذك خلاك ناو نفألا قاف

 ختاعست ةيرودلا 3 نوكي نأ ىغيني ناكف كنس نيعبرأ ةهريع نم

 هللا لوسر نع رابخالا هب تءاج ام كلذ ففاويل نونتاسو ةذنس

 ىنلا نا كلذ ىف معلص هللا ٍلوسر ىع انيور دق ليق معلص

 3 (كلذو دنس 5 نوتس هرسمع نم ثوأد هنبال مد لع ناك 50

 كلذك كلذ نكي نان ُلليبق اهانركذ دقو هنع ةريره نأ ةياور

 ©) 012. (0. 62) 0000. نيتس.



 اك

 فلا رمع مذدآل لعجو مدآ رهظ نم مهجرخا لاق مكبرب تسلا
 هيمجعاف "روف ال هتيوذ "نم الجر .ئارف :مدآ ىلع اوضرعف لاق "نط

 د لع ةنس» نيت هريغ لعج نق اكواد وم كاقن ادن ةلاشت

 مهيصاخا لعج مع مدآ 4 مضنحأ املف ةنس نيعبرأ هرمع نم

 ةلعجن لاق واد اهتيطعا ىف كنا هل ليقف ةنس نيعبرالا ىف*

 رفعج نع بوقعي اس لاق كيج نبا انتدح 2 43 مهيضاخ

 نم مدآ ىنب نم كبر خا ذاو لجو وع هلوق ىف كيعس نع

 رذلا ةميهك ةروص ىف هرهظ نم هتيرذ جرخا لاق مهتيرذ عروهظ
 هيلع نقرعف كلتا ميلاجتاو ماعلا فاز ميقا منا وغلا

 ؛ئكتيرذ نم اذه لاق !ذه نم لاقف عطاس رون ىف دوأد حور

 ىرمع نم هوديز لاق ةنس نوتس لاق هرمع مك لاق هتقلخ 'ىبن

 نوعيرالا | معا فواح طقبتاو ا قرت ةبطر | مالكالد لقا سنو ناكل
 ثعب ةنس نيعبرالا الا اهليكتسا املخ ةنس فلا مدآ رمع ناكو

 وبي للا لاف :كسيقا نا ثرنمأ مدا اي لاق"تونملا كلخأ ١

 هذ لجو رع هبر ىلأ توملا كلم عجرف لاق ةنس نوعبرا ىرمع نم

 هنأ مدآ بخل لاق ةنس نيعبرأ هرمع نم 0-0 مدآ نا لاقف

 مع دوادل تتبقأو ةبطر مالقالاو دواذ هنبال اهلعج

 نع رفعج .ىع بوقعي نع دواد وبا آس لاق عيكو ىبا انثدح

 دحا هتوم لبق ضرم مع مدآ نأ ركذو « وكنب كيعس

 ه)عفد مث هتيصو بنكو مع ثيش هنبأ ىلا ىصوأو اممي رشع

 2) 09, © ها 10 رضح : 0056 مذ 2001556 710عانغ هتتأو
 :حور ضيقتل ذكتالملا. 86) 022.0



 أوم

 ذدخا فاو للجو زرع هلوق سابع نبأ نع هيبا ىع أ ىتلدح

 لاق اندهش ىلب اولق هلوق ىلأ متيرذ مروهط نم مدآ ىنب نم كبر

 يرخاو هرهطظ حسم مدآ فلخ امل لجو زع هللا نأ سابع نبأ

 عسفنا ىلع 2دهشاو اوملكتف جقطنأف رذلا ةئيهك هلك هتيرذ

 جيلع ذنخأ كتيرذ 0 مدل لق هناو* روغلا | ةضعب عم لعجو 5

 مدآ لق مقرر ىلعو ايش ى اوكرشي المل غبر انآ ىنا ىاثيملا

 مك بر اي لاق دواد وه لاق «رونلا هعم 0 اذه. نمف

 فلا لاق ىلا تببنك مك لاق ةنس نيتس لاق لجالا نم هل تبتك

 ان 15 كيلوا مكر ركنا مك م لكل .ثدبتك كقو. ةنس
 لاق كرمع نم تش نأ هطعأف عوضوم باتللا !اذه لاق دز تأ 10

 لاجأ نم هل بنكف مدآ ىنب رئاش ىع ملقلا فج دكقو معن

 ةنس ةئاعست رمع املف ةنس ةثام هلجا راصف ةنس نيعبرأ مدآ

 مل لق كل ام لاق مدآ ها, نأ ايلف توملا كلم هءاج ةنس نيتسو

 نيتسو. ةنس ةئاعست تر اما مدآ هل لق: كلجا :تيفوتسا لق

 ل ند للا لك كليلل كلذ لك ملف نسا اييعيرأ قير ةنيمد
 ام لاق هِبر ىلا كلملا عجرف هّلسف كبر ىلا عجرأف لاق ىبر اهب

 هاببأ كتمركت نم ملعأ تنك امل كيلأ تعجب ّبر اي لق كل

 نيعبرأ دوأد هنبا ىطعا دف هنأ هربخأف عجرا لجو رع هللا لاق

 اب لاق رفعج ىبا كبح اس لاق راشب: نبا .انثدحا ١ ١.. «ةنس
 داو هيلا هذه قل ريبجل دب :ةيغس نع رشي :قأأ نع "بعقل

 عسفنا ىلع مدهشأو هتيرذ عروهط نم مدأ ىنب نم كبر ذخأ

 2) ©0502: 2 كن



 أنا

 تملا كلم هاتأ اًملف «هماّيا تعي ناك ضرألا .ىلا طبعأ رث هند

 كتلعف ام لاقف توملا كدلم اي ىلع تلجم مدآ هل لاق هضبقيل

 ىقب ام توملا كلم هل لاقف ةنس نوتس ىرعع نم ىقب دق لاقف

 ام لاقف دوأد كنبال هبتكي نأ كبر تالأس سلق ءىش كريع نم

 5 دكاجو هتايرذ تيسنف مدآ ىسنف معلص هللا وسر لاقف تلعف

 كدوهشلاب مماو بانالا هللا عضو ذئتمويف هتيرذ تدحجغ مدآ

 آس لق ليعامسا ىب ىسوم اس لق ناتس ىبأ ىنتدح

 نع نارمم نب فسي نع ديز نب ىلع نع ةملس نب دامح
 نأ معلص هللا وسر لاق نيدلا ةيآ تلون امل لق سابع ىبأ

 هامل ىاعتو كرابت هللا نأو تارم ثلث مع مآ د|خ نم لوا

 لعجفغ ةمايقلا موب ىلأ رآذ وه ام هنم يخاف هرهظ مسم هقلخ

 ىبن ىأ بر ىأ لاقف زي الجر يف ىلرف مدآ ىلع مضرعي
 ةنس نوتس لق هريع مك بر ىأ لق دوأد كنبا اذه لاق !ذه

 كرع نم تينا هديوت نأ الأ ال لاق هرع ىف هذز بر ىأ لاق

 15 بذكف اماع نيعبرأ هرسع نم هل بهوف ةنس فلا مدآ رسم ناكو

 هنثأ مدآ رضتحا الف ةكئالملا هيلع دهشاو اباتك كلذب هيلع هللا

 النس نوعبرأ 7 ىريع نم ىقب دق هنأ لاق هحور ضبقنل ةكئالملا

 هلا كلبفو الور ئنلطخ ام كذب هوان كيال ايف حس نك

 ليكاف !ًدوهش ةكئالملا هيلع ماقو باتللا هيلع هللا لوناف ايش

 ه« كيس ىنثتدح | ««ةنس ةثام دوادل لمكاو ةنس فلا مدآل

 لق ىمع ىنتدح لق نأ ىتلح لق ماشع ابد لق دعس نبأ

 «) 02 مايا هعبر '1ه دمايأ كعب. 82) 03 20016 مسارب



 هك

 كلاخ وبا لق معلص ىبنلا نع ةريره. نأ .ىع ةملس لأ نع

 لق* ١ معلص ىنلا نع ةريره نأ نع غاص نأ نع شعالا ىنتلحو

 أ نفذ نعش معا ةيعا اهلا ع دواؤ هبا :ىقدحم. يلابخ ويا

 بابُذ نأ نبا ىنثذحو كلاخ وبا لاق 2 <معلص ىنلا ىع ةريوقو

 ةايره أ نع رمره نب دكيزيو ىربقملا ديعس اسد لاق يللا

 ةريع ىبب ىمح ىكدخلا لاق: ناب نب .ناميلس للاخ وبا "آن

 هيف خفنو هديب مدآ هللا قلخ لاق هنأ + ةعلص) ئينلا: نع

 ديثل لاقف سطعف سلجن هل اودجسف ةكئالملا رماو هحور نم

 لقف ةكتالملا نم الملا كلوا تّثأ كبر كمحري هبر هل لاقف هلل

 كيلعو هل اولاق مكيلع مالسلا لاقف ماتا مكيلع مالسلا مهل

 كتيرذ ةيحو كتيح هذه هل لاقف هبر ىل عجر مث هللا ةجرو
 نيي ترتخا لاق وتخاو ذخ لاقن هيدي هل ضصبق مث مهنيب

 متيرذو مداآ ةروص اهيف !ذان هل اهكفف 2نيمي هيدي اتلكو ىَبر

 هل بتك دق مدآ !ذاو هلجأ هدنع بوتكم لجر لك !ذاف مهلك

 د ل تيرا لاهتور راها مولع نع ناو عليي علا دنع

 ذل لسول نهرا لسزلاو , ءانيبتا هدو لاعحاا روعلل ١ هيلع نقلا

 زغلا نم هل بتكي ملو ارون مهأوضا وه لجر مهيف اذاو .ىدابع
 مهل صقنا بر اي لاقف هل .بتك ام كاذ لاقف ةنس نوعبرأ الأ

 هللا هنكسأ املف معلص هللا لوس لاقف ةنس نيتس ىرمع نم

 8) "م 02177926 01/1977) 9 قيينوفاو (© تايقر 2 كتنيد

 ىساواولا» ) 182ءادتسع اتقوتتع 20 2. امر 1: 5 (معاص) هام
 2) "1 ىو



 أمه

 كنهشوم نال هل هجو ال لوق ماشع هلق ىذلا اذهو «« سوسن

 فسوي نب يامل نم رهشا سوفلا باسناب ةفرعملا لها ىف كلملا

 ملعا ميرثامو مهباسناو مهئاناب مهف موق ّلكو مالسالا لها ىف
 معز كلقو «هلهأ ىلا سبيتلا رمأ ع 3 عّجري اهناو مهريغ نم

 ةوهف اذه كلملا نادشيب منهشوا نأ سرفلا ةباست ضعب

 كمايس ناو ليثالهم وبا نانيفق وه كاورف هابا نأو ليثالهم

 نأو شينا وبا تثيشوعم اشم ناو نانيق وبا شونا هه

 نأ كش الف لاق امك رمالا ناك نان ءمعلص مدأ وه ترمويج

 ركذ اميف ليثالهم نأ كلذو الجر .مدآ نامز ىف ناك حنهشوأ

 لير دب لبكا ج ةنبا !ةنيذأ هعأ هفالو بقا "لوألا اهنللا ١

 مدآ ميع نم ىضم ام كعب دابا مدآ نب نبق نب سىونخ نبأ

 «ذنس فلآ كريع ناك هنا مذآ مع ىف معلص هللا لوسر نع ىور

 ؛5 نك اذه مينهشوا كلم نأ سرفلا ءاملع تعز دقو

 ةباسنلا هلاق ىذلاك كلملا اذه ىف رمالا ناك ناف ةنس نيعبرأ
 ناك هكلم نأ لاق نم دعبي ملف تركذ ام هنع تاكذ ىذلا

 © ةنس ئتثامب معلص مدآ ةاثو دعب

 مع مدأ ةأافو ركذ

 « لجو رع هللا هضبق مهب ناك مك باو هرمع ةلم ىف فلتخا

 امب ةدراو اهنان معلص هللا ليسر نع رابخالا امف' ه«هيلا

 لق سايا نب مدآ امد لاق ىنالقسعلا فلخ نب ديح ىتدح



 و

 هلك سانلا باسناف ىحا نم قبي ملف ا!ودابو اوضرقنأ ثيش

 ترهويج نا اولق نيذلا سرفلا امو «مع ثيش ىلآ ميلا

 هتخا اشم يوزتو ©«ىشم هنبا ترمويجن كلو اولق هناذ مدآ وه

 كلوف_ انثنم ةنبا. ئمايسو اشم ئب كمايس .هل تدلوف ناشيم

 برجأو بساربو سيدو 5 كاورفأ ترمويج نسب ىشم نب كمايسل 5

 تانب ىسشارواو ىرسبو ىذدو ىرفاو كمايس هنب < شاروأو

 اوركذو مميبا تاخا قو ىشم تنب ىمايس اعيبج هما كمايس
 ام هيلأ لصوي امو لباب ضراف ميلاقا ةعبس اهلك ضرالا نأ

 نال رديت هياتم خلو ١ فلق ويف لك وا ار نعل هينأب

 ىتلا ةيقابلا ةتسلا ميلقالا اماو مهباقعاو كمايس نىب كاورفأ

 00 كاس دل دك نشك لاح يول عدلا اهيلا ليوا

 كئكمايس تنب ىرفأ نم كمايس نب كاورفال نلوف «هتانبو هينب

 ىف ترمويج ا ا ل يلا وهو كلما ذنادشيب كنشوه

 هابخا ركذنسو ةعبسلا ميلاقالا كلم هل عمج نم لواو كلم ا

 جنهشوأ نأ معزي مهضعب ناكو «هديلا انيهننا !ذأ هللا ءاش نأ ؛5

 اميف هناذ ئللتا ءماشع اماو «اّوح نم هبلصل منآ نبا وه اذه
 ضرالا كلم كلم لوا نا ملعا هللاو انغلب لق هنع نكتّدح

 00 نرسل نال نحر نيحللا نوب ىلاتتا قدا 0ع نير فنهشوإ
 ةنس ىتتامب مدآ ةانو كعب ناك هنا معرتو هيحّدت سرغلاو لاق

 نس ىتئاي مون دعب انغلب اميف كلملا اذه ناك اماو لاق

 لبق ناك ام اوفرعي رثو ةنس ىتئا مدآ دعب سراف لعا هريصف
 2) 0000. 52عمع ىشيم. 65) 00006 لاورسفأ. 202
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 [ىزدن

 مدأل اوح تلو لاق سابع. ىبأ ىع ماص. قأ  ىع ىأ قربخأ

 لاق ليباه نم" هل قتشا دللا ةبه ىمسف ءاروزح هتخاو انيش

 ةيبرعلاب وهو ليباه لحب هالأ ةبه اذه هتدلو نيح ليثربج اهل

 ئصوأ هيلاو ثيش ةيناربعلابو ثان ةينابيوسلابو 5 تش

 5 « نس ةثامو ءنيتلت نبا ثبيش هل كيلو مد مدأ نآكو مد

 لق قاكسا نب ديح نع 4ةيلس آس لق دنيبح نبا انثدح

 اتيش هنبا اطد ملعا هللاو نوركذي اميف ةاثولا م55 ترضح امل

 ةداسبع هملعاو راهنلاو :ليللا تاءاس هيلعو هدهع هيلا كهعف

 نم :اهنيف ةنعاس لكل نأ هرديخاف .ىهنم ةعاس لك :ىق قئاكأ

 رو ضرالا ىف نوكيس نافوطلا نا ىنب اي هل لقو هتدابع اهيف فلل

 ركذ اميف كيش ناكف هتّيصو بتكو نينس عبس اهيذ ثيلي
 كييشل مك ' ةافو دعني نم: ةسامولا :تراصو مح مدا .ديبا ,ىسكو

 ك«ةفيك نيسمخ معلص هللا لوسر نع ىور اميف هيلع هللا لزناف

 ىمع اني لق بهو نب نامحرلا دبع نب دبحا انثدح

 , نب مساقلا نع ناميلس ىبا نع* دمحم نب ىضاملا آس لآق
 اب ندلق لق قرافغلا رذ ىأ نع ىنالوذل .سيردا نأ نع «ديحن

 ةعبراو باتك ةثام لق لجو رع هللا هلزنأ بانك مك هللا لوسر

 باسنا ثيش ىلاو ةفيك نيسيخ ثيش ىلع هللا لونإ بنك

 لسن ريغ مذآ كلو رئاس لسن نأ كلذو مييلا هلك مدآ ىنب

 2 أروزع» 8 أروزجم 2 نه 662: تليليفالا 2 ١

 نيتلتو سيخ. 2( 0و ط. 1. 20036 لاق دغش نبأ ىنتدح لاق

 خاص قا نع ىبأ ىفريخا لأق ماشه ىنربخإ, 0100 ءرب دانسأ 32166©-

 لعدخغع زعروزووع ؟1(71عأاتت م )6  "لح هات

20 



 ان“

 كثياخد لاق ئرافغلا ّرذ قأ نع ٌىنالوكل نسسيردا أ نيعر نابحك

 ات يلخ دلك ناب ملم ملل قبو انف دكسلا

 مقف ناتعكر هتيتع ناو ةيخ دجسملل نا رذ اي اني لاقف

 كنا هللا لوسر اي تلقف هيلا نيسلج امهتعكر اًملف امهعكراف

 لقتسا وأ رثكتسا عوضوم ريخ لاق ةولصلا امف ةولصلاب ىنترمأ 5
 ءايبنالا مك هللا لوسر اي ثيلق اهيف لاق ةليوط ٌةصق ركذ رث
 مك هللا وسر اي تلق لاق افلا نورشعو ةعبراو فلا ةثام لاق

 اديك ىعي ازيفغ اهجيدردح ةدلخو: ةحامتلك, لاه كد نم "لسملا
 كتيلق لاق مدآ لق مهلوأ ناك نم هللا ٍلوسر اي تلق لاق ابّيط

 خفنو هديب هللا هقلخ معن لق لسرم ىبن مدآو هللا لوسر اياد

 اهدا لاق :لننيجا ننال: ابقدكب كالبق هاوس رث هحور نم. هيف

 نع ريبرلا نيا رفعج .نحا قاحسا "نب بيع ادكح لق فلس

 اي تيلق لق رذ قا ىع ةمامأ نأ نع ناجرلا دبع نب مساقلا

 الدم .ةللا# يتنك ءانبن ناك معن لاق دا ناك /اًيبنا: هللا ين
 مدلاو ةتيملا ميرحت مدآ ىلع عت هللا لونا امم ناك دنأ ليقو ؛5

 8 ةقرو نيرشعو ىدحا ىف مجالا فورحو زيونخل محنو

 افكر ل ردا تا ل تلا نيس سنخ  ليبافا لكياف“ لق

 ثيش ريسفتو مأوت ريغب ادرف كلو اثيش نا ةيروتلا لهأ ركذف

 ىنتتدح «ءليباه نم 1 هنا هانعمو هللا ةيع دنع

 لاق ماشه اد لاق دعس نبا ىنتّدح لاق دمحم نب ثراث



 اذأ

 لاقف سيلبا اهاتاف امالغ اوح ىنعي تدلوف ّىّدسلا نع طابسا

 ىتجرخاو كتعطا لق مدآ هل لق هتلنق الو ىدبع ومس

 يلح" اظلم ”ةراهكرلا دنت 00-0 هعيطي نأ* ىاذ ةثلل نم

 5 نم ىنتجرخاو 0 ل مع مدأ خل لاق هنانق ان لاو ا

 نافذ امهل لق ثلاثلا ناك املف هلتقف اكلاص هامسف «ىان ةّنِئْ

 اهناو ثراخل سيلبا مسا ناكو ثرامل دبع هويسف ىويتبلغ

 رع هللا لوقي نيح كلذف ءاربحم سلبا نيخ سيلبا ىّمس

 نيذلا ءالوهف ««ءاممالا ف ىنعي اهاتأ اميف ءافرش هل العج ل

 ؛0 نالوا اوحو مدآل تام هنأ نم تركذ اب * مهنع ةياورلا تركذ

 ىور ىذلا نسل ٍليق قالخ ا!ولق هنع ةياورلاو هلوق تركذ

 ناك ام عم مدأ ناكو ©مع مدآ تام نم لوأ لق هنا هنع

 اهيف اهلا ضرالا ىكلم نم هاطعا نق م ع هللا

 ؛5 نيرشعو ىدحا هيلع لزناو هدلو ىلا اوس هلعجو هأبن لق

 «مع ليثربج اهايا هيلع هطخب مع مدآ اهبتك ةفيك

 2) 022. 69261.26 ناثد 36+ 15 عزا 2 021

 م هع 02 اريغت | 0 ه6 15 ريق. 2) 00. 2: [1 نه تركذ ٠١
 2/2 خب ىسبز 211221 (ع00. 5م:ءدوعا 272, 101. 273) 5. 7. ىلغ

 طمع 7266 ىضاملا هنعو كمحن نب مساقلا نع ناميلس نب ىلع
 هريبغو لمحت نبز طتع جتغعتم !طهصزدن طقانات15دع 710عاانغ قلاطا 51111

 لقمر 7. 01100116 2328. !دأ“و 1. 26,



 أهو

 نسب كيعس نع ةصقح :نأ نب ملاس نع. «ليضف .نبأ اس لاق

 اًمَع هللا ىلاعتف هليوق ىلا ايهبر هلأ اوعد تلقثأ ايلف ريبج

 لكنا يح متدلو_ نلو لوا اذ لوح تلح امل لق 2: نوكرشي

 كنطب ىف اذه ام اوح اي لاقف كلت نأ لبق سيلبا اهاتأ

 ىتعيطمأ ابيلس جرخ نا تيأرأ لق ىردا ال تلق كنذا نم

 ناك ىقو ثراثمل دبع هيمس لق معن تلق هب كرمآ اميف تنأ

 قلق تغب تلاق رق معت :كلاقخ تراث, مللا,.هنعل !نييبلبا نمسي
 كلذ نأ لاقف !ذكو اذك ىل لاقف مونلا ىف تآ ىناتآ مدآل

 اهاتأ رث ةتْل نم انجرخا ىذلا انودع هنان هيرذحأف ناطيشلا ه

 هجرخأ هتعضو ايلف معن تلاقف اهيلع داءاف هللا هنعل سيلبأ

 اميف ءاكرش هل العج هلوق وهف ثراشمل دبع هتوسف اميلس هللا

 نسبا انثدج «نوكرشي امع هللا ىلاعتف عمق هلوق ىلا اهاتآ

 ديعس + ىع كلملا دبع نع ليضف نبأو ا راكب لاق عبيكو

 نأ معزأ نأ هللاب نوعا لق مدأ كرشا هل ليق لق ريبج نبأ 5

 اهل لاقف سيلبا اهاتا تيلقثا امل اوح نكلو كرشأ معلص مدآ

 اهطنقف كيف نم وأ كنيع نم وأ كفنا نم اذه سرك نيا نم

 ليضف نبأ داز عيكو نبأ لق ايوس جر نأ تيارا لق 2

 دبع هيمسف لق معن تلق ىنتيعيطتأ كلئقي ملو كرضي مل
 كيرمسالا ىف هكوش ناك امناذ ريوج داز تلغفف. ثراث »

 اين لاك ادايبح ىسب هد اند لق نوراض نب ىسوم انتدح

 2) (232 لصقات "2) ]146012 72 75,289: ١ 262:02 ع2 0-6



 لك

 سيفلا وبأ ترمويج وه هنا لق نم لوق ىلعو ترمويج هنأ اومعز

 اهيلح اوعبججلا صل“ نلت ىإ مرمأ نم يف افطكإ ما نا
 كلملا وه ناك هنا هنيعب نامز ىف عهنم كلم نم ىلع .اوقغتاف

 فئاس مث هللاب الا ةوق الو لوح الو هللا ءاش نأ نامزلا كلذ يف

 ةىف ةدايزلا ىلا نالا عجرنو >ه©!ذه اننامز ىلا كلذك كلذ

 مدآ ضرالا ىف :ناك تيم لوا نأ لق نم ٍلوق أظخ نع ةنابالا

 ىتنبا ابن هيلع لتآو هلوق ىف اهأبن هللا صق ىئيذلا هراكناو

 لكجا نم مدآ بلص نم انوتكي نأ «انابرق اير .ذا قلاب مدآ

 نحب كيصلا ىبع اس لق راشب ىب ديخح انثدح ,«كلف

 !' نع نسل نع ةداتق نع ميعاربا نب ربع اس لق ثراولا دبع
 اهل شيعي ال اوح تناك لق معلص ىبنلا نع بدنج نب ةرمس

 اهل شاعف ثراثخل دبع هنيمستل كلو اهل شاع نّتل ترذنف كلو

 « ناطيشلا ىحو نع كلذ ناك امناو ثراخل ببع هتمسف دلو

 نع قاحسا نبأ نع ةيبلس اس لق ديم نبأ انتدحو

 ا5 اوح تناك لق سابع نبا نع ةمركع نع نيصلخل ىب دواد

 ديبعو هللا دبع مهيمستو للجو رع هللا مدّيعتف مذاأل كلت

 لاقف مع مدآو سيلبا اهاناف تروملا مهبيصيف كلذ وح هللأ

 اركذ هل تدلوخ شاعل هب هنايمست ىنذلا ريغب هنايمست ول اهنا

 رم هللا لوقي هركذ رع هللا لونا هيفف ثرال دبع هايمسف

 دل اَلَعَج هلوق ىلإ ةذحاو سفن نم مكقلَخ ىذلا وه «لجو

 عيكو نبأ انتدح نا اولا رخآ ىلا اًمُثاتآ اًميف ءاكرُش
0 
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 هنبا 2ىرام ناو هلسن نهنم رثكف ةأرما نيثلث يوزش هناو

 انهي :تلجأش ناك 4 8 نلؤب نا نتن دتخبا“:ةنانيراعو
 عسا هكلم ناو امهلسن نم ببسلا كلذب كبلملا راصف امهمدقو

 تركذ ام عضوملا اذه ىف ترمويج رمأ نم تركذ امناو «مظغو

 نم سرفلا وبا وه ترمويج نأ ممالا ءاملع نيب عفادق ال هنالو

 هلق ام ىلع رشبلا وبأ مدآ وه ليه هيف اوفلتخا امناو مجكلا

 كلمو هكلم نالف كلذ عم مث هريغ وع ما جلوق انركذ ىيذلا

 اهلابجو قرشملا ضراب اقستم قايس ىلع امظتنم لزي مل هدالوأ

 هللا هدعبأ ورم هدلو كلو نم رايرهش نسب درجدرب لتق نأ كر

 ىلع ملاعلا ىنس نم ىضم ام نيرأتف نافع نب نامثع مايا

 ىلأ نوبستني نيذلا ممالا نم ةمأ مّلعت ال ذأ ممالا نم ريغ

 كولم مهل تناكو كلملا #ل لصتاو ةكلبملا اهل تماد مع مدآ

 4 مهزاع نم مهب بلاغتو أوان نم مهنع ىماكت سوورو مهعمجأ

 هيف ام ىلع رومالا نم مهلمكحتو مهمولظم ىع مهلاظ عفلنتو 5

 صا مهكولم رابعا ىلع ييرأتلاف ماوس مهفلاس نسع جرباغو

 نم انيلأ :ىهتنا ام ركاذ اناو «اًحوضو :ىنسحاو اًجرخت

 نيذلا هدلو نم هدعب ناك نم رامعاو مع مدأ رمع ىف ٍلوقلا

 نيذلا سرفلا ٍلوق فلاخ نم لوق ىلع كلملاو- ةوبنلا ىف ةوفلخ وم

 «) 03 ىرامأو. 62) © ايرامو د 12 ةتايرامو١ 2 ةنابرامو 6 (هي

 اناتم. 4) © مزاغر 18ه مهضراعو 2 عازاغ



 اب

 هتمأوتو مدآ نسب قراب مث هتمأوتو مدآ نب لدنس رث هتمأوتو
 هب ليكي ىنذلا هنطب ىف ةأرمأ هعم دلوت مهنم لجر لك

 وف ترموهيج نأ سرفلا ءاملع رثكأ معز دقو «دبف

 ميغ هيف لاقو «اوح نم هبلصل مدآ نبا هنأ مهضعب معزو مدآ

 ةذإ كلذ ركذ انكرتو باتللا مهلاوقا ركذب لوطي ةريثك الاوقا

 انطرش دق امو مهماياو كولملا ركذ ة1ذه انباتك ىف اندصق ناك

 نيفلتخملا فالتخا ركذ نكي ملو هيف هوركاذ انأ اذه انباتك ىف

 انركذ ناف باتللا ةعنص هل انأشنا ام :سنج نم كلم بسن ىف

 اًقراح هب نكي مل نم هفرعيل ين ني ات ا ل

 ؛!انباتك ىف هب دوصقملا ريغ هناف هي فالتخالا ركذ اماف

 نورخآ كلذ نم اولق اميف سرفلا ءاملع فلاخ كقو ١ ««اذه

 هيدا ىلع سرفلا ءاملع ففاوو مدآ هنا معز نمم ميريغ نم

 سرفلا تعز ىذلا ترمويج نا معرف هنفصو هنيع ىف هفلاخو

 ارمعم ناك هناو سون نب ثفاي نب ءرماج وه امثأ مع مدآ هنآ

 !5 ضرأ نم ناتسربط لابج نم 4كنوابند لبج لون اديس

 اوكلم ىتح هدلو رماو هرمأ مظع مث سرافبو اهب كلمتو قرشملا

 عنم ترمويج ناو اهلك ميلاتالا تاقوالا ضعب ىف اوكلمو لباب

 ليعاو اهرمعو نوصنملو ندملا ىتتباو هيلا راص ام دالبلا نم

 ليو ستور يصر خو اك يباح دقو لييبوللا ليحل حالسلا

 © هقنع تبرض مسالا اذه ريغب ىنامس نم لقو «مالب

 ه) 0 لمح“ 45) 02 20014 ىلا. 4 28 نك 14ش ماح. 4) ©

 دنوايبد, 2 كنوايد, 12 كنوانيذ. ء) 8003م6 (000. هللا تاولص



 لري

 7 تر

 جللا هجولا ةشاشب لكفو * نوكلو :معط ئذ لك زيغت

 مع مدآ بيجأف لآق

 جبذلا 3 تيملاك ىمل راصو اًعيمج التق دق ليباه ابا

 جصي اهب ءاجث فرخ ىلع اهنم اك نق ةرشب ءاجفو 5

 امو ثيغملا ةما هتمأوتو + ثيغم لا دبع جرخآو ابيلق هتموت

 ام عيمج نا وهو لبق تركذ دق ام هنع ركذف قاحسا نبا

 انطب ىيرشع ىف ىتناو ركذ نم نوعبرأ هبلصل مذآل اوح هثدلو

 انتدح « ضعب انغلبي ملو مهضعب ءامدأ انغلب كف لاقو

 انغلب نم ناكف لق قاكسا نبأ نع ةملس اسس لق كيج نبأ

 هتمأوتو مدآ نب / دابا رث هربع نم ةنس ةثامو نيثتلث ىلع اهماوتو

 رو اوك ماتا نكي 2 قاتلا 8+ ةمماوككو مدآ نب ىغلاب مث 5

 7 خي وببش 0 2نتموثو مدآ نب 6 نانب 2 هتماوثو مدأ نب 2 ةبوتا

 كلا تب ار دودج" رثث ةكفاوتإلا هنآ! وبا زده رث هتمأوتو مدآ

 ©) 09 جوف. 6) (نه. «أ 0 تيللاب. ©) 0 بيغلأ, 20 بنعم ا. 2) 0ر

 ]0 20 لاو نيم. 6)' لد اذويكو» رز( ترطب ليز كصق ناي. 1 كر 2

 علا. 4) 2 ىئايا. 2 ةبوك. 2 5 ناسنبل, نايسب.
 7) 1281366ع0عأ13. 0 3 12( 3 ةخدوبس و 0 ظبي 1 هيبتا

 7 0 سيبارصر طقعع 1206 2 رق ندواتع 20 هتماوث هدنظ. 12. ه6) (ن

 زوكو 08 زهر 1 ندع 2) 12 نوحتح 57 0.18 دوك,

 0 روحي,



 م

 انثذحو * شعالا نع اعيمج عيكوو ةيواعم وبأ اس لاق انئثّدح

 ريرج اند "لإق .عيكو نجا انكدحو :رييدج ابنك لظ نييك

 قورسم نع ةرم' ىب هللا دبع نع «نتعالا نع ةيواعم وباو

 الا اًملظ لتقت سفن نم ام معاص ىبنلا لق لاق هللا نبع نع

 جنوب نم لوا نال ككلذو اهنم لفك 2لوالا مكآ ىبا ىلع ناك

 ىدحهم :نب ناجرلا دبع ايد .لق راشب نبا ىنقدح كليتقلا
 شعالا نع نايفس نع اعيمج ىا آس لاق عيكو نبأ انثدحو

 ىبنلا نع هللا دبع نع قورسم نع ةرم نب هللا دبع نع
 كت معكلص هللا ٍلوسر نع ربخل اذه نيب كقف «دوك معلص

 ىحا نم اييمصح مناتك ى هللا نمع .ىئييذلات نارا نيك ل

 ليتارسا ئنب نم ءانكول امهنا كش ال هنال هبلصل هينبا اناك .مدآ

 لتق هناب امهنم فصو ىذلا نكي ل نسمل نع ىور ابك

 ناك كف مدآ ىنب ىف لتقلا ناك نأ لتقلا ىس نم لوا هاخا

 ايهنا ىلع كناعرب اف ليث لاق نان «ه«دلوو ليئارسأ لبق

 نيب فالخ ال ليق ليئارسأ ىنب نم انوكي مف ناو هبلصل مدآ ادلو

 © ليثارسا ىنب نم اناك لاق نم ٍلوق كسف !ذأ كلذ ىف انتما ءاملع فلس

 مد] هاكي ليباه ءاخخا لتق امل لييباق نا ركذو
 ثايغ ىع ةيلس اس لق ديجح.ىنبأ انثذح اييف لاقف مع

 ىأ نب ىلع لق لق ىناذمبهلا قاحسا نا نع ميعاربا نبا

 م لاقف مد] .ءاكب ةاخأ مدآ “نبيا لنق ايل ههجو هللا مرك بلاط

 6) 0. 0, 8) 02. ن2, 2 ه هر 5ء0 ع( آش لوالا مدآ نبأ

 طهطء[. ه6) (28 انك ول امهنا ول كش الور 2 امهنال كش الوو

 '2 اناث ايهنأ ال كلش ال ايهنال.

19 



 مع

 مدآ نأ مهضعب مهضعب لاقو ««تام نم لوا مدآ ناكو ليغثارسأ

 ليبات هل تدلوف ةنس ةثاب ضرالا ىلا ايهطبهم دعب اوح ىشغ

 دحاو نطب ىف هتمأوتو ليباه مث دحاو نطب ىف اييلق هنمأوتو

 هعم تدلو ىتلا ليبات تحخا وزي نأ مع مدآ دارا اوبش املف

 اذهب ابرقو ليبق كلذ نم عنتماف ليباه نم دحاو نطب ىف

 هدسح 0 نابرق ع م زيباف نايرق 5 انايرق' ببسلا

 ع ضرأ نم ندع ىلأ 0 برهف اميلق هنتخا ديب
 لاق ماشه ىقربخا لق دعس نبأ اس لق ثرادل كلذب ىنتدح

 ليباق لتق امل لاق سابع نبا نسع ملاص نأ ىع ىلا ىنربخأ

 ىلا ٍنوب لبج نم اهب طبه رث هتخا ديب خا ليباه هاخأ
 نم نمأت ال ةاببعرم لازت الف بهذا ليباقل مدآ لاقف ضيصضخل

 ليباقل نبا لبكاف هامر الا هدلو نم دحا هب رج ال ناكف هارت

 0 ليباق 1 اذه هنبا 5 لاقف هل نسبا علعشولا ىسعاا

 اتالككا: ل لجف 0 لاقف هنبا تاف هنبأ ل هدي 0 عفرف

 ةيروتلا ىف ركذو 2 «ىتيطلب ىنبأ تلتقو ىتيموب ىلا
 دلتا نقلا" نك ليباق" ارت نمل : نوؤشع هلو لعق .ليياه» نأ

 نأ اندنع قيقلا| نما عيخكصلاو جحعصلاو « ةنس نورشعو سيخ

 نبا وح مك[ نيا "نفث ءاخأب لتقا هنا هباتك ى دللا ركذ ىئنلا 0

 ىرسلا نب دانه ناو كلذك كلذ نأ ةّحشل لقنل هبلصل مدآ

 6) (03 ىرح و (0 ىزجر 1 أرح. 7( ابوغرم.



 رع

 ىنثدح امب نورخأ لاو 2 هيخا ىلا ءطسبي نأ يملا هعنم

 لق“ ىمع ىثلخ لاق نأ ىنتدح لق دعس ىب دمحم هن

 ل ا ل

 لجرلا هبرقي نابرقلا ناك امناو هيلع قّدصتي نيكسم نكي مل

 5 اذا لجبلا 59 انابرق انيق ول الق نأ نادع مدآ انبأ انيبق

 مث ناو هتلكاف اران هيلا لسرا لجو رع هللا هيضرف انابرق بوق
 ايطار اهدحا ناكو انابرق ابدفف رانلا تبخ هللا هيضر نكي

 برقو اهنمساو هينغ ريخ برق منغلا بجاص -ناو اثارح ر.خآلاو

 تكرتو ةاشلا تلكاف تلونف رانلا تعاجن هعغرز ضعب مخالا

 ؛0 كذا اويلع ىقو سانلا ىف ىشمتا هيخال لق مدآ' ىبأ ناو عرزلا

 سانلا وظني ال هللاو الف ىنابرق ىلع درو كنم لبقتف انابرق يبرق

 ام هوخا هل لاقف كنلتقال لاقف ىنم ريخ كناو كيلاو ىلا

 نكي للا نورخآ لاق كيىنيقثملا .نم هللا لئبقتي اما ىئبنك

 .هرصع ىف نابرقلا ناك الو منأ دهع ىف نيلجرلا نيكه ةصق

 اة لوا نأ اولاقو «ليثارسا ىتب نم نيلجر ناذه ناك امنا اولاقو

 ىدحا هلبق تمي مل مع مدآ ضرالا ىف تام تيم

 كلذ لاق نم ركذ

 واسم هنيرام وبس 2-2-0
 هللا...لاق عراذللا.. نآرفلا" ف ناذللا" نالجرلا- ناك لك  قسفلا نع

 90 ىنب نم نقلا مآ ىنبأ ابن مهيَلَع لثآو ةايهيف ّرعو لج

 ىنبب ىف + نابرقلا ناك امناو هبلصل مدآ ىتبا انوكي ملو لئيتارسا

 , :ه) 2 ظشتتير 1ه:ظطسبتي- ..2) نسب 040-3500
 نا



 در

 ضرالا ىف اهثاث اعرق نوكت ىتح اهترح كيطعت دوعن ال اهناذ

 مديلا ىنتجرخا دق اهرفغت نأ نم ىتئيطخ تسطع نيق لاقف
 هلكو ضرالا ىف اهثان اءزف نوكاو كماذق نم صرإلا هجو نع

 نوكي الف كلذك كلذ سيل لجو وع هللإ لاقف ىنلنق ىنيقل نم

 ةلنق نم* نكلو* ةعبش دحاوب ىّرجي اليتق لتق نم لك

 نم ّلك هلتقي المل ٌةيآ نيف ىف هللا لعجو + ةعبس ىّرجي انيق
 «ذنلخل ندع ىقرش نم لجو زع هللا ماذق نم نيق رخو هدجو

 هاخا ايهنم لئتاقلا لقق ناك اما كلذ ىف نورخآ لاقو

 منو اهدحأ نابرق لبقتف نإابرفق بيتي اجرمأ لجو واقع هللا ن

 ««هلتقف هنابرق لسبقتي من ىذلا هداغبف رخآلا نم 5-58

 كلذ لاق نم ركذ

 نع فوع آس ل رفعج نب دمحم اس لق راَشَب نبا انتدح
 ابق ”ىيذللا مدآ ىتبا. نأ لق وويع نب هللا دبع نع ةريغملا قا

 امهدحا ناك مخآلا نم لّبقتي هو ايهدحا نم لّبقتف انايق

 انابرق ابرقي نأ !رمأ امهناو منغ بحاص رخآلاو ثرح بحاص !5

 اهب ٌةَبِيط اهنسحاو اهنهساو همنغ مركا برق منغلا بحاص ناو

 ريغ ناوزلاو رذوكلا هقرح رش بوق ثرسمل بحاص ناو هسفن

 منغلا بحاص نابرف لبقت لجو زع هللا ناو هسفن اسهب ةبيط

 هللا صق ام امهتصق نم ناكو ثرخل بحاص نابرش لبقتي و

 ناكلو -ىيلجرلا .قلشتألا لوتقملا "ناك "نأ هللا ميأ 'لاقو ةبانك ىف

 ت) (8 0 - 400101 عي دز. 2 0مت. لم تص0ع ة نلأو»

 20, 020 أن 006 0 رزوللا و 49 روللا.



 لما

 لبق امكيياذ انابرق ليباه كوخا برقيو انابرق برقف ىنب اي وبا
 ليباع ناكو ضرالا رخب ىلع نيف ناكو اهب قحا وهف هنابرق هللا

 راكبا نم اراكبا ليباه برقو احذف نيف برقف ةيشاملا ةياع ىلع

 ءاضيب أران ْرعو لج هللا لسرأف ةرقب برق ٍلوقي مهضعبو همنغ

 5 نايرقلا لبقي ناك كلذبو نيق نابرق تكرتو ليباع نابرق. تلكاف
 كلذ ىف ناكو ليباه نابرق هللا لبق ايلف لجو رع هللا هلبق اذا

 ذوكاسأو ربللا هيلع بمل غو نيق بضغ نيق نتضخاب هل ةاضقلا

 ابهف هلتقف هتيشام ىف وهو ليباه ءاخا عبقف ناطيشلا هيلع
 لْثآَو «لاقف معلص كيح ىلع ارت ىف اهربخ هللا صق ناذللا

 «و اًناَبِف اًبوَق نأ قحلاب مد ل | بانللا لهل ا مهيلع

 سدس 33

 3 طقس ادلع نلف قلك كدتعلا رخآ ىلا امعدخأ نم َلْبَقَتَ

 لوأ نوم اميف نك هنا كلذو هي هيراوب فيك ره مثو هيدي

 هيريل ضرالا ىف ثحبي ابارغ هللا ثعبف مدآ ىنب نم ليتق

 لقفل تكلا نأ 7 ٍىنليو اي لاق هيخا ةأوس ىراوي فيك
 م ن0 < نون

 و دعب مهنم ريتك ن ١ مك هلوق ىلا ىخا ةأوس ىراوذ بارغلا اذه

 انيق نأ ةيروتلا لع معزيو لق 3 نوفر سمن ضر ىف َكْلَذ

 ام لق ليباه كوخا ىيأ هل هللا لق ليباح هاخا لتقف نيح

 كيا مذ تيوص نأ هل هللا لاقف ابيقر هيلع نانك ام ىردأ

 تحف ىننلأ ضرالا نم نوعلم تننا آلا ضرالا نم ىنيدانيل

 ه» ضرالا ىف تدلع تمنا اذاذ كدي نم كيخا مد +نقلنف اهان
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0 

 ثيصي نأ لسفر هيل ىاوبج. ىقغي» ناك مع مكأ :ناء لوألا

 اجو ابهيلع دج ملف هتمعتو مدأ نب نيقب هل تلمحت ةئيطخل

 امهعم رث مرثو امهتدلو نيح اقلط امييلع دج مو ابصو الو

 ىلا اطبهو ةيصعملا اباصإو ةركشلا نم الكا ايلف ةنِإَل رهطل امد

 تدجوف هتموتو ليباهب تليخ هاعاشغت اهب اًنأيطاو ضرالا 5

 تارو (قلطلا ايهتدلو نيح تدجوو بصولاو محولا ايهيلع

 أركذ امعوت الا ليحت ال نوركذي اميف اوح تناكو مدلا امهعم

 ىتناو ٍركَذ نم 2هبلصل !دلو نيعبرا مدآأل اوح تدلوف ىتناو

 ل ا ار تر فعل لصلرلاا نول ابطب :قييرشع ف
 ءاسن نكي ل هنأ كلذو هل ّلحت ال اهناف هعم تدلو ىتلا هتموت

 لق دي ىبا انتدح ١> «اوح مهماو مهتاوخا الا ذئموي

 لجأ نم* ملعلا لحمأ ضعب نع قاحأ نب ديح نع ةملس اس

 ليباع هتموت مكني نأ انيق هنبأ ممأ مدآ نأ لوالل ءباتللا

 ليباع كلذل ملسف انيق هتموت هنخا مكني نا ليباه رمأو

 بغرو ليباه تخا ىع «امركت ةركو نيق كلذ او ىضرو ؛

 ضرالا ةدالو نم اهلو ةتلل ةدالو نحن لاقو ليباه نع هتخاب

 لوالا بانللا + لحما نم ملعلا لحمإ ضعب لوقيو ىتخاب فحأا انأو

 هيخا / نع اهب ئضف سانلا نسحأ نم نيق نتدخا تناك لب
 ىنب اي هوبا هل لاقف «“«يناك كلذ ىل ملعا هللاو هسفنل اهدارأو

 هل لاقف هيبأ لوق نم كلذ لبقي نأ نيق نان كل لحن ال اهنا »

 ©) (2 اهاشغف. . 2) 022. 08, 2 ةبلص نم. .6© ©0000. .

 باشالا. 42) 098 © 2 اهركت. 6) 02. 02.2 رك 02 ىلع.



 اد

 نةعورم

 دجوف مدأ عجرف «ديخأ ةدوس ىراوي فيك هيريل ضرالا ىف

 َنْضَع نإ «ّلجو تع هللا لوقي نيح كلذف هاخا لتق دق هنبأ

 رلظ نك هنا ةيالا رخآ ىلا لاَبَجُنَو ضر تاوهسلا ىلع ةَناَمالآ

 «يدلعل دل لطف نزلا ث» .نك[ قدانل لست ىنحل| لئييخ عيدك عك

 5 نم هل .كلوي ناك مدآ نأ كلذ ىف ببسلا ناك نؤرخأ لاقو .

 هنم بوز امهنم ركذلا غلب !ذاف ىثناو ركَذ ىطسب لك ىف اوح

 هلبق رخآلا ىطبلا ىف كلو ىذلا هيخا عم تدلو ىنلا ىتنالا

 مساقلا ىنتتح امك ليباه نع هتمءوتب ليبق بغرف هذعب وأ

 عيرج نبأ نع ٍجاَح ىنتدح لق نيسمل اس لق نسل ىبا

 !ديعس عم نتلبقا لاق مينخ نب نامتع ىب هللا دبع ىربخا لق

 أذا ىنح ىدي ىلع ىقونم عقتم وصو ةرصلا ىمرإ ميَبَج نبأ
 لاق سابع ىبا ىع ىنثّدحي فقو فاوصلا ةرمس لزنمب ةانيزاو

 اهتوخا نم هريغ اهككنيو اهمعت اهاخا ةأرملا مكنت نأ ىهث

 تدلوو ةميسو ةارمأ تدلوف ةأرماو لج” نطب لك ق” تالؤب * واكو

 !: ىتخا كحككنأو كنخا ىحكنأ ةييمذلا وخا لاقن ةكبق ةأرما

 ننبللا تمشي م انايرق .ابرقف ىننخاب 7 انا ال بف

 ىلع هكذف اذا ءادف ىف هجرخأ ىنح لجو ع دللا .نلستع

 كنيمم ىلع وهو فاوصلا ةرمس لونم كنع ءريبت ىف افصلا اذه

 ه١ لاق ةملس اس لاق نيم .ىبا انثدح ««راجيجلا رنا نييحح

 باتكلا لمتأ نم ملعلا لأ ضعب نع قاحسا نب دمح انس

 ه) 1501. 33, 75. 12. 6) 2, ( « لص اسننيراو. 2 0 5لع 6ءاغ

 090 (عل6 ع, عب 0طعمم. 1[8عءاغلع. 111, *ن ةن.)ز ءةاعت رجب
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 ا

 ب لاقو هيلع ىاف ليبق تاخا معكني نأ بلط ليباع ناو

 اهجورتا نأ عقحا اناو كنخا نم ىسحا ىو ىتم- تدلو ىتخا

 امهيا هللا ىلا انابرف ابرق ايهناو ىاف ٌليباع اهجوزي نا دبا هرماذ

 رظني ةكم ىقاو امهنع باغ دق فئموي مدآ ناكو ةيراجلاب فحا

 لاق ضرالا ىف اتيب ىل نأ ملعت له مدآ اي مدال هللا لق اهيلأ 5

 ىظفحا ءاهسلل مدآ لاقق هنآك ةكمب اعيب ىل ناف لق ال مهللا

 لقا ف لابكلا لك اجهل لمرالل لك سبط ةهئامالب "ىدلا
 ايلف كرسي امك كلا دجتو عجرتو بهذت معن لق ليباقل

 اهب قحا انأ لوقيف هيلع رخفي ليباق ناكو انابرق ايف مدآ فلطنا

 ك0 ارك املك ييشاوأ ضو انأو كتم ريكا انو ىقتحا 2 كتم

 ةلبنس اهيف دجوف لبنس ةمرح ليباق برقو ةنيممس ةعذج ليباه
 تكرتو ليباه نابرق تلكاذ رانلا تلونف اهلكاذ اهكرفف ةميظع

 لاقف ىتخأ مكنت ال ىتح كنلنقال لقو بضغف ليباق نابرق

 ادع يول طم نكن «نيفتملا نم هللا ُلبَقَتَي امنأ «ليباهه

 و عوق: قل كلتا كيلا ىدي طسابب نأ ايم ير

 لابخل رص ىف هنم مالغلا غارف هلتقيل 0 ' هيخأ لتق هس

 ةرضص عفرف مئان وهو لبج ى هينغ جري وهو ميال نم اموي هاناف

 ثعبف نفدي فيك ملعي ال ءارعلاب هكرتو تاف هسأر اهي حدشف
 اثح مث هل رفحت هبحاص اهدحا لتقف التتقاف ىيوخا نييارغ هللا

 بارغْلا اذَع لثم نوكأ نأ ترجتأ ىتلْيو اي لق آر ايلف هيلع
- 

 20 (١ 2 © 2 الا 2 هنا ع

 ثحي ابارغ هللا كبعيف ة لجو رع هلوق وهف « ىخأ قعوبس روف

 2) 101: 5و 7501367 عاب 5و0. . 2) 102:5 05334



 اردن

 اولخدا هل لاقف ولولا لثم اًضيب رذلا ةثيهك هةةيَرَذ هنم خاف
 رذلا ةخئيهك دنم ير خاف ىرسيلا هرهظ ةكفص عسمو 0 221

 نيميلا باك لوقي نيح كلذف ىلابا الو رانلا اولخدا لاقف !ٌدوس

 ىلب اولق مكبرب تسسلا لاقف قاثيملا ذخا رث ةلامشلا باخاو

 5 ©« ةيفتلا هجو ىلع ةفئاطو نيعئاط ةفئاط داطعاث

 مع مدأ دهع نئف تناك ل تادحالا ركذ

 ضرالا ىلا طبشضأ 7 دعي

 ملعلا لغاو «ليباه هاخا مدآ نب ليباق لتق كلذ لوا ناكف

 ىو ٍضعب لوقيو 7ىنيات مهضعب لوقيو* مدآ نب نييباق وه مهضعب

 لاقف هلنثق هلجا نم ىذلا ببسلا ىف اضيا اوفلخخاو «ليباق

 لق ىناديهلا نوراع نب ىسم هب ىنكدح ام كلذ ىف مهضعب

 هركذ ربخ ىف ىدسلا ىع طابسا اس لاق دامح نب ورع امن

 ىنادمهلا ةرم ىنعو سابع نبا .ىنع ملاص نأ نعو كلام نأ نع

 1 لاق معلص هللا وسر باكتأ نم سان نعو دوعسم نبأ نع

 اذه مالغ وزي ناكف ةيراج هعم كلو الا ٍدولوم مدال دوي ال

 امهل لاقي نانبا هل ىلو ىتح رخآلا نطبلا ءاذه ةيراج نطبلا

 ه) نه ءا (ن هنايرذ» 3): لكود: 36و 385-126 7)26::55146  6 يفشل 12

 هتمزلا : 26ءاع 62 عع لذ تن (222ع0.) 000. ف 66 02 4) 0.

 0 1م مم م:26ععع00. طمع ط2عأ لوقيو . . . نيق وه مهضعب ليقيف

 نبات وه مهضعي لوقيو لباق وه مةلحعلا 6) 022. (3
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 لد

 ءالوه تقلخ 2لاقف ةيرذ هنم يرمكاساف هدلامشب هرهظ ىلع مسم

 ميفذ هللا لوسر اي لجر لاقف < نولعي رانلا لأ لعبو رانلل*

 هلعتسا ةتكلل دبعلا قلخ !ذا ىلاعتو كرابت هللا نأ لق لعلا

 هلعتسا رانلل دبعلا قاخ اذأو للا يخيف غنم :لهإ ليت

 7هلخديف رانلا لحأ ليع نم لع ىلع توه ىنح رانلا لها لعب
 «ء ىتحّرب هرهظ نم مع مدآ ةيرذ لخا هنأ ليقو 2 ««رانلا

 كلف لاك. نم, ركذ

 يي ذا ىب وع اها لق ءانكح نب للك في نيا اكدح

 ىنب نم كبر فخا فاو سابع نبا نع ديعس نع ءاطع نع

 مسم مذدآ لجو رع هللا فلخ امل لاق هتيرذ مروهظ نم مدآ ؛

 موي ىلا اهقلاخ وه ةمسن لك هريظ نم يخاف ىنحدب هييظ

 فج فئموي نوريف لاق ىلب اولاق مكبرب تسسلا لاقف ةمايقلا
 هللا يخأ ٍضعب لاقو «ةمايقلا موي ىلا ناك وه اهب ملقلا

 كعبو ضرالا ىلا هطبهي نأ لبق ءامسلا ىف هيلص نم مدآ ةَيرذ
 «ةنجلا نم هجرخإ

 قنناإ لاك د نكذ

 نأ 15

 وسلا نع طابسأ نع تانك ىب و2 لاق عيكو ىبأ انتدح

 ىلع مثدهشأو هتيرذ ميروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخا ناو

 رثو ةنجلا نم مدآ هللا جرخا لاق ىلب اولاق مكبرب نيسلا ةسفنا

 ىنميلا ةرهظ ةكعحفص مدآ نم حسم دنأ و ءامسلا نم هطبعي 0

 «) 500101 هلايشب ءزع ءمدز. 82) 0. 09, له 76253 هن. 1206 2

 نلعب انكوانع 20 تقلخ 220 010 تقلخو طقططعأ“ ) 0. 2,

 ك) 51 6000: ةرابط اند نر ايحربو 09 انككك 1113 12
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 كو

 موي ىلا اهقلاخ وه ةمسن للك يحن مكآ رهظ مسم لق ىلب

 تسلا عقاتيم ذخاو ةفرع ءارو ىذلا اذه ناعنب ةمايقلا

 نيا اك5خ «بوقعي ثيدخ دقفللاو اندهش ىلب اولق مكبرب

 ريبج ىب ديعس نع ءاطع ع نع ةنييع نب ناريع 1 لاق عيكو

 ةهرهظ هللا مسف طبعا نيح مدآ طضيبفأ لق .للالبتعل نسل

 تسلا لاق رث ةمايقلا وي ىلا اهقلاخ وه ةهسن ّلك هنم يخاف

 مروهط نم مدآ ىنب نم كبر ْفخا ناو الث رث ىلب اولق مكبرب
 «ةمايقلا موي ىلا نثاك وه اع ذتموي نم ملقلا فجن جتيرذ

 نع“ نتضألا قع نسيع مب نيج اس ل5 بيرك ولا اكو

 "ذأو سابع نبأ نعاريبج نب ديعس نع تبات نأ نب بيبح

 الا فلخ امل لف مديد عررهط نم مذآ ىنب نم كس ذخا

 ضبقف ر رخلا لتم هرهظ نم :تقيرف ذخا مع مدآ 100 وع

 نسيرخألل لاقو مالسب مندل لولخاكا- نيمبلا ”ياككالا لاق ”ىدشللا

 يهوذا :نيعس: نب! دعا ريا ءانكتجب 1ن هكر الو راقطا)

 ا نع رقعج نب كيبل دبع نب دعسو ةداّبع نب 200 لاق

 نب ديب نبع نع ةسيئا ىنأ نب ديز نع سنا نب كلام
 نأ هل راسي نب ملسم نع باطخل *نب ديز نب ناجرلا نبع
 نم كبر ذخا ناو ةيالا هذع نع لثس هضر باطخل ىب رع

 لاق معلص هللا لوسر تعمم رمع لاقف عانئيرذ روهظ نم مدآ ىنب

 ::هنم يرختاسأو هنيميب هرهظ ىلع حسم رث منآ فلخ هللا نا

 رث نولعي ةنلل لها لعبو ةئجلل ءازه تقلخ* لاقف ةيرذ

 «) د 2 (صهلع)و 0 باطخل نب رم نب كيز.



 مسن

 لا 2 ىلع دهشاو خقيتاوم ل-صخان رذلاك ديدي نيسد

 1 ب نس كبَر قا ناو « لجو 3 لاق امك ىلب اولاق مكبر

 اولق مكيَري تسلا مهسفنأ ىلَع مهدهْشَُأَو ْمِهتِيرَذ مهروهظ نم
 أس لاق ادولعلا نييك نىب دج ىنتتدح كقو «ىللب

 ربج نب عىثلك نع مزاح نب ريرج اند لق دمحم نب 0 نيسمل#
 ذخا لق معلص ئنلا نع سابع نبا نع ريبج نب كيعس نع
 لك هبلص نم جرخأت ةفرع ىنعي ناعنب مدآ رهظ نم قاثيملا هللا
 ثيسلا لاتو البق -هملك ثا رذلاك . ديدي نبا همنه اهأرذ «ةيرذ

 َلَعَف اّمب هلوق ىلا ةَمايقْلا ىَب اولوقت نأ انْحِهََس كب الق مكبرب

 دبع آس هزازقلا ىسوم نب نارع ىنقدح هيو عاوكتلا 0

 ريبج نب ديعس نع ربج نب مثلك آس لق كيعس نب ثراولا
 عروهظ نم مدآ ىنتب نم كبر ذطخا ذاو هلوق ىف سابع نبأ نع

 حسم لق ىلب اولق مكبرب تسلا عهسفنا ىلع مدهشاو / غتيرن
 ةمايقلا موي ىلا اهقلاخ وه ذهسن لك نجرخن مدآ رهظ انبر

 عسفنا ىلع مثدهشاو عقيتاوم طخاف هديب راشاو هذه ناعنسب 5

 نب بوقعيو عببكو نبأ انثدح ١ «“«ىلب اولق مكبرب نيسلا
 1 ادبعس# نط رد نوب قتلك" نك +ةبلح نبا اند الق مينعاودإل

 لح نما كير نكاد ناو لجو ا ا نبا رض اببحل

 أولاق مكبرب تسلا عهسفنا ىلع دكهشاو م كنايرذ عروسه نم مدآ

 2) لكن: 7 75. 259512 2) (ب2 ع © ىسللا 111221 لل 1017 11

 نيل 2102 املك ض0 كعلم. 127 كم7 52212

 نارقلا 6 رارفلا) 211221 11, |” د, هملعتع 22عا1 ععرأعل“ 5112 [15و

 راوقلا. رك) 1آءطقسع ان5نا16ع قلخ انا لاقل مز لامر 1121 ةدسن كل



 مس

 رثو نس 'ىتثام ةنلل ميعت نم ىتعي امهتاث ام ام ىلع اوحو .مدآ

 نوب ىلع فتموي انو ابرشو الكا مث اموي نيعبرا ابرشي مو الكأي

 «“ذنس ةثام اوح برقي رثو مدآ هيلع ضبفأ .ىدللا

 ةمئايخ نب دايز 0 لاق ىا 2 لاق 0 وبا انثدح

 5201 0 ع 0 انآ اي تسلط انه ىرك 3 0

 سابع نب هللا نع ئدتش كارم حش لا هلك

 هعومد اهب حسم ناك* ةنِل نم مدآ اهب يرخ ءاضيب ةثوقاي اهنا

 اهيلآ عجر ىتح ءةنلمل نم يرخ قنم ةدعومد ًاثرق رش منآ نأ
 ٠١ ٍساجحا اب اي هل تلقف ءىش ىلع سيلبا هنم ردق امو ةنس ىقلا

 « يلماشل ىف © هنسملب ع ناك لاق تودع ءىن ىأ نفذ

 لجو زع هللا هرمأ ىذلا تيبلا موي كنهلا نم مع مدآ يرضف

 ىقتلا هنا ركذف كسانملا كسنو هب فاطف هاتا ىتح هيلا ريصلاب

 2 رو 0 اهيلا 0 ل 0 ةراعننف 0 اد وح

 ار تس 00 اه 0 اكلم ايييسسيلا 7”

 لاقو ؛««عابسلاو ماعنالاو نأضلا دولج نم ناك كلذ نا اوعزف

 امهسابل ناف اوحو مد] امان اهدالوا سابل كلذ ناك امنأ هضعب

 هللا نأ مث “ذتلمل قزو نم امهسفنا ىلع افصخ اناك ام ناك

 2 نش هنايرذ ذ برخأو ةخفرع نم اعتب مع مدآ ورهظ جسم هركذ ع

 ©) 2 لوقير © لوقت كلذل. 65 2 هنيبع ىف مذ 1 دعومد قرف

 0 هنيع قرن“ ه) 12 م:2ععع0. هده. ©4) 1 اهنسم 10

 اهسمليو 17 هسملب, 03 اهنسملن.



 دار

 كب, اةشفاو, , كب محا هدا نا ركذم ١ +. «لبق .ىضم اميغ الذب

 250 7 لن كلذ 011 للا ءانآ ةتلاسم٠ ىف .لاقثف يتتيطحخح

 نع ىليل ىنأ ىبأ نع سيق نعي ةيظع نا ان لاق بثتيرك ردا

 9 5 كك ةلَتَق سابع ىبأ نع ديم ىب كبعس نع لاهنلا 5

 لاق 0 لاق كلببد ىفقلخ مم بر ىأ لاق « هيلع باتف تاملك

 2 01 ئا لاق ىلب لاق كحور تعب. يف خفنت رثأ تر 0

 ىلب لاق كيضغ كداميحر فبسن منأ ب ىف لاق ىلب لاق كدتتحت

 ىلب لاق ةنحلا ىلإ نينا ىدجارا .تيحلصاو تبث نأ تيارا لاق

 رشب ىتدح ««تاملك هير نم مدأ ىقلتف عع هلوق وهف لاق 0

 ع هلوق ةدانق نع دكيعس نع عيرز نب كيوي اين لاق فاعم نبأ

 00 تار مرا ل لك نا انل كد تانك دير نم يمد[ قلتي

 سَ لاقو لق ةنجلا ىلا كعجرأ اذا لق نتيحلصاو تابت انأ

 ىركللا انيح دو اكن رفعت 3ك نأو انسفنا اًيفلط انبو 2.5 امهنا

 لاق ىراوهالا ناك سأ نب ليلا نك « نيرساستملأ نم 5

 لدوواحت نع فيصخ نع سبقو نابيفس يه لاق كيحأ وبأ انكم

 اني كليف لاق تافلك هيرب نمي مدا , ىقلتف الجو رع هلوق

 «نيرساكل نم ننوكنل انيحرتو انل مفغت مل ناو انسفنا انيلظ

 يح نب ماش آن لاق دعس نبأ اس لاق ثراخل ىتدح

 نيح دعم مدأ لونا لاق صايع نبأ ى حلاص لا نع لأ ام لاقود»

 ىكبو ملتلا نم اضايب شا ناكو دوسالا هرلعا هللا نيم

 )ل5 011-2555357 ١١ 2) ا لج ه1 ار 05



 م

 اديب اهيف لعجاسو ىنسدقيو ىدمكح ميسي نم كدلو نم

 لعجاسو ىمسا اهيف ركذيو ىقلخ اهيف مبسيو ىركذل عقرت
 قايم هيوسأو' نمل هرهواو“ ئنماركب هصخياساعبب اكييبلا كلل ١

 ءىش لك ىف كلذ عم انا رث ىلالج تيعضو هيلعو ىتيظعب هقظنا

 جنم هتمرك ماك انمأ امح نتيبلا كلذ لعجا ءىث لك عمو

 كلذب بجوتسا ىنامرك ءمرح نف هقوف نمو هنأ نمو هلوح

 5 ىتمرح محاباو ىتمذ © فخا ىكقف هيف هلهأ فاخا نمو ىتمارك

 نعش هنوتأي اًكرابم ةكم نطبب :سانلل عضو* تيب لوا هلعجا

 اجيجر ةيبلتلاب نوجري «ءفيع متف لك نم رماض لك ىلع اًْبُع
 10 الو هدينعأ نم اجت ريبكتلاب نوجكيو اجت ءاكبلاب نوجشيو

 نأ . ميزللا ىلع «قحو“ 2 ئداضو ”قزارو ىلا هةفو نقف كيك نير

 ام“ ميكا, اني ! رعت دج الك :ةفعسي أو ةقايضاو دن موك

 دعب هما كدلو نم ءايبنالاو نورقلاو ممالا هرعت مث ايح تل

 قي نأ ركذ اميف مع مدأ رمأ ثا -«نرق دعب انرقو ةما
 ؛: ناك امك دج: فرطيف نصرالا- اذا. ضبع ىكلا رشا كيلا

 وأ ةدحاو ةتوقاي كلذ ناكو هللا شرع لوح فوطن ةكتالملا ىرب

 لاق ىازولا دبع اد لق ىيكج نب نسلمل ىتّدح امك ةدحاو ةرد

 هدد زا هاويشلاو' ةنرماي طبضأ كيعيتلا نأ عاب نص رسولا ف

 هأوبف هساسا ىقبو هعفر من موق هللا قرغأ اذا ىنتح ةدحاو

 20 ةدراوسلا رابخالا تريكذ دقو «هانبف ميكهاربال لجو زع هللأ

 ه) 2 رقحا, 0 رقحر لم ءغ1خ زا سعال. رفخ. 65) 05 20014

 ىتبوقع كلذب بجوتسأو, 0100 00. 2, ( ع6 18. 4) 02. 03

 7) 02 ىتفايض ىف دازو ىل اثفو كف.
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 ىذلا اقشلا نم كانه نكي مل هزيغ نوملا رئاس نود هرذبب هيلأ

 رجبك نامحرلا خيصعمو ناطيشلا ذخعاط ىلع 3 ع هدعوت

 سايع نيا نك انيور اان ىلع ملعا دللاو» ناك رمالا نلكو ::ءتاطخ

 ناتبلللاو نادنسلا هعم لون مع مدأ نأ ليق دقو 6 هرينقو
 «« :قرطملاو .. ةرطأو 5

 كلذ لاق نم ركذ

 نع نيل اس لاق حضأو نب نيك اد لق ديبح ىبأ انتادح

 ءايشا ةثالث لأق 0 1 نع 0 6 رمحأ نب ةءابلع

 هطبهأ ىذلا أ نم مدأ 0 ركذ اميف هركذ رع -- نأ م 0

 م نم اهيبلع ام عيمجو اهلك ضرالا دهكلمو هحكفس ىلا هيلع

 لوزن امل مع مدآ ناو كلذ ريغو ريطلاو شحولاو باودلاو مثاهبلاو

 تاوصأ هنع تنباغو ءامسلا لها مالك كقفو ليتل كلذ سأر نم

 هرببغ أدحا اهيف مل رو اهتطسبو ضرالا ذخعس ىلأ رظنو كد داكما

 2 هك معا هده قسرال اهل نإ" اي لامع .سهوتكتسا ا
 اجا نبا احتل "از لاق: مهعاربإا نيل ىدملا ا ىكدحج اانت أ كيج

 نب دكيصلا دبع ىنتلدح لاق ميرالا ديع نب ليعاممأ ءاننو' علق

 ىارغ ضرالا) ىلا طبفأ املا مذآ نأ لوقي ابهو عمم هنا لقتعم
 رماع هذه كضرال امأ بر اي لاق هريغ !دحا اهيف مي رثو اهنعس

 هز 6 ظحلا 8 2 كنار © ةيلغر 62: يله 806" ١+
 12 ةمان5 ه2. ةعقيئأور 0100 7670 تتح ةقرطماو نم انط0 هانطتع-

 1311 710عاان1. 2 2) (نه طثع تأ طقه أ رماع.



 لإ

 وهو لاق ابذاك كب فلج اًدحا نا ثبسح ام كترعو ىلتو

 لق «نيصصانلا نمل اَمُكَل ىَنا اًمهَمسقو «ىلاعتو كرابق هللا لوق

 طبعت لاق اًَدك الا شيعلا لانت الف ضرالا ىلا كتطبقال قّرعبف

 ماعط نم دغر ريغ ىلا طبهأت اًدغر اهيف نالكأي اناكو ةّنلا نم

 ءىقس رق عرزو ثرحث ثرحب رمأو ديدملا ةعنص ملُعف بارسقو
 رث هنجت رث هنحط مث هارذ رق هساد رث هدّصح غلب اذا ىتح

 «غلبي نا دللا ءاش ام هنم غلب ىتح ةهعلبي ملف هلكا رث هربخ

 ديعس نع رفعج نع بوقعي اسس لق دي ى ءدنأاانكتح

 نع قوعلا مسهو هيلغ ثري ناكق رمحا روش مدآ ىلا طبعا لق

 1 ص اًمكنجرخا الف ء لجو رع هللا لق 5 50

 وه ءالوه 0-0 «داقش كلذ ن اكفا ئَقَشَتَم

 نأ كلذو «لجو رع انبر بانك هيلع ّلد اع ع باوصلاب

 ةعاط .ىع ىهنلاب وح 0 مدآ ىلأ مدقت اهلا ا وع

 الق كجوولو كَل 6 مآ اَي #مدأل لق اهيودع
 هدر ع هن د

 5 ىرعَت لَو ايف ع لأ كَل نأ ؛؟ىقشتف نجلا نيام

 طفلا عملا نأ :افراكم له صس ع نضنسا
 ىلا ٍلوصولا ةقشُم وه سيلبا هودع عاطا نأ نوكي هنا هملعا

 لصت اهب ىتلا بابسالا 8 كلذو هنع ىرعلاو عولل ليزي ام

 نم كلذ ريغو ىقسو جالعو رذبو ةقارح نم ءاذغلا ىلا هدالوأ

 هم لصي ىذلا ءاذغلاب هاتا. ليئربج ناك د ةلوملا ةقاشلا بابسالا

 ه) لكهمش. 5ح ؟5ةء.رادو. 486) 42 (083) طغلببت ١١ 2) لك 6

 4) 110.375. 117-131353. م) نوكي هت. 000. نأ هت. 03 عا ب
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 اثم

 ىنلا !ذه ليثربج هل لاقف اذه ام ليتربج مدآ لاقن مع مذآ

 غرد فلا ةثام اهنم بلل نزو ناكو ةنجلا نم كجونخا

 لعفف ضرالا ىف هرثنأ لاق !ذهب عنصا ام مدآ لاقف جرد ةئثامامتو

 ىف رذبلا هدلو ىف ةنس ترجم هتعاس نم لجو رع هللا هبينان
 نأ هرمأ رث هديب هكرفو هعمجت هرمأ رث هدصحف هرما رق ضرالا ة

 رت* هنحطف رخآلا ىلع اهدحأ عضوف ىنيرجحب هاتأ رث هيرذي

 مع ليثربج هل عمجو هلم هربخ نأ هرمأ رث هدنجكي نأ هرمأ

 روكا نبا لوا ويف اغلا ادنم "جرش هجوتعع كشيتاماو ما

 ام فالخ ٍلوقلا اذه لثاق نع هانيكح ىذلا !ذهو 2 «ةلملا

 ىنثملا نأ كلذو «معلص انّيبن ةمأ فلس نع تاياورلا هب تعاج 0

 قازولا دبع آس لاق هتّدح 3 قاحسا نا ىنتدح ميعاربا نبأ

 نع  ةرامت نب* نسل نع كربملا نباو ةنيّع نب نايفس اد لق
 لاق سابع نبأ نع ريَبَح نب كيعس نعو ورع نب لاهنملا
 املف ةلينسلا هتجوزو مدآ اهنع هللا ىهن ىتلا ةرجشلا نتنناك

 نم ابهنع ىراو ىذلا ناكو امهتاوَس امهل تدب اهنم الك ؛
 قرو ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخ اقفطو امعرافطا امهتاوس
 ةنجلا ىف اًيّلوم مدآ قلطناذ ضعب ىلا اهضعب ناقصلي نيتلا

 لاق رفت ىتمأ مدآ اي هأدانف 4غّنجلا نم ةرجاش هسأرب تذخاف *

 نك نعم كط لنلا ناك اما: لق* براي: ةجيِبكشسا :ىكاوتال

 /ّبر اب ىلب لق كيلع + ثمرح اع ةحودنم اهنم كتحاو هند

 2) 0ص. 1. 5) 098 ةفاحسأ ىبأ. 4 0ص. 02: © ةراعلا ىب.

 4) 0م. 09, © ةنلل ىفإ 2 032 تجرح. /) 236660. هدق. 2



 اذن

 نم. اذه قاهذ ليعلا نع كيان ىنيذحك نم يصل ناي

 دقوا مث ةقرطملب تسبيو تقتع دق اراجتا رسكي لعجف اذه

 ناكفأ ةيدم دير اى لما :ناكف باق حا نصقلا كللذ 07

 راف ىذلا وهو حون هثرو ىذلا وهو رونتلا باض مث اهب لعي

 ة مك نف ءامدلا هسأر مسج طبه نيح مدآ ناكو دنهلاب باذعلاب
 تراصف ربلا .باود هلوط نم ترفنو علصلا هدلو ثرواو علص

 عمسي مثاق لبجلا كلذ ىلع وهو مع مدآ ناكو فتموي نم م

 نيتس ىلا كلذ هلوط نم طحن ةنجلا مير دججو ةكتالملا تاوصا

 مع مدأ نسح عمجج رثو تام نأ ىلا هلوط كلذ ناكف ارذ

 ٠0 ىلا رامتلا نم نا لجقو « مع تسوين, لا هكالو قم نيكل

 دون نيتك .ضرالا ىلا: هطبعا نيح مح مدآ لجو رع هللا دوز
 الو اهل روشف ال ةرشعو ىدَن اهل ةرشعو روشقلا ىف اهنم ةرشع

 قدنبلاو قتسفلاو زوللاو «زوجلا اهنم روشقلا ىف. ىتلا اماذ ىون

 ىنلا .امأو «زوملاو نامرلاو ينارلاو . طوليماشلاو.. طولبلاو: شاخشألو

 5 *اريبغلاو بّطلاو صاجالاو شمشلاو واف اهنم ىون اهل

 روشق ال ىتلا ماو «يولعاشلاو لقملاو باّتعلاو رورعزلاو قبنلاو

 نينتلاو تونلاو بنعلاو ىرتمللاو لجرفسلاو ماقتلاف ىون الو اهل

 جاخا امم ناك ليقو - يِيطبلاو رايخلو بونرفلو يرستالاو

 هءاج اهنأ ةطنقمل نأ ليقو ةطنح نم ةرص ةنجلا نم هعم مذآ

 30 خللا ثدعبف هجر معطتسأو مدآ عاج نأ دعب مع ليثربج اهب

 دي ىف اهعضوف ةطنح نم تابح عبسب مع ليئربج عم هيلا

 2) (02) عاياط رزوجلا اهنف.



 الد

 لصأ ناك هنف لبجلا كلذ ىف هتبف ةنجالا قرو نم قرو

 «دنهلا ضراب الا دجوت ال ةيكا ٌلكو هلك بيطلا

 كاكا ل امني انراشت هللا امك نم :هلثلا هدور لب :نورخأ دلك
 ««رامثلا

 كلذ لاق نم ركذ 5

 كيكو باقولا نبع دع ىأ نبا اسال راش ىبا انكدح

 نأ لق ىرعشالا نع ريهز نب ةماسق نع فوع نع رفعج نبأ

 ةنجلا رامث نم هدوز ةنجعلا نم مدآ يرخأ امل ىلاعتو كرابت هللا

 نأ ريغ ةنجلا رامت نم هذه مكرابتف ءىت لك ةعنص هملعو

 راجتناب قلع امنا نورخأ لقو 2 ««ريغنت ال كلتو ريغتت هذه

 «مع مدآ حير بيط دنهلا

 نيبح مدآ نال دنهلاب بيطلا راص امنأ لق نم ركذ

 هكر بيط اعراجثاب فلع اهيلا طبعأ
 ©دنعس نبأ نس لا ةييدبكم ىب تراحلا م

 نبا نع ماص نأ نع ىنأ ىنربخا لق ديح نب ماشه آل لاق ؛

 اعرجشب قلعف ةنجلا مير هعم مع مدآ لون لق سابع

 حير نم بيطلاب قوي مك نف ابيط كلانه ام ًالتماو اهتيدوأو

 مرج مو .كينإ لاو هناا باي نم هغم !لزنا, اول ةتابحبلا

 سأ نم تناكو ىسوم اصعو جلقلا نم اضايب كش ناكو دوسالا

 لزنا مث نابلو ومو ىسوم لوط ىلع عرذا ةرشع اهلوط ةّنسجلا »

 ىلع طيفأ ني مدآ رظنف ناتبلكلاو ةقرطملاو ٌةالعلا كلذ دعب هيلع

 2:08 نيعساوبا» © قيعس نبا: 2) فب 6 ها" لجكاب



 اثه

 كلذ ناك لب مهضعب لاقو «بيطلا عاونا هنم تبنف هقرو

 قرو نم امهيلع نافصخي العج ايهنا ايهنع هللا ربخأ ام
 تنفق: تا ايقيلع اد ىنذلا قرولا كلذ سبي املف هند

 امل نورخآ لقو >> «ملعأ .هللاو بيطلا عاونا قولا كلذ ىم

 5: ةرجشب رب ال لعج ضرالا”ىلا هطبهم لجو رع هللا نأ مدآ ملع

 صضرالا ىلا طبهف اهناصغأ نم انصغ ذخا الأ ةنجلا رجش ىم

 لصأ كلذ ناكف تاحت اهقرو سبي املف دعم ناصغالا كلتو

 «بيطلا

 كلذ لاق نم ركذ

 0 نأ نع ةيثيخ نب اناير اس لق ىا اس لق مايه وبا انثاح

 نب هللا دبع ىنثكذح ىقل سها لق لق تقلا عئاب ىيج

 ثبع الا ءىشب ومي ال ناك ةنلمل نم جرخ نيح مذآ نا سابع

 لن نيح لونف ءاش ام اهنم دوزتيلف هوعد ةكثالمل ليقف هب

 هب يرخ امم كنهلا نم هب ءاجج ىذلا بيطلا اذه ناو دنهلاب
 15 “ذم نم مدآ

 نب لفرع ناجح مح مدآ *سأر ىلع ناك لاق: نم ركذ

 خلد رج نم ليلكا ةنثل

 نع رفعج ىأ نب هللا ىبع اسد لق نسل نب رام نع تقدح
 نم مدآ يرخ لاق ةيلاعلا نأ نع سنا نب عيبرلا نع هيبأ

 هو وأ جان هسأر ىلعو ةنكلا ا نم اّصع معمو اهنم جر نجلا

 بيط: لك :دنمو ا نتهلا ىلا, :طيهاذ لق نجلا يس. نم ليلقا

 قاحسا ىبا نع ةملس اس لق دي نبا انثدح «دنهلاب

 هعمو هيلع طبه ىذلا لبجلا ىلع ىنعي هيلع مدآ طبه لاق



 لدر

 ىأ ىتذح لاق مايه وبا انتدح «هذوب ىلع تاف دنهلا

 لق لاق تقلا عثاب ىيك ىأ. نع ةمّتيَح نب دايز ىنتكذح لاق

 لون .مع ممدآ نا < سابع نب هللا دبع ىقدح دقل نياك

 تلقف هيلجر ىلع ةخ نيعبرا اهنم مح دقلو دنهلاب لون نيح

 هلئاوف هلمك ناك ءىتش ىف لاق بكري ناك الآ اجلا ابا اي هل

 ءامسلا غلبيل هسأر ناك نأو مايا ةتلث ةييسم هوطخ نأ

 نيعبرأ رادقم ًاطاطتق قرف ناجولا 5 نههش ةسفن ةكتاللا كتكتنتاذ

 مشاه ىنب لوم رغم وبا برح نب ماص 3 ىنتدح* «« ةنس

 لل د ييرلا وبلا اب لعرب يليبلا ةكيبح ىف ماسك اين لاق

 ارد حر دكا ىلا نحيا عقر مللا نازي لوقي رع خيا :تعمش عنان"

 دنهلا دالب نم مدآ يحن تيبلا اذه مح نأ كنهلا نالبب

 ةزاغم هيتوطخ نيب امو ةيرق راص همدق عضو ام لك ناكف

 اهلك كسانملا ىضقو هب فاطف تيبلا ىلآ ىهتنا ىنح

 "اك اذإ ,ىنحل ىشيبف نبفلا دالي ىلا عوتجربلا دإزا مم

 هلخدف مذآ اي كح رب اولاقف ةكئالملا هتقلت .تافرع ىمِرأمب 5

 دق انا مدآ اي اولاق هنم كلذ ةكتالملا تار ايلف بجم كلذ نىم

 ىلا ترصاقتف لق ةنس ىقلاب قلخت نا لبق تيبلا اذه انجخ

 000 ل صرنا كل طيف وح, مدآ . ىلإ ركذو ا يسع مذا

 تاحت ليلكالا سبيو ضرالا ىلا راص ايلف هت رجش ىم ليلكا

 2) © 2.1 20016 لبكلا رما ىف هب انثدح ىذلا ىربظلا لاق

 ذوب وهو ءابلاب عضوملا مسا ىنبكلو لاق نونلاإب فون همسأ نأ.

 6) 153.0. 5ءو. هدم. 0, ه) ظدم11لغ 13عا3123 112 3



 لدن

 ادغر اهيف لكآ فككنود بيقر الو كريغ بر ىل سيل كزاد

 كتدكف سكقملا لبلمل !ذه ىلا ىئتطبفاف تيبحا ثتيح نكسأو

 ةنَل مير دجأو كشرعب نوقك فيك ماراو ةكئالملا تاوصا عمسا

 دقف اءارذ نيس ىلا ىنتططحو ضرالا ىلإ ىتتطبها رث اهبيطو
 ةدللا هباجاف ةّنجلا مير ىنع بهذو رظنلاو توصلا ىنع. عطقنا

 عت هللا ىار اًملف «كب كلذ تلعف مدآ اي «كنايصعمل للجو ّرع

 ةينامثلا نم نأضلا نم اشيك بذي نأ هرمأ اوحو مدآ ىرع

 ذخا رت هحذف اشبك ذخأن ةنجلا نم لونا ىلا جاوزالا

 هسفنل بج مدآ ميسنف اوحو وم هجاسنو اوح هتلزغف هفوص

 ؛0 مدآ ىلا عن هللا ىتحواف كلذ اسبلف ارامخو اعرد اوكل لعجو

 هب فح رث اتيب هيف ىل نبت قلطناف ىثرع لايك امر ىل نأ
 هدول كل كيسا قلمك يقرع (نودحلا سيستم كل

 كلذب ىل فيكف بر ىل مدآ لاقف ىتعاط ىف هنم ناك نم

 قلطناف اككم هل هللا ضّيقف هل 'ىئدتعا الو هيلع ىوقا تيسل

 ؛5 كلملل لاق هبجحكي ناكمو ةضورب رم اذا مدآ ناكف ةّكم وحن هب

 لك ناكف ةكم العا ند كلملا هل لوقيف انهه انب ُلزنا

 ءارافقو زواغم راص هادعَت ناكم لكو انارمع ةراص هب لزن ناكم

 نوير روطو انيس روط نم لبجا ةسمخ نم ستيبلا ىنبف

 هعانب نم غرف املف ءارح نم هدعاوق ىنبو ىدوجتلاو نانيسو

 9 سانلا اهلعفت ىتنلا اهلك كئسانملا هارأذ تاك اذ كلملا هب يبرخ

 صضرأ ىلا عجر مث ءاعوبسا تيبلاب فاطف ةكم هب مدق مث مويلا

 2) 0 (1غعيم 13) كتيصعم. 5) 21ع ء( 220 012. 12 ءأ (نو

 © ناري, ©) 2 20016 اعيس (8ع1055 22338.72)



 ل

 ةكئالملا هتباهف هيلا سنأي مءادو ءامملا لها مالك عمسي ءامسلا

 ضرالا ىلا هضفخن اهتالص ىفو اهئاعد ىف مت هللا ىلا تكش ىتح

 ىلا كلذ «اكش ىتح شحوتسا نم عمسي ناك ام نقف املف

 عيضوم راصف ةكم ىلا هجوف هتالص ىفو هثءد ىف لجو ّرع هللا

 عَن هللا لزناو ةكم ىلا ىهتنا ىتح ةزاغم 2هتوّطُحو ٌةيرق همّدَق ة

 لزب ملف نآلا تيبلا عضوم ىلع تناكف ةنثْل تءقاي نم ةتوقاي

 ىتنح ةتوقايلا كلت نعفرف نائوطلا عتا هللا لزنأ ىتح هب فوطي

 نوب ْفاَو ءعت هلوق كلذف هانبف ْمع ليلخل ميعاربا عت هللا ثعب
 دلل ا 2 نا يلا انجح ان عادسملا ناكق مزج
 عم ثيبلا عت هللا عضو لآق ةدانق نع -_ 0 قازرلا فمع

 ةكئالملا تناكف ضرالا ىف هالجرو ءامسلا ىف هسأر ناكف مدآ

 ةكتالملا تاوصأ كقف ذأ مدآ نوح اعارذ نيتس ىلإ صقنف هباهت

 تضطبعا ىّلأ مدآ اي هللا لاقف هللا ىلا كلذ اكشف هحيبستو

 امك هدنع ىكصتو ىترع لوح فاطي امك هب فوطن انيب 4كل

 ىف ءدل قف* يرخن مع مدآ هيلا قلطنذ ىثرع دنع َئصُيو»و
 دعب ر/كزوافمللا كلت لوت ملخ ةزاغم ةرطخ لك نيب ناكف وطخ

 ««ىءايبنالا هدعب نمو هب فاطف تيبلا مع مدآ ىنذ كلذ

 لق ديح نىب ماشه اسس لق دعس ىبا انب لق ثراثل ىثدح

 لوط نم طح ايل لق سابع ىبأ نع ملاص ىنأ نع ىأ ىنربخأ

 ىف كراج تنك بر ليقي ًاشنا اءارذ نيس ىلا* مع مدآو

 ©) © طثع ك مم» اكب. 82) 2 نطخ نيبو, © نطحو (10
 در ارك 01: 22ج 952 2 120 1 8 ككجتلا) هام كاما ك6

 ظراغملا. ى) 12 ءايبنالا نم . 2 0.



 ا

 دنهلاب مدآ طبهأ اولاق هناذ ةيروتلا لها امو لاق قاحسأ ىبأ

 جتهدللا نيب ©«ليهب هل لاقي داو دنع مساو هل لاقي لبج ىلع

 ضرأ نم ةدج اوح تبهأو اولا «دنهلا ضراب ىيدلب 7و

 لبج ىلع تييِدنَرسَي مدأ ظيفإ" لك عرورخل] لاقو «ةكم

 رسل 00 يري يي تظبفأ» ليف 0821

 ربخ الا هتك ملع ىلا 'لّصوي 9 ام ادعو . ١ كةللبألا رك
 ام“ ريغ اؤلذك ادزو :كذك:ةق ربخ' ملعي هلو مجشل هج ا ءع

 ؛0 تنبت لق ْةّجكأاو لايجتالاو ةيروتلا لهاو مالسالا 2ءابلع هتك

 © ءاوه ضعب رابخاب

 برقا نم هتورذ ةياويمسلا 000

 ناكف غكبستو خكتالملا ءاعد عمدي ءاميلا ىف هسأرو بلع 0

 ةمدآ لوط نم صقنف هباهت ةكتالملل تنالو كلذب سنأب مدآ

 «كلذل

 كلذ“ لاق» قم كيف

 نب ماشه ا لاق قازرلا دبع لق ئيج نب٠ىنسلمل انثدخ

 امل لق حابر ىأ نب ءاطع نع ءاطع نتخ راوس نع ناسح

 هم ىف هسأرو ضرالا ىف هالجر ناك ةتللد نم مدآ لجو ع هللا طبعا

 ©) 2 ليهن. 05) 27 لدنلاو ميهدلا, 0لدصلاو منهدلا 2 ©
 ناسمع 5. 2. 12 ناهنم 2) د 4 لع. 2 ص. ط١
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 ]رك

 هطبهم ناكو ضرالا ىلا مدآ لجو رع هللا طبها لاق ةداتق

 نب تارع اس لاق ىلع نب ورع انثدح كنها ضراب

 نإ عع للم حي ليعع يع تمطلا نب ءاَطَع آن لق ةنيّيع

 ضرأ ءانهدب «هطبحما مدآ عث هللا طبحأ ام لوا نأ لق سابع

 رفعج ىأ نب هللأ كبع اس لاق راع نع تتلدح ١ «دنهلا :

 مدا طبعا لك ةيلاعلا ىأ*"ىع عكا قب اعيرولا قع هبا نع

 اس لق باجمل اسس لق نانس نبا ىنتدح «دنهلا ىلا

 نع نارهم نب فسوي نع كبز نب ىلع نع ةبلس نب داَمَح
 ىف شرا ةقفيظا < مع بلاط ىنأ نب ىلع لاق لق سابع نبأ

 مير نم اهرجث قلعف مدآ اهب طبعا كنهلا ضرا ةاكر ضرالا

 ماشه آمي لاق دعس .نىبا آس لق ثراخل ىتتدح (2>««ةنجلا

 طبعت ل نيلبعا قنا عا ولاض عا نع اطييبأ ”نح“ سسبتسم لقبا
 تفلدزاف ءاعمتجا ىتح اهبلط ىف ءاجت ةدجب اوحو دنهلاب مذآ
 تيس كلذلف تافرعب افراعتو ةفلدزملا تيم كلذلف اونح هيلا

 ىلع مدآ دخولك عوج 1 كلذلف عيب اعيتجاو تَدَرَع ؛5

 500 ل لح ا اكلح*< تدرب دا نعي كنون قبح

 لاق تقلا عاب « ىيحي أ نع ةَمَثيَخ نب دايز اسم لاق ىنأ

 قنا راكإ نا" "شابعأ خب 'هللا "نبع ايكدنع نعل كفانا :قلف

 نع ةملس آس لاق, نيج نبا ًانثدح ثري نمل لؤن نيبح

 ه) 0مق. ( « "له. )65  02. 2. 0 ( اهعيجر "له اعبجإ

 2) 2 طثع ءأ 38 زودت كنا م3 )ا 2067 12605115 ملم ذون

 625121120 12) 5 ىبكح نعد 221«: 1[عدم ©56 32 تانقلا ىببك بأ

 رك]) 11د 207 012. 1



 لذ

 د 0 نأ نرخ لل

 ىلأ لونا رصعلا ف دلصو رهظلا الص نيكالصلا نيب 24 نم مدآ

 وهو ةرخالا مايأ نم موي فصن ةنكلا؟ ف مصحم ناكو ضرالا

 5 موهلاو ةعاس ةرشع ىتنثا هرادقم ناك موب نم خنس ةتاهصسخ

 ام فالخ لبق اضيا !ذهو ايندلا لها «ّلعي امم ةنس فلا

 © انتاملع

 نم هيلأ اوحو منآ طبهأ ىذلا عضوملا ىف لوقلا

 10 اهيلا اطيعأ نيح ضرالا

 ممويلا نم سمشلا بورغ .لبق مدآ طبها لجو رع هللا نأ رث

 لزناو هنجوز عم ءامسلا نم ةعجما موي كلذو هيف هقلخ ىذلا

 «« دنهلاب معلص اند ةمأ فلس: ءافلع ا ل انف عكا

 0 نم كلذ لاق نيك ةركذ انرضح نم ركذ

 15 ىع رجم امل قارا نع" ان لاق ىبيبك ىب نس انتدح

 (ايندلا لهأ) 1. ع. ناك لسقع مهئ05 00100ءءاتت3ع 01616 5

 طحنا 01 ءكعوخأر 12 0112 23166 03122115 13.4115 ©5أ © 0113,
203 10 : : 

 01115 0165 121114 816 3121011112, ردح 8ور4ب ح 84 32205 ©9134 و

 جرح دزدأ 10136 011115 11115 01413 ؟؟ةع215 221116 3212053 05,

 قماغعضتطل 1111101 ءمات7034, اتت 0111120116 10126 0163 584 3
 84 ز« 5
1 

 همآ]ز5 0161 ؟؟ءدعرتق كتعهخلاتك ةزار 1ةعالع نا تدعم طمع 18ع-
 0 ن5

 -ح 35 ةهص0ا) ثكلفصتمر 0101226 0111 54 2111105 2116

 ؟انأغ35 ونان13 011120116 1012 0141 20006 1 2
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 اخس يمادسلا وتلا ىكاسأ هنا" كارآ "ناك م نات! نم
 فلا ةاهنم دحاولا مويلا رادقم ىتلا مايالا نم ةعجأا موي راهن

 صفت مدآ نأ لوقي < ناك هناف ملعلا لإ نم كلذ ىف لوق هل

 نم سمشلا بورغ لبق ةعجملا موي نم راهنلا رخآ ىف حورلا هيف

 هللا نأب ةرهاظتم معلص هللا ليسز نع رابخالا مث مويلا كلذ

 ناك ناف ضرالا ىلإ 4هطبهأ هيفو هيف ةنجلا هنكسا ىلاعتو كرابت

 ةرخغالا مايا نم < موي راهن نم ةعاس رخآ نأ مولعف اجكك كلذ

 1 ا اوس اب هطول "نيس حلل دنا" و
 كلذو ةعاس ةرشع ىدحا يضم دعب ةعاس ى اما اننينس

 ةعبرأو ةنس نونامثو ثلث قو ةعاس هام "اتاري عقال

 كلذك رمالا ناك ىذأ هيلع هللا تاولص مئاق اننينس نم رهشأ

 نم ةعجلا موي راهف نم ةعاس ةرشع ىدحا ّىصمل قل اما

 ثكف اننينس نم ةنس فلا /#اهنم .دحاولا 2 علا .ماثألا

 مث انماوعا نم اماع نيعبرا* حورلا هيف فني رن ىقلم ادسج 5

 ىلا هفاعمو اكلت يعي ءامدلا ى. هتكم خراكف 2 حورلا هيف نفن

 نيعبراو اثلك ضرالا ىلا طبعأو ةثيطخل باصإ نأ ىلإ ةّنجلا

 نم موي تاءاش نم ةعاس كلذو رهشأ ةعبراو اننينس نم ةنس

 عا للك ايف عت هللا قلخ ىتلا ةتسلا مايالا

 كرا )تزود قر 60007 رعبتفم.د :م) صلت 12 2 1طا 6

 لف 720ه لضم 7) 000. متم. 2) © نا 026 يك
 خلص. 2 2) 213ععع0. هلت. 2. 2 5) ثتتعام#» ا م3116 م126ععلعمأع

 12112115 1316 0113611, 15112 10126 3ع ناتت20116 01135 ككل ةحاتك

 22120150 ءما212012.615 هدأ 1012ع ةزتتغ 0161 ,ىطعطل] 21113 1624011113“



 ا

 تكيلت" الاف نع كت

 اننأ لاق ىزورملا 5 نب نأدبع ىلع تأرق رفعج ىبا لاق

 ىج هينا نع رفعجتا قاب نبي هلا :ىبع اي لاق_ىيبكلا نارا

 هنجلا نم :مدآ يخأ لاق ةيلاعلا نأ. نع َسْنأ نع عيجلا
 5نم نيبضم مايا ةسمخل معن ىل لاقف ةرشاعلا وأ ةعساتلا ةعاسلل

 ىلاعتو كرابق هللا نأ دارا ليقلا !ذهم لئاق ناك نذ ««ناسين

 ةعجلا موب راهن نه اننضم انمي سودوغلا هنجوزو مدأآ ىنكسأ

 هلوق كعبي ملف مويلا «دب ام ىلع كل ىتلا ايندلا لأ مايأ نم

 فلسلا ىع ةدراو تيناك ذا رابخالا نال كلذ ىف باوصلا نم

 ؛هبسداسلا :ىبلا نم كسا رخآا 3 كلخب مدآ نأيز ملعلا .لعأ 1

 اننينس نم ةنس فلا ءاهنم دحاولا مويلا رادقم ىتلا مايالا نم

 00 ختات 3 3 مهلا ىكلذ تاعاس نم ها خعاسلا نأ مولعف

 !ة سوولا ديف خفن نأ دعب مث اننينسو انماوعا نم هب 4 ىنع هنأ

 ريغ رجال ىلأ ديبمأد و تال 3 قاديف نادل
 د

 ه) 2, 0 ء: 14 مدع. ا"! مطع0. دب ف ام ىلعز 2غ 1ءععجكلاتت 65غ

 0 دب ام ىلع ع( ”عمعدكتست ىر(00:3ع 0161 طوصتساتلت 5ع240111120)

 106 (ل5ع5 , نا130011212 151 111 داتطغ 2151 7/0726 0141 6535

 طتانا01 ©7260) 0161 م3255: 000312261115 ..ز 7.١ م38. ا|أمو 20غ.

 )0000: 1, طك 1١تك و 0000 212اان]ع210- 7 2) 17 2 0 ملا |

 ل2 020: 7 1)72 ىنع كيش ف كنأو هلق 0[ طق) تكلا | 4|
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 لجتتسا بر اي لاق هكفسأ غلبي رثو هسأرو هناسلو هينيع حورلا

 اس لاق ثراذل 2 ىنتدح ا بورغ لبق ع

 «هلثم نماجم نع مج نأ ىبأ نع ءاقرو امد لاق نسل

 مدرج نبأ نع ياخ ايد لاق نيسحلا اس لاق مساقلا انثدح

 قلخ 3 نيح مدآ لاق لجح نم ناسنالا فلُخ دماج لاق لاق#

 لجحتسا هتيدح ىف لاق هنأ ريغ ةوحن ركذ مث ءىش ّلك دعب

 نبأ ام لاق 14 سنوي ىتقدح «سمشلا تبرغ نق ىقلخ

 لاق * لج نس ناسنالا فلخ هليق ىف كيز ىبأ لاق لاق بهو

 دك ا ل قلن را مدل قلبج» هلع نع

 عهضعب معز كقو 2 «الوجت هلعجو ةلَجَت ىلع « هقلخو ةذعجملا موي

 ا سودرفلا هننجوزو مدآ نكسا لح رك هللا نأ

 ىلا هطبحأو * هنم َنيَصَم تاءاس ثلثل ليقو ةعجما موي راهن نم

 ايهتكم رادقم ناكف مويلا كلذ نم نيضم تاءاس عبسل صرالا

 ه/ تل اتبلك قلد :ناك ليقو تاءاس نهبج نحل

 وأ ةعساتلا ةعاسلل ةنجلا نم مع مدآ يمخا هضعب لاقو ؛

 «««اةرشاعلا

 ه«) طاندق :2010دع5 1. 1. ةءوتع ع5 115006 20 سنوي ىنتدح

 نرسأ 6  تن) 5 طش 2 2" 20016 ذكي ىبز مج21عر ءوأ ءعدلط

 ليف تي ىسب سنئوبز 5 فسيوسب. 2) (0رسب 2 6( 6

 هز ظءدععع00. هدم. 2, 0 دعبجو خعجلا. رك) 2 1206 2 ءطبهأو

 ان5و16 320 تاءاس 0 ©6 18 2056 ناسين نم م. !ابر !12. 5 ءغ6 ءاءادثح

 طغعصغ (م26 عبسل 111 عسنل) 0 ىعاتو هماجأعأاتا 1عما18123126 ز

 226ع5ع10 211غعمم 22 015 طقعع م2160 1206 2 ةضعيب معز كفو 12-

 (ءالات5 2056 ناسيذ نم 026203. 51[, ءانا> 5621562613 763طذ5 لاق ناف

 لتاق 1معاماعد5 1111 ءمصغاساتعأال1, (نعاغمانطت د22 14 1عءالمصعتم

 6000. ( ءغ لص د51



 أه

 نع زيصنم نع ةرمح وبا آد لوقي ىلأ تبعمس لق فيقَش ىبا

 ىردتا معلص هللا لوسر ىل لق لق ناملس نع عترقلا نع ميقاوبا
 8كوبا عمج هيف لاق ال نلق* ةعجلا هام

 خعجلا مول نم مع مدآ 00 كبف ىذلا تقول م

 5 ضرالا ىلأ طبفأ هيف ىذلا تقولاو
 كلذ ىف 5 رغو مدلس نب هللا دبع ىع ىورف «كلذ ىف فلتخا

 ورع نب كمحن اذ لق سيردا نبا اس لاق بيرك وبا انثدح ام

 موي مي معلص هللا لوسر لق لاق ةريره ىنأ ىع ةملس ىلا ىسع

 نكس هبثو مدآ قلخ هيف ذعجلا مدي سمشلا < هيف تعلط

 106 اهقفاوي 40 خعاس هيفو ةخعاسلا ميقث ديفو طبعأ ةيفوا تضل

 دبع لاقف «هاّييأ هاتآ الأ اريخ اهيف عت هللا لأسي ملسم ٌكَبع

 را ماقسعم -- تمل

 0 5 5 وبا انتدح 0 الق قاّيآ

 ةذامك لق 2و2 نب اتم نع وع ىب دسأو ناميلس ىب ةدبعو

 مالك هيف ركذو دوك معلص ىبنلا نع ةريره ىلا نع ةملس وبا

 أس لآق ورع نب ديح انثدح «دهبكني مالس نب هللا كبع

 هلوق ىف دماج نع ميج نأ نبا نع ىسيع اسس لق مص وبا

 قلُخ نيح مدآ لوق لاق لجم نم ناسنالا قلخ لجو رع

 ه«ايحا ايلف فلخل قلخ موب نم راهنلا رخآ ءوش دلك نفي

 «) ةودصتقا طظد 2001 مهبسيلا 5 فص م ان ما 0 -

 20/6 اهللعت هعاسالا] 0()12 0 امن ذأاوب, 2101.722,

 مر مريع 22 فلخ العلا ل



 از

 سيشلا هيف تععلط موي ريخ ليقي ابعك عمس هنا ثّدح ةريره

 جرخأ هيفو ةنجلا لخد هيفو مع مدآ فلخ هيف ةعجملا مدس

 ديزي نب نيسمل ىتتدح 4ةعاسلا ميقت ديفو اهنم
 نع ق ةاحنأ نب ءابيوكز ان نتف اع نب 2 اند لاق <« ىمنذالا

 هيف تععلط موي لوأ نأ لق ريت نب ديبع نع رانيد نب ورجعت
 منا هركذ عت هللا فلخ هيف مايالا لضفا وهو ةعجْلا مدي هسيش

 هيلع عت هللا ىقلاف مدآ سطع غرف املف هتروص لثم ىلع هقلَخ

 أسس لاق 0 وبا انثدح «“«كّبر كجري هللا لاقف ديكلا

 نع دايز نع ةريغم نع ةنيّدُك ىلا نع روصنم نسب قاما
 هللا لوسر لق لق ناملس نع عئرقلا نع ةبقلع نع' ميعاربا م

 مكوبا وأ كوبا هيف عمج موي وه ةعجما موي ام ىردتا* معدص
 ليل ند نايت انني لق: بيرك ونبأ انكدح ١ «تمع مثلا

 لق لق ةبقلع نع ميعاربا نع ةريغم نع صوخألا ىنأ 0
 ةعجلا موي ام ىردتا نابلس اي ءمعلص هللأ لوسر ل لق ن

 عّمج وا مدآ مكوبا هيف عّمج ىذلا مويلا وع لق اثلث وأ نيّئرم وو

 0 دل انس لق بيرك وبا ءانتدج 0 هيف
 نع عترفلا نع ميهاربا نع شعالا نع 4 سيق اس لق ةيطع

 اذك لق وا طعما موي ام ىرحتا معلص هللا ”لوسر لاق لق ناملس

 نسل نب ىلع نب دمحم انتدح «مدآ مكوبا عمج اهيف

 )0 56 دكيزز 7 ىدز ا ديزي نب نسل 126ع 111221 2ع

 1طن 1]11320 لاند 0 0 نا121ع 1عععم1 16ع(1م265 ©

 لص, طاصلوق ء00ل1ءلطانق 2162665. 6) 8 مدأ دل 20 | ل ا

 ةرضب 1. 2012 عمبرلا 06



 الز»

 ىتأ نب ىسم نع هءببدأ نع كانولا ىأ نبأ ىربخأ لاق كسنقو

 الو اهنم برخأ هيفو ةثمل لخدأ هيفو مدآ قالك مين عمبسلا

 ناميلس نب عيبرلا انتدح يذعجلا موي الا ةعاسلا موقت
 نم 5 مس

 ةهرفعج نع دعس نب ثيللا آمن لق ثيللا نب بي نت امد لاق

 ةزيوع ااا تلم :لك هنا ومو ! يد نارلا كبح قم كعلم
 موي له( مرض ىلع نطل عاطل ون ينط د ل
 «اهيف ديعأ هيفو ةّنِْل نم بخأ ديفو مكآ فلخ هيف ةعجملا

 نع ةريغمو روصنم نع ربرج آس لق ديم نبا انثدح
 قال ة عّمرقلا نع ميعاربا ىع رشعم ىلا بيلك نب دايز

 ملص وللا ليرى لت :ناملس »لت "لك ىيلزالا «ءفرقلا قم ا عفردلا
 اهلوقي ملعا هلوسرو هللا تيلق ةعجملا موي ام ىردتا ناملس اي
 «« مكوبأ وأ كوبا ”عمج هيف ةعجملا موي ام ىردتا نابلس اي اًنلك

 هللا( كبح اني لق ىدسألا .ةراذع نب: لمن .ىقرح
 ؛ةانآ عمس هنأ ةيلس ىأ نع ىىبك نع نابيش آد لق ىسوم نبا

 ©) 0 صفح. 85) 0000. .طثع ءا سند عيرفلا ز 5ء0 ٠1ص 8320:

 زد '1ةلجقط 2 120طثط: ىبضلا دجأ نزو ختلتنع (ةزع ةزصع 36.) مشرق

 1غ ءدح 111221 ىضلا عوف (ماتطصعأد 0131. 511213 3 160621101 11

 6]20«ءاد) ةصخع عظرف زد هدلتصع ةلمطقط. طقطعغز ة1طنمح ءاتصلعتت 3ع

 ممدامتس دع طقعع 1112211 ء0هءعم4: دحا ىقيللا ىبضلا عترف

 لا ىسرافلا ناملسو رمع نع نيبلوالا ءارقلا. 6©) 2 ىفلاز ©
 ارقلا نم نيبلوالا عيرقلا نع ميهاربا ىع. 42) 52م51 تنس
 (ة5ءاط010660 نتتاتتطت 5ةهت[ع2112 1710عدخات1 «55ءر ةقلمسمانتت د22 014 23-

 (311 ةدعتج 0161 ءصعتت5 هء1عط:ةمه5وع. #م) 28 مكوبأو. 2 2

 كيع) 656 ىسبعلا ماناب نب ىسوم نب هللا كيبعر و111 5ءاطونطة-

 رلاتطل 211019016.  ى) م ىببك) لأر 18200 65+ ريقك أ نب :ىبك
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 الار

 هيفو ركنلا مويو رطغلا موي نم هللا دنع مظعأو اهيظعاو ةعملل

 ضرالا ىلا هيف هطبحأو مدآ هيف عت هللا قلخ لالخ سيخ

 ايش دبعلا ةللا لأسي ال ةعاس هيفو مدآ عن هللا ىقوت هيفو

 كلم نم ام ةعاسلا موقت هيفو امارح نكي رث ام هايأ هاطعا الأ

 وهو الا رك الو حاير الو لابج الو ضرأ الو ءامس الو بوقم 5

 تيدح ظفللاو ةعاسلا هيف موقت نأ ةعجلا ممي نم قفشم

 أس لاق رماع وبا 1 لع رعم نب ليخ ا اكنح «««راشب ىبا

 ورع نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع* دمحم نب ريقز
 0 ل ا هداج ا دعس نب "8 فيعش» ىب *!لايبججوتط يبا
 اي لاقف معاص ىنلا ىأ الجر نأ + ةدابع نب لعس نع هذج

 هيف لاقف ريخأ نم ديف أذ ام ةعجلا موي نع انربخأ هللا لوس

 الا ععلسا ديو .مد] هللا ١ ىقوت هيفو مثآأ طلفأ :ديفو مدآ فقلخ

 2س رق اما كرا كلن ةاطعا لأ افا ديف كبعلا .لاسي

 الو ءامس الو برقم كلم نم ام ةعاسلا موقت' هيفو ةعيطق وأ

 «ذعججلا موي نم نقفشي نع الأ مير الو لابج الو ضرأات

 نادل ىحلا ننع ني هللا نبع نبا نامرتلا تبع ىكحح

 ناجرلا دبع نع باهش نبا نع سنوي ىنربخا لق ةعرز وبا
 موي ريخ معلص هللا لوسر لق لوقي ةريرض ابأ عمس هنأ ٍيرعالا
 لخدأ هيفو ملآ فقلخ هيف* ةعجلا ممي سمشلا هيلع تعلط

 نيا ان لذ ضنا ني /رحب ىكدح «اهنم نرخأو ءونلل د

 2) 0101 للا 7 702 4 2 ل عرت 72) 1م أ. 16)

 هاا اطلاع ىبك



 اا

 هطيهاو ةنللا نم هيف هجرخا هناو ةعبلل موي مع منآ قلخ

 «دضبق هيفو هيلع بات هيف هنأو هيف ضرالا ىلأ

 كلذب معلص هللا لوسر نع رابخالا ركذ

 انن لق. مككلا .تبع ىب هللا :تيعاىب نامل نبع ىددحا

 نب. هللا نبع ىع ورع ني 4للا نيبع انك اذنك لا

 نأ لق معلص هللا .لوسر ىع.2 ةدابع ىب قعس نع ةذابعا نأ

 ضرالا ىلا طبعأ هيفو مدآ فقلخ هيف لالخ سيخ ةعيكلا ىف

 اًثيش هير اهيف كبعلا :لأسي ال ةعاس هيفو ملا هللا .ىفرَق هينو
 ؛0 موقت هيفو ءةعيطق وأ امثا لأسي مث ام كايا هللا هطعا الا

 حير الو ضرأ الو لبج الو هاهس الو برقم كلم نم امو ةعاسلا

 ديكو راشبر نبي نيح قدح «ةعملل موي نم ففشم الأ

 نم هللا .ىبع' نع قيس ب ريفر امنا رماد وبان التاربجل

 ىأ نوع .ىراضنالا 4كيري' ىب 'ناجرلا نبع نح ليقع ني نسا

 موي مايالا ديس لق معلص ىبنلا نأ رذنملا دبع نبا ةبابل

 4) 11ه هللا :تمبع لودر للك درست ,نبي دللا تليج +

 قفا نكوتلا نب ورمعر ناتتر ةءءاتتت ان 141122111122 5. 377.

 كمءمدعوص طقطاتتلا ليقع نب ديحم نب هللا دبع.

 8( رم عع 10 ةدايع نب لعس نسب لبيب ح مو 2 ل يبحر

 ةدابع نب كعس نع ةدابع نب لعس نىبز كا 0#

 مجمله دعونعصأ ع2 2. !|#ث 1١ 9. ء) ظلوصصتقت 2 20014 مخ

 0) 2 ءك 0 لكليزز 120 56 ىب ديزي نب نامرلا دبع

 ىراصنالا ةيراج 193)»



 أ.

 «مدآ عقاو املخ اهنم لكاف اهيلأ هتداق ركس اذا ىتح رمل

 هيف انك ام امهبلسو ةنلل نم عت هللا ايهجرخا ةئيطخل اوحو

 ضرالا ىلأ ةيكلو .سيلبا ايهيودعو امهطيعاو ةمارللاو ةمعنلا نم

 ىف انلك ىتلكو «ودع ضعبل مكضعب اوطبعأ مير عل لاقف
 اها لاق سسفوي ىتدح ««ملعلا لأ نم فلسلا لق 5 كلذ 5

 نع ليثارسأ نع ىدهم نب ناجرلا دبع اس لق بفو نبا
 ًارتعلا ادب نيايعاننأ كد نم ”ىقححا لق * ىدسلا ليعاما

 انثدح «ذيللو سيلباو اوحو مدآ لق ودع 1 مكصعب

 نع دايح نب وربع اند لق نوراه نب ىسومو عيكو نب نايفس
 نبأ ؛ رخو كلاما نبأ نح هركذ .قيخ 98 ءىّذسلا ىع طابسا

 ل نعو دوعسم نبأ نع ىنادمهلا ةرم 'ئعو سابع نبأ نع ملاص

 ا رد نا ضعي وطبعا  فكصوهللا لوتس" باكا نم

 نم اهقزر لعجو اهنطب ىلع ىشمم اهكرتو اهبثاوق عطقف ةيلل

 «ةيللو سيلباو اوحو مدآ ضرالا ىلا طبهاو بارتلا

 نب ىسيع اسس لاق“ مضاع وبا اسس لق ورع نب تمح ىكدح#*

 00 لل لسا ل صاج نع حج يا نبأ نع نيويميم

 ا تقل شيلباو ارجو هما لق ودعا نضعبل مكضعب اوطبقأ

 هللا فلخ كقوو ةَنِلْل ىف مدآ ثكم ةّدم ردق ىف لوقلا

 8 ضرالا ىلا ءامسلا نم هايا هطابهأ تئقوو هايا لجو رع

 لجو زع هللا «نأب معلص هللا ٍلوسر نع رابخالا تريهاظت دق

 4 5 مدأ نم عّقو. 06( 0 كلذ نم انلق ىذلا لكو» 6 12136

 علعسأتم هدح. "ل0. )2  طافتتع 63:0. هذ. (0 هع 2: 'لد ءقطت
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 ىأ نيكانلا نم ابك ققا,اههبسافو نيدلاخل نك نيت را

 هنلل يت ى نيكلم, انوكف لا ىا..ىا ىراذلخ وا ىبكلت ند

 ىنتتدح ««رورغب اَمُهاَلَدَق 0 عادلا .لوعلي» نار اليم

 هناا دا 6 ىبأ: لاق .لاق ّبمضو نبا اند التت سل

 لأ ىتح ةرجاشلا . ىف اوح ىلا ناطيشلا سوسو © سوسو .ىلاعتو
 تلاق هتجاحل مدآ اهاعدف لاق مدآ نيع ىف اهنسح مث اهيلا اهب

 هذه نم لكأت نا الا 43..تلاقرى) املخ اننفاه نات نا الا*.]ل

 مدآ بهذو لات امهتآوس امهل تدبف اهنم الكأف لاق ةمكشللا

 ىلتو. بر اب ال لق فت .ىما مدا لي هير ءاداتن يحل ف ابرام

 لاق بر اب اوح لبق نم لف تك 0 مذا اي لاق كنم ءايح

 انك عقم ارهش لك 3+ اهيمدأ نأ لع اهل ناك لجو سل
 اهتقلخ تنك دقو ىةهيفس اهلعجأ نأو ةرجشلا هذه 7 كمذا

 اهتلعج تنك دقو ةاهرك عضتو* اًهرك لمحت اهلعجا نأو ةميلح
 نباصا ىلا ةّيلبلا الولو ديو نتا لق* ءارسي عضتو ارسي لمك'

 رى نللو: تابيلح نكلَو نضح ال ايندلا لقا هاسن ناك اوجح

 اس لق ديم نبا انثدح ١ «ةارسي نعصيو ارسي نامج
 ىب هللا .دبخ نب ديري: نع قاكسا نباديح نع هيلدا

 ام* هللب فلج هتعمس لق بّيسملا نب ديعس نع طيسق
 هتقس اوح نلآو لقعي وهو ةرجكشلا نم مدآ لكأ ام #ىنثتنتسي

 2) 101. 7, ال5. 21.  م) 1م 7طع2005ع فسوي. © ( 0223 )© «٠

 1 2) 1212260. نرخ 4( ء) 6م. كن ير الل لاا

 ى) 0 خهفس. /) 2. 00. 2) 8:2ععع0. هنت. '[صز ارسي ىعضيمو

 هع 2 نم02 عز روي كلنا (6
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 ا لك لل ينتاب ناك ام لبألا نم. نا لف ةقيلاعلا وبا

 هذه ابقت ال اميل ليقو ةرجشلا الا «مدآ .ىنعي* اهلك هت هل

 اهب أدبف اوح ناطيشلا قاف لق نيملظ.لا نم انوكتف ةرجاشلا

 انوكت وا «نيبكلم .انوكت نا الا ةركشلا هذح. ىع امكير ايكاهنت 5

 لكأت مدآ ترما مث اهنم تلكاف اوح تدبف لق ىيدلاخل نم

 ىأ نقني .الو لاق :تلدحلا اقهنم ١ لكا "نم" عج تنناكوا لاق اهم

 امم اًمهَجَرحأَم اهنع ناطيشلا امهّلراَف لذ ةثحح هنا ىف. نوكي

 لاق دي نبا انثتدح ««ةئكلا نم مدأ يرخاف لاق « هيف انأَك

 نأ ملعلا لهأ ضعب نع قاحمإ نب لمح آس لاق ةملس اس

 هاطعا امو ةماركلا نم اهيف ام ىارو ةنكلا لخد نيح مع مدآ

 امل ناطيشلا هنم اهيف ءرمتغاف كاندلخ انأ ول لاق اهنم هللأ

 لاق كي نبا انتدح ىدلكلا لبق نم هانأذ هنم اهعمس

 هب اهأدتبا ام لوا نأ تتّدح لاق قاحسا ىبأ ىع ةملس آند

 اهاعممس نيح / ايهتنرحا ةحاين امهيلع حان هنأ اهنايا هديك ىم

 امتنا ام ناقرافتف ناتومت امكيلع ىكبا لاق كيكبي ام هل الاقف

 سوسوف مىاجاتا مث امهسفنا ىف كلذ عقوف ةماركلاو ةمعنلا نم هيف

 ىلبي ال كّلمو دّلُكلا ةرجش ىلع كّلدا له مدآ اي لاقف امهيلأ

 ىنيكلم انوكت نأ الا ةرجشلا هذه نع امكبر امكاهن ام لاقو

 ©) 0هي 000 2 )182 ترا ىم_ ءيتتن ١ )ا 0
 34+. 4) 0 © آه !ادلخ ناول. © 0رمتعافو د مفنغان

 دسم هز ايتنع: ١0 اهههم نوح. ىزا 12 اك مل

 اهناتأ .... عفو.
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 ىثذح لق دواد نب نيسكلا اس لق مساقلا ًانتدح
05 - 

 انه :ةلكأير دتللا قا ةواحاو ةركشت نيناالثكأب نازوشكلا .

 ملكف ةيلل فوج ىف لخدف ناطيشلا ءاجن ادش ثيح اًدغر

 5ةرجشلا هذه نع امكبر امكاهن ام «لاقف مدآ ىلأ سوسوو اوح

 اهكل نقر اهيمسو "يونا قت وع أ نيْكْلَم انوش أ لا

 0 ةرجشلا تيمدخ ةرجشلا اوح نعطقف لق نيكانلا نمل

 امهيلع نافصخ اقفطو امهيلع ناك ىذلا ابهشاير امهنع طقسو

 لقاو ةرجاشلا امكلت نع امكهنأ ثا امهبر اهنأدانو ةَنْلْل قرو نم

 ؛0اهنع كتيهن دقو اهتلكأ َمل نيبم ودع امكل ناطيشلا نأ امكل

 يكل ىنثرما تلق هتمعطا مل اوحن لق اوح ىنتعطا بر اي لق

 اَمُأ روحدم ىروعلم لق سيلبا قرما تلق اهترمأ مل ةيعلل لق

 امأو لاله لك ىف نيمدَت ةحشلا تيمدأ امكف اوح اي تننا

 كهجو ىلع ءايرج نيشيتف كفثاوق عطقان ةيح اي نتننا

 15 « ودع ضعيل مكضعب اوطبقأ رجكاب كيقل نم كسأ,ر مدشيسو

 نيا" ىب اهللا دنع انه 05 ندم ' لي رامتع نع فقدت

 ناطيشلا نأ تدح ىتدح لاق * عيبولا نع حببأ نع رفعج

 لاق ريعبلا ' هنا ىري ناكو مثاوق .تاذ ةباد ةروص ىف ةئلل لخد

 لاق رامع نع نتلدح «ًةيح راصف هيتاوق نلدقسف ىنعلف

 9٠ ىنتدحو لاق #عيبرلا نع هيبا نع رفعج ىأ نب هللا دبع اس

 ©) 1501. 7, ال5. 19, 20. 6) 02. ل٠3. ه) 1 ىرجو 0 أرح.

 4) طةوععع0. 022. (ن.



 ا[.

 اهنع هللا ىهن ىتلا ةرمثلا قو 3 8دلخب ةكتالمللا هلكأت «رمث اهل

 قوج ىف لخد ءايهلوتسي نا, سيلبأ :داأرآ ايلف هنجوزو مآ

 اهقلَخ ةباد ىسحا نم ةيعخ اهنأك مكئاوق عبرا ةيكلل ناكو هيل
 نم فخان* سيلبأ اهفيج نم بخ 4ةنِمَل تلخد املف عت هللأ

 لاقف اوح ىلا اهب ءاجن ءهتجوزو مدآ اهنع هللا ىهن ىتلا ةرجشلا

 اهيعط بيطأو اهكر بيطأ ام ةجشلا هذه ىلا ىرظتأ

 مدآ ىلا اهب تبهذ مث اهنم تلكأت اروح تذخاف اهنول ىسحاو

 اهعط بيطأو اهكجر بيطا ام ةرجشلا هذه ىلا ورظنا تلاقف

 ىف مدآ لخدف امهتاوس امهل تديف مذ] اهنم لكأت اهنول ىسحأو

 بر اي اذه انأ لق تنا نيا مدآ اي هبر هأدانف ةرجشلا فوج 0
 ىتلا ضرالا ةنوعلم لق بر اي كنم ىحتسا لق يخت الأ لاق

 ىف نكي هو لق اكوش اهرامك .لوكات ./ ئتح ةنعل* اهنم. تقلخ

 لاق مث ردسلاو حلطلا نم لضفأ تناك ةرججش ضرالا ىف الو 21

 هتلج الا اليخ نيلمح' ال كنان ىدبع تررغ ىتلا تنا اوح اي

 أرارم توملا ىلع تفرشأ كنطب ىف ام ىبضت نأ تدرأ اذاف اًهرك ؛5

 ىدبع وغ ىتح كنطب ىف نوعللا لخد ىنلأ تنا ةيكلل لاقو

 كل نكي الو كنطب ىف كبئثاوق ىلوكات ىنح ةنعل تنأ ةانوعلم

 تيقل ثيح كوأدعأ 2و مدآ ىنب ةودع تننأ بارتلا الأ قزر

 ليق ««كسأر خدش كيقل ثيحو هبقعب تذخا هنم ادحا

 يذاشي آم هللا لعفي لق لكات ةكتالملا "تناك امو 'بفقرنت »

 2) 26 رمش. 6ة)ر 0 ضللخلا (7. سم6. ©), د هولك 12

 مد 1 2 ال ا ل 2/6202 بلا ل
 2| (لدقم طه: ىناحح 2 2) 1 ىنح كنا و (0 6غ 18 03 ىنح.



 ا.ه

 دق ناكو امهسابل 2كتبهب امهتآوس نم امهنع ىراوت ام امهل

 مدآ نكي رثو ةكتالملا بتك نم أرقي ناك امل َةَدوَس امهل نأ ملع

 3 نمّدقتف اهنم لكأي نأ مدآ قاف رفظلا امهسابل ناكو كلذ ملعي

 ىنرضي ملف نيلكا دق ىف لك مدآ اي نيلق مث نيلكأت اوح

 5قرو نم ايهيلع نافصكي اقفطو ابهتاوس امهل تدب لكا ايلف

 قاحخا ىبأ نع ةملس اسد لق كيج ىبا انثتدح «4«ءذنلل

 اهيأ ضرالا باود ىلع هسفن ضرع سيلبا هللا ودع نأ لآ

 لكف هناجوزو مدآ ملكي ىتح ةنلل ءدمب لخدي ىنح #2هلبح

 ؛ ىنب نم كعنما اهل لاقف ةيلْل ملك ىتح هيلع كلذ ىنأ باودلا

 /نيبان نيب هتلعجت هَل ىنتلخدا نتنا نا ىتمنذ ىف تناف مدآ

 ىشمم ةيساك تناكو اهذ نم ىامهملكف هب تلخد مث اهباينا نم

 لق اهنطب ىلع ىشمم اهلعجو عت هللا اهارعان مئاوق عبرا ىلع

 0 خمذ /اورفخاو اهوفدجو تبيح اهولئقا سابع نبأ لوقي

 15 لاق قازولا نع ان ”للق ىبيكج ىب نسل انتدح ««اهيف هللا

 نبأ بفو كعمم لاق /نارهما ني* ناعولا دبع 2 نع م10

 نع ةاهنو ةنِدَل هتجوزو مدآ عَن هللا نكسا امل ٍلوقي هبنم

 نأكو ضعب ىف اهضعب بعشتم اهنوصغ ةرجش نناكو ةرجشلا

 2) © كتهل. 5) 0 تمدقنف.. ”2) 37. 10:7, 5.2226 5

 119: 20106 ءغ 10 َةلْيَح اهنأنا'2) 10 معمل زا 2

 نيبان. -م2) © 64 2 اهيلكف '") © اورفحاو, 2 ظلوا 00
 لسمو 10 در /( 00000 00 7( 0 نورهم نجد 10 بريم نبذ

 1 03. 51 نارهم 0ع مصل, 13 نارهم نب نارا دبع

 نئدلعسأتك دمممصع> ةزمان] 8112213 ءا ةاحان'ا طحتطقمتاس 1, *٠1 5لغز

 1ععا1م 0111053 5.
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 اه

 ةرجشلا هذه أب مققنت هلو امنكتش كتيبح أىغر اهن 0 1 م!

2-7 
 مس ب ادع

 ّلكأ امهل نيز» ىتح ناطيشلا امهل سوسوف. «نيبملاظلا نم انوكتف

 امه نسحو ةرجشلا كلت. ريث .نم هلكا نع امهبر اهناهن ام

 اهيتلوسا نه اهيل !ديغاابنم الكا ىحت كلذ قب هللا ةيضعم

 ذآ سيلططل هللا وننع 8 حاكف ابنم اينهنع 2 ىراوم.. ناك ام

 ب سلا ىدالح ىذا يشل ى ىكذا ام تهل كلذ نييزت

 نع اطايشأل اننا لقا كانحت نيالؤرع انهي لاق ئناادممبلا :نوراض

 نيل نع ماض ىنأ نعو كلام نأ نع.هركذ ربخ ىف ىدكسلا

 باكت) نم سان نعو دوعسم نبأ نع ىنادمهلا رم نعو سايع

 كجوزو تننأ نوكسا مدال لجو رع هللا لاق اًمل لق معلص ىنلا 0

 ةرجشلا هذه ابقت الف ايتّتش ثيح !دغر اهنم الكو ةنلأ

 هتعنف ةنلْل ايهيلع لخدي نأ سيلبا دارا نيملاظلا نم انوكتف

 ىو ىيعبلا اهنأك مثاوق عبرا اهل ةباد هو ةيمل ىف ةنوخلا

 ىلا هب لخدت ىتح اهف ىف هلخدت نا اهيلكف ٌباودلا 5 ىنسحأك

 امل نوملعي ال مو ةنركل ىلع ةيلل ترف اهف ىف هتلخدأت مدآ

 يرخ همالك ءلابي ملو اهف نم هملكف رمالا نم لجو زع هللا دارا

 ا لل دلخلا ةرجش ىلع كّلدا له مكآ اي لاقف هيلا

 لثم اكلم تنك اهنم تلكأ نأ ةرحش ىلع كلدا له ٍليوقي

 فلحو البا مراتوعا الف نطلادل نب «انوكت وا ىلاعتو كرابت هللا

 /ىدبي نأ كلذب دارأ امناو ءنيحتانلا نمل اًمكَل ىّنا هللاب امهل

 ©) ( ايراوننم» نر 6 ةيسفاك“ ١ 1:)2> لاني. ١ كرنك لم نوكت“.

 5) 102: 7, 5. 20: 7/)ءالثش قدبيل كللليز ( ىقنيلا كتلك.



 ا

 ىسيع آند لق مصاع وبا آمن لاق «ورع نب دمحم انثدح

 ينم قَلَخَو 2 لجو زع هلوق ىف دماج نع جيجت نأ نبا نع

 نأ لاقف ظقيتساف مكان زفو مدآ ىريصق نم اوح لق اهَجوَر

 5 لاق هضخ وبا م لاق 0 انتدح <: ةأرمأ ةيطبنلاب

 ةرشب انتدح «« ءلتم دماج نع جميح ىنأ نبا نه لبق

 ةداتق نع كيعس أسد لاق عيرز نب كيري امد لق ناعم نبأ

 نم علض نم مدآ نم تقلخ اوح ىنعي اهجوز اهنم فلخو

 © هعالضأ

 2 مدأ انانا عت للا كم ارو يح. ليلا
 3 ل | مك -

 ٠١ 4ةيصعم مدآ بوكر ركذو هتعاط نم هب هنحتما امب هاي هثالتبأو

 هدنع ةلزنملا فيرشو هتمارك نم هاطعا ناك ىذلا دعب هب

 هنع كلذ لازأ امو « هثينه» شيعلا دغر نم هتنج ىف هنكمو

 لما شيع دكت ىلا شيعلا دغر ذيذلو ةنكل ميعن نم راصف

 ««اهيف ةعارزلاو ىحاسملاب لعلاو ةثارثل جالعو ضرالا

 اة نأ امهل قلطا هتنج هتجوزو مع مدآ لجو زرع هللا نكسا املف

 رمت ريخ اضرامك نم اهي ام لك نم ةلكا اءايشأ الكا 00

 امهيف هللا ءاضفق ىضميلو كلذب امهل هنم ءالتبا ةدحاو ةرجححاش

 كجوزو تننأ نكسا مدآ ايو ىّلجو زع لق امك امهتايرذ ىفو

 2( رح ع ا رسع نب نأ يتم. 102) 101:4 2

 2) 12 ىنتملا نبأز 06عغئم» 1111115 توك ةخاطث 1+2 (ىب ىتسوسم

 ىلا دوعسم). 2١ 2 خيبصعم نمر 2 هتنيصعلم نم. 2

 ام ةتيهو.(0 هنيه. مز 2 6 1م ةيمثو 7. 2. ا. اذظع قع

 مز 1501. 7, 178. 28, 11010 أدغر 06عوأن



 لك

 جوز هل سيل «اشحو اهيف ىشمي ناكف ةنْخَل مد" ىكساو نعل

 ةىعأق ةأرمأ هسأر كنع !ذاق ظقيتساف ةمون ماتف اهيلا نكسي

 َملَو لق ةأرما تلق تنا ةام اهلأسف ةعلض نم هللا اهقلخ

 هملع غلب ام نورظني ةكئالملا هل تلق ىلا ء نكستل تلق تقلُخ
 تقلخ ع لق ع تيل م اولق اوح لق مدآ اي اههسأ ام5

 هداهم ه2 هدرهمم د

 012 ا 2 00

 أسس لاق دي نبأ انتوا ««اينكش تبح أدغر اهنم ًالكو

 سيلبأ ةبتاعم نم عت هللا غرف امل لق قاحا نبا نع ةملس

 مهتبنأ مدآ اي لاقخ اهلك ءامسالا هيلع دقو مع مدآ ىلع لبقا

 ىلع ةنسلا ىقلا رث لق «ميكللل ريرعلا تْنُأ َكَنأ ل مهئامسأب »

 ا كد ةيوملا لمان نيد باتكلا : لقا ىع انغلت اميق مذ

 اعلض خا رث هريغو ء سابعلا نب هللا دبع نع ملعلا لهأ

 ل متان مع مداو امن اهناكم مألو رسيالا هقش نم هعالضا نم

 هتجوز كلت هعلض نم عت هللا فلخ ىتح هتمون نم بهي

 بهو ةنسلا هنع فشك اًملخ اهيلا مىكسي ةأرما اهاوسف رك اودع 5

 ىمخ ملعأ هللاو نوعزي اميف لاقق هبنج ىلأ اهآر هتمون نم

 01 هل حنا كسلا معلا اي البق دل لق ةنيغت قم: انك

 «ءنيللاظلا نم اتوكنخ : ةركاشلا هذه ابرقت و أدغر اهنم داك

 6 سا تر ل نمر 6 2 ىكست» 4) 1201.2 75

 60101 72575:725:217072) (0 توعسم. - رك ) (نةنو 00 ان 2 .اوضخعو 10

 ء مدقوزتط ءاوح. ى) 0 نكسيل» /) ندم. (, 1 اليف هل ليق.



 أ

 هنم ملعا نحن انك الا اًقلخ عك هللا قلخي ىل مهنيب اولق

 مدآ .مهيلع لضف دق هنأ مرح نأ عت للا دارف هيلع مركاو

 متنك نأ ءالوه ءامماب ىوئبنا ةكئالملل لاقو اهلك ءاهسألا هيلعو*

 تفنى يمسك متلك امو نودوط اك ماشا لال

 5 ءامدلا ئكفسيو اهيف كسفي نم اهيف لعجت اولق نيح اودبا

 ىح انك الإ اقلخ انير قلخ نل مهنيب اومعك ىدلا ني

 ىف «منآ مهيلع لّصف لجو َرع“هللا نأ اوقرعف موكاو هنم ملعأ
 رهظ ام سيلبا رابكتسا 5 نم ةكتالملل رهظ املف 2 ««ملاو ملعلا

 هبر < هبناعو كلذ نم مهنع !تتسم ناك ام هبر رمأ هفالخ نمو

 ؛ ىلع صاف مدآل دوجتسلا هكرتب هايا هتيصعم نم رهظأ ام 555

 ةنلل نم هجرخاف هللا هنعل هنايغطو #ديغ ىلع ماقاو هتيصعم

 ضرالاو ايندلا ءامسلا + كلم نم هاتآ ناك ام هبلسو اهنم هدرطو

 نم ىنعي اًهْنم بح /هلالج لج هل لاقف ةنل نزح نع هلزعو

 يعي ىو «نيحلا مىي ل ةنعللا َكِيَلَع ناو « ميجر َكَناَف هند

 اه مهآا ةشتيخ لجو وع دال نك نضرَفا د1 طع 0

 لاق دامح  ىب ورع اند لق .نوزاعا نب .ئسوم ىتتخ امك هتنج

 نبأ ىعو كلام ىنا نع هركذ ربخ ىف ىدسلا نع طابسا اند

 نعو ٍدوعسم نبا نع ىنادمهلا ةرم نعو سابع نبا نع حلاص
 نيح ةنِل نم سيلبا يرخاف معلص هللا ليسر باص نم سان

 «) 0 7هاطق ةصلع 2 ءامعمالا هملعو (2720 وقاتم 5ءععءان7200 0

 ءاميسلا مدأ ملعو) 11ع2005ع 1عجعانأ 7) (022 55 ل نع. 26

 هنياعو. 4) 0 هجبيع. 6©) (0 كلت. رك) 15072. 15, 75. ق4 50.ز ©

 1012. 38, 15. 78 (15 جرخاش)
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 ةهيلعي اذوبحأ هلع عليك اممألا "تقلشمو دلبق انك انال ذه :ملغا

 لاقف :كتالملا ىلع مهضرع رث اهلك ءامسالا مدآ مّلعف اولتبا ٠

 اقلخ قلخا م 0 نيقداص متنك ن ءالوه ءامساب ىنوتبذإ

 (00- 0 و 00 ءامساب 000 هنم 0 7 هل

 07 اي لق ؛ ميكحنآ ميِلعُلأ 0 كنا الع ام الأ 9 َمَلع ل

 26 هاه هع

 ىنأ مك لأ لآ لاق ميتا فابن املك مهتامسأب 0

 ٠ < 2 - 2ه :3 5 -

 قوستكك متنك امو نودبك ام .ملعأو ضرألاَو تاوهسلا َبيَع ملعأ

 الو اّنم هيلع مركا اقلخ فلخ ىلف ءاش ام انبر قلخل مهلوقل

 لاغبلا هذهو ليخل هذه ءىت لك مسا هملع لق ءانتم ملعأا

 تضرعو ةيساب ءىت لك ىمسي لعجو شحولاو نجلاو لبالأو

 نضرالاو تاوهسلا .بيغ ملعا ىنأ ملل لقا لا لق ما ةما هيلع

 مهلوقف اودبأ ام ءامأ لق نومتكت متنك امو نوكبت ام ملعاو

 اومتك ام امأو ءامدلا كفسيو اهيف كسغفي نم اهيف لعجتا

 نع انثدح ١ «ملعأو هنم ريخ نك .ضعبل مهضعب 4 مهلوقف

 نع هيبأ نع رفعج ىأ ىب هللأ دبع امد لاق ع نيني يجرم

 اسلي ”ىتونتبتا“ لاق ةكتالملا ىلع  مهضرغ ارث شقأ نيا. عيدوولا

 لاق ميكلمل ميلعلا تننا كنا هلوق ىلا نيقداص متنك نا ءالوه

 "ذل دفعتو انهيحاىشعم .نم؟اهيف قاع اولنلا# -نييح "كيتلتو

 ةفيلخ صرالا ىف ٌلعاج هنا اوفرع اًملف لق ءَكَل سَدقْنَو هلوق ىلا »

 83) رض 66 عل هربت للط 22 1. -2) 101-29526921 2) 0

 12 6غ 113 1130-5 مهلوق ىف4؟ (1:)24ه لوقف.
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 ىف ناكو نوملعت ال ام ملعأ ىلا لق كل سكقنو كديكح محبسن

 - لسروا ءايبقأ ةقياشلا م كلذ! نم كبس هنأ لكو رش ملع

 ناك "سابع. نبأ نأ "انل ركذو :لاق :«ةنثل ونكاسو نوكاش كش

 هللا ام ةكئالمللا تلق مد] فلخ. ىف ذخا امل عت هللا نأ لوقي

 ةهفقلخ اولتباف ام ملعا الو انم هيلع مكا اقلخ 2 قلاخب عت

 ةعاطلاب ضرالاو تاومسلا تيلتبا امك ىّكتبم فقلخ لكو مع مدآ

 «َنيعئاط اَنْيَتَأ اَنَلاَق امرك وأ اًوط اينثأ « عت هللا لاقف
 ٍجاَجَح ىتدح لاق دواد نب 00 ل مساقلا انتدح

 ١ 1 ! 4ك .
 نسل نع ركب ناو نسل نع كرابمو مزاح نب رسيرج نع
 0 ضرالا ىف لعاج ئكأ :كئالملل 0 د وسع هللا لاق الق ةداتقو

 ىوطو ايلع مهيلعف مهيأرب اوضرعف* لعاذ ىنا مهل لاق 'ةفيلخ

 طاف يمل ل ل الع تس
 أ مم ىذا مل

 2 539 ن

 دس نم مظعأ هلا نع ب ال هن عدلا «مدلس

 نيناكد اب 20 كش ايلكد يمال

 فلخ ىلف فلخب نأ ءاش ام لنحو غانو فلخل اولاقف* قنيب

 ا م م هيف“ مفقو ةفلخع ملكا متم هيلع ىفيكاد كاتم ملحا ماكل نا

 اوملعف ر/مهيلع هلضفف اولق اميل هل اودجكسي نأ مثرما هحور نم

 وم ىكنف هنم اًريخ نكن مل نا اولاقن «دنم ريخب اوسيل مهنا

 تن 11 0 للا قلاخ. 2) 1كم. 42, 5:20: 1

 ميحا داوضرعت (512): 11 001 8 ملعو. رز 1226660: 0032
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 هنع كلذ ىور نم ضعب مكذ

 آس لاق دايح نب ورم ىنتلح لآق نوراغ ىب ىسوم ىنتتدح

 جلاص نأ نعو كلام نأ نع هركذ ربخ ىف ىدسلا نع طابسأ

 تاعي كا كلل نبك نع ىقادامهلا| ةزم ىعو سبع“ نبأ حم

 ىنب نأ نيقداص متنك نأ معلص ىنلا باحا نم .سان نعود

 5 هيكل 2 كدمنلا 0 ضرالا ىف: نوكسفيآ مآ

 نأ نع ةرامع نب رشب اند لق ديعس نب نامثع اسد ل بيرك
 متنك نأ نيقداص متنك نأ سابع نبا نع كاكضلا نع قور

 دلثلأ نأ ليق دقو «ةفيلخ صرالا ىف «لعجا مل نوملعت

 3 لكننا ءابل ةلالج لج 2 مثال :ةكتالبلل كلذ لاق هلالج لتجتاف

 نلف قلخ نأ ءاش ام انبر قلخل مهنيب امي اولق مدآ فلخ

 مدآ قلخ اًملف هنم هيلع مركأو هنم ملعا انك الا اقلخ قلخ

 اهءامسأ مدأ ملع ىتلا ءايشالا ضرع ءىتش لك ءامسأ هيلعو مع

 مكليق ىف نيقداص متنك نأ ءالبه ءاممإب ىنوتبنا مهل لاقف مهيلع
 570 هيلع ماكاو هنم ملعأ متنك الا اقلخ قلخ مل هللا نأ ؛

 كلذ لاق نم كذ

 نع ديعس اس لق عيرز نب ديزي اند لق ناعم نب مشب انتدح
 ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىتا ةكئالملل كبر لاق ذأو هلوق ةداننق

 دسفي نم هيف لعجتا اولاقف مع مدآ قلخ ىف ةكئالملا راشتساف

 ءىش ال هنأ هللا 4ملع نم ةكثالملا تملع دقو ءامدلا كفسيو اهيف

 نتا ضرالا ىف داسفلاو ءامدلا كفس نم لجو رع هللا ىلا هركا

 0) 1 606  لعجح (8 ال)- 2322),, نمد ©( 12) ©1222 -2) 60600

 ملعوز 6101
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 كلذ لاق نم ركذ

 رع هلوق ىف ديز ىبا لاق لق بهو نبا آني لق سنوي ىنثدح

 ©هتيرذ ءامسا لاق اهلك ءامسالا مدآ ملعو لجو

 ةءامسالا لها * لجو رع هللا ضرع «اهلك ءامسالا مدآ هللا مّلع املق

 ةنيقداص متنك نأ ءالوه ءامساب ىنوثبنا هل لاقف ةكئالملا ىلع

 نأ هل لاق نا جلوقل ركذ اميف ةكئالملل لجو ع كلذ لاق امنأو

 كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتا ةفيلخ ضرالا ىف لعاج

 فلخ نأ دعب ضرعف كل سكقنو كديك مبسن نك محلا

 نم قلخ ءام ءىت لك ءامسا هملعو سورلا هيف يفنو مع مدآ

 ؛5 نيقداسص متنك نا .ءالوه ءامءاب ىنوئبنا مهل لاقف #مهيلع قلخل

 ىقويتكسو ىنويتعطا ضرالا ىف ىتفيلخ مكنم تدعج نأ ىّنأ

 اهيفر دسفا» مكربغ نم ديل ناز: < ىزيصعتس فو ىلا ١ ١
 مونياعمو مودهاشم متناو وامسا ام اوملعت رث نأ مكناف كفسو

 ىتفيلخ تلعج نأ مكرمأ نم خوكي ام اوملعت نأب متنان*

 , نع مهف مكريغ نم .هتلعج نأ مكريغ نم وأ مكنم ضرالا ىف

 ناك وه امب اوربخ مثو مهنونياعت الو مهنورنا ال بيع مكراسعبأ

 نم ةعامج نع ىور لوق اذهو «/ ىرَحأ مهفمو مكنم

 «« فلسلا

 2 :طروعع60معمقدت هددت, 62١١ © )2 ١ هر اهيل 20 02212

 0 ىنوصعد مو ىذومننشدن منو اهيف ىذوكاسو ىنوعيطأ. رك ) طاع
 همدل., 6000. [عاءنان5 ©0121غ15 5. 1 نم أوملعت ال ا ا

 رو... كوي ,نم-تلعس حاد مكويسع نم١وألاان1 2 أ لا

 تبغ مكراصبا ىع متو مكريغ نم وأ .. نم.
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 مسا همّلع لاق اهلك ءامسالا مدآ ملعو لجو رع هلوق ىف ةداتق

 ءىش لل .اذك ا!ذهو !اذك ا!ذهو رح اذهو لبج اذه ءىت لك

 متنك نأ هالته ءامعأب قوئبنا لاقف ةكئالملا ىلع «هضرع رث

 كبدعس نع عيرز نب ديزي 01 نب ر دشن انكهحتما «« نيقداص

 0 ا تواكب ات هيا

 0 انتدح «« هسنج ىلإ ء هاجأو كهربا فلل نم فنص

 مزاح نب ريوج نع جاجاح اس لاق نيسدل اذان لاق نسل ىبا

 مسا هيلع الاق ةدانقو #نسلمل نع ركب ىباو نسل نع كرابمو ل مر ١ ل

 لعجو شحول أو نىجنأو لبالاو لاغبلا هذهو نيكل هدفه ءىتن لك 10

 اًصاخ اًمسأ مّلع امنأ لب نورخآ لاقو كدمسي ءىش لك ىّمسي
 «:ةئكثالملا. ءامسا هملع ىذلاو اولاق «ع ءامسالا نم

 كبع اس لاق نسل ىب راع اس لاق ئزورملا ةدذبع ىتدح

 مدآ ملعو عت هلوق عيبرلا نع هيبا نع رفعج ىبا نب هللا
 ٍلوق لثم نورخأ لاقو كيذئككالملا ءاهسا* لاق اهلك ءاهنالا

 ءايشالا نم /ياضاخ ءامسالا مدآ متع ىذلا نأ ىف 4

 «هتيرذ ءامسا كلذ نم مّلع ىذلا اولاق هنا ريغ

 ©) (016 1 ءايبالا كلت ضرع. 6) 1602. 2, 78. قو. ) ©

 دال 2) © ن يشل 572 دافعت لاو و

 0 111 صاخ ل نم»

77716 
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 نم كلذ هابشاو رامحو لبجو رح لهسو ضرأو ةبادو ناسنا

 أمد :لاق قراوغألا َّق | ىب ديحا ىتدح « اهريغو ممالا

 دعس نب ىسلخل نع تلك نىب مصاع ئىع كيرش آس ديحاأ وبأ

 5 ىسشل نب ىلع ىنتتدح « © ةيسفلاو ةوسفلا ىنح ءىت 156

 نبأ نع دبعم نب ديعس نع بيلك نب مصع ىع عيبرلا
 همّلع لاق اهلك ءاهسالا مدآ مّلعو لجو :زع هللا ٍلوق ىف سابع

 1 ىب ىسيبع اان ناك مصاع وبأ اننا ناك ورسع نب نيب لا

 لجو رع هللا لورق ىف دهاج نع ميجي ىأ نبا نع نوبيم
 انثدح دلك عت هللا فلخ ام لاق اهلك ءامسالا مدآ مّلعو

 نفاج نع فيصخ نع نايفش نع قا اس لاق عيقو نيا

 انتدح و لك مسا هَمّلع لاق اهلك ءامسالا مدآ ملعو

 !5 ىب ديعس نع سطفالا رئاس نع كيرش نع لأ اس لاق نايفس

 «ةاشلاو ةرقبلاو ريعبلا ىنح ءىت لك مسا هملع لاق ريبج

 نع رمعم اب لاق قازولا ىبع [ لاق ىيج نب نسل انثدح

 ©) 2 :خسبفلاو ةوسفلا © هيتفلاو هدوسفلا, 12 201 101 2و

 5. 29: ىتح ءىش لك مسا هيلع ةدانقو دهاجو سابع نبأ لاق

 ةعيصقلاو ةعصقلاز 14 خ*يسغلاو ةوسغلاو ءءععوأ 1ةءلمدعم»

 "0*1 ؟عجطلو خطرضلاو ةوسفلاو 1١ و تم>م0536212. 65) ( ماس,

 6) "12 ةيسفلاو.
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 لق معلصص ئنلا نع ةريرغ نأ نع زمر نب ديزيو ىربقملا
 ًالملا* رمأو هحور نم ديف خفنو هديب مدأ ل ع ذا " ىدتخ

 هلا لافت ذلل نيل لاعف" يطعم سلخ هل  ١ىدحسف ةككالملا < نم

 ملسلا كلا نعم كملت نما اللا. كتارا انت كبر كمحري هيَ

 ةيحرو 5 كئيلعو هل اولاقف مكيلع معلا لاقف متاتاذ مكيلع

 ةيحاو كتيحن هذه هل لاقف لجو رع هبر ىلا عجر مث هللا

 ةاًيفخم هل ناك ام هسفن نم سيلبا رهظأ 00 كتيرذ

 زع اهبرل تلاق نق ةكتالملا تناكو هبرل ةيصعملاو ربكلا نم اهيف

 اهيف لعجتا ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنا هل لق نيح لجو
 سكدقنو كديك ميسن نكاو ءامدلا ها اهيف قيسافكي 0

 ناك اما هل < نيبتا نوملعت الام ملعا ىنثا قبر هل لاقف كل

 را كاز سلا دما نق يأ م بظلم ل

 ياهلك ءامسالا مدآ لجو زرع هللا ملع رت «هرمال فالخلو

 مدأ اهملع ىتلا ءامسالا ىف انلبق ملعلا لهأ نم فلسلا فلتخاو

 مسأ ملع خضعب كضعب لاقف «« اماع © مأ ملع ءاهسالا نم 2

 كلذ لذا قف رك

 نب رشب آس لق ديعس .نب نامتع اسس لق بيرك وبا انثدح

 00 ا نع سلا وع كرولا ىلع هزاع

 سانلا اهب فراعتي ىنلا ءامسالا هذه ىو اهلك ءامسالا مدآ عتق

 2) 0م. 2 ه6 لص. )65  ( ايفكأ. )8.نيبير ( نيبنر "اه نيب.
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 هس

 ىنأ سيلبا الا نوعيجا هلك اودجسف مدآل اودج#ا تاوهدلا

 ال لاقف هرارتغاو هربك نم هسفن هب ثدح ناك ابل يحس

 0 اقلخ يوناو انس راما هن كا هل لجأ

 ةدلك ريل نم 5 هسكيا عت هللا هسلبا دجسي 3 900 يأ

 ديمح نبأ انتدح يي يوقع اميجر اناطيش هلعجو

 هنأ ملعأ هللاو لاقيف لاق ىقاحمإ نب ليج نع ةملس امن لاق

 هير هل لاقف لاق هلل لململ لاقف سطع هسأر ىلا حورلا ىهتنا امل

 ديعل اًضفح هل دوج“ ىونسا نيح ةذكتالملا تعقوو كبر كيحري

 10 ودع مك هب ب ولا ف ةعاطو هيلا دهع ىذلا هللا

 كر سس
 0 ل 3 .هلوقا ذا

 5 ىب ليج ىنتتدح «ذنجا نم هجرخاو ةنعللا هيلع عت هللا

 ناميلس دئاَخ ويا انها لاق سابا نأ نب ملا اس لاق فلق

 ١ ىع ةملس أ نع ورع نب دمحم ىنثكح لاق نايح ىبا

 نأ قب دواد ىقدحو فلا وبا لاق* ملص ىنلا عا ةينالا

 وبأ لاق © معلص ىنلا نع ةريرف أ نع فما ندع دنع

 ه ديعس ىنتّدح لاق ىسودلا ري باب نا نبا ىنثدحو نلاخ

 ه) 1502. 39, 75. 77. 65) 02. 2, '15 هسكيأوز 3116601, الغ 50-

 1عغر ةيتانتك 20عصخغل5 ؟عداطاتتت ءءج11236. )2  1505. 38ر 78.75--5 5
 ©) 6 هننياعمو. 6) 02. 2. رك 15ه بأوذو, (© بايدز 231
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 كيحر لجو وع هللا لاقف هلل نيل لاقف هلل نيل لق ةكئالملا

 لخد ايلف ةنكلا رامث ىلآ رظن هينيع ف حوولا لخد املف كبر

 نال هيلجر جور غلبت نأ لبق بتوذ ماعطلا ىهنتشأا دقوج 2

 2-1 نم سنا قلخ 7 لوفي نيح' كلذف غنا ربق ىلا

 عم نوكي نا ىنأ سيلبأ الا نوعمجا هلك ةكثالملل دجسف

 كعنم ام هل هللا لاقن نيرفاللا نم ناكو ربكتسأو أ نيدجاسلا

 رن هنم ريخ انأ لق ىديب تقلخ ءامل كترما ذأ لجحاست نأ

 امك اهنم 0 ان 1 نطووي لج ربل نحل نيا

 نم َكْنأ يحاك اهيف ربَكَتَت نا ل يداه ىف للا وكي

 نامتع ا بيرك وبأ كت «لخلا راغصلاو 4 نيرغاصلا

 نع كاكضلا نع قور أ نع ةراغ ىو رشي اب لق, نيعص نبا

 نم مدآ ىف ىنعي هيف لجو رع هللا خفن املف لق سابع ىبأ

 ىف اهنم ءىش ىرججي ال لعجن هسأر لبق نم ةضفنلا نأ هحور

 رظن هترس ىلا ةضفنلا تيهنتنا املف* امدو ام راص الا هدسج ه5

 ردقي ملف ضهنيل بهذف ءهنسح..نم قار ام هبجأف هدسج ىلإ

 ربصال ًًرِجَص لق جت نم ناسنالا قلخ لجو رع هللا لوق وهف
 لاقف سطع هدسج ىف ةضفنلا تمت املف ءارض الو ءارس ىلع هل

1 - 9 

 لق مث مدآ اي هللا كجريب لاقف هللا ماهلاب نيملاعلا بر هلل نيل

 ىف نيذلا ةكتالملا نود ةصاخ سيلبا عم اوناك نيذلا ةكئالملل »

 6) ©. 2. ه6 © (تلاق). ٠ 2) 10.22:75: 35. 26 ل3:

 2 1-1291 77 78172. فرب 0و ان
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 لاقف هربد نم يرخو هيف نم لخدو تقلخ ام رمال لوقيو

 نثل فوجا !ذهو ىيص مكبر نافذ اذه نم اوبعرت ال ةكثالبلل

 انن قالب نب نسل نع اسدحو - كه تكفا هيلع كلا
 قل نامتع ىلإ نع" كيعلا ناميلَس "نع ملبس نة

 ةامري نيعبرأ مع مدآ ةنيط عت هللا رمخ لق ىسرافلا ناملس نع

 مسم رق هلامشب هتيبخو هنيبيب هبيط ير هديب هعمج رث

 ير ّمَك نف ضعبب هضعب طلخت ىرخالا ىلع اهيادحا هيدي
 نبا انتدح 2««ببطلا نم ثيبثلو ثيبخل نم بيظلا

 قلخ ملعا هللاو لاقي لق ناكحسأ نبا نع ةملس اس لق دكيبح

 ديف فني نأ لبق امي نيعبرأ هيلا رظني هعضو مث مدآ هللا

 ىسضم اًيلف لق ةرن هّسمن رثو* راضفلاك اللصلص دع ىتح حورلا
 لجو زرع داراو ءراضفلاك لاصلص نيط وهو ىضم ام ةدملا نم هل

 هيف كخفن اذا مهل لاقف ةكئالملا ىلا مّدقت* مورلا هيف حفني نا

 جورلا هنثأ 4حورلا هيف ضفن املف نيدجاس هل اوعقف ىحور نم

 5 «هلق هنا انلبق فلسلا نع ركُذ اميف هسأز لبق نم

 كلذ لق نم ركذ ١

 طابسا انس لق دايح نب ورع آس لق نوراه نب ىسم ىنثدح

 نع ملاص نأ نعو كلام نأ نع هركذ ربخ ىف ىدسلا نع

 نم سان نعو دوعسم نبا نع ىنادمهلا ةرم نعو سابع نبا
 ه» نأ لجو رع هللا دارا ىذلا نيل غلب املف معلص ىبنلا باكا

 اودجنأف ىحور نم هيف تضفن اذا ةكئالملل لق حورلا هيف فني

 ه) 2. ىتكلهالل 6) 1صرانلا, 4 0.1“ 0) 213ععع0. هج. (ل.



 نم بزال نيط نم مدا فلخت تعفرف مدآ ةبزتب ىاعتو كرابت

 ورح لو «بارعلا لكي دسم امج. ناك .افاو لق نينسم ايح
 ناكف قي دمج خليل نيعبرأ ثكف لاق هديب مدأ 0

 هللا 7 لق توصيف لصلصيف هلجبب هدرعبت 520

 ١ جرفنملا ءىشلاك لوقي راضقْلاَك لاَّصْأَص نم 3 ىاعتو كرابت :

 لخديو هربد نم جرو هيف ىف نحدب مث لاق + تمصمب سيل

 ءىشلو ةلصلصلل ايش تسل لوقي ث هيف نم يمحو هربد ىف
 ل( لسا تلو هلل يلع :تطلسإ نقلوا تقلخ م

 نب ورمع انس لق نورام نب ىسوم ىتدح ؛«كنيصعال

 كلام نأ نع هركذ ربخ وق ديلا نع طابسا' اند .لاق تكامح 0

 1 02 ىادمعلا دمر نعور سابعا نبا: نيغا غابص نأ ندع

 #ةئئالملل هللا لق معلَص هللا لوسر باكتا نم سان نعو دوعسم

 ىحور نم هيف تضقتو هنيوس اًذاَق نيط نم اًرشَب : قلاخ ل

 5 ا لك مانيب لجو رع هللا هقلخ نيدجاَس هَل اوعَقَت

 ربكتا رثو ئديب تلع امع بكت / ربكتي نيح* لوقيل 4 هنعات
 نم ةنس نيعبرأ نيط نم ادسج ناكف ارشب هقلخ هنع انأ

 ناكو ةوار امل هنم اوعرفف ةكثالملا هب تريف ةعجملا ممي رادقم

 توصي امك دسمل توصيف هبرضيف هب رب ناكف سيلبا .اعرف مّدشأ
 راكفلاك لاصلص نم ٍلوقي نيح كلذو ةلصلص هل نوكي راكفلا

 ه) 6 بارتنلا, ا 511213 12. مير 9, 1151 168ع باوننلا. 6) <01.

 587 005 122 2) لظ (:2 5. 1: 12ائ1332 ©6210 1011: 2) 021

 38 1757 742-72 ور 29-9528. 2) 2 ء6 لدبي يلع. "رك) 00
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 نب 3 ىتدحو فدع كي اولاق ىفقتلا باهولا دبيعو رفعج

 نع ةسبنع آند لاق نابا نب ليعامسا آانن لق ىحسالا ةراسع
 لاق ىرعتشالا ىسوم ىكأ نع رح نب ماك نع ىبارعالا فوع

 نم اهضيق ةضبق نم مدآ فلخ هللا نأ معلص هللا لوسر لاق .

 ةرجالا مهنم ءاج ضرالا ردق ىلع مدآ ونب ءاجغ ضرالا عيمج

 رق بيطلاو ثيبثلو نزلو لهسلاو كلذ نيبو ضيبالاو دوسالاو

 ًايح تراص ىتح تكرث مث ابزال انيط تراص ىنتح هتنيط نّلب
 ْلَقَلو « عت هللا لاق امك الاصلص تراص ىناح كلكرت 0 انودسم

 نبأ انتتدحو 4 نونسم امح نم لاصلص نم ناسنالا اَنَقَلَخ

 هلا ىدهم نب ناهحرلا لكيبعو لكيعس نب ىبكل 1 لاق راشب

 ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم ىع شعالا نع نايفس اس

 امح نمو لاصلص نم ةثلث نم مدآ فقلخ لق سابع ىبا نع

 اًماو ةثيحلف اململ امو ديجنلف بزاللا اماذ بزال نيط نمو

 نم لاَصْلَص نم هلوقب هركذ ىلاعت“ىتعيو «ققدملا بارتلاذ لاصلصلا

10 

 اكذللا نأ ركذو 2 «توصلا ةلصلصلاو ةلصللص هل سباب نيط

 نيعبرأ ليقو ةليل نيعبرا اهكرت مدآ ةنيط رمخ امل هركذ ىلاعت

 « ىقلم ادسج اماع

 ىكلذ لاق نم ركذ
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 ده

 لبق هب دعصف نيفلتخ مدآ ونب نرخ كلذلف ءادوسو ءاضيبو

 ضعبب دضعب قرنلي ىذلا وه ب رزدللاو ابزال انيط داع ىتح باورنلا

 نونسم امح نم «لوقي نيح كلذو نئنأو ريغت ىنح كرث مث

 نع ىمقلا بءقعي امد لاق لدبي ىبأ انثدح ”لا لاق 5

 ال اال اا ل لا

 نم ضرالا ميدأ نم ثذخاف سبيلبأ 5-15 ع ةوعلا فو تلعب

 قلخ هنال مدآ ىمس مث نمو مدآ هنم قلخن اهحّلمو اهبذع
 اًنيط َتَقَلَخ ْنَمل ُدِجَسْأَأ 2 سيلبا لق مك نمو ضرالا ميدأ نم

 لاق ىّتنملا ىبأ انكتدح «ايب تعجن انا: ةنيطلا |ىنه ىجأ 0

 نب دكيعس نع نيصح لأ نع .ةبعش امد لق دوأات وبا آسد

 «« ضرالا ميدأ ىم قلخ نال مدأ ىمس امنا لاق هت

 امد لاق دجأ وبا اس لق ىزاوهالا قاحسا نب دما ىنتدح

 نم مدآ فقلخ لآ ريبج نب ديعس نع نيصح ىنأ ىع رعسم

 أس لاق قاحسا نب دجأ ىنتدح <« مدآ ىميف ضرالا ميدأ 15

 ىلع نع هذج نع. هيبا .نع تباث نب ورع امه لق دا وبا

 حاصلاو بيطلا هيف ضرالا ميدا نم فلخ مدآ نا لاق هضر

 ؛« ىدرلاو 0 «هدلو ىف ءأر تننأ كلذ لكف ىدرلاو

 ا ا ا ع و وا نايا

 نىب ديو ىئدع لأ نبأ امد لاق راشب نبأ انثذحو فيع

 2) 1501. 15, ال5. 26. 85) 10. 17, الق. 63. هء) 800عصملنسسع



 م

 يف الَّمَج اهنم انيكح دق كلذ ىف ةريثك لاوقا ليقو «اًنايع

 ةلاطا انهركف © نآرقلا ىآ ليوأت نع نايبلا عماج ىمسملا انباتك

 نا للجو رع هللا دارا املف «عضوملا اذه ىف كلذ ركذب باتنلا

 انكدخ' اك ضرالا نم 7 ذخوت نأ“ هتيرتب رمأ مع مدآ فالك

 5 نع راي ىب مشب اس لاق دكدبعس نب نامتخا اذنك لاق بيرك ؤبأ

 بلا" ىعي ما زقاق نمابع“ نبا رعت ةاحضتلا نع كور 3

 ىنتدح « هديب مدأ هنم فلخ لاق بارتلا دعب انونسم

 10 نع طابسأ ان لاق ُفاَمحَت نب ورسمع ا لاق نوراش نب ىسوم

 نبا نع ملاص نأ نعو كلام نأ نع هركذ م,بخ ىف ىدسلا

 نم سان ىعو ديعسم نبأ نع ىناديبهلا انمرم نىعو سابع

 اهيف ىسفي نم اهيف لعجتا ةكئالمللا نلاق معلص ىنلا باخا

 ام ملعا ىلا لق كل سكقنو كديكح ميسن نك ءامدلا كفسبو

 ىلا مع ليثربج هللا ثعبف سيلبا نأش نم ىنعي نوملعتق ال

 كنم * هللاب نوعا ىّنا ضرالا تلاقف اهنم نيطب هيتأيل ضرالا

 عجرف اهذاءاذ هنم تناعف ليثئاكيم ثعبف اهثذعان كب تذاع اهنأ

 اناو لاقف هنم ثناعف توملا كلم ثعبف ليئربج لق امك لاقف

 هم نضرالا هجر "نما قنخاف ؛نما"قغفأ رو عجزا نأ 4ةدللاب قوشعا

 2) (8 2 ناقوغلا» 8) 03 هت, © دجي نأ خبرتي ب 2 دخاب رمهأ

 هتيرت. 6) ط» 20].ز 58 ىنسسيور 02 ىنيشتو, (0 ىنيشتوو 12

 م0. 5 1طص هلتفغطتمر م. "., ءهنزانذ 21116000. ىنيشاو. ©) 2:ةع

 هعلعصسأتت هدد.



 مثأ

 نم اًهيف ْلَعْجَتَأ «ةكئاللا لوقو ديدَج فّلَخ نم سْبَل ىف

 اران كلذ دنع َعَث هللا تعبف ءدامدلا كفسيو اًهييف دسفي

 ىلا رع باذعلا نم هموقب لون ام سيلبأ ىأر اًملف اول ماتقرحاف

 هدبعي رث !ديتج ءامسلا ىف هللا كبعي ةكتالملا ىنع ماقف ءامسلا

 ىتح ةدابعلا ىف !دينج لزي ملف دتدابع لثم هقلخ نم ءىش ت5

 © ناك ام دبر هتيصعمو هرمأ نم ناكف مدآ هللا فلخ

 هللا فلخ هكلمو هناطلس مايأ ىف ثدح امم ناكو

 مشبلا ابأ مك انابا هكذ ىلاعت

 ءاوطنأ نم ملع دق ام ىلع هنكتالم علطي نأ هلالج لج دارأ امل كلذو

 هرمأ اند نيح هت هرمأ راهظأ داراو ةكتالملا هملعي رثو ربللا ىلع سيلبأ

 ةكتالملل كلذ دارا امل 14 زع لاقف لاوزلل هناطلسو هتكلمو راوبلل

 نم اهيف لعجتأ اونق ناب كباجاف ةفيلخ صرالا ىف ٌلعاج ىتا
 ةكتالملا نأ سابع ىبأ ىع ىورف «ءامللا كفسيو اهيف ا

 ىنيذلا نِلَل رمأ نم اودهع اونك دق ىذلل كلذك كلذ تلق

 مل لاق اهلا وانك لح مهبول اولاقف كلذ لبق ضرالا ن اكس: اوناك 5

 لثم اهيف نوكي نم اهيف لعجت/ ةفيلخ صرالا ىف لعاج ىنا
 نودسفيو ءامدلا اهيف نوكفسي اوناكف اهيف اوناك نينلا نجلا

 ىلاعت برلا لاقف كل سكقنو كدمك حبست نكأو كنوصعيو اهيف

 نم نوملعت ال ام ملعا لوقي نوملعت ال ام ملعأ ىلا مهل هركذ

 هسفن ليوستو ىرمأ هفالخ ىلع همزعو ربكتلا ىلع سيلبأ ءاوطنا »

 هنم كلذ اورتل هنم ملك كلذ بم ناو: هنارتغاو 2 لطايلا ل

 2) 1601. 2, 75. 25. 35) (02 لطابلاب.



 مف

 كثناك لاق دوعسم ىب دعس ىع لماك ىب ديعس نب نامتعو

 ةكتالملا عم ناكو اريغص ناكو سيلبا ىسف نمل لئاقت ةكتالملا

 سيلبا او اوذجاس مدال اودجاسي نأ اورمأ ايلف هعم دبعتي

 نواو لق «نجلا' ىم' ناك :نسيلبا هلا "لجو رع ىللا لك كلدلل

 5 « لجو ل لاق امك لاقي 00 ىدنع كلذ يف 'لاوفالا
 همن د 0ن

 نس ناك سيلبأ الا ودكم مدال كدب ةكئالملل انلق 0

 رمأ نع هقوسف نوكي نأ زئاجو هير ٍرثَأ ْنَع قست نِجّنآ
 لجا نم نيكي نا'وتاجم" نلل' نو قاف نا لجل نك نك ذل

 هيلع ةرثكو هير ةدابع ىف ناك هداهتجا ةّدشل هسفنب هباجتعأ

 0 ماجر «تانلل رحتي قوالاو ايدها ءاءامبلا ولم انك نوكأ نا ١

 الا كلذ ملع ةكرتي الو رومالا نم كلذ ريغل ناك نوكي .

 فالتخالاو كلذك اندنع كلذ ىف ربخ الو ةحذمْلا هب موقت ربخ

 هكالع ببس نأ ليق دقو «ءانيورو انيكح ام ىلع هرمأ قف

 هللا :تعبف ىلا مد] لبق اهنيف راك "نطرالا "نا لجل نمل

 انس فلا فقحلاب مانيب ىصقي لزي ملف مانيب ىصقي ايضا سيلبا
 كلذ نيتعف همنا ديلا ىخياوتادب اهلا اجلي مايكل را ا

 جيلا هتعب هللا ناك نيذلا نيب ىقلاو ربكتو مظعتف ربللا هلخد

 ضرالا ىف كلذ دنع اولتتقان ءاضغبلاو ةوادعلاو سأبلا ايكح

 اولق هئامد ىف ضوخت ملويخ نأ ىتح اوبتز اميف ةنس ىقلا
 هم ْلَب لوألا قلخلاب انييعتأ «ىلاعتو كرابت هللا ليق كلذو

 2) 1501. 28 75. 5. ) ( كردت» 08 ىردنو آ ىرديب

 ء) 11ه ايبكح. 2) 1201. 59097975. 4



 مخ

 اوبأت رمي مثرماف لجو رع هللا مهقلخ فلخ اياقب نم ناك هنا
 ُ 1 «« © هنعاط

 كلذب هنع ةياورلا ركذ

 32 بيبش نع مصاع وبا اس لاق زازقلا نانس نب ديح ىنتدح

 اودجسأ لاقف اقلخ فلخ هللا نأ لق سابع نبأ ىع ةمركع نعد

 فلخ رث مهقرحتأ اران مهيلع هللا ثعبف لاق لعفن ال اولاقف مدال

 لاق مدال اودجسأن نيط نم ارشب فقلاخ ىلا لاقف رخآ اقلخ

 الا لاقف ءاره فلخ مث مهتقرحاف اران مهيلع هللا ثعبف اوباف

 نا اوبا نيذلا كتلوا نم سيلبا ناكو معن اولق مدأل اودجست

 ناكل 51 قلد قل كيشلا' لف نورخ] "للقو «مذال اودجاسي 0

 اودسفاو ءامدلا اهيف اوكفسف ضرالا ىف اوناك ىيذلا َنِلل اباقب ىم

 «ذئئالملا مهتلتاقف مهبر اوصعو اهيف

 كلذ لاق ىم ركذ

 ديعس وبا آس لات مضأو نب ىيك آس لق ديم ىبا انثدح

 دعلل نب راوس ىتدح لآ ميعاربا ىب ليعامس ءىديحيلا 5

 ناك لاق نجلا نم ناك 4هلوق بشح نب رهش نع ىدمجلا
 ةكئالما ضعب هرساف ةكئالملا مهتدرط ٌنيذلا ىلل ىم سيلبا

 ىدادخا لق نسمح ني لح ىقرتح .«ءايسلا ىلا هب بعت

 لق ادوانا نبا ينس ىكدج لف ”لالدل ني ' نب "دج وفن ؤيبا

 ريمث نب ىسوم نع ىيح نب ناجرلا دبع آن لق مْيشَع آمم#»
 2 اع عل 2/12 يشر 2 كليسا )2  نزف 10

 ىديكيلا دتتطوع زانطومغ 1م 1120ز2 5. 7١ عيبرلا ىب دايز ©: 4

 آمططه1 آ.. ع( ]اص آكطدلاةلعقسر 2. )ه2 ىديبحيلا. 2) 1501.38, 75. 5.



 ار

 نم لجو رع هللا غرف امل معلص ىبنلا باكا نم سان نعو

 ءامس كلم ىلع سيلبا لعجن شرعلا ىلع ىوتسا ٌبحا ام فلخ

 نشل اوس امناو ىلا مهل لاقي ةكتالملا و“ ةليبق نما قالو 1

 هردص ىف عقوف انزاخ هكلم عم سيلبا ناكو ةَنل نارخ مهنال
 ةنب ىسم ىنتلح اذكه ةيرزمل الا !ذه هللا ىناطعأ ام لاقو ربك

 دابح نب وربع ىع ِهمقْيَح ناني نبجا د مدد
 هللا علطا هسفن ىف ربلتا كلذ عقو ايلف ةكتالملا ىلع ىل ةيومل لاق

 هالا ىيف لعاج ىّلل ةكئالملل هللا لاقت هنم كلذ ىلع لجو رع

 نع .ليصفلا , ىن ةملس انس لق نبيع نبا اشدح « ةفيلخ

 10 سابع ىبأ نع سوواط نع ءاطع نب فالخ- ىِع ىئاحسا 017

 « ليزازع همسأ ةكتالملا ىم ةيصعملا بكري نأ لبق سيلبا ناك لاق

 عرتكاو !داهتجا ةكتالملا لشأ ىه'ناكو نضرالا ناكسا ندا ٠

 “انج نومسي ىح نم نأكو ربللا ىلا هد ىذلا كلذف ايلع

 0 لق ىرخا ةرم كيج نبا هب انثدحو

 حاج نأ دفاج وا سوواط نع ءاطع نب دالخ نع قاما

 هكتاللا ىم اكلم ناك لاق هنأ الا ةيحتب هريعو نيامع نبا

 صضرالا ناكس ناكو اههراستو ضرالا ناكس نم ناكو ليزازع دمسأ

 لاق ىتثملا نبا انثدح «ةكتالملا نيب نم نلمل نومسي مهيف
 نب ديعس نع ةدانق نع نيكسم ىب مالس آس لاق نابيش ايد

 كايندلا ءامس ةكئالم سيئر سيلبا ناك لق بيسملا

 كلذ ىف ببسلا لوقي ناك هنا دنع ةيورملا لاوقالا ىم ثلاثا ٍلوقلاو
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 ملا

 دعم اوناك ىيذلا ةكثالمل هيلع علطت رثو هبلق نم

 هللا دبع آس لق اجحلا نب قاحسا آس لق ىنثما ىنتدح

 فلخ هللا ' نأ لق سنا نب عيبرلأ نع هينأ نع'رفعج ىأ نبا

 موي مدآ فلخو سيبكل موي نلل فلخو ءاعبرالا موي ةكئالملا

 ىف مهيلا طبهت ةكئالملل تناكف نِلْل نم موق رفكف لق ةعجملا 5

 © ضرالا ىف داسفلا ناكو همدلا تناكف مهلئاقتف ضرالا

 هللا ودع كله هب ىذلا ببسلا ركذ

 اع دير لك اكسال لجل "نما سقت هل سلوم
 انركذ كقف كلذ ىف نيعباتلاو ةباكصلا نم فلسلا فلتخا

 ركذ ام كلذو سابع نبا نع كلذ ىف ىور ىتلا لاوقالا نحإ

 ىف اودسفأو هللا اوصع نيذلا نِلَل «لئتاق ايل هنا هنع كاكضلا

 نم كلذب هل نأ هسفن ىف ىأرو هسفن هتبجتا مثدّوشو ضرالا

 ىف ةيورملا لاوقالا نم ىناثلا لوقلاو «هريغل سيل ام ةليضفلا

 سئاسو اهسئاسو ايندلا ءامس كلم ناك هنأ سابع نبأ نع كلذ

 ةدابعلا ىف هداهنجا عم هن َ زاخو ضرالا نيبو اهنيب اما

 رع هير ىلع ربكتساف لصفلا كلذب هل نأ ىأرو هسفنب بجتُف
 «لجو

 كلذب هنع ةياورلا ركذ

 لاق نامح نب وريع اس لاق 2 ىنأادبهلا نوراه نب ىسم ىنثدح

 ىأ نعو كلام نأ نع هركذ ربخ ىف ىدسلا نع طابسا آمن

 دوعسم نبأ نع ىنادبهلا ةرم نعو سابع نبا نع ملاص

 2) (2 18 ا ( لكم اهلا لاق..!١ ١ 2) 69/113 6م نط ىلاذمعلا

 1265ه ةح 1.



 مل

 هللا هنعل لاق ام لق امل سيلبا هللا ودعل ةصاخ ةيآلا هذه

 «نيملاظلا ىرجن كلذك منهج هيرجن كلذف لاقف اميجر هلعجو

 نع روث ىب ليج انب لق , ىلعالا نبع نب نيجي انثدح

 دهيوجعأ كلذف هنود نم هلا ىنا مهنم لقي نمو ةداتق نع رعم

 3 © سيلبال ةصاخ 2 لق منهج

 سيلبا كلم مايا ىف تناك ىلا ثادحالا ىف لوقلا
 ةيبوبرلا ىعذاو كله دهب ىذلا ببسلاو هناطلسو هللا هنعل

 اعيطم هلل ناك ذا. هللا ودع كلم ىف تناك ىتلا ثادحالا نف

 لق بيرك وبا هانثكذح ىنلا ربخل ىف سابع ىبأ ىع انل ركذ ام

 قور أ نع ةرايع نب رشب آس لق ديعس نب نامثع آبب
 ءايحا نم ىح نم سيلباأ ناك لق سابع ىبا نع كاكضلا نع

 لاق ةكئالمللا نيب نم موهسلا ران نم اوقلُخ َنِلَل هل لاقي .ةكتالملا

 تقلُخو لاق ةندل نازح نم انزاخ ناكو لق ثراثل همسا ناكو

 نيذلا_ نلل .نقلخو .لق ىلمل اذه ريغ رون نم مهلك ةكئاللا

 , نوكي ىنلا رانلا ناسل وهو هراَث نم حرام نم نآرقلا ىف اوركذ

 نكس نم لواف نيط نم ناسنالا فلخو لق تبهل اذا اهفرط يف

 لاق اضعب مهضعب لنقو ءامدلا اوكفسو اهيف اودسفاف نمل صرالا
 ىنلل اذه مهف ةكئالمل نم دنج ىف سيلبا مهيلا هلأ ثعبف

 مهقلمل ىتح دعم نيو سيلبا 0 مهلتاقف نمل مهل لاقي ىذلا
 هم هسفن ىف رتاغا كلذ سيلبا لعف املف لابلل فارطاو روكجلا مارج

 كلذ ىلع هللا علطاف لف دحا هعنصي م ايش تعنص دق لو

 6) 1015. 5و, ال5. 14. )5  0000. هدحتع5 ةعواتع 3ع ©6000. 1 زت»
 م مهلنقف 520.188. ماعلا ا دن مهلتاقتف ءغ مده. مرا 1. 2

 ةكئالملا مهتالتاقف.
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 ذل

 ةكتاللا :نم ةليبق ىم ناكو ايندلا ءامملا كلم ىلع سيلبا: لعج

 عم سيلبأ ناكو ةنِئ نازح مهنال نللا اوهس امناو نذل مهل لاغي

 نب نيش ىتدح ىقزورملا نأدبع ©« ىنتدح 32 انزاخ دهكلم

 ' نب ديبع ان لاق كلاخ نب لضفلا ناعم ابا تععمس لق يمفلا
 3 ّلجو رع هلوق ىف لوقي محارم نب كاكضلا ثيعمس لق ناميلس

 كيوب تما للا ناك يلق لكلا نم ناك .سيلبا الا اوددحست

 انزاخ ناكو ةليبق مهمركاو ةكئالملا ء فارشا نم ناك سملبا نا
 «ضرالا ناطلس هل ناكو ايندلا ءامس ناطلس هل ناكو نانثل ىلع

 دعاج# نيب كرابملا امد لاق ةملس اس لاق كيج ىبأ اهدح

 ىلوم خلاص نع رمن ىنأ ىب هللا دبع نب كيرش ىع ,هزالا وبأ 0

 نك يل لاقي. اليبق  ةكتالللا م نأ( لق سابع نبا نع ةموتلا

 © ابيجر اناطيش هللا هخسن

 هرابكتساو هبر عن هللا ودع طمغ نع بخل مكذ

 ةيبويرلا هتاعداو هيلع 15

 ةكئالملا نم لقي نم مييرج ىبا لاق لق هنود نم هل أ مهنم لقي

 ما دلع لل كك سيلتا لأ هب هلق يود ىم هلا للا

 لاق ناعم ىب مشب انتدح «سيلبا ىف ةيالا هذه تلرونف

 8 هلا 8 مهنم لقي ا ةدانق ىع كسك اند ديزي 0

 تناك :ابفآو نيفلاظلا ىركت كلذك مثهج هيركت كلكك هنود

 ه) 11ه نادبع ىنتدح لاق هللا دبع ىنتدح«“ 6) 1202. 58,

 0107 عل كل فرش. تارا 1402:2226



 نأ

 هللاب وعن منهج ران ةرخآلا ىف هتعيشو هعابت ىكسمو هنكسم

 كريكلا دعب روكلا نمو هبضغ نم برقي لي نمو هبضغ نم

 ناك امب «فلسلا ىع ةدراولا رابخالا قم ليج ركذب .نبلنو

 مام هثاءذاو هيلع هرابكتسا لبق ةمارللا نم هاطعا لجو زع هللا

 5 مايا ىف ثادحالا نم ناك ام كلذ عبتن مث هوعتا هل نكي

 لاز هب ىذلا ببسلاو هنع كلذ لاوز نيح ىلآ هكامو هناطاس

 نم كلذ ريغو هثالآ ليمجو هيلع هللا ذعن نم هيغ ناك ام هنع

 © ١صنخم هللا ءاش نا هرمأ

 ءاهسلا كلم هل ناك سيلبا ناب ةدراولا رابخالا ركذ

 10 ككذ نبب امو ضرالاو ايندلا

 ىقذح لاق دواد نب نيسمل اس لق ىسلمل ىب مساقلا انثدح

 نم نسيلبا :ناك سابع نبا لكل ميرج ىبا قحاراكشا

 هل ناكو نانلل ىلع انزاخ ناكو ةليبق مهمركاو ةكئالمللا فارشأ

 مساقلا انتدح ««ضرالا ناطلس هل ناكو ايندلا ءاهس ناطلس

 ,: اص نع مرح نبأ نع ٍياجح ىتذح لق نيسلل امه لق

 سابع نبا نع اهالك وأ اهدحا ريت ىا نب كيرشو ةموتلا لوم

 سوسي ناكو اهنم سيلبا ناكو نِل نم ةليبق ةكئالمللا نم نأ لق

 ىنادمهلا نورا ىب ىسوم انثدح ><««صضرالاو ءامسلا نيب ام

 ربخ .ى::ىكسلا ' ىوع ؛طابسا“ ادن للق دايك لإ نرايعص [بش

 «ةرم نعو سابع نبا نع اص ىنأ نعو كلام نأ نع هركذ
 معلص ىبنلا باكا : نم نان" عي دوعسم نيا :وع ىنادميتلا

 ©) ]ءاتصع انكونع 30 م38. م., 1. 14 مساقلا انثتدح هد.

 ذ) 18 ص316 ريثلا . نبا. نعم
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 ام ةذم ىف لوقلا ىلع انيتاو رابخالاو راثآلا نم اهندهشتسا

 انللد ىتنلا ةلدالب عيل ءانف ىلا هعيمج فقلخ نم غرف نأ دعب

 نعو معلص هللا ليسر ىع ةدراولا رابخالا نم كلذ ةّكح ىلع اهب

 اذه انباتك ىف ضرغلا ناكو ةمالا ءاملع نم عريغو ةباحصلا

 اهبر ةيصاعلا ةربابخل كولملا خيرات نم ةوركاذ انأ انيب لق ام ركذ5

 دق انكو ءايبنالاو لسرلا نامزاو مهنم اهبر ةعيطملاو لجو 6

 تاءاسلاو تاقوالا هب فرعتو تاخرأنلا ممصت هب ام ركذ ىلع انيتا

 ليللا تاءاس ةقرعم كردي اهدحاب ناذللا ريقلاو سمشلا كلذو

 يف نآلا لقنلق هتاقواو راهنلا تاءاس ملع كردي رخآلابو هتاقوأو

 هتيبوبر لخو هتعن رفكف هيلع معناو اكلم هللا هاطعأ نم لوأ 0

 هعيتت مث هلذأو هازخاو هتيعن هللا هبلسف ربكتساو هّبر ىلع اتعو

 هب هللأ 000 | بادب دتسم ةلذقا نتاج يي

 نم ركذنو ٌلْذلاو ىوخلل ىف هب هغ دقللو هتعيش نم هلعجو هتمقن

 نم وأ اهراتآ ةدومحل اهبر ةعيطملا كولما نم هدعب وأ هتازاب ناك

 ©لجو زع هللا ءاش نأ ءايبنالاو لسولا 5

 دق محك تو مهسبّترو 5 م مهماصأو معلوف

 هللا حنعل سيلب ا

 ىلع هكلمو همركو هفوشو هقلخ ىنسح دق لجو رع هللا ناكو

 نازح نم كلذ عم هلعجو مكُذ اميف ضرالاو ايندلا ءامسلا

 هدي تنحن' ناك نم اعدو ةيبوبرلا ىعداو هبر ىلع ربكتسان ةندلوم

 هقلخ هوشو اميجر اناطيش عَن هللا هكسف هتدابع ىلا كُذ اميف

 لعج مث لجاعلا ىف هتاومس نع هدرطو هنعلو هلوخ ناك ام هبلسو



 رمقلا ربن» شرعنا ءونض نم اهامكك ىلا ةوسكلل سمشل أ ةءعاض نأ

 دحا لنس حص ولو ىسرللا رون نم اهاسكي ىتلا ةوسللتا نم
 ملخ «ارظن اهديناسأ ىف ىنللو هب انلقل-امهتكذ ىنيذللا نيوبخل د عواطن اهئوكتا نع ه1 1ك ولا ا

 ةرع هللا نأ 2ملعت نيقيب انأ ريغ رمقلاو سمشلا لاح فالتخا

 جالص نم هب ملعأ ناك امل ةءاضالا ىف ايييتفص نيب فلاخ لجو

 اًميضم اهدحا لعجت امهنيب فلاح ايهيرما فالتخاب هقلخ

 رمأ نم انركذ ام ردق انركذ امتأو «ءيضلا وكم رخآلاو هب !رصبم

 وكذ نع انضرعأ لق انك نأو اذه انباتك ىف رمقلاو سمشلا

 دلتا قلخ ءدب ىذ نع انضارعا عم امعرابخاو ارمأ نم ريثك

 نقلخ عيمج نم ءيكذ انك مت ام رئاسو كلذ ةفصو ضرالاو تاوهجبسلا

 انمدق ام ركذ !ذع انباتك ىف اندصق نال باتللا اذه ىق هللأ

 ءايبتالاو كولملا حيرت ةنمزالا ركذ نم هيف هوركاذ انأ دنع ربخل

 تاخرأتلا تناكلو باتكلا !ذه لوا ىف انطرش دق ام ىلع لسرلاو

 ,: تاءاس ريداقم امنا ىتلا مايالاو ىلايللب تققوت امنأ ةنمنالاو

 رابخالا ىف انركذ دق ام ىلع ايهكالقأ ىف رمقلاو سمشلا ىرج
 ب و 5 / ]1 د م ! جإ [.. ٠

 الو ليل الو تاءاس الو تأقوا ريغ ىف هقلخ نم اهايا هركذ وع

 رع هللا ءادتبأ لوأ نيب ام ةلم رادقم انيب لق انك ذاو ««راهن

 هم نم هغارف نيح ىلا هقلخ نم هعاشنأ دارا ام هشنا ىف لجو

 2) 2512 ىو : طعصع. ) 12 ملعنو ىقيتنو ©



 يآ

: 0 

 0س

 ىتتثدح : لاق نيل ىتدح لاك ملم سكس 1 انتة ع دللا

 00ج 0114 ١ كلا - 3 ١
 بد رج ىبأ لد 3 :لحو ام ل دللا بيفلخ كلدك أراهنو كمل لك

 ةيأ انتلعجو ©ليللا ةيأ انيكت لد ريثك ىنب هللا لبع انييخاو

 ةلوق ةدنانك نع لبعسش أند لاق عيرز نب ديرب اعك ل عم ىب | نيوح ١ . هه :- و 3 ا ٌق 35 2 ا

 انك ]) تةبأ انيك نيتيأ عقلا  لمللا انتلحتحج ةطخمي دع
 ا - 14 - -ا 5 م 0 لا 2

 ةخدأ انلعجو ةعك ىدل أ رمعلا داوس ليللا خم ويح نأ تلح

 0 تت ا ا 0 ٠ 2 1 2 م 5 2 5 1
 نيسمس هج د راح هركذ خخ عن خللا نوحي 8 رداجو ةدمكث ىحل ١

 نوكي نأ رئاجو ايهيتلاح قالتخا ببس كلذ ناكق هلوق
 /-_ا -ا

 6) ةفططتمع هكودع 20 ليبللا غيآ انه. و همس 0. م) 8

 مى د ةلرك 53 156:0 . ؟رل) : 028: 17 21 + ب يع
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 دبع اس لاق راشب. نبا انتلدح .' |كوحملا وه ةرصبم راهنلا

 < [2] ريع ىب ديبع نع قاحسا نا نع ليثارسا اس لاق ناجرلا

 ىف ىذلا داوسلا نع ءاوكلا نبا هلأاسف مع ىلع دنع تنك لق

 براوشلا ىأ نبا انتدح >«6«نيحن ليللا ةيآ كاذ لاقف مقلا

 :نب عبط نع ريَدَح نب نار آس لق عبرز نب ديزي آمب لف
 ماقف منئش اع اولس هضر بلاط ىنأ نب ىلع لق لق 8 ةرينك نأ

 اله هللا كلتاق لاقف ريقلا ىف ىذلا داوسلا ام لاقف ءاوكلا ىبا

 انثتدح «ليللا وحن كاذ لاق رث كترخآو كنيد وما نع تلأس

 نبا اس رْيَمَع نبا اسس لق ىرصملا نإبأ نب ىيحج نب ءابركز
 دبع نع ناجرلا دبع ىنأ نع هللا دبع نب ىيح نع ةعيهل
 ىخلا داوسلا ام هضر ىلعل لق الجر نأ صاعلا نب ورع نب هللا

 ةيآ انيحف نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو لوقي هللا نأ لاق رمقلا ىف
 دعس نب نيح ىتدح ««ةرصبم راهنلا خبآ انلعجو ليللا

 نع هيبا نع ىأ ىنتلح لاق ئبع ىنتدح لاق ىا ىنتدح لاق

 ؛5 لق ليللا ةيآ انحف نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو هلوق سابع نبأ
 اس لاق نيسمل امن لق مساقلا انثدح > ««ليللاب داوسلا وه

 ءىضي رمقلا ناك سابع نبا لاق لق ميبرج نبا نع دجح

 انمكف راهنلا ةيآ سمشلاو ليللا ةيآ رمقلاو سمشلا ءىضت امك
 آس لاق بيرك وبا انثدح ١> ««ربقلا ىف ىذلا داوسلا ليللا ةيآ

 » عت هلوق ىف دعاج نع ٍمِيَرَح نبا ركذ لق ةدتاز ىنأ نسا

 ©) 2 وريعر © ريع, 9 قرا رمج, 12 ورع نب هللا دليبع.

 6) 0 ةريثك نأ ىبر 8 هريبك أ نبد 1م ةريبك لأ نب عفارو
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 لق هيلا اعجرف ىنرع رون نم ايكتقلخ لق انتقلخ ّممو انهلأ
 زوق راصبالا فطخت داكت :ةقرب امهنم ىحاو لك نم عيمتليف

 لاق «نيعيو ىدُبي « لجو وع هلوق كلذف شرعلا رينب طلتختف

 هانربخان ابعك انينأ ىتح هب اوتّدح نيذلا رفنلا عم نيمقف ةمركع

 لوس, نع ثّدح امو هتيدح نم سابع نبأ كجو نم ناك امبق

 دق لاقف سابع نبا انيتا ىتح انعم بعك ماقف معلص هللا

 هيناو و ولا رفعساو لقيتك .نن كدحو# نما قاف طاقتي

 الو ىديالا «تلوادت ىق سراد باتك نع تثتّكح امنا ىتاو

 باتك ىع تىةّدَح كناو دوهيلا ليدبت نم هيف ناك ام ىردأ

 ءايبنالا كيس نعو لجو زع ناجرلاب دهعلا ثيدح ديدج
 !ذذ كنع هظفحان ثيدشل ىتّدحن نأ بحأ انذ نييبنلا ريخو

 نبأ هيلع داءاف ةمركع لاق لوالا ىثيدح ناكم ناك هب نتّدح

 صقن الو ايش داز اذ اباب اباب ىبلق ىف ةهيرقتسا اناو ثيدلمل سابع

 تيدحللو ةبغر سايع ىبا ىف كلذ ىنداؤف رخآ الو ايش ملق الو

 ىبأ هانتدح ام كلذ ىف فلسلا ىع ىور ايمو «اظفح ؛5

 ليقطلا ىلا نع عير نب ريزعلا دبع نع ريرج آسس ل ديم
 ةضطللا هذه ام نينموملا ريما اي مع لعل ءاوكلا ىبا لاق لاق

 ءليللا هيأ نوحيف نآرقلا ًارقت اما ككيو لاقف رمقلا ىف ىتلا

 ةدئاز نع فقّلُط اس لق بيرك ىبا انثدح ١ كدوح هذهف

 لاقف مع اًيلع ءاوكلا نبا لأس لق ةعيبر نب ىلع نع مصع نع

 ةيآ انلعجو ليللا ةيآ انوحف ىلع لاقف ريقلا ىف داوسلا اذه ام

 ه) 102. 85, 75. 13. 65) ( مبرقتسا, 12 دكرقتسا. ) 10
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 :يآلا ةعاظف نم هيلا اورظن ام ىلآ اورظن نافذ سانلا اماو كلذ

 رجشلا اهيف اوسوغيو راهنالا اهيف اورجج ىتح ايندلا ىلع نوكليف
 هبكري م ارهم لجر مدنا ول هناف ايندلا امأو ناينبلا اهيف اونبيو

 لاقف «روصلا ىف يغني موي ىلا اهبرغم نم سمشلا عولط ندل نم
 ةدنع م فيكف هللا لوسر اي كوإدف ىلعاو انا نامّيلا ىب. ةغيذح

 هديب دمحم سفن ىذلاو ةفيكح اي لاقف روصلا ىف يفنلا

 الف هضوح ظل دق لجرلاو روصلا ىف نئخضقنيلو ةعاسلا نيوقتل

 هنايوطي الف نيلجرلا نيب بوثلاو ةعاسلا نيوقتلو «دنم ىقسي

 الف هيف ىلا هتمقل عفر لق لجرلاو ةعاسلا نيوقتلو هناعيابتي الو

 1! نم هتحقل ىبلب كفيصنا دق لجرلاو ةعاسلا نموقتلو اهعطي
 هدزذ 2

 مِهْنِمْتَأِمْلو ةذيالا هذه معلص هللا لوسر الت مث هبرشي الف اهنحن
 5 07 7 8 0 0 يا 5 ايش 1
 0 ةخعاسلا تياثو ريصلا 3 معن افاف “< نورعشب ل مو زخناغب

 وعدي مذا دعب ايجرلخدي املو رانلا لحماو ةنلمل لما نيب هللا

 نق نيرّوكس:نيدوسا:.امهبا هاك سقلاو :سمشإلا لجو
 هو ةفاحضو مويلا كلذ لوه نم امهصئارف دىعرت لابلبو لازلز ىف اعقو

 نالوقيف ىيدجاس هلل اًرخ .شرعلا لايح اناك اذا ىتح ناجرسلا

 ىف ّىضملل انتعرسو كقدابع ىف انبوودو انتعاط تملع دق انهلا
 عدن ل الاف انايا نيكرشملا ةدابعب انبّذعت الف ايندلا مايا كرما

 كرابت برلا ليقيف لاق كتدابع نع لهذت رثو انتدابع ىلا

 هد ناو .ديعاو ,ىخبأ نأ ئسفن كغ :كينصق ىتاو اهتكذَص |

 الق هنم ايتقلخ ام ىلا اعجراف هنم امكتأدب اميف ايكديعم

 «) ]' هك ( ميف. 6) 101. 29, 5. 53. 2 02 نأ. )©  "لص
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 رم لاقف «ةيوتلا باب ىف امهبرغي ىكلو نويعلا كلت نم امهبراغم

 لاق ةبوتلا باب ا هللا لوسر اي كوأدف ىلهاو انأ هضر باطخل ىبا

 نيعارصم برغملا فلخ ةيوتلل اباب لجو رع هللا قلخ رع اي
 رخآلا عارصملا ىلا عارصملا نيب ام رهوللو ردلاب اللكم بهذ نم

 ذنم موتفم بابلا كلذف عرسملا 1 اع نوحبا يسم

 سيشلا جلط دنع ةليللا كلت ةكجبص ىلا هقلخ هللا قلخ

 احوصن بوت هللا دابع نم دبع بتي مثو امهبراغم نم ممقلاو

 ىف ةيوتلا كلت تجنو الآ ةليللا كلت ةكبص ىلأ مدآ ندل نم

 ىناب لَبَج نب ذاعم لاق «ٌلجو رع هللا ىلا عقرت مث بابلا كلذ
 597 مدني ن 5 م وصنلا ةيوتلا امو هللا لوسر اي د ىعألو تننأ 0

 ا و 7 نإ رومعيف !هباصا  ىذلابوخلا قع

 امهنيب < ماليف نيعارصملا ليئربج ريف لاق عرضلا ىلا ىبللا دوعي ال

 باي قلغ !ذاف طق حدص امهنيب ابيف نكي مل هناك امهرّيصيو

 ةنسح كلذ كعب عفني مثلو ةبوت كلذ دعب لبقي مل ةبوتلا
 دل ل 1 او لنا لبشر ناك نم الا. :مالسالا ىف :ايلتما#

 وع هلوق كلذف لق «كلذ نبق ىرجج :ناك ام. كلذ ,دعي قيلعو

 مل اَهناميا اَسْفَنا عَقْنَي ال كبر تاّيآ ُسْعَي ىَتَأَي مي 4 لجو

 نا لاو تاريخ اهناَميا ىف تَبَسَك 51 نم َتَنَمآ ّنْكَت

 كلذ دعي رمعلاو نسجشلابأ فيكف هللا :لوسر .اني' ماو تنا قاب بعك

 دل تا يشل نان ىيأ اني لاق .اينهلاو .نيانلاب فيك و

 لبق ناك امك نابرغيو سانلا ىلع ناعلطيو عضلاو رونلا نايسكي

 6) 02 مثاليف. 60) اكمال. 6, 15. 159.



 نأ

 وه اذاف سمح رق ةتلاغلا ةليللا هدرو لثم اضيأ ىلصيف ةليللا

 لوا نم اهناكم ىلا تراصو ترادتسا دق موجنلاو هناكم ليلناب

 عّقوتي ناك اب فراعلا فئشل ةقفش كلذ دنع ففشيف ليللا
 مق ءاكبلا هفخاسيو فوكل هيحلتسيف ةليللا كلت لوه نم

 5نولصاوتيو نوفراعتي اونك كلذ لبقو اصعب هضعب ىداني
 اهديجاسم: نم: ةكسما ىلا هداليبلك لنقل! نم نودجحهتلملا عينجف

 ةليللا كلت ةيقب حارصلاو ءاكبلاب لجو رع هللا ىلا نورسجو

 لايل ثلث رادقم امهل مت ام اذا ىتح مهتلفغغ ىف نولفاغلاو

 لجو رع بولا نا ٍلوقيف ليئربج اهاتأ نيتليل رمقللو سمشلل
 ؛ةامكل دوض ال هنال اهنم اعلطتف امكبراغم ىلا اعجرت نا امكرمأي

 عيس لخا هعمسي ةاكب كلذ دنع نايكبيف لاق رون الو اندنع

 امهقوف نم شرعلا ةلمحو شرعلا تاقدارس لعأو امهنود نم تاومد

 موي فوخو كتوملا فوخ نم مطلاخ» ام عم امهتاكبل نوكبيف
 ان اذا ىرشملا نم امهعولط نورظتني سانلا انيبخ لق ةمايقلا
 ؛ةالو نييارغلاك نيروكم نيّدوسا برغملا نم هتيفقا فلخ اعلط دق

 «كلذ لبق امهفوسك ىف امهلتم ٍىقلل رون الو سمشلل ةوض
 نع ةيحالاو اهدالوأ نع تاهمالا لهذتو ايندلا لحم حياصتيف

 راربالاو نوحناصلا امذ لق اهاتأ اب سفن لك لغتشتف اهبولق ةرمث

 نوقسافلا اًماو ةدابع هل كلذ بتكيو ذئموي مواكب #عفني هناف

 » «ةراسخ يلع كلذ بتكيو فثموي مواكب ععفني ال دنا راجفلاو
 امهنم دحاو ّلك عزاني نينيرقلا نّيريعبلا لثم ناعفتريف لق
 اهناتا اهفصنم وهو ءامسلا ةرس اغلب اذا ىتح اقابتسأ هبحاص

 يف ايهبرغي الف برغملا ىلا اهّدر ث امهنورقب ذخاف ليثبج



 الو

 لبق نم راهنلا ضف ايندلا نيضقناو روصلا ىف يفت برغملا
 سمشلا لازت الف باجكتا كلذ لبق نم ليللا ةيلظو قرشملا

 ءامسلا ىلا امهعافترا ىلا امهبراغم ىلا ايهعلاطم نم كلذك زمقلاو

 ىنلا تقولا قأي ىتح شرعلا نحت امهسبح ىلا ايلعلا ةعباسلا

 فورعمللا بحهذيو ضرالا ىف ىصاعملا رتكتف دابعلا ةبوتل هللا برض 5

 ناك !ذاف دحا هنع ىهني الف ركنملا وشفيو كحا هب يمأي الف

 تديجشا انّلكح .شرعلا تيك .ةليل رادقم .سمشلا.تيسبح .كلذ

 اهيفاوي ىتح باوج اهيلأ هركي رف علطت نيا نم تنذأتساو
 هيلا ةراكي الف علطي نيا نم نذاتسبو اهعم دجاسيو رمقلا
 رمقلل نيتليلو سمشلل لايل ثلث رادقم امهسبحي ىتح باوج

 ذئتنيح مو ضرالا ىف نودجيهتملا الا ةليللا كلت لوط فرعي الف

 سانلا نم ناوم ىف نيملسملا دالب نم ةدلب لك ىف ةليلق ةباصع

 ماني ناك ام ردق ةليللا كلت دحا مانيف هسفنا نم ةلذو

 امك هدرو لصيف هالصم لخديو ًاوتيف موقي رث ىايللا نم اهلبق
 كلذ ركنيف عبصلا ىري الف يرحم مث كلذ لبق ىلصي ناك ؛5

 وأ قعارق تنففخ ىلعلف ليقي مث رشلا نم نونظلا هيف ىظيو

 هدرو ىلصيف اضيأ دوعي مت لاق ىنيح لبق نتف وأ قالص ترصق

 كلذ هديؤيف حبصلا ىري الف يمك مت ةيناثتلا ةليللا هدرو لتمك

 لوقي مث رشلا نم نونظلا كلذ ىف ىظيو فوخل هطلاخو اراكنا

 مث ليللا لوا نم تي وا ىتالص ترصق وأ قعارق تفقخ ىّعلف
 كلت لوم نم عقوتي امل ففغشم لجو وهو ةتلاثلا اضيا دوعي

 2) (2 62 زج هرج ١ م) 2: عادم راجع.
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 مهف هلسر اوبّذكو لجو ودع هللاب اورفكف هيلا مهتوعد ام اوركناث

 تبرغ ام اذاف رانلا ىف هللا ىصع نم رئاسو ٍيوجامو يوجاي عم

 ةكئالملا ناريط ةعرس ىف ءامس ىلا ءامس نم اهب عفر سمشلا

 شرعلا تنحن' نوكت ىتح ايلعلا ةعباسلا ءامسلا ىلا اهب غلبي ىتح

 ةنم اهب ردحتف اهب نولكوملا ةكثالملا اهعم لجسيو ةدجاس رختف

 رجفني نيح كلذف ءامسلا هذه ىلا تيلصو !قاك ءامس ىلا ءامس

 ءىضي نيح كاذف نويعلا كلت ضعب ©نم تردحا !ذاف حبصلا

 ءىبضي نيح كاذف ءامسلا نم هجولا اذه ىلا تللصو !ذاف مبصلا

 رحبلا ىلع ةملظلا نم ابا قرشملا دنع هللا لعجو لاق راهنلا

 ؛0 موي ىلا ايندلا هللا :قلخ موي ذنم ىلايللا ةدع رادقم عباسلا

 ضبقيف ليللاب لكو دق كلم لبقا بورغلا دنع ناك ا!ذاف .مرصت

 لسري لازي الف برغملا لبقتسي مث .باجأأ كلذ ةملط نم ةضبق
 اذذ فشلا جعاري وهو اليلق اليلق هعباصا للخ نم ةملظلا نم

 ناغلبيف هيحانج رشني رث اهلك ةيلظلا لسرا قفشلا باغ

 ؛ة لجو رع هللا ءاش ام نازواججو ءامسلا ىفنكو ضرالا ىرطق

 سيدقتلاو ميبسنلاب هيحانج ليللا ةملظ ىوسيف ءاوهلا ىف اجري

 مبصلا رجفنا بوغملإ غلب اذاف برغملا غلبي ىنتح هلل ةالصلاو

 صعب ىلا اهضعب ةملظلا مضي مكث هيحانج 8 مضف قوشملا نم
 اهلواند اذا هتضبق وح ةدحاو فكب اهيلع ضبقي مك هيفكب

 ور نم عباسلا محبلا ىلع برغملا دنع اهعضيف ةرشملاب باجل نم

 ىلا ىرشملا ىم باجل كلذ لقن. ام اذا ليللا ةملظ كانه

 2م 03 6 أ [(ّ ثا / 0 )عا 120( مديت و 10 مضوو © مظو.
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 نم داع اياقب نم قرشملاب ىنلا ةنيدملا لقا برغملاب ىرخالاو

 نيذلا لسن نم دومث اياقب نم برغملاب ىتلا لهاو عهينموم لسن
 ةيبرعلابو «ايسيقرم ةينايرسلاب قرشملاب ىتلا مسا ماصب اونمآ
 ةيبرعلابو ءايسيجرب ةّينايرسلاب برغملاب ىنلا مساو ةقلباَج
 نيباب لك نيب ام باب فالآ ةرشع امهنم ةنيدم ٌلكلو سرباج و

 نيتنيدملا نيثاه باوبا نم باب ّلك ىلع موي ّلك بوني نيسرف

 مهقكلي امو السلا مهيلع ةسا لأ نم لجر فلا فالآ ةرشع

 سفن ىذلاوف روصلا ىف يقني موي ىلآ كلذ دعب #ةسارملل ةيون
 عمسل مهتاوصأ ميجحاضو موقلا ءالوه ةرتك المل هديب ليحم

 علطت نيح سئشلا ةعقو ةّده ايندلاإ لهأ عيمج نم. سانلا 0

 سيراتو ليفاتو كسنم مما ثلث مهئارو نمو «برغت نييحو

 مهيلا ىف قلطنا مع ليثربج ناو جوجامو وجاي مهنود نمو
 تحط ماصقألا»ويخاشلا لا مارد «ةصتسلا "نمل قا ىوينا هليل

 رن ىقوبيجحي نأ اوباف لجو زع هللا ةدابع ىلا ٍحوجامو يوجاي

 لجو رع هللا ىيد ىلا غتوعدف نيتنيدملا لهأ ىلا نى فلطنا ؛

 وهف مهنم ىسحأ نم نيدلا ىف مهف اوبانأو اوباجاف هتدابع ىلأو
 رق مكنم نييسملا عم كلواذ مهنم ءاسأ نمو مكنسحم عم

 هتدابع ىلآو هللا ىيد ىلأ هتوعدف /ثلتلا ممالا ىلا نى قلطنا

 0 اسيفرم». 2) © قلئياخ 5: 2: 62١ ىاباجر اظ اقلئاح٠ 2) 2

 ©[ (ة ايسيح د اسيج ب "1 اسيحرب. 4) 8 ةساركلل ةبونلاو ©

 ةسارملا (51©) عتيومد الا نم عاعشور 090 ةسارملا مبوني الو 08 امو

 امهقحلي. <) ١ سيراتو ليفاتو» © سيرابو لييفاتو. /) 4.
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 نود فوسك وهف ةلجعلا ىلع كلذ رئاس ىقبيو ءاملا ىف نانلتلا

 نم باتعتساو دابعلل فيوخحتو رمقلل وأ سمشلل ءالبو فوسك

 اهتلجعب نولكوملا ةكئالمللا تراص ناك كلذ ىاف لجو زرع بولا

 ةلجاعلا وحأ اهنورجيف سمشلا ىلع نولبقي اهنم ةقرف ىينقرف
 :سمشلا وح اهنورجايف ةلجاعلا ىلع نولبقي ىرخالا ةقرغلاو
 هلل ةالصلاو سيدقتلاو ميبستلاب كلفلا ىف «اهنورجج كلذ ىف مو

 ىف اراهن وأ ناك اليل ليللا تاءاس وأ راهنلا تاءاس ركق ىلع

 فيرخل ىف كسلذ نيب ام وا ءانشلا ىف وا كلذ ناك فيصلا

 ملع هللا مهمهلا دق نكلو ءىش امهلوط ىف ديزي اليكل عيبولاو

 وأ سمشلا ٍيورخ نم نورس ىذلاو ةوقلا كلت مل لعجو كلذ

 اهولعي ىذلا رحبلا كلذ رمغ نم اليلق اليلق فوسكلا دعب رمقلا

 ىتح اهوليتحاف مهلك ةكثالمللا تعيتجا اهلك ةاهوجرخا اذاف

 نوقلعتيو كلذل ماوق ام ىلع هللا نودمكف ةلجعلا ىلع اهوعضي

 ةالصلاو سيدقتلاو مجبستلاب كلفلا ىف اهنورججو ةلجعلا ىررعب

 ؛5 كلت اهيلخدا برغملا اهب اوغلب !ذاذ برغملا اهب اوغلبي ىتح هلل

 معلضص ىبنلا لاق مث نيعلا ىف ءامسلا قفا نم طقستف نيبعلا

 بجتا قلخ مث اميف ةردقلا نم بجعللو هللا قلخ نم بجعو

 هللآ رمأ نم نيبجعتأ ءةراسل مع ليئربج ليق كلذو كلذ نم
 قرشملاب اهادحأ نيتنيدم فلخيب لجو مغ مللا نإ كلل

 20 اهنورقيز م1 عم» 206 اهقيوجرخا 5(

 اهيليتحات ءانز معمم ةنع60م7 0ع 5016 (ةصخاتطت ء231126 13 6«

 20 انطون 1ءا1عز2ع203 هوذع معا 5ع 26151111113 5أ. )©  15017. 51و

.0 .175 
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 ممقلاو سمشلا لثم تايراخل تاعلاطلا سل بكاوللا هذهف

 ءامسلا نم تاقلعف بكاوللا مئاس اماذ امهعم «تايداعلا

 اًنارود ءامسلا عم ءموحت 2و سجاسملا نم ليدانقلا 7 قيلعتك

 متيبحأ ناذ معلص ىبنلا لاق مق هلل ةالصلاو سيدقتلاو ميبسنتلاب

 انهه ةرمو انهه ةرم كلغلا نارود ىلا اورظناف كلذ «اونيبتست ناو

 هذه ىبوس اهلك اهعم بكاوللا نارودو ءامسلا نارود كلذف

 موي ىلأ اهنارودو اهقالص كلتو نورت امك مويلا اهنارودو سمخل

 لابجلا ريستو ءاروم هامسلا رومت موي لجو زع هليق كلذف
 اهناف سمشلا كتعلط !فذاذ لاق «َنيِبْذَكمْلل فَتموُي ال ةازعس 10

 نوتسو ةئامتلت اهعمو اهتلجت ىلع نويعلا كلت ضعب نم علطت
 سيدقتلاو جبستلاب كلفلا ىف اهنورجي هتحنجا ىرشان اكلم

 وأ ناك اليل راهنلا تاءاسو ليللا تاءاس ردق ىلع هلل ةالصلاو

 دابعلا ىريف رمقلاو سمشلا ىلتبي نا هللا بحا !اذاذ ارهن

 ىلع اًلابقاو هتيصعم ىع اًهيجر عيتعتسيف تايآلا نم ةيآ و

 وهو رجلا كلذ رمغ ىف عقتف ةلجكلا نم سيمشلا تودخ هتعاط

 دابعلا فيوخت ددشيو ةيآلا مظعي نا هللا بحا ا!ذاف كلفلا

 كلذف ءىت ةلجكلا ىلع اهنم ىقبي الف اهلك سمشلا سعقو

 اذاف اهفيسك نم ىهتنملا وهو موجنلا ودبتو راهنلا ملظي نيح

 وأ ثلثلا وا فسنلا اهنم عقو ةيآ نود ةبآ لعجكج نأ دارا دو

 ساد ءعالط تايداغلاو“ .١ 2) 2.6: ( شلعتك,:: )2: 66 موك.

 4) 1 أوتبتتست. 6) 1501. 52, 75. 9-11
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 اهرخآوا اعلطمإ اهلوا نيب ام كيدج برغمو كيدج علطم اهل

 ةابنواز/ اهكن اهرخآ ىلا فيصلا ىف راهنلا ىوكي ام لوطا( ابرغم]

 3 0 عت هلوق كلذف ءاتشلا ىف راهنلا نوكي ام رصقأ ( ابرغم

 كرت. مك اهرخار_انيهاانعدحتا يعانين كلا وون 6 يح
 5 بر لاف اماهعمجن : رق براغملاو يرانا 000

 فقلخو لاق اهلك نويعلا كلت ةّدع ركذف براَعَمْلاَو قراَشملا

 فوفكم يوم وهو يسارف ثسلق رادقم يللا ا 525 هللا

 راكلاو ةرطق هنم رطقي ال لجو رع هللا رماب ءاوهلا ىف مق

 ىف هقالطنا رث ٍهسلا ةعرس ىف راج رجلا كلذو ةنكاس اهلك

 10 ىرجتاف برغملاو قوشملا نيب 00 ليح هناك ايبتسم ءاوهلا

 هلوق - ىلذف نحل !قدذ# نبع .هةكلاى.سيخلاو نضلاؤدا سل

 ةجحل ىف ةلجكلا /نارود كلفلاو نوحَبسُي كَلَف ىف 8 عت

 لسسلا تحيرولا هديب ديك سفن ضاخلاو ملا 5 + منغ

 روخاصلا ىنح صضرالا ىف ءىت: لك تقرحال رجلا كلذ نم

 ا: ةودبعي ىتح ضرالا لها نتتفال كلذ نم رمقلا !دب ولو ةراخأو

 نببا لاق «هتئايلوا نم مصعي نأ هللا ءاش نم الا هللا نود نم

 لوسر اي ىمأو تننأ ىاب ةضر بلاط ىنأ نب ىلع لاقف سابع

 هللا - مسق!: ىقو رمقلاو .سمشلا عم: ستخكلا :١ رج تركذ هللأ

 ىلع اي:لاق سشّتشل ان :كركذ:.نم . ناك .امااىلا,نارقلا ىلا .سنخلاب

 » ةرهزلاو مامهبو دراطعو لحزو سيجربلا بكاوك ةسيخ نم

 م) 12ءعوغتو ©« (اب مغمو). 65) 1201. 55, 78.16, 17. 0 165غ

 1م 6000: 7 :0) ا. 102 2ةرايموا ينل“ 78) لعمل 21 250
 نود » مى) 02. ل,
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 فيك ةأرملا ىردق الو مكصي ئتم ىلا مئاصلا ىردي الو هرج

 نايدلا ىردي الو يدل تقو ىتم نوملسملا ىردي الو لتعت

 ماشيإاعل نوفرصني ىنم سانلا ىر كبر دو هنويد لحن ىتم

 رظناا لكم زرع «برلا» ناكو ةدلسجا| ةحارلا نويكسي::ئتكو

 هدو. لتع ةهحانجخ مما مع ليثروبج لسراف مب محرأو هدابعل ه

 هيف ىقبو ةوضلا هنع سمطف تارم ثلت سمش دتموي وهو رمقلا

 نيتي َراهنلاو ليل انلعجم «لجو رع هلوق كلذف ردببلا

 ىذلا داوسلاف لاق ةرصبم راهنلا يآ يلج ليلا يَ اًنوكمَف

 218 كلت نم ةورعب 0 ئلمر لك اعلعم دقت يندلا ا ءامسلا

 لحمأ نم ةكثالمللا نم اكلم نيتسو ةثايتلت هتلجو رميقلاب لكوو*

 0 ءهنم كلم ىرعلا كلت نم ةورع لكب فّلعت دق ءابسلا

 ىفنكو ضرالا ىرطق ىف براغمو قراشم امهل هللا قلخو لاق و

 هلوق ىككلذف ءادوس :فبيط تريلا ىف نيبع ةتثامو نينامت ءامسلا

 ء ءادوس ذة 3 اها ةّثيَح نْيَع ىف برت اَهَدَجَو ام

 ل لا اللا

 2) 1لكم17. 27, 75. 13. 75) 83غ طقعع 126 0101556 1016

 ةورسغ 'نوتسو' ةئامئالت: اهل ىسرللا رون نم ةلجم ريقلل فلخت

 ء) دج. ن ءأ صر طاتتص 20106201122 ايندلا 2056 ءامسلا» 2) 10.

 18, 75. 84. 6) 00. 12, ( ىنعي امنأ, (2 ىنعي ضي امنا.
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 بذك بعك بذك لاق مث ابضصغ ىرخا تعقوو 2خفش سابع

 اهلاخدا كيري ةيدوهي هذه لب تارم ثلث بعك بذك بعك

 عمست رلا هتعاط ىلع بّذعي نأ نم مركاو ٌلجا هللا مالسالا يف

 امنا نيبتاد ريقلاو سيشلا مكل ركسو .«داعتو كرابق هللا . ةلوق

 ءابهيلع ىتي.ىيكبع بتعي تبع ةمطلا نا
 ام هنيربح ميبقو ربشل اذه هللا لتاق هتعاط ىف نابثاد امهنا

 هلل نيعيطملا نيدبغلا نيذه ىلع هتيوف مظعاو هللأ ىلع هأرجا

 ىف هتكني لعجن صرالا نم !ديوع فخاو ارارم عجرتسا مث لق

 ديوعلاب ىمرو هسأر عفر هنا مث هللا ءاش ام كلذك ٌلظف ضرالا

 »هى. لوقي معلص للا لودر قم تيجي انما ميكس الإ ل

 هللا كجحر ىلب انلقف اهبرما ريصمو ايهقلخ ءدبو رمقلاو سمشلا

 كرابت هللا نا لاقف كلذ نع لئس معلص هللا ٍلوسر نا لاقف
 مدآ ريغ هقلخ نم فبي ملف اماكحا هقلخ مربا امل ىلاعتو

 هنا * هملع فباس 44 ناك ام اماف هشرع رون نم نيسمش قلخ

 ,ىاهبراغمو اهقراشم نيب ام ايندلا لثم اهقلخ هناف اسمش اهعدي
 ىوناف ارق اهلوكو اهسمطي هنأ /دهملع فباس «ىف نأك ام امأو

 عافترا ةّدش نم اهرغص ىرِي امنا نللو مظعلا ىف سمشلا نود

 ناك امك ىنيسمشلا هللا كرت ولف لاقل ضرالا نم اهدعبو ءامسلا

 راهنلا الو راهنلا نم ليللا فرعي نكي مث رمالا ءدب ىف ايهقلخ
 ور دخإب ىتمو لمعي ىتم ىلا ريجالا ىردي ال نافو ليللا نم

 ©) 09 دعشر 1م خقشر (0 دعيسو 2 غقهش 0) (ند ءا 0 لوقل.

 ء) 102. 14, 5. 37. ©4) 2 ©( نم. 42) 2 نم. رك) 03.

 ى) ظ>:ءالنادع دقلخ +
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 فيصلا يف هلوط ىف راهنلا تاءاس ريداقم ىلع شرعل! رون نم وض

 سيلتف لاق عيبرلاو فيوخل ىف كلذ نيب ام وا ءاتشلا ىف هرصق وأ

 ْزذِج ىف اهب «قلطني مث هبايت مكدحا سبلي ابك ةلدْل كلت
 دق اهتأكف معلص ئبنلا لاق اهعلطم نم علطت ىتح ءامسلا

 علطت نأ رموتو اوض ىسكت ال ث لايل ثلث رادقم تسبح

 ومقلاو لق «تروك سمّشلا اَذا ة لجو رع هلوق كلذف اهبرغم نم

 ىلا هعافترأو 0 ا يك هارصو هعلطم ىف كلذك

 هناذتتساو هدوجاسو شرعلا تحن هسبحو ايلعلا ةعباسلا ءامسلا

 هلوق كلذف لق ئسرللا رون نم ةلحإب هينأب مع ليئربج نلتو
 2 ركوب لاق « وت ممَقْلاَو ءايض نمتتتلا ٌلعج < لجو ربع و

 نكح ربك ديف: «كترغلا انيلصف ع هللا لوسر عم تلدع

 رمقلاو سمشلا ةلاح فالتخا ببس نا ٌىبني معلص هللا لوسر

 شرعلا ءوض نم اهتيسك ةوسك نم سمشلا ءض ناوه اهنا
 ربخل امف - ««ىسرللا رك اهيينكا رسعكلا نما معلا را نو
 نب ليح ىكلح ان ىنعملا اذه ميغ ىلع لدي ىنذلا رخآلا ؛5

 لتاقم نع ميعن وبا اس لق لصاو ىب فلخ' اس لاق روصنم ىنأ

 ذأ سلاج موي تاذ سابع  ىبا انيب لاق ةمركع نع نايح ىبأ

 بعك نم بجتلا تعم» سابع نبا اي لاقف لجر هاج
 لق مث رفتحاف ايكتم ناكو لاق رمقلاو سمشلا ىف مكذي ربل

 امهنأك ةمايقلا موي رمقلاو سمشلاب ءاجي هنا معز لاق كاذ امود»

 نبا نم تراطف ةمركع لق متهج ىف ناذّذقيف ناريقع ناروث
 )1 كلل ىلطتنم: " 2) 1كم: 83,751: 14) 10:6

 )4  .5 .١5 2 ©« له رابحالا.



 هل

 ايمايا هقلخ لبق هللا فقلخ دقف ناك كلذ ىلو «.ءاعبرلا

 نم هب ملعا وه امل لجو زع ابهقلخ مث اهريغ اريثك اقلخ

 لعجت ايهنيب لصف رث ىرثل ىبئثاد ايهلعج هقلخ ةكلصم

 لعجو ليللا ةيآ احف راهنلا ةنيآ رخآلاو ليللا ةْيآ :اهدحا

 5 فالتتخا ببس ىف هللا لوسر نع ىور دقو 2 ««ةرصبم راهنلا ةيآ

 ام ضعب اهنم ركاذ انأ رابخا راهنلا ةيآو <«ليللا ةّيآ ئىتلاح

 ««كلذ وحن اضيا فلسلا نم ةعابج ىنعو هركذ ىنرضح

 نب ديحن ىنثّدح ام كلذ ىف مغص هللا لوسر نع ىور اهف

 بص نب رع آس لاق لصاو نب فّلَخ اس ىلمالا روصنم قا
6 

 ؛ نب ناحرلا دبع نع نايح نب لتاقم نع ىخالبلا ميعن وبا
 < هع

 هللا لوسر ديب !ذخآ نانك لق ىرافغلا َرَذ نا نع ىَربأ

 برغت نيا هللا ٍلوسر اي تلق لق نباغ ىتح اهيلا رظنن انلز اف

 ىلأ عفرت ىنح دامس ىلإ ةاهس نم عخرت ره ءاجسلا قب برغت لاق

 ؛5 ةدجاس ,مخانف شرعلا نحن نوكت ىنح ايلعلا ةعباسلا ءامسلا

 نبا نم ٌبر اب لوقت مث اهب ىنولكوملا ةكثالمللا اهعم لجستقف
 زع هلوق كلذف لق ىبلطم نم ما قييغم نما علطا نا ىئرمات

 كس سبح تيح انهت فتشمل ىرجت نسقلاو قا
 بِلا عنص كلذ ىنعي لق ةسيلقلا را ريدقت كلذ شرعلا

 ب ةلك مع ليكربج اهيتأيف لق « قلخ ميلعلا هم زيزعلا

 ©) 2 ليللا ةياو رمقلاو سمشلا ىتلاح 0 ل راهنلا :باو.

 6) 098 ء6 1م تعلط. 2 10. 36, 58.35)5 2)) 06607 تيل
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 اهنيجلو ؛سايشلا هللا قلك اءاماو "شيشلا» ءوض- نك تزكذر امديوك

 هزعو ّلج لاق امك اهطسبف صرالا احد ام دعب كلغلا ىف

 َشْطْعَأَو ءاَهاوَسَف اَهَحُمَس َعَقَر ءاقانب هامسلا مآ اًقْلَخ ْلَسَأ متن
 اساحبي يع لخا ضلعلا#ىكاف1#ذن*« ءافاكض ٍرْخَأو اَهَلُيَل

 قلخأ نا لبق تناك اهنا مولعف هليل شطغأو دنقلا :فكشل

 ال ةملظم اهاحض ءامسلا نم هللا يمختي نأ لبقو سمشلا

 هدهاشن ام راهنلاو ليللا رمأ نم انتدعاشم ىف ناف كعبو «ختيضصم

 شمشلا نال ليللا ىلع مجاهلا وه راهنلا نأ ىلع انيب اليلد
 رات فلل تلطظا الكيبل ا هنوض: بهذ تكباسغ + ىدعتم

 هرونو هتيضب ليللا ىلع مجاهلا وه راهنلا نأ كلذب امولعم

 لوسر نع ربل ناف ابهقلخ ءدب ىف لوقلا امف ««ملعا هللاو
 «فلتخ ريقلاو سمشلا هللا قلخ تفقوب معلص هللا

 سمشلا ةعملل موي هللا قلخ لاق هنأ ةماعلا

 «هنم تيقب تاءاس ثلث ىلا ةكئتالملاو موجنلاو زمقلاو

 نع شايع ىبا ركب وبا اند لق ىرسلا نب دانه ىكلذب انتدح ؛5

 معلض' ىبنلا نع نابع“ نبا نع ةمركع نع لاقبلا دعس. كأ

 موي رونلا 0م هنا ؛معاص ىبنلا نع ةريره وبا ىوزو

 ىلع نب نيسلدلو رشب ىب مساقلا كلذب ىنتكدح  ه««ءاعبرالا

 نب ليعامسأ نع ينيرج نبا نع دمحم نب ناجح آمن الات

 او
 موي رونلا لجو رع هللا فلخ لاق هنا معلص ىبنلا نع ةريرع

 2) طعم 9و ورا مز2 2و. ' )) 0م: (02:1 هم و '1'ه شظقاف.



 نأ

 نع ناجرلا دبع اس راشب نبا انثدح ١ «سابع نسبا

 ليللا له لس لق سابع نبا نع ةمركع نع هيبا نع نايفس
 اقتر ضرالاو تاومسلا تسناك نيح متيارا لاق راهنلا لبق ناك

 لييبق ناك لينللا قاد اويعتلا هند ةيلط الا ايهم نك 0

 :أن. قازولا ىبع آن لق ىيحب نب نسل انثدح -««راهنلا

 لبق, ليللا نأ ءلق سابع. نبا: ندع ةمركع نع دينا نع قلل

 نب دّيحم انثتدح  ««ايهانقتفف اقر اتناك لاق مث راهنلا

 نب ىيح تععمس لق ىلا آس ريرج نب بقو اس لق راشب
 دنع نبزدترم نع بسك ساروم نييدانع كيكذا

 , لاله لالهلا .ىار اذا ماع نب ةبقع ىكي نه لق ىنؤيلا هللا

 كلذ دعب موقي مث اهموي موصي ىتح ةليللا كلت موقي ناضمر

 لبق راهنلا ما راهنلا لبق ليللا لاقف ةرْيخخ ىبال كلذ تركذف

 اودهشتساو ليللا لبق راهنلا» ناك نورخآ لقو ؛« ليلا

 راهن الو ليل الو ناك همكذ رع.هللا ناب اذه جلوق ةكصل

 ,ىدعب هقلخ ءىت لك هب ءىضي ناك هةرون ناو ةريغ ءىث الو

 ©ليللا فلخ ىتح هقلخ ام

 كلذ لاق نم ركذ

 2 دايح انس لق لالب نب نسل اس لهس .نب ىلع انثدح

 ىرهفلا هللا ببح نب بل نجح مالبسلا يح للا 0

 رون راهن الو ليل هدنع سيل مكبر نا لق دوعسم نبا نأ
 هدنع هذه مكمايا نم موي لك رادقم ناو ههجو رون نم تاومسلا

 كلذ ىف نيّلوقلا ىلواو رفعج وبا لق >«ةعاس ةرشع اتنثا

 'اهنلا ال زاهتلا نيب لهبلا نك للف ني لق ايضا ٠٠



 ةم

 فلأك مايالا ةّسلا نم موي لاق دماج نع رشب نأ نع ةناوع

 فيكو لثاق لوقل جو الف كعبو اذه أذهف ««نوذدعت امي ةنس
 امهنيب امو ضرالاو تاويسلا فقلخ هناب هركذ ىلاعت هللا فصي

 انماوا تسلا فالا هت ايناكلا مايا: /نم اهتم: ردق  مايأ ةتساق

 ةيفوتي كش الا تال نوكيفاا ىك هل لوقي نا ايش كارا !ذا' درمأ ة

 قلخ لث ٍلوق ىف ددجوم وهو الا كلذ لثاق وق ىف مهونم
 ايندلا 0 <« نم مايا ذتس* ةّدم اهتم مايا نسا هلك كنق

 © نوكيف ىك هل لوقي نأ ايش دارآ !ذا هلالج لج هرما نال

 قلخ ءدب ىفو هبحاص لبق فلخ اهيا راهنلاو ليللا ىف لوقلا
 فّرعُت امهب ةنمزالا تناك ذأ امهتفصو رمقلاو سمدلا 1

 لبق ءايشالا نم قلخ ام همكذ وع هللا فلخ ىف انلق لق

 تاءاس ىم امنأ ةنمزالاو تاقوالا نأ انيبو ةنمزالاو تاقوالا هقلخ

 تاجرد رمقلاو سمشلا عطق وه امنا كلذ ناو راهنلاو ليللا

 نا راهنلاب ما لييللاب ءادتبالا ناك كلذ ىأب نآلا لقنلف كلغلا

 هضعب ناب هيف رظنلا ىوذ نيب ادوجوم كلذ ىف فالتخالا ناك 5

 ةقيقح ىلع دهشنتسيو راهنلا لبق ليللا هللا قلخ هيف لوقي

 راهن وه ىذلا اهوض بهذو تباغ اذا سمشلا ناب كلذ هلوق

 دروتملا وه ءايضلا نأ كلذب امملعم ناكف همالظب ليللا مج

 ىف هيلع كروتملا راهنلا هلطبي م 2نأ ليللا ناو ليللا ىلع
 لوالا وه ليللا نأ ىلع ةلالد اههرما نم كلذب ناكف تباتلا

 نع ىورَب ٍلوق اذهو اقلخ امهنم رخآلا وه سمشلا ناو اقلخ

 م) 0ص. 08. )4  0. 2 ءا 0و لص. هدص. نأ ليللا نآو.



 ةا/

 عنم/ صخش ىلأ::ةبوسنم: ةياور ىلا هيف جات , م قع ويشار

 «« هنابعاب ىيمسم نم خعابمج نع ككلذ 6 لكقو هنيعت

 ىبح ماكح اسنول# يح نبا انكدجي ليك الا هكذا لك

 ل فلخ لف بط ىنا يم ةبكم يم كنب ىم هني

 ىنأ آس لاق عيكو نبا انثدح ١ «مننا نولكعت امم ةنس

 َناَك موي ىف سابع نبأ نع ا سل م
 تيلخي ىلا: ءايالا ةتسلا لها نرذعت امم ْةَنَس فلأ هرادقم

 نوبل ىدكح ءةقيع انكدح 3 را ْت نا اهيف هللأ

 ؛0 لوقي كاكضلا يعمم لاق ديبع اب لوقي ناعم ابا تعمس لاق جرغلا ىبأ

 نم مويلا اذه ىنعي نوذدعت امم ةنس فلا هرادقم ناك موي ىف هلوق ىف

 كامهنيب امر ضرالاو تاومسلا نهيف هللا فلخ ىتلا ةنسلا مايإلا

 دكا .ىلجر امن ىتنلا يت

 ؛5 أدتبا ةنس فلا هرادقم موي لك ةرخآلا مايا نم لاق مايأ ةناس

 ىبا انثدح «ةعملل موي قلل عيتجاو دحالا موي قلخل ىف

 ءاثلتلاو نينثالاو دحالا موي ضرالاو تاويسلا فلخ هللا أدب

 لك ناكم لعجم لاق :عيلل موي اهنم غرمفو سيبيثلو ءاعبرالاو

 هموبا ان #ءاجمْل اس لق ىنثملا ىنثدح >> «ةنس فلا موي

 2) 0م. 0, 6) 1كم. 32, ال5. 4. 2) ( 20016 هللا دبع نع

 رافصلا نب (165© رافصلا هللا دبع نب)١ 4) © اجح



 ةأ

 لب تركذ امك كلذ نأ انيلعي ملف مايأ ةنتس ىف امهنيب امو
 كنع ةفورعملا مايالاو* مايأ ةتس ىف كلذ قلخ هنا انمبخا

 اهنم ©مويلا لوا ىتلا همايا ىف ةبطاخملا ذهب نيبطاخملا

 هدابع هللا باطخ نا كلوق نمو سمشلا بورغ ىلا رجفلا عولط

 لح ا يلخلا رهشالا ىلا هجوم وه امنأ هليزنت ىف هب هبطاخ امبو

 تاومسلا هقلخ نع هبانتك ىف هللا ربخ تيجو دقو هيناعم نم

 مايالا ىلاعم نم. فورعملا ريغ ىلآأ مايا ةتس ىف امهنيب امو ضرالاو

 نمد ىصماوإ فنا: هنوكي , نأ ايش دارا !1ذآإ لجو معلا رماو

 مايا ةتس ىف امهنيب امو ضرالاو تاومسلا قلخ هناب فصوي نا

 دارا اذا هرما امناو ايندلا ماوعأ نم ماع فالآ ةتس ىنعرادقم ؛

 3 ىاعشو , كرابت انير لاق امك كلذو نوكيف ىك .دل لوقي نأ ايش

 اميف انلق دق هل ليق رصيلاب مهلك ةّدحاو الا اَنِرمَأ امو

 0 ل ال نشحن امإ انتانلذم اهباثك (نماوتقت
 فلسلا ىعو معلص انيبن نع رابخالاو راثاآلا ىلع اذه انبانك

 اًمع ربخ هرتثكا ذا ءركفلاو لوقعلاب نارختسالا نوذ انلبق نيحلاصلا

 كردم يع كلذو ثادحالا نم ناك وه اًمعو رومالا. نم. ىضم

 نك لكيم لق” نافا ب «لوقعلاب جارخاسالاو طابنتسالاب هملع

 الثق ملعن ال ام كلذ ليق ربخل ذهج نم كلذ ةذكص ىلع هةكح

 نع  ةئياور نم لنهف لق ناف يدفالخ لاق ىيدلا ذمقا نم

 فلسلا نم ملعلا لها دنع كلذ ملع ليق كلذب هنم دحا »

 2) 0 20 موسي لو ةفرعم». 2) 1501: 54 75 6

 ©) 02 نطفلاو '1ه رظنلاو.
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 ىتلا رابخالاو راثآلا نم انيور دق ام ىلع ايش صقني وا اًيش

 “«اهكذب باتللا ةلاطا ةهارك اهنم ريتك ركذ انكرقو اهانبكذ

 انير غارف نيب ام ةدم نأ اهيحص ناكو كلذك كلذ ناك اذاو

 امب هعيمج ءانف تقو ىلإ هقلخ عيمج فلخ نم هركذ ىلاعن

 ةعب اميف ىرشنس امو دعاوشلا نم اندهشتساو لبيع الدكت

 كلذب امولعم ناك اليلق صقنت وأ اليلق كيوت ةنس فالآ ةعبس

 ءانفو ةعاسلا مايق ىلا عت هللا هقلخ قلخ لوأ نيب ام ةذم نأ

 ةعبرأ كلذو * ايندلا ماوعأ نم ماع فلا رشع ةعبرا مئاعلا عيبج

 فالآ ةعبس كو كلذ نم مايا ةعبس ةرخآلا مايا نم اممي رشع

 0 سلقنتو لج هللا ءادتبا لوأ نيب ام ةذم ءايندلا ماوعأ نم ماع

 رشبلا وبا منآ وهو مثرخآ فلخ نم هغارف ىلا هقلخ لوا قلخ يف

 نم ملط نفالآ ةحبس ىو هكا ليا عموم هةيلغامللا "كا ١

 قلخ نم هوانث لج هغارف نيب ام ةّذم كلذ نم ايندلا ماوعا

 ىلا رمالا دوعو ةعاسلا مايقو ثرخ] ءانف ىلا مقآ وهو هقلخ رخآ

 ةهل ىنذلا ئرابلا ميدقلا ريغ 2ىت نوكي نا لبق هيلع ناك 8

 نئاللاو هلبق ناك ءىت الف ءىت لك لبق ناك ىذلا رمالاو قلخل

 لق ناف ««ميرللا ههجو ريغ ىقبي ءىش الفخ ءىش لك دعب
 نييف هللا ىلخ ىتلا ةتسلا مايالا نأ ىلع كليلد امو لثآق

 ايندلا ماوعا نم ماع فلا ردق نهنم موي لك ردق ناك هقلخ

 هم ٍهنيب اهنوفراعتي ىتلا ايندلا لحمأ مايك كلذ نوكي نأ نود

 ضرالاو تاويسلا قلخ ىذلا هباتك ىف لجو زع هللا لاق امناو

 6) 02, يفي



 نر

 لق تيدللل رئاس تأرقو دانه لاق معلص ىبنلا ىع سابع

 سمشلاو ميجنلا ةعمل-ل موي فلخو ءامسلا سيمخل موي فلخو

 ةعاس لوأ ىف فلخ هنم تيفقب تاءاس ثلث ىلا ةكثالم لاو رمقلاو

 ةيناتألا ىفو توجب نمو ىيحب نم لاجآلا تاءاس ثلتلا هذه نم
 مدآ ةتلاثلا ىفو سانلا هب عفتني امم ءىت لك ىلع ةفآلا .ىقلا 5

 رخآ ىف اهنم هجرخاو دوجسلاب سبلبا رماو ةتلل هنكساو

 نلف :نيسللو للا نق يقل يتمك را كةحت
 نب ليعامما قزبخا ميج ىبا لق ٍباَجَح اسس الق ىعءادصلا
 ةيلس ما ىلوم عفار ىب هللا كبع نع كلاخ ىب بويأ نع ةيمأ

 اهيف تبو لاقف ىديب معاص هللا لوسر خا لاق ةريره نأ ىع 0

 رصعلا دعب مدأ قلخو سيمخل موي باودلا ضرالا ىف ىنعي

 اميف ةعملل تاءاس نم ةعاس رخآ ىف فلخ رخآ ةعيذل موي نم

 ةييتلللا سعى هل عمدا «<«ليبلا ىلا رصعلا نيب

 فلخ نم هغارف نيح ىلا ضرالاو تاومسلا فلخ ءادتنا ندل

 عقلخ ىتلا ةتسلا مايالا نم موي لك ناكو مايأ ةتس ىف قعيبج و

 ىف هثاأدتبا نيب ناكو ايندلا مايا نم خنس فلا هرادقم نهيف

 مايق ىلا نثاك وه ام ةبانكب هرمآ ىذلا ملقلا قلخو كلذ فلخ

 ردنا ردك ىلا, ةينيحتالل القا نم مي ' كلدو كعب كلاب ةعابسلا

 ردق نأ اًمولعم ناك ايندلا مايأ نم مع فلا ةاهنم دحاولا

 نم فلخ ام فلخ ىف لجو زع انبر ءادنبا لوأ نيب ام ةدم

 هللا ءاش نأ ديزي ماع فالآ ةعبس مثوخأ نم غارفلا ىلا هقلخ

 ه) ط اذاق, © ناف. 32) ©0004. دنم.
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 ىف نيموي ىف تاومم عبس اهلعجن اهقتف رث ةدحاو ءامس اهلعجو

 فلخ هيف عمج هنال ةعل مهي ىمس اهاو ةعللو سيمكل
 لك ىف قلخ لق اهرمأ ءامس لك ىف -ئحواو ضرالاو تاومسلا

 لابجو راكلا نم اهيف ىذلا قلخلو ةكئالمللا نم اهقلخ ع

 ةاهلعجن بكاولتاب ايندلا ءاهسلا نير مك ملعي .رث امو ءدوربلا

 بحا ام قلخ نم غرف املف نيطايشلا نم ظفحت اظفحو ةانيز

 َضْرألاَو تاوَمَسلا قَلَخ  لوقي نيح كلذف شرعلا ىلع ىوتسا
 ىقكرحا 00 اققر اتناك «لوقبو ماي ةناس ىف

 نأ نب ديعس نع رشعم وبأ ىنتذح لق خاصا وبا اني قاتلا

 ؛0تاوهسلا فلخ عّف هللا نأ لق مالس ىب هللا دبع نع ديعس

 اهيف قلخن ةعلل موي نم ةعاس رخآ ىف غمفو ةعمإو سيمبكل ىف

 «كذةعاسلا اهيف ميقت ىتلا ةعاسلا كلتف لجم ىلع مدآ

 بالغ نب بلاغ نع كيرش ندع قاحسا ان لق ميم ىثدح

 فلخ عَن هللا نأ لق سابع ىننبا ىع حابر نا نب ءاطع نع

 5 شحولاو ريطلا فلخو ءاعبرالا ممي رجشلاو راهنالا عضاوم

 غرفف ةعسلل موي ناسنالا فلخو سيبخل موي عابسلاو « ماوهلاو
 هلوق انركذ نم هلق ىلا !ذهو ةعجل ميمي ءىت لك فلخ نم

 سيمخل موي ىف مدآو ةكئالملو تاومدلا فلخ لجو زع هللا نا نم

 ان لاق داته هب انثّدح ىذلا ربخلل اندنع جحصلا وهو ةعجإو

 د, نسبأ ىع ةمركع نع لاقبلا ديعس نا نع شايع نبا ركب وبأ

 «) '1ه دربلاو لابلملوو. 83) 1202. 7, 78. 52 150ه, الق. قز هلثلق
 ]|هءؤ. ه) 0000. لوقي. «4) اك. 25, 585. 31.6 ) قرررا م



 نإ

 لابخل قلخ عت هللا نأ لاق سابع نبا نع مابر نأ نب ءاطع

 معج وبأ لاق «ليقت موي وه سانلا لوق كلذف ءاتلتلا موب

 معلص ىبنلا نع هانيور ام اندنع كلذ ىف ٍلوقلا نم بزوصلاو

 عفانملا نم نهيف امو لايثمل ءاثلثلا ممي فلخ ف هللا نأ لاق#

 نأ نطل شايع نبا ركب ىلا ان لقا دانقأ كنلذي انتدح

 معلص ىبنلا نع سايع نسبأ نع ةمركع ىع لاقبلا كيببعس

 لايلل فلخ هللا نأ معلص ىبنلا ىع ىور دقو «« © هلثم

 فورعم نب رشب نب مساقلا هب ىنتدح ««ءاعبرالا مهي رونلاو

 مدرج ىبا لق ٍياجح آس الق ىءادصلا ىلع نب نيسمللو

 ربخلو 2««معلص ىبنلا نع ةريره نأ نع ةملس ما لوم عفار نبأ

 «فلسلا رثكا ٍلوق هنال قحاب ىلواو اجرخم حجصأ لوالا

 نأ دعب تقتفف تاومسلا هيف قلخ هناف سيبخلا موي امأو

 دامحت نب :وريغ اس لاق نوراه نب ىسوم ىنثدح ابك .اقثر كنناك

 نعو كلام نأ نع هركذ ربخ ىف ىلسلا .ىع طابسا آس لق

 ءاهسلا ىلإ ىوتسا رث معلص ىبنلا باكا نم سان ىعو دوعسم

 سقنت نيح ءام لا سفنت نم ناخدلا كلذ ناكو ناخذ قو

 «©) © كلؤذب. ”لص 7202 معلص 115011 0 معلص 5ع(.



 نأ

 سابع ىبا نع ىور ىلا لك نوكيف لجو رع لاق امك اهاسرا

 نينثالا موي امون  «هانعم اكيكح هانيور ام لكع كلذ ىف

 كلذ ىف ىور امو هيف قلخ اييف ءاملعلا فالتخا انركذ دقف

 ةعبرالو ءاتلقلا مي ق قلخ ام امآو «لبف معلص هللا لوس نع
 5عضوملا اذه ىف ركذنو هيف ىور ام ضعس اضيأ انركذ كقف

 فلخ هنا اندنع مص ىذلا ؛لبق هنم ركذن رث ام ضعب

 نامح 0١ لق نوزاط نب سر هب ىتّدح ام امهيف

 لأ ئىنعو كلام نأ نع هركذ ربخ ىف ٌىدسلا نع طابسأ امد

 نب هللا دبع نع ىنادمهلا ةرم نعو سابع نبا نع اص
 ؛0لابخل فلخو معلض دللا ليسر باكا نم سان نعو دوعسم

 ىف اهل ىغبني امو اهرجشو اهلها تاوقاو ضرالا ىف ىنعي اهيف

 مكنت هر رع لوقي نيحن كلذو ءاعبرالاو كنالثلا ىف نيموي

 داكن هل واحات نيموُي 5 ضرأْلا قلَخ ىخلب وزفكشل

 اهيف ك اراجو اهقوق نم ىسأور اهيف لعجو ؛قييلستلا بر كسل

 15 ىه لوقي نيلئاسلل عاوس ماي ةعيرأ ىف انهكاَرفَ بيف ركقو

 كلذ ناكو ناخد ىو ءامسلا 3 ىبتسا مث ممالا !ذكهف لأس

 رق ةدحخاو ءامس اهلعب سفنن  نيح ءاملا سقنت نم ناخنلا

 «ةعجلو سيكل ىف نيموي ىف تاوهس عبس اهلعجن اهقتف
 ىلع رمشعم وبا ىنثدح لاق ملاص وبا امد لق ىنثملا ىنتثدح

 دو عت هللا نأ لاق مالس نب هللأ كبع نع دكيعس ىدأ نب ديعس

 ميم ىتدح «ءاعبرالاو ءاثالتلا ىف ىساوورلاو تاوقالا قلخ

©( 1501. 41, 85, 85-9 
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 تيلْلو توح ىلع صرالا فلخن نينثالو دحالا ىف نيموي ىف

 تيرللو ملقا نوف نآرقلا ىف لجو رع هللا ركذ ىئذلا نونلاوه

 ىلع كلماو كلم رهظ ىلع ةافصلاو ةافص رهظ ىلع ءاماو ءامأ ىف

 تسيل نامقل ركذ ىتلا ةرضصلا قو حيرلا ىف ةرضصلاو ةرخاص و

 ضرالا تلولونتف برطضاف تومل كيحاف ضرالا ىف الو ءامسلا ىف

 . هلوق كلذف صرالا ىلع رضفت لابجلاف ترقف لابلمل اهيلع ىسرأف
 لقف رفعج وبأ ل3 مكب ديت نأ ىساور اهل لعجن عت
 اناخد ءاملا نم برخا عت هللا نأ ثركذ نيذلا ءالوه ٍلوق أبنا

 نونعي هيلع امسف ضرالاو تاويسلا فلخ» نا دارأ نييح

 اًيلع ءىش قوف ناك ءىش ّلكو ءاملا ىلع الع هيلع ايسف جلوب
 نأ ةدحاو اضراأ هلعجن ءامل كلذ كعب سبيا مث ءاَمَس هل وهف

 ضرالا فلخ مث ضرالا لبق ةاوسم ريغ ءايسلا قلخ هللا

 راثآ عْف هللا نوكي نا لاحم ريغف ءالوه لاق ايك رمالا ناك ناو

 ءاملا سبي مخ ءامس هل ناكف ءاملا ىلع هالعف اناخد ءملا نم 5

 اهيف ردقي رو اهحدي لو اضرا هيلع امس ىذلا ناخدلل راصف

 ءامسلا ىلا ىوتسا ىتح اهاعرمو اهءام اهنم نسخ رثو اهتاوقا

 عبس نهاوسف هيلع ىلاعلا ءاملا نم رثاثلا ناخدلا ف ىتلا

 ء اهلعجغ 3 هقتفف هسبيف ءام تناك ىتلا ضرالا احد رث تاوهس

 عبس 0 لابخلو اهاعرمو اهءام #اهنم برخاو اهتاوقا* اهيف رذقو نيبضرا ع

 <) ٠ للكفر 26, 75 295: 23 752325-31, 75: 0 1102 6

 ؟7ءانطه 1كهءدصت 1311086, 86) 02ج, 2, م) وزع لد عا(. 4) 052. "طن
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 ملقلا .عت هللا :قلخ ام لوا لق سابع نبا نع نايبط ,ىسبأ

 وه اهب ىرجث لاق ردقلا نتكا لق ليك اهيلاخ 00

 عفرو نونلا قلخ مث قليلا مايق ىلا مميلا كلذ نم نثاك

 نونلا رهظ ىلع ضرالا تطسبو ءامسلا هنم تقنفف ءاملا راج

 ة ىلع رضفتل اهناف لق لابجناب تنيئاف ضرالا تداف نونلا بوطضاف

 نسب :ءاطغ .نع ريزك اس لاق ادقج نيا رانكرحا | كانا

 لق سابع نبا نع جيَبص نب ملسم ىحصلا نأ نع بئاسلا
 نثاك وه ام بتكف بنكا هل لاقف ملقلا عت هللا قلخ ءىت لوا

 نييك: قب اءاملا وف :نونثلا !قلخ زم ةعاسلا .ممقق نأ ىلأ

 0 هريغ نعو هنع ىور ام ىلع ميد كلذ ليف «« هيلع ضرالا

 هنع انيور امم ايش فلاضم ريغ ارسفم احورشم كلذ ىنعم نم

 حرش نم هريغ نعو هنع ىور ىذلا امو لق ناذ ««كلذ ىف

 هنع ىنعمل اذه ىف انل تييور ام ّلك ةحص ىلع لادلا كلذ

 أمد اولق هريغو ©ىنادمهلا نوزاه نب ىسوم ىنتاح هل ليق

 !5ة كلام نأ نع ىّدسلا ىع رصن نب طابسا اسس دابح نب وربع

 دبع نع ىنادمهلا ةرم نعو سابع نبا نع ملاص نأ نعو
 ىنلا وم معلص هللا ٍلوسر باكا نم سان نعو ٍدوعسم نب هللا

 نجل نتن اف يضر ل

 ب ىلخ قل اس

 هايد اود هبلع اهيبخ عاملا قون عفتراذ اناخحد هىءاملا نم جا

 ©) 12 ىلاديهلا قصف وب ىلع م) ]عمل 2, 85. 2

1 



 م

 نا لح "تعصو همك رمال نكد قاف واتت "لق نانا" ١ ٠١ < نولوعت

 سابع نبا ٍلوق ىنعم اف ءامسملا لبق صضرالا قلخ عت هللا

 نكيحن آن لق ىدسالا ىلعالا نبع نب لصاو ةيكتدح ىذلا

 ليا لق سابع نبا نع نايبط نأ نع شعالا نع ليضف نبأ

 بتكا امو لاقف بنتكا هل لاقف ملقلا ءىش نم عفن هللا قلخ ام

 كلذ نم ىتاك وه امب ملقلا ىرهجغ لق ردقلا بتكا لق بر اب

 رت تاومسلا هنم فتفف ءاملا راخي عفر مث ةعاسلا مايق ىلأ

 تداف نونلا برطضاف هرهظ ىلع ضرالا تيحدف 8 نونلا فلخ

 «صضرالا ىلع ءريخفتل اسهناذ لابجناب تتبتأم ضرالا

 نع نابيبط ىنأ ندع شعالا نع عيكو اس لق لصأو ىنثدح

 ىلا نابل امم لق“ ىتنتملا نبا اتكدح ٠ - «اس ! نياتع نفقا

 سابع نبأ نع نايبظ نأ نع 7ناميلس نع ةبعش نع ىدع
 عقر مث نثال وه امب ىرجن ملقلا عَن هللا فلخ ام لوا لق
 تيطشايف نونلا فلخ مت تاويدلا هنم كقلتكاف ..ءاللا راخإ

 تتبثأف ضرالا تداف نونلا كّركتاف نونلا رهظ ىلع ضرالا ؛5
 امو ملقلاو نون أمقو لاق ضرالا ىلع رضفتل لابل,ل ناف لابجناب

 نع قاحسا آن لق رضتنملا نب ميمت ىنتدح «١ 6نورطسي
 سابع نبا نع دماج نع نايبط ىلأ نع شمالا نع كيرش
 ىبا انتدح ١> ««تاومسلا هنم نقتفف لق هنا الا وكنب

 نع ناميلس ىنتدح لاق نايفس اسد لاق يبيع ان لاق راشب»

 ه6) ىظهلم000515 ةعوتتتأكاتخت 2. 281, 10. 5) 2 طلع ءأ آصق”تق 10 نونلا

 أ روثلا. 9 5. رخافتلا 20 1 2 ىلوأ نب ناملس 1221: عز اتت

 ءةداطل 0ع نارهم نب ناميلس ءمودمصتسع شمالا. ) 1501.68 75.
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 كلر لك نو كف

 ةمركع نع نفعَج نعا ىمقلا بوقعي اسس لق دي نبأ انثدح

 00 ناكرأ خعبرأ © ىلع ءانأ ىلع كتيبلا عضو لاق سابع نبأ نع

 نيت .نم ضرالا يحد رت م6 قلاب .ايفحلا [فلخحا

 5 نايفس ىع نارهم ابن لق دي ىبا انكدخ تلا

 اللا دبع ىنع دماج نع سنخالا نب ريكب نع شعالا نع

 هنمو ةنس ىقلأب :ضرالا لبق تيبلا. هللا قلخ لاق ىسع ىنْبأ

 لبق ضرالا قلخ ناك ءكلذك رمالا ناك اذاو ««صضرالا تيحذ

 اهتابنو اهيعارمو اهتاوقاب اهطسب وهو ضرالا وحدو تاومسلا قلخ

 ؛0 دقو «سابع .نبأ نع انركذ امك تاوهسلا قلخ دعب

 نأ نع نانس ىنأ نع نارهم ىثدح' ل ديح نبأ انثدك

 ام انربخأ كّمح اب اولاقف معلص ئبنلا ىلا دوهيلا ءاج لاق ركب

 ضرالا فلخ لاقف ةتسلا مايالا هذه ىف قلخل نم هللا قلخ

 نادم لا فلخو ءانلتلا موي لابِخل فلخو نينتالو دحالا موي

 ا تاومسلا قلخو ءاعبرالا موي اهبارخو اهنارعو راهنالاو تاوقالاو

 ةعجلل ممي نم 7نيقب تاءاس ثلت ىلا سيمخل مهي ةكئالملاو

 :ثلاثلا ىفو ةقآلا ةيناثلا ىفو لاج“لا تاءاس ثلتثلا لوا ىف قلخو

 نوديري ام معلص ىبنلا فوعف تيمنا نأ تقدص اولق مدآ

 ©) 0052.( 6[ 1, (ن ةعبرأ 27) لاو 10 ىفلا» 2 (ل113ع

 لعطتصع نكوانتع 20م. هد1.3 كلذك كلذ ناك أذأو 5عومختات 1246111, 1201

 03 هرم1558 5ان26غ) 42) (ن مدي ىنعبر 0 مهب نم ىنعيب 6) 101.

 نرد ا



 نإ

 ضرالا فلخ هللا نأ اولت ىيذلا هلق ام اندنع كلذ ىف ليقلا

 سمشلاو موجنلا فلخو سيبخل موي ءامسلا 3 دحالا موي

 نع كلذ ىف انيور ام ليحاسم ريغو م

 كلخلا ةمكذ قاع هللا" نصكتي نأ وهو: لوقلا نم' سابع :نتبأ 5

 ضرالا احذ رق نواوسف تاومسلا قلخ رث اهحدي رثو صرالا

 كلذ لب اهاسرأ لابثلو اهاعرمو اهءام اهنم جرخاف كلذ كعب

 حالا دعم, نأ, كلكوا كلذ قى ليقلا نم. تاوصلا7 وه ىكبع
 عرس ل 2 2 20 2 شا 2 0 دنهدع*؟ 32 ب ١

 ءامسلا مآ اقلح كّشا متنأأ ف لج هللا لاقو ني ىنعم ميغ

 «افاحكض خل اَهَلِيَل نَسْطْغَأَو ؟ةفاودسم اَهكِبس عقف :, ءاعهاتب 0

 لَبَجْلاَو اَهََرَمَو اَهَءاَم اَهْنم ٍحْرَخَأ ءاَقاَحَد كلَ َنْعَب ل
 لعأ نم خعامج نأ كيل لق كعذاخ لتاق لك لق ناف ««اهاَسرَأ

 ىلأ اهاحد كلذ دعب ضرالاو' هللا لوق تيجو نق لبوأتلا

 نأ نم تلق ام ةكص ىلع ئكناعرب اف اهاحد كلذ عم ىنعم

 اكن نما تفورغلا لايق لبق فالخ ىف ىلا نعي 'ىنعم كلذ و

 لبق ىنعم فالخ اهنا نم انلق ىذلا وه برعلا مالك ىف َنَعَب

 هيناعم نم 2هيلع بلغالا ىلا مالللا ىناعم هجوت امنأو َعَم ىنعمب ال

 قلخ هللا نأ ليق دقو «كلذ ريغ ىلا ال هلعا ىف ةقورعملا

 فلخل» نأ ليق ن تا ا

 ©) 1205. 79 75. 32-20. 65) ©( ديناعم نيبو هنيب بلغالا.

 2) التل 062 كك 2



 ا

 حابر ىأ نب ءاطع نع بلاغ نع كيرش نع قاحكسا ان لاق

 «نينتالو دحالا نيموي ىف ضرالا هللا قلخ لق سابع ىبا نع

 مدنع تقلُخ اهنال ءامسلا لبق ضرالا. تقلُخ ءالوه ٍلوق ىفف
 لبَحِم ردع وبلا ىيلخ نوح ليو «نينتالاو دحالا ىف

 ةىلا ىوتسا مث اههحدي نا ريغ نم اهتاوقاب ءاهسلا لبق ضرالا

 © كلذ دعب ضرالا احد رث تاومس عبس نعاوسف ءامسلا

 قحط وو

 ةيواعم ىتذح لق ماص وبا آس لق دواد نب ىلع ىنتدح

 ثيح لجو رع هلوق سابع نبا نع ةحلط قا نب ىلع نع
 ؛ كلذو ضرالا لبق ءامدلا ركذ مث ءامسسلا لبق ضرالا قلخ ركذ

 ءامسلا لبق اهروحدي نأ ريغ نم اهتاوقاب ضرالا فلخ هللا نأ

 دعب ضرالا احد مث تاومس عبس نعاوسف ءامسلا ىلا ىوتسا مق

 ىنتثدح  ه«اقاحت َكلَذ َنْعَب ضرألاو «هليرق كلذف كلذ

 ىنثتلدح لاق ىمع ىنتدح للف ىأ ىنتلدح لاق دعس نب ليح#

 ,: بمْحَأ ءاهاحد كلذ دعب ضرالاو سابع نبا نع هيبا نع ىنأ
 تاومسلا قلخ هنا ىنعي ة «اَهاَسَرَأ لابو ' ءافاعمو اهعام اًهنم

 كرب ضرالا تاوقا فلخي نا لبق ءامسسلا نم غرف اهلف ضرالاو

 كلذب ىنعي لابل,ل ىساو ءامسلا قلخ دعب اهيف ضرالا تاوقا

 راهنلاو ليللاب الا اهتابنو ضرالا تاوقأ جلصت نكت مو اهاحد

 ههنا عمست مث اهاحد كلذ دعب ضرالاو لجو رع هليوق كلذخف

 نم باوصلاو رفعج هبا لاق «اهاءرمو اهتءام اهنم بمخا لاق

©( 1201. 79, 75. 30. 62( 1510. 75. 306-32. 
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 هللا لوس, نع ةدراولا رابخالا امذ ««هلالج لج انبر لاق امك

 اهركةذنسف ةعجإ موي ناك فلخل نم غارفلا ناب هباكتأ نعو معلص

 © عت هللا ءآش نا اهعضاوم ىف

 رع هللا وكذ ىتلا ةتسلا مايالا نم موي لك ىف هللا قلخ اميف لوقلا

 امهنيب امو ضرالاو تاوهدلا نهيف قلخ هنا هباتك ىف لجو يو

 مكضصعل لثفا كلذ ىف ملعلا لفقأ نم فلسلا قلت

 نلف د تبيع ان لك ةيلهاربا ني تلا هي يتدخل ام

 00 ايعس نأ نبأ نيعس نع رعم ىلبأ ىنكذدح ماص

 دك ادلب زذك هللا نأ لك دنأ «مالس نى هللا نكي

 ىساورلاو تاوقالا قلخو نينتالاو دحالا ىف نيبضرالا قلخأ سدحالا 0

 ىف غرفو ةعملو سيكل ىف تاوهسلا قلخو ءاعبرالاو ءاثالتلا ىف

 ةعاسلا كلتف لجت ىلع مدآ اهيف فلخت ةعلل موي نم ةعاس رخآ

 اس نورا نب ىسوم ىنتدح «ةعاسلا اهيف مىقت ىلا
 0 1 كن حلا ىف ىدسلا "نع طابسا .ان اتامحا نب ورش

 نع ىتادمهلا ةرم نعو سابع نبأ نع ملاص قا ىنعو. كلاما

 نونعي لعج اولق معلص ىبنلا باككأ نم سان نىعو ٍدوعسم ىبا

 لعجو نينثالاو دحالا نيموب ىف نيضرا عبس ىلاعتو كرابت انبر

 اهلها تاوقاو اهيف لابخل قلخو مكب كيمت نأ ّئساور هيف

 ىوتسا مث ءاعبرالاو ءاتالتلا ىف نيموب ىف اهل ىغيني امو اهرجنو
 عبس اهلعجت اهقتف مث ةدحاو ءامس اهلعجث ناخد ىو ءامسلا ىلإ 0

 رصتنلا ىب ميمت انثتدح >«ةعللو سيبكل نيموي ىف تاوم»

 ) طب 12 42) 01 ه6 لد اهل



 و

 ىلو نم هنود نم ملل ام شعل نظل

 مك لَك © « مركذ ىملاعت ب نورك نسل كا عيفش الو

 داكن 5 00 ني 3 وال يع 0 0

 ل هم ةو

 اهدك أ ل ايتنآ صر اهل َلاَقك 0 ىو ء ديس ىلا
 ن0 مهم

 ا ندم ىف تاومس عبس ناصف « نيعئاط اَنْيَتَأ اَنَناَق

 نىيذللا نيمويلا 5 ملعلا لع عيمج لنع فالخ هلو « خبآلا

 نيموي ىف تاومس عبس نعاضقف هلوق ىف ىلاعتو كرابت هللا اهتركذ

 ؛0 ناك ذا مولعف كلذ لبق نعركذ ىتاللا ةتسلا مايالا ف نالخاد

 ةنس ىف نيف امو نيضرالاو تاومسلا فلخ امنا لجو وع هللا

 ناب معلص هللا لوس, نع ةرهاظتم كلذ عم رابخالا تناكو مايأ

 موي ىف ناك هايا هقلخ ناو مدآ هقلخ نم هللا فلخ ام رخآ

 لخاد هقلخ فلخ نم هيف غرف ىذلا ةعبل 2 موي نا* ةعبلا

 15 هفقاخ فلخ هنا هركذ ىلاعت هللا ربخأ ىتلا ةنسلا مايالا يف

 قلخ امنأ ناك ةتسلا مايالا ىف الخاد نكي هول كلذ نال نهيف

 ليزنتلا هب ءاج ام فالخ كلذو ةتس ىف ال مايا ةعبس ىف هقلخ

 مايالا لوا نأ كلذ ىف انغصو ىذلاك رمالا ناك نأ اَذا + ىنيبتف

 نم نهيف امو ضرالاو تاوهسلا فلخ اهيف هللا أدتبا ىتلا

 26) 101. 41, الو. 11-58. 85) (نو ءأ ل موب ىف نانر ل موب نالو

 هما © ءعودصغ 722 ذعشل موس نأ“ ء) (ن ءن "له نيبكخ, 2 نهب.

21 6 ,08 (2 
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 لاق ىرسلا ىب دانه هب انثّدح اف دحالا ميي قلخل ءادتبا

 نع ةمركعا ىع لاقبلا ,ىغس .ىقأ "نع. شايع. با: ركب وبا امن

 تتأ دوهيلا نأ ثيدلل رئاس تأرقو داته لاق سابع ىباأ

 فلخ لاقف ضرالاو تاومملا قلخ نع هتلأسف معاص ىبنلا

 قيقحتأب هنع ربخل امأو «نينثالاو دحالا موي .ضرالا هللأ

 اف تيبسلا موب ناك قىدخشأ ءادنبأ نأ نم نولثاقلا هلق ام

 ىعادصلا ىلع نب نيسملو فورعم نب رشب نب مساقلا ىتلح

 بيا نع ةّيما نب ليعامما آن ميرج نبا لق ٍاّجح آس الآق

 ةريره أ نع ةملس مأ لوم عفار نب هللا دبع نع كلاخ نبا

 موي ةبرتلا هللا فلخ لاقف ىحيب معلص هللا لوسر فخا لقا

 هركذ ىلاعت هللا أدتبا ىذلا مويلا لاق نم ٍلوق باوصلاب ىدنع

 لأ نم فلسلا عايجال دحالا موي ضرالاو تاوهسلا فلخ هيف

 اهتأ هنف كلذ ىف قاحسا نبا لاق ام امك «كلذ ىلع ملعلا

 نم عرف هيكذ رع هللا نال كلذك كلذ نأ ىلع هعرب ٌلدتسا 5

 ام ىلع هليلدو «نيملسملل اديع مويلا كلذ لعجو شرعلا ىلع

 كلذ نم هنع انيكح اميف هلوق ةكص ىلع هب لدتسا هنأ معز

 2 هدايع ربخا عت هللا نأ كلذو ءبق :تاطخ 0 ليلدلا وف

 كر لك 0 2279.



 أ

 أدب لاق بعك نع ملاص ىبا نع شمالا نع ريرج آس لاق
 ىنتتلدح  «نينتالو دحالا ممي ضرالاو تاومسلا قلخ هللا

 بّيسملا نع مئيَهلا نب ىلع اند ىلمالا روصنم ىلأ نسب دمحم
 ىنلا وهو عت هلوق ىف كاكضلا نع فور ىنأ نع كبيرش ©ىبا
 ولك ةرخآلا مايأ نم لاق مايا ةتس يف ضرالاو تاومسلا قلخ

 ىنثدح ه«دحالا موي قلخل ًادتبا ةنس فلا هرادقم موي

 دماج نع رشب قا نع ةناوغاوبا اس ٍاجحلا اس ىنتللا

 ىذلا مويلا نرخ .لاقو ىدحالا ميي قلخل أدب لاق

 © نيبسلا موي كلذ ىف هيف هللا أدتنبا

 0 كلذ :لاق. نم ركذ

 ديح ىنتتلدح لاق لصضفلا نب ةيلس اسد لاق دبيح نبا انتدح

 دحالا ميي قلل هللا أدتبا ةيزوتلا لها لوقي لق قاحسا نبا

 نس ليقنو نينثالا ممي قلل هللا أدتبا ليجكالا لهأ لاقو

 هللا آدتنبا معلص هللا ليسر “نم انيلأ ىهتنا اميف نوملسملا

 0 ىذلا معلص هللا لوسر نع ىور دقو -«تبسلا موي قلخل
 ًأدتبا اهدحا لاق نيّذللا نيقيرفلا نيّذه نم قيرف لك لاق

 مِمي ىف أدتبأ امهنم رخآلا لاقو لخالا ممي ىف قلشل هللا

 ىث كلذ نم كيعن انا ريغ نيربخل انركذ ىدصضم ىنقو .نبسلا

 لك ليق ةحص ىلع ةلالدلا نم هيف ام ضعب عضيملا ءاذه

 ه» ناك نولثاقلا لاق ام قيقكب دنع ربخل اماف «امهنم قيرف

 ه) 00 «( آه ىع. 3) 02 ىذلاب . . دروز 10 ط2 ذه0ع 2 موي
 ثبسلا طاتءاندلا1ع 0016655 075816 ىذلابو. )0 02 اذه نم كلذ ىف.
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 ىنسع اهدحا انيور نساك نيلوقلا «الكو «« خعبس مايالا

 امهنم. رخآلاو ةتسلا مايالا قلخ هللا نأ نم ءاطعو كاكاضلا

 ريغ فلتوم ع ةعبس مايالا نأ نم هبنم نب بو نع
 نحوك 5 ىف كاكصلاو ءاطع لوق. ىنعم نإ كلذو فلتخ

 قلخ ىف هثادتبا نيح نم قلخل 3 ىنهيف هللا قلخ ىتلا مايبالا 5

 امك مايأ ذتس هعيمج نم غرف نأ ىلآ نهيف امو ضرالاو ءامسلا

 د ل ةاييسلاب ىقلتخ ىف ىفو :ةدؤابت لجخت لات
 ماّيالا ناد َّنأ 0 كلذ. ىف, هبنم اد لوف مال نو :ءايأ

 فلسلا فلتخاو 2« ةئتس ال مايا ةعبس ةعملل مايآ ىتلا

 تاومسلا قلخ ىف هيف للجو رع هللا اأدتبا ىذلا مويلأ قاد

 ©دحالا موي كلذ. ىف أدتبا ٍهضعب لاقف ««صضرالاو

 كلذ لاق نم ركذ

 نع هللا دبع نب دلاخ آس نيهاش ىب قاحسا انتدح

 ديبع هيخا نع ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ىنابيشلا
 مالس ىب هللا دبع لاق لاق 4ةبتع ىب* هللا كيع نب هللا 5

 مويو دبحالا موي ضرالا قلخت قلخأ ًادتبا ىلاعتو كرابت هللا نأ

 نبا هللا نبع ىتدح ميعازبا. نب ىتتملا ىنتثتدلحح كىنينثالا

 دبع نع ديعس نأ نب دكيعس نع مَشعم وبا ىثتدح ملاص

 دحالا موي قلخل أدب لجو زع هللا نا لق هنأ مالس ىب هللا

 ديج نبا انثدح ««نينتالاو دكحالا ىف نيضرالا قلخ ٠

 0 4 ناكو: 6) )طن. 0 2) 102.321 55: 0 27 0

 60 ل 6 1 272 ود 2326
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 ضرالاو تاوهسلا هللا فلخ لوقي محارم ىب كاكضلا ثعمس

 ىطح روعه دج مسا هل الا موي اهنم سيل مايأ ةثس ىف

 ريغ صفح ىع هب ثدح لقو* | («*تاشرت  صفعس  ىملتك

 نم يش ىنثدح لاق بيسملا نب ءالعلا نع هنع لقو فرصم

 5ديز تعمس لاق ىنتّدح محازم ىب كاكضلا ثيقل لق“ ةدنك

 مايا ةّنس ىف ضرالاو تاوهسلا فلخ عت هللا نأ لق مقرأ ىبا
 ضفعس ٠ نملك  ,ىطخ+  وه7 جا مثلا ابنم مي لدلت

 دحالا هامسف ادحاو هللا فلخ لب'نورخآ لاقو ١ © تشوق

 اعبارو ءتالتلا هايسذف اتلاث فلخو نينتالا هامسف ايناث فلخو

 10 نا ا انيماو ءاعبرالا نا

 كلذ لاق نم ركذ

 ا نع كيرش نع ناحاسأ اد لاق رصتنم ا نب ميم انتدح

 ١ نأ لاق سابع ىبأ نئنع حابر نا نب ءاطع نع بالغ ىبا

 نينثالا هامسف ايناث قلخ مث دحالا هايسف ادحاو انمي قلخ

 ؛,ة مث ءاعبرالا هامسف اعبار قلخ رث ءالتلا هامسف اتلات قلخ رت

 نينلتم ريغ ىالرقلا- ناذعو 74 سييكل ةاهسف انا ا
 ىلع برعلا ناسلب كلذ ءامهسأ نوكي ن 9 اوتاج كلذ ناك فأ

 محا رم نب كاكضلا هلاق 00 اح :قيرفج] ناسلبو ءاطع هلاق ام

 ©ةنس 72 ةعبس مايالا نأ ليق كقو

 90 كلذ لاق نم ركذ

 ميرللا دبع نب ليعابسا امد كسع نب لهس نب ديح ىنتتدح

 ©) (23 13عع 027.



 م

 نم ركذو ٍلوقي ابقو عمس هنا دمصلا دبع ىنثّدح لاق ميرلا

 نأو لكيهلا ىفل راكجلاو ضرالاو تاومسلا نا لاقف هتيظع

 وهو ىسرللا ىلعل لجو زع هيمدق ناو ىسرللا ىفل لكيبلا
 ام بهو لتسو «هيمدق ىف لعنلاك ىسرللا داو ئسرللا لم
 راكلاو نيضرالاب قدحم تاوهسلا فارطأ نم ءىسش لاق لكيهلا 5

 8 لاق ف فيك نيضرالا ىع بهو لئسو طاطسفلا“ بانطأك

 طيح رعلاو رك ىنيضرأ لك نيب ارئاوج ةلدهمم نيضرأ عم

 ناك دنأ ليق دقو كيكلا ءارو نم لكيهلاو مهلك كلذب

 8 ماع فلا هقلخ مئاس هقلخو ملقلا هقلخ نيب

 كلذ لاق نم ركذ 10

 امم لاق :دواد !ىب نيس اس لق ىسلملل ىب مساقلا .انثدح

 نأ لوفي ةرمص ل رتل ب ةانظرا# نبع بلك رشْبم

 نم ىنثكاك وه امو فقلاخ وف ام هب بتكف ملقلا فقلخ هللا

 لبق ماع فلا هدجكمو هللا عبس باتللا كلذ نأ مث هقلخ

 تاومدلا قلخ هلالج لج دارأ املف فلخأل نم اننيش فل

 مساب .نهنم موي لك ىمسف ةتس امايا ركُذ اميف فقلخ ضرالاو

 مايالا كلت ىحل مسا نا ليقو - ««رخآلا هب ىمس ىنذلا ريغ

 نهنم ثلاثلا مسأو زوه نهنم رخآلا مساو دج ةتسلا

 مسأو صفعس سماخل مساو نملك عبارلا مساو ىطح

 © تشرف ىهنم سداسلا وم

 كلذ لاق نم ركذ

 صقح آس ىمايالا ورع نب فرصم اس لق ىمرضال ىكدح

 لاق ةدنك نم 1 ندع يلا حل ءالعلا نع ثايغ نبا



 مثلي

 نيرصما دحا نم ولخ ال شرعلف كلذك كلذ ناك اذا هعم

 نوكي نأ امأو ءاملا هللا فلخ دعب فلخ نوكي نأ اما

 ءابملا .فلخ لبق .هقلخ نوكي ,نأ .امأور ءانعم .ءامناو وف قلخ

 ىنلا نع نيزر أ نع ىور «ام ىلع* هتكص وئاج ريغ كلذف
 ةنيح ميرلا ننم ىلسع ناك ءاملا نأ ليق دقو ««معلص

 جيرلاو ءاملا ناك ىقف كلذك كلذ ناك ناذ هيلع هشرع فلخ

 © شرعلا لبق اقلخ

 جيولا .نتم ىلع .ءاملا ناك لاق نم وكذ

 نع شهالا نع نايفس نع ىا اسس لق عيكو نبا انثدح

 ؛٠ نع سابع نبأ لثس لاق ريبج نب كيعس نع ورع نسب لاهنملا

 ىاك ءىلتش ؛ىأ لع اءهاملا ىلع ةشربع ناكو 2لبجو ل

 ىلعالا دبع نب كمح انتدح « حيرلا نتم ىلع لق تعمل

 ريبج ىب ديعس ىع شعالا نع رمعم نع روث نب لمحت اس

 ؛ةانثدح  «حيرلا ىتم ىلع لاق ءاملا .ناك ءئش ىاأ ىلع

 ٍجاَجَح ىنقدح دواد نب نيسحلا اس لق نسل نب مساقلا

 “دلتم سابع نبا نع ريَبج نب دكيعس نع ٍجيَرَح نبا نع
 راكلا اهب طبيبك ءىش نم نهيف ام لكو ضرالاو تاوهسلاو لاق

 © ىسرللا ليق اييف لكيهلاب طيحو لكيهلا هلك كلذب طيحو
 50 كلذ لاق نم ركذ

 دبع نب ليعامسأ انن ركسع نب لهس نب دبح ىنكدح

 2م) :عهنلم. دط الا رىنط) لكفرم قربت 0



 مهاب

 اخ دكت يح ف عدلا ] قح نصح دي طاش اس لل

 نم ىنادنهلا هرم نعو سابع نبا نع اص نأ نعو كلام
 معلص هللا لوسر باع نم سان نعو دوعسم نب هللا دبع

 امه اي ىو كلل قلع _هقرع مرا لجو ردع هللا قاءاولا

 يس نيا ردبح ىددح «ءاملا لبق فلخ ام رميغو

 ديمصلا دبع ىنتدح لاق ميرللا دبع نب ليعامسا آس لق ركسع

 لبق ناك شرعلا نأ لوقي هبتم نب بهو تعمس لق لقعم نبأ
 فقلخب نا دارا اًملف ها ضرالاو تاوهسلا ل 0

 ةضيقلا متفق مث ةضبق ءاملل ةلفص نم ضبق ضرالاو تاوهسلا

 ضرالا احدو نيموي ىف تاومس عبس نهاضق مث اًناخد 1 0

 نأ ليق دقو 2 «عباسلا مويلا بج تبن عرفو نييموي ف
 دعب فقلخ مم يللا ملقلا دعب 5-0 زع 5 فلخ ىذلا

 فلخ رت تاملظلاو ءاوهلا فلخ كلذ دعب مث شرعلا ىسرللا

 د ايل هلأ لوأو رفعج وبا لق... « هيلع هشريعا غضوفا ماما

 فلخ كاعتو كرابت هللا نأ لاق نم ٍلوق باوصلاب ىدنع كلذ ؛

 اذ لأ نع ليت تركذ, ىذلا_ربثلا هكضلا شرعلا لييق ىلا

 ال دبا لتس نيح لاق منا | معلص هللا ليس نع قلبقفلا

 ادح اه كح ىف ناك لق ةفلخ فلخ . نأ لبق لعوب وع انبر

 نأ معلص ربخاف ءانا ىلع هشرع فلخ مث ءاوه هقوف امو ةاوه

 نأ ءاملا ىلع هقلخ ناك «ذا لاحتو ءاملا ىلع هشرع فلخ هللا

 وأ هلبق امأ دوجوم ريغ .هيلع هقلخ ئذلاو هيلع هقلخ نوكي

 42) 5 ه6 © !ذأ,



 اهي
 0 ١

 ناك معلص هللا لوس لاقف انلبق اولق اوجرخ ىيذلا كملوأ

 0 كتتكو ءالإ لكَ هد ورع ناكو كريب ع ىبسنتي 0 لدي تع هللا

 ثددولو بارسلا اهنود عطقني تجرخ نبعهذ دق كنتقان كلت

 : شعالا ىع ةيواعم وبا امد بيرك وبا. ىنثدح «اهتكرت ىل

 نب: نأرمع .قسح# زرت ناس . ناوغص نع ذاددتلا ب حضماخج
 ميم ىي'ااي ىرشبلا البق معلض .ةللا قوسر لق لت نيس

 نميلا لعأ اي ىرشبلا اولبقأ لاقف انطعان انترشب دق اولاقف

 وسر لاقف ناك فيك رمالا اذه ىع «انربخاف انلبق دق اولاقف

 ؛ءىش للك لبق ناكو شرعلا ىلع لجو رع هللا ناك معلص هللا

 نارمع اي لاقف تآ ىناتف لق نيكي ءىبش لك حوللا ىف بتكو

 ىنيب عطقني بارسلا اذا تمقف اهلاقع تلح دق كنقان هذه

 قلخ ىذلا ىف فلتخا رث «كلذ دعب ناك ام ىردا الف اهنيبو

 © هشرع كلذ دعب قلخ ضعب لاقف ءاعلا كعب همكذ ىلاعت

 15 كلذ لاق نم 0

 ندع" ناينحخ ايدل ةيلس با اسم7 قاس اوه نيت تل

 هللا نأ سابع ىبا لاق لاق محاوم نب كاكصضلا ىع هللا كيبع

 «هيلع ىوتسف فقلخ ام ّلوأ شرعلا" فلخ لجو زع

 فلخ مث شرعلا لبق ءاملا لجو رع هللا فلخ نورخآ للقو

 90 © ءالبأ ىلع هعضوفخ هكرع

 كلذ لاق نم ركذ

 دايح: نب ورع انا لات :ىتادفهلا !نوراض نإ ىلا ا ا

 4) 05 انربخ. 82) 5ع مر 2 ء( 0: 02 راشب.



 ميع

 ىذا ءايعلا رهو اقيفز اباكس ةعاسلا ماسينق' لا نتاكونمه اب

 ل الا نورظني لَ © لاقف هيبانك مككم 3 ةرسسك ف و لجإ ةركذ

 قنح نااةلبق دج «مامَعْل نم لّدظ ف هلل ما 0

 وراس قي 0 الق ناطقلا نوراه ىب 0 عيكو. ىبأو

 ا اااخملال نع. ةملسا قي نامحا نع

 لبق. امير ناك نييأ هللا لوسر اي تلق لاق ىيزر ىنا دمع نع
 ةءاوه هقوف امو ءاوه هتحن ام هابع ىف ناك لق هقلخ فلخب نا

 ميهاربا ىبا ئنتملا ىكدح عاليا لدع ع فقلخ زن

 0 ودل يق اجنبي كذب

 ىف لذ يكرالاو كارلا كلخ# نا: لثبق :لجم. رغا نير. ناكا نيا

 .«ءءالا ىلع خش مح فل ءاوج هتكحو ءءاوه هقوف ءاع

 ا ل ا 03 ؟ليبش نب رضنلا انت'.ملسأ نيا دالخ انتاج

 ىسيصح ىبأ نىسع زر نىسب ناوفص ىع دادح نب عماج انو

 معلص هللا ّلوسر موق ىلا لق معلص هللا لوسر باخا نم ناكو

 كلذ ءاس ىتح هانطعا نولوقيو حرشبي لعجن هيلع اولخدف
 اولخدف نورخآ موق ءاجو هدنع نم اوجرخ مث معلص هللا ٌلوسر

 نيدلا ىف هقفتنو معلص هللا لوسر' ىلع ملسن انّمج اولاقف هيلع

 اهلبقي ل نأ ىرشبلا اولبقآف لاق رمالا اذه ءدب نع هلاسنو وب

 <) 1كم1. 2, 88. 206. 6) 02 ءاوه هغوف ءامو ءاوه هنن مايغ 2

 8 هقوف الو كوه منح ام اع ىف, © ءاوه هقوف امو وه هيج ام ام قه
 6) 02 ءامو ءاوه هقوف ماهغ ىف )4  0000. انظعأر 02 ذه852 انطعاف»



 مسرد

 رمع ىبأ ىردي ال هللا دبع تيعمس لق !دهاج# عمم مشاه وبا اسس لق

 ىرجن رجا هل لاقف ملقلا هللا فلخ ام لوا نأ. لق سابع نبا وأ

 “هنم غرف سلق اميف مويلا سانلا لمعي امناو ىنثاك وه امب ملقلا

 هللا نا هانعم هنع هاندكذ ىذلا قاكسا نبأ لوق كلذكو

 ة «دهشرع هيلع ىذلا ءاملو هشرع هقلخ دعب ةملظلاو رونلا :فلخ

 كلذ ىف لوق ىلوأ هنع هانيور ىذلا معلص هللا لوسر لوقو
 دقو هنكصو هنقيقك الوق كلذ ىف لكأق ملعأ ناك هنال ا

 نم ملقلا لجو زع هللا هقلخ ءىش لوا لاق هنأ مع هنع انيور

 هاي هللا فلخ مّرقت هنا ءايشالا نم ايش هنم ءانثتسا ريغ

 ؛ه م-اقلا هللا هقلخ ءىبش لوا نأ معلص هلوقب مع لب ملقلا قلخ

 كلذ نم هثانثتتسا ريغ نم هلبق قولخم ملقلا نأ ءىش لك لبق

 نع اهانيور ىتلا ةيياورلف «كلذ ميغ ايش الو ةام الو اشرع

 با نع هكضلاب لوا“ سابع“ نبا نع ىحكضلا :قاو نايبطا نأ

 ناك ذأ مشاه وبا هنع هاور ىلا هنع دماج ربخ نم سابع

 !5 ىلع نايفسو ةبعش هنع كلذ ةياور ىف فلتخا دق مشاه وبا

 هناث قاحسا نبا امأو «هاهيف امهفالنخا نم تركذ سقف ام

 رومالا نم كلذو ىحا ىلا كلذ ىف هلق ىذلا هلوق كنسي م

 نم ربخ وأ ّرعَو لج هللا نم ربضب الآ اهيلع كردي الا ىتلا

 © معلص هللا لوسر نع هيف ةئياورلا تركذ دقو معلص هللا ٍلوسر

 0 ةملفلا فقلخ ىنت ىذلا ىف لوقلا

 بتكف هرممأ نأ دعبو ملقلا دعب فلخ هلالج لج هللا نأ مث

 م) "12, 2 6ه© (2 ايهيف: ة) او ءهعاط ملعلا دعب فقلخ.
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 »ب

 نأ نع نايفس آس ناجرلا «دبع آس لق راشب نبا اهوبكتّدح
 نوبّذكي اسان نأ سابع نبال تالق لق دماج نع ةمشاه

 عدحا رعشب نذخال هللا باتكب نوبذكي مهنا لاقف ردقلاب

 نلخا نأ لبق هشرع لع ناك ةركذ#ىاعت هللا نأ ذب نضغتألت

 ىلإ نوال ردها امى ملقلا هللا" قلخ ام لوا ناكف ايشو

 نىبأ ىعو هنم غرف دق رما ىلع سانلا ىرجع امنأو ةمايقلا موي

 ىفا نع :عيلس اسلق نيج نبا اهوبكتلدح ىلا 3

 اال تلح ىكلا هفو ءلجم ع هللا لوقي لاق ق

 00111 | رمد دارلا لش دههبع . ناكو مايأ ذاناس ىف --
 وذ شرعلا ىلعو شرعلا هيلع ءاملا هلا سما كل 10 وع هسفن 0

 امأ ليق >ةئلظلاو رونلا هللا قلخ ام لوا ناكف ماركالاو لالجل

 ليق كلا" لع ةشرع ناك“. ىلاعتو  كرابق هللا . نا سابع ىبا لوق

 اكيكم ناك نأ ملقلا هللا قلخ ام لوأ ناكف ايش فلخي نا

 هقلخ دعب ملقلا قلخ هللا نا هنم #ربخ وهف هلق هنأ هنع

 هيف لقي رثو ةبعش ربخل اذه مشاه لأ نع ىور كقو هشرع ؛5

 ام لوا ناكف هشرع ىلع ناك لجو رع هللا نأ نم نايفس لاق ام

 نم انركذ نم زئاس هاور ىذلك كلذ ىور لب ملقلا قلخ

 © ملقلا لجو زع هللا فلخ ام لوا لآق هذا سابع ىبأ نع ءةاورلا

 كلذ لاق نم ركذ

 ةبعش اس لق ىبصلا دبع ىنتّدح لق ىنتملا /ىبا انثدح «

 ©) 02 دبع نبأ. 4) 2 © 08 ط. 1. ماشعه نأ. كم
 11, 75.9. 2) 02 ها 0 ريخر '1'ه نع هنم. ) 1". ةياورلا. ركل 9ص. 2

0١ 



 مد

 نع نايبظ نأ نع © ناميلس نع* ةبعش ىع ؛قفدع كا ىبا

 وه امب ىرجن ملقلا ءىت نم هللا فلخ ام لوا لق سابع نسبا

 كرش نع 'قاحسا آد رصتنملا ىبب - انتدح 22« ىتاك
 «هوكنب سابع ىبا' نع دماج وأ نايبط ىنا نع شعالا ىع

 ها ل زولك لبا نط قف ليس هوم ني انتدحت

 « ملقلا فلخ ءىت لوا .نا لق سابع ىبأ نأ شيعالا اس رعم

 ىحضلا ىنأ ىع ءاطع نع ريوَج اس ديح نبا انثدح

 ىَبر فلخ ءىش لوأ نأ لق سابع نبا نع حيَبص نب ملسم
 موقث نأ ىلا ىثاك وه ام. بتكف بنكا هل لاقف ملقلا لجو وع

 لجو رع هللا قلخ ءىش لوا لب نورخآ .لققو « ذظذعاسلا

 © ةيلظلاو رونلا هقلخخ نم

 كلذ لاق .نم ركذ

 قاحسا نبا لق لضفلا ىب ةملس اس لق كيمح ىبا انثدح

 ايهنيب ريم رق ةملظلاو رونلا لجو رع هللا قلخ ام لوا

 ةاًيضم اراهن زونلا لعجو .ايلظم ٍدوسأ اليل ةملظلا لعجن
 باوصلاب ىدنع كلذ ىف نيلوقلا ىلوأو رفعج وبأ لق 22 «ًاوصبم
 هنا معلص هللا لوسر نع ثركذ ىنلا ربخلل سابع ىبا لوق

 تلق كناف لثاق انث لق ناف «ملقلا هللا فلخ ءىش لوا .لاق

 هقلخ نم هللا قلخ ءىش لوا نا اهدحا نيذلا 7 كف

 د, قلخ ءىش لوأ نا لق نم لوق ةملظلاو رونلا هنا رخآلاو ملقلا

 ىتلا سابع ىبا ىع ةياورلا هجو اف ملقلا هقلخ نم هللا

©( 02. 2. 



 مدي
 | ٠

 نسب رمع ىع كيزي ىب حار ان لق كرابمللا ىبأ آس دامح ضل

 نبأ نع ريَبج نب ديعس نع ةَزَب ىلأ نب مساقلا نع بيبح
 نب ديحم ىنتدح  «هوحنب معلص هللا لوسر نع سابع
 نبي ردخاولا نبع انم ماوعلا .نب دابع انبا ئطابنالا ةيواعم

 نماضصلا نب ةداّبع نب: .نيلولا تلأس لق ءاطع نعم لاق ميلس

 لاقف قاعد لاق توملا هرضح نييح كيبا ةّيصو تناك فيك

 ملعلا غلبت ىلو هللا «ىقلت قل كنا ملعآو هللا .قنآ ىنب ىأ

 هللا لوسر تعمس ىّلأ هرششو هريخ ردقلاو هدحو هللاب نموت ىتح

 هل لاقف ملقلا قلخ لجو رع هللا قلخ ام لوأ نأ لوقي معلص

 اللا ير لق رزقلا ابتكا لق بتكا امم بر اي لاق بنتك“

 فلتخا كقو بلا ىلا ىتأك وه امير ناك امب ةعاسلا كلت ىف

 كلذ نع نايبلا عبتت مث هلاوقا كذنف كلذ ىف انلبق فلسلا

 ىور ىذلا وحنب كلذ ىف مهضعب لاقف “عت هللا ءاش نأ

 © هيف معلص هللا لوسر نع

 كلتيلو نم كد 5

 ليضف ىب ديح آس لاق ىدسالا ىلعالا دبع نب لصأو ىنتدح

 دا اما لجأ لق سابع نبأ نع. نايبط ىا نع شعألا نع

 لاق بر اي بتكا امو لاقف بتكا هل لاقف ملقلا ءىت نم هللا

 مايق ىلا كلذ نم ناك وم اب ملقلا ىرجُ لق ردقلا بتكا

 انتردح «تاوهسلا هنم قتفف ءاملا راخي عفر مق ةعاسلا وم

 نايبظ نأ نع شعالا نع عيكو اس لق ىلعالا دبع نب لصأو
 أس لاق ىنثملا نب سليم انثدح >ك«دوحن سابع نبا نع

 هر لك 0 ع1 يظن.



 ف

 اهريدف.ءايشالا تدحا هناو هريغ ءىن الو ناك اهثرابو ءابشالا

 هءامهبو ايهكالفأ ىف امهيرجي ىنيذلا رمقلاو سمشلا قلخ لبقو

 نبينا“ نيش لمقر كاكرأكلا تكفل تاءاسلاو ات تاقوالا مفر

 5 ناك امو كلذ لبق قلخ ىذلا فلخل كلذ ام ىف لقنلف راهنلاو

 © هلوأ

 وأ ناك ام قلخل ءادتبا ىف لوقلا

 دبع نب سنوي هب ىنقدح امب معلص هللا لوسر نع ربخل مص

 ىنثّدحو ملاص نب ةيواعم ىنثذح لق بهو نبا آد لاق ىلعالا

 ههأس لاق ىأ انس لاق ينالقتسعلا نبيا نا نب -منآ نب ِديَِبَع

 لق دايز نب بويا ىع محلاص نب ةيواعم نع دعس نب ثيللا

 ىقربخا لق تماضلا ىب ةدآبع ىج ديلولا نب ةدابع َىَدَلَخ

 معلص هللا ٍلوسر تيعمس نب اي تماصلا ىب ةدابع ىا لق لاق أ

 كلت ىف ىرجن بتكأ هل لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ نا ٍلوقي

 (ة بيبح نىب ديك ىب دج ىتدح « ىثاك وه ام خعاسلا

 دا نط ني ل ا ا لك

 نأ ثدح ناك هكا سابع نبأ نع ريبح نو نيس 00 4|

 نأ 5 مسهأو ملقلا هللا فلخ ءىنتن 3 نأ لاق معلص هللا لوسر

 2) كافل كيرا 3 ا 0) "لد ديز ىب دايزز 92 21 ليزر

 530 كيوي ز 0ع 1نفط 1طص 13210 هتطتآ 03626



 ا

 انوكي نأ نم نييدت اهلونيتا ىيخلا نينتأآلا نم دحأاو لكك

 اهلا ناك ريغو روهقم رزجاعلا نيرجاع اناك ن ف نيزجطع وأ 0

 زجاء هبحاص نع «هرجعب امهنم دحأو 3 نان نييوق اناك ن

 ىلع اًيوَق امهنم نحاو لك ناك ناتناهلا نيكي ال 5

 كرشي امع درك ذ ىلاعت رجاع هيلع ةبحاص دول هل قو صعبق :بحاص 5

 وه اهعناصو ءايشالا راب ميدقلا نأ اذا نيبتف «نوكرشملا

 ءىت لك دعب نئاللا وهر* ءىت لك لبق ناك ىذلا دحاولا

 تقو الو ناك هنأو ءىت لك دعب رخآلاو ةءىش لك لبق لوالاو

 ميرللا ههجو رون الأ رون الو ةملظ الو راهن الو ليل الو* نامز الو

 كيرش ريغب هعيمج فقلخ دفنا عونصم ربدم ثّدحم دأوس

 ىتتدح دقو ««« رفق رذدلق نم هناكبس ريهظ الو نيبعم الو

 رفعج نع ءاقرولا لأ نب كيز امد لاق ىلفولا لهس نب ىلع

 مكنا لاق معلص ىبنلا نا ةميره ىأ نع مصالا نب ديزي نع

 قلخ هللا اذه لئاقلا لوقي ىتح ءىت للك نع ىدعب نولأست ؛5

 "فجل نخ كيو: اننا لح '”ئكدح «دقلخ اذ ىف ءىت لك

 ءىشب ىليلخ ىنتّدح ام لآقو ربكف اذه ىع هلأسف ةريره قا
 مللأس اذا لق هنا ىنغلبف رفعج لآق هرظتنا اناو هنيار سلق الأ

 لك لبق ناك هللا ءىت لك قلاخ هللا اولوقف اذه نع سانلا #

 اخ نأ امولعم ناك اذذ «ك«ءىت لك دعب نثاك هللاو ءىث

 2) 6262 ةزجاعيب 10 دكاعب © زجاعب ( هرم. 1206 3

 نيزجاع انكوانع 3 زجاعلاو: <. ادم وي 7)12 06د 69



 ل

 الا ناك نيفلنت# انك ناو «نينتالاب لق ىم نينثا دحاولا

 نيفلتخملا نال لاصتالا ىلع ريبدتلاو مامتلا ىلع فقلخل ٍبوجو

 ايحا اذا اهدحا ناب هبحاص لعف فالخ ايهنم دحاو ّلك نعف

 رجح الاخ نايكك رجالا ,ىفأ اهدحا دجوا اذاو رخآلا تاما

 5لوق ىفو لاصتالاو مايتلا نمت هيلع نجوم لك قيش ع 0

 اتَدِسَفَل هللأ الا ةهلآ اًمهيف ناك ول ةءيكذ لجو رع هللا

 ام, 'ءلجوا ومع 00 نوفصي 0 شيع 5 هللأ ناحبسف

 لك َبَهْذَل اَذا هلا نم هَعَم ناك اَمو دلو 0 ّدَحَنآ

 مَع هلآ َناَحْبس ءصْعِب ىلع اع ْمُهْضْعَب الَعلَو فَلَخ ام هلا
 0 00 :نوكرشي امع ىَلاَعَتَف ةداهشلاو ببَعْلا ملاع «نوفصي

 نم نولطبملا هلق ام يلوطب ىلع ليلد 1 نايب «رجواو ذاكاح

 لا ايهيف ناك ول ضرالاو تاومسلا نا كلذو هللاب .كرشلا. لقا

 قي فالتخاو  ىاقتا نما تشصو اهم ار لس رش

 ىف ةلاحاو كيحوتلاب رارقاو ةينثتلاب لوقلا داسف امهقافثاب لوقلا
 ؛:ٍلوقلا امهفالنخاب لوقلا ىو نينثا دحاولا ىمس هلثاق نأب مالللا

 اههيف ناك وبل وعو ليج انبر لاق امك ضرالاو تاومسلا داسغب

 هقلخو ايش ثدحا اذا ناك اهدحا نال اتدسفل هللا الآ ةهلأ

 ينعي ليلا را ركملذو هلاطباو همادعأ رسخالا ىطنطشل نيا

 هننخ#“ا ام دربي ىذلا جلتلاو نخيست ىلا رانلاك ةفلتخ © امهلاعفان

 ه ْلْكَي د هللاب نويكرشملا هلق امك هكا ول كلذ نأ ىرخاو رانلا

 ب«: مج لقبر 2 !ةطببرقأقب 72) كفن 213:5 ء 10.

 23, 75. 93-و4+. 0) 2 يحاور, 1م دجواو.. © ( امهلاعفأ.



 مه

 راهنلاو ليللا نأو ءىسش لك لبق ناك اهثدحمو ءايشالا ىرأب

 اهريدي ىنذلا اهتدحم ناو تاثّدحم تاءاسلاو نامزلاو

 اك 005 2 نيكي نأ لاجل نم ناك نأ اهلبق اهفرصيو

 001 اسيا لك 2043 كعك دوق ى ىاو هلق ةكدشوو لا

 لاَبَجلأ ىَلأو «تعفر فيك هامسلا 0 :تقلخ فيك لبالآ»
 ّلداو ما غلبال تحطس قْيك ضرألأ ىّلاو «تّبصُن 8

 تودحو اهترأب مدق ىلع مهفب ربتعاو لقعب ركف نمل ةلثالدلا

 دلل اانلك“ نأ للتو ءايزيتتي 2 الاخ. اهل : نأو :انيشناجت' اجلك

 ناف لبالاو ضرالاو لابخل نم ةيآلا هذ ىف ىلاعتو كرابق ائّب
 مدعو تحأو رفحو فيرصتو ليوكاب هربديو هجناعي مدآ نبا

 000 اللف فتم تا قلبا“ نا نزف كلذ خرب ةىق اديلجا جنشلا ول
 رزجاعلا نا مولعف لصا ريغ نم كلذ نم ءىت داججسا ىلع رداق

 عنثم ريغ وه ىذلا ناو 4هسفن ثكحي رث كلذ داجيا ىع

 وه الو هلثم وه نم هدجوي رن هبيلقتو هفيرصت دارا ىمم

 هرجتي ال ىذلا وه هنيع دجواو هأشنا ىذلا ناو هسفن سجوأ ؛5

 هللا وهو .هتادحا ءاش ءىثت ثادحا هيلع عنتمي الو هدارأ ءىن

 كيشالا وكت" نأ سكني اف كدت لل ىف: 0. رابعا قحبل

 لاصتا اندوجول كلذ انركنا ليق نيميدق لعف نم تركذ ىخلا

 نم اولخإ رن نينثا ربدملا 7 ول انلقن فلخأ ماقو ريبدنلا

 لعج اهئاو* ىحاو اهانعف نيقفتم انك ناف فالتخا وأ قافثا

 6) 1602. 88و مو. ::تعو. ٠ 6) (نه هن (ب ليلحلا: 6 00 2

 ىاحإ , 12523 2 66 ( نا. ' 2) (-2 ةسفن رمغر 1[ .مسفن نع.

 ااينينتةتس كنب نصمسن
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 ناثوالا ةدّبَع نم موق الخ هكالع دعب مثعابو ةهئانف دعب عييحأ
 © تععبلا نوركنيو ءانغلاب نورقي عذاف

 لك لبق لوالا ميدقلا لجو رع هللا نا ىلع ةلالدلا ىف ليقلا

 ةهركذ ىلاعت هتردقب ءىثش لك ثدحملا وه هناو ءىنن

 :مسج الا دهاشم ماعلا ىف ءىش ال هنأ كلذ ىلع ةلالكلا نف

 قرتفم/ال هاو عيت وا ىرتفل الا مسجلا الا ونأو منك ملل ١

 عينج الو هلاكشا نم هريغ ىلا فالتيالا هيف موهوم وهو الآ هنم

 مدع ايهدحا مدع ىتم هناو قارتفالا هيف موهوم وهو الآ هنم

 مولعف 3 نعي هنم نرجلا عيتجا اذا هناو هعم رخآلا

 !0 قارتفال نأو نكي م نا دعب ايهيف ثداح ابهيعابتجا 3

 0 امهيف قارتفالا نأ ميلعن عابتجالا دعب ايهيف ثدح اذا

 ككلذك_ ءئس' نم زطاعلاىاميف مالا نك اذاو قتك 0 ا

 عم, ىف انبهاتشاام :نسنج نم وظ عامه .نصاشي راك كح

 هنا كش ال تشل نم. لخ  ام. ناو مسج مت وألا مش

 دل قرفم فيرغتو اعمننج ناك نا هل فوم فيلأتب ثدصح
 اعينج ناك نأ كلذ عماج نا كلذب اميلعم ناكو اقرتغم ناك

 عامناجالا هيلع زوجج ال نمو ههبشي ال نم اقرئاغم ناك نا

 ىنلا تافلتخملا نيب عمال رداقلا دحاولا وهو قارتقالاو

 واسس اما يضل زكا تس

 6) © اهدهاشيو, 27 وهف اندهاشي, (0(ة امم. ه)

 ةقرفمو (© وأ)
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 لك ىف نيدو ةدانق ىع كيعس اس لق كيري أس .لق ناعم

 لقت «ءاهحالصو اهموجنو اهرتو اهسمش اهيف قلخ «اهّرمأ هاهم
 نيعو معلص هللا .ليسر نع اهانركذ ىتلا رابخالا هذه تننييب

 هقلخ لبق ضرالاو تاومسلا فلخ لجو زع هللا نأ هنع اهانركذ

 8 ملعا هللاو رمقلاو سمشلا لبقو ىلايللاو مايالاو نامزلا 5

 نامزلا ءانف ىغ ةنابالا ىف لوقلا

 هركذ ىلاعت هللا ريغ ىقبي ءىث ا نأو راهنلاو ليللاو

 منسم 0

 هلع رم لك 6 هركذ كلعت هللا ليق كلذ ذك ىلع ةلالدلاو

 هلا املا 3 عوج عت هليقو * مارك الأو لالجُلآ 0 جو ىَقبيَو نا

 00 زكا ناك ناذ ءهيجو الا كلاق دا ال

 امهقلخ ارون وأ ةملظ راهنلاو ليللا نا زعو لج لاق ابك ههجو

 هوانت ّلج ربخا ابيك ناللاه نايناذ امهْنأ كش الف هقلخ ئاصن

 تيب اهنأ كلذب ىنعي «تروك سمشلا اذا «وعو لج لاق امكو

 ىلا جان ال ام اذهو ةعاسلا مايق كنع 00 اهعووض بهذن

 ديحيتلا لهأ عيبج هب ءرارقالب نيدي ايم ناك ذأ هيف راثكالا ؛5

 ميق هركني امنأاو سوجْملاو ليجكالاو ةيروتلا لهأو مالسالا لها نم

 نع ةنابالا لصق بانللا اذهب دصقذ م دكيحيتلا لحأ ميغ نم

 اعلا عيمج ءانغب نورقم هانا هنع انركذ ىذلا كو هلوق ءاطخ

 لجو رع هللا نان نورقم, دحاولا ميدقلا ريغ ئقبي ال _ىتدح

 2) لكفرك 41 75 12 6) 1!ك02: ه5, 7و: عمو. 2 150128,

 75. 58. .4) 101. 81, 75. 1. 2 2 رقي امم 9 نورقي امر

 6 دارقالا (51©) ىيدب 6 ناك أذأ.



 ان

 كلذ ىف انلق“ ىتلا وكتنو ٠ ««ليل الو 2ننع نسمه الو كلقلا

 © ملعلا لما نم فلسلا لاق

 كلذ لاق نيم هركذ انيضح- نم ضعب ركذ

 نبأ نع ٍراَجَح ىقدح لق نيسكلا انس لق مساقلا ىتدح
 ةءىش لك رما لجو رع هللا ىضقي لق هنا دقفاج نع .ٍميَرِج

 رق ةنس فلا- ىصع :ىح لكلذك رت ةكتاللا لل ةنش انا

 هرادقم نك موي «لق !دبا كلذك رث اغلا ءىتش ّلك مما ىصقي

 نس فلا ةكتاللا أ ئضقي امل ليقيداف أ ميلا لك ؛ةذلس للا
 «دهاج ىع كلذ لك ءاش امك دامس اموي دامس ىلتو و 0

 هلق «َنوُدْعَت امم ةَنَس فّلأك كبر دنع اًمْيَي ناو + عت هلوقو لق

 معلص هللا لوسر نع درو ىذلا وكانيو «ءاوس وه وف

 هقلخ كعب رمقلاو سيشلا قلخ هلالج لج هللا ناب ربخل نم

 فلسلا نم ةعامج نع ربخل درو كلذ ريغ ءايشأو ضرالاو تاومسلا

 © ىلاق هنا

 15 انم كلذ لاق مع 66 ركذ

 نبأ نع نايغَس اس موا عوبا انت ىضانرلا ماشع وبا انطاول

 لاقف سابع نبأ نع دفاجم نع ىسوم نب نانيلس نع خيرج
 هللا لق لق* ”نيعئاَط اَميَنَأ اَنَلَق اًهرك وأ اَكيَط اينثأ صراللو اَهَل

 ىفققش ضرالل لقو ىموجكو ىرقو ىسمش ىلطأ تاومسلل لجو زرع ٠

 20 نب رشب انتدح >>« نيعئاط انينا انلاقف كرامث ىجرخأو كراهنا

 «) ١ 212ه: قدر جو. و. ة) 1ه ىفذلا. "٠ 2 ذكفس 22, 0800

 2) 101: 42,75: 26: ١ 2) 9 رت1 112
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 ناك زن الو سمش الو تناك دق انركذ ام ىوس امهيف امو ءامسلاو

 تيدح كلذكو راهن الو ليل الو ناك هلك كلذ نأ امملعم

 هللا قلخ لاق هنأ هنع ربخا هنال معلص هللا لوسر ىع ةريره ىأ

 نآف هللا ءاش نأ سمشلا رونلاب ىنعي ءاعبرالا موي رونلا
 نيب ام تاقيمل مسا وه امنا مويلا نأ تلعب دق لثت انل لاقد

 فلخ هللا نأ نآلا تيعز رق سمشلا بورغ ىلا رجفلا عولط

 ىلا ءانسألا فلخ هقالكلا لوألا نم مايأ دعي ىيقلاو سيمشلا

 اذهو رق الو سمش الو مايالب اهتيم»و تيقاوم تبث اهقلخ

 ليق اضعب هضعب ضقني مالك وهف هتاّمع ىلع ناعربب تأت مل نأ
 هب هاهم ىذلا مسالاب يسع كمان ةةيكاذ ام عب ةيلكلا َّ 10

 را مل لا 1 ا ددو هيمي كو تاكو

 كلانه ىشع الو ةركب الو ءاَيِشَحو ركب بيف مهقزر م مهلو © لجو

 ا ل دل ابك رخال سي الو اةرختالا ىف ليل ال ن راك ذا

 ةَتعَب ةعاسلا مهينأت ىتح هلم ةايرم 5 اورقك يذلا لاَ ٍ

 ةمايقلا موي هركذ ىلاعت 0 « ميقاع ب نع مهَينأَي 88

 ةيمستب كيرا امناو هيج دعب ليل ال اممي ناك ذا اميقع امبي

 نم مع فلا ةّدم ردق مقلاو سمشلا فلخ لبق امايأ ىمس ام

 لجأ روهش نم ارهش رشع انثا اهنم ماعلا ىتلا ايندلا ماوعأ

 رد ومقلاو سمشلا عطقب اهماياو اهناعاس ند ىلا :انيثنلا

 2 0000 اا ف اةبابعح 2 د ىمس امك كلغلا وم

 ©) 1501. 19, 75. 63. 2 65) ]ك065. 22, ال5. 54+



 لل

 وبأو © مالس نبأ ىنربخأ لاق فوع ند ناجولا دبع نبأ ةملس

 اركذو ةعجلا موي ىف ىتلا ةعاسلا معلص ىنلا ىع اركذف ةريره

 هللا أدب ىف ةعاس ىا ملعأ انأ مالس ىب هللا دبع لاقف اهلق هنأ

 نم ةعاس رخآ ىف غرفو دحالا موي ضرالاو تاومسلا قلخ ىف

 5 يقدح «ذعجلا موي نم ةعاس رخآ 2ىف ىهف ةعجلا موي

 نع بثاسلا نب ءاطع نع نامح آس حل اس لق «ىنقملا

 دللا لوسر لاقف دحالا موي ام معلص ىبنلل اولاق دوهيلا نأ ةمركع

 فلخ لاق نينتالف اولق ©اهسبكو ضرالا هيف هللا فلخ معلص

 !ذكو اذكو ءاملاو لابلل هيف فلخ لاق ءاتلتلاف اولا مدآ ديف

 !'لق سيمبل مويف اولاق تاوقالا لاق ءاعبرالا مويف اولاق هللا اش امو

 ليللا نيتعاس ىف هللا فلخ لاق ةعجلا مويف اولق تاوهسلا قلخ

 هللا لزثأف هللا ناحس لاق ةحارلا اوركذو تيبسلا اولاق مث راهنلاو

 ةتس ىف امهنيب امو ضرالاو تاومسلا انقلخ ىقلو ىلاعتو كرابت

 ايهانيور نآذللا ناربكل ناذه نينتندقف ««بوغل نم اًنسَم امو مايأ

 ؛5دللا قلخ دعب اقلخ ريقلاو :.سمشلا نأ معلص هللا ٍلوسر نع

 وسر نع اساس نبا ثيدح نأ كلذو هقلخ نم ةربتك ءايشأ

 ناك ناف ةعجلا موي رمقلاو سمشلا فلخ هللا ناب درو معلص هللأ

 ةكتالمللا ىوس امهيف امو ءامسلاو ضرالا تناك كقف كلذك كلذ

 الو هلك كلذ ناكو ممقلاو سمشلا هللا فلخ لبق ةقيلخت مدآو

 90 :مولعم تاءاسل مسا وه امنا راهنلاو ليللا ناك ذا راهن الو ليل

 ضرالا نأ اكحت ناك اذاو كلغفلا برد رمقلاو سمشلا عطق نم

 1 41 1١ث زر. اة: مماللا فنيفغفختب دللأ دبع حكلاو مدا. )©

  1ىنتملا نبا“ 2م اهبسكو | 26202



 ىف اَهَتاَوُقَأ اهيف ردقو اهيف د ا اهيف لعج 1

 سيمخلا موي فلخو لق «لأس نمل نيلئاسلل ةاوس مايأ العلك

 ىلا ةكئالملو رمقلاو سمشلاو موجنلا ةعجملا موي فلخو هياكل

 انيلكلا ©38 نم ةعاس لزآ١ ق ؛:فقلخ اهنم تتيقي- تاعاشس تنك

 ىلع <« ةفآلا ىقلا ةيناتلا ىقو توي نمو ىيك نم لاجالا تاءاسلا 5

 رماو ةتكل هنكسأو مدآ ةتلاتلا ىقو سانلا هب عفتني امم ءىت لك

 لعجو

 هع
 أ

 دوهيلا تلاق رث ةعاس رخآ ىف الهتم هجرخأو هل دوكسلاب سيلبا

 0 ع اون سرس لع ىلا ان لق ةيسعتاب اداب“ زق
 اديدش اًبضغ معلص ىبنلا بضغف سارتسا رث اولق تمفغأ

 مانأ ةتس ىف اننهتيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ كقلو .2 تلونغا

 ملا ل ا ا نو امشت" انو
 0 ل ا ا ل توردم نب رشب قوافل

 احلا دما ل لاش قديخا عيرج نيا لف اياجخ

 هريس أ نع 2ةملسا مآ كيما* عفار نيا هللا" ىبع نع ' نلاخأ نبأ

 موي ةبرتلا هللا قلخ لاقف ىديب معلص هللا لوسر فخأ لاق 4

 000 اعلا لس دلال ىو لابجلا اهيفا لكك كادسلا
 اهيف ثبو ءاعبرالا موي رونلا فلخو ءاتلتلا موي هوركملا فلخو

 رخآ ةعجلا موي نم رصعلا دعب مدآ قلخو سيمخلا موي باودلا

 ا! ان هيك دس نب هعاس رك ىف فلخ قْلَخ

 أس لاق عيوب نب هللأ دبع نب دمحم اقدح - < ليللا كا

 وبأ ىنتتدح لاق < ديز نبا دسك ىتلدح لاق* ناميلس نب لضفلا

 4) 889 لل: 175) لكم جةهزوا5. 37 5ع. )هع
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 ةايهقلاخل ناقلخ ابهنأو امهتودح ىلع ليلدو ةنابا كلذو

 وهو الا موي ال هنا ىلايللاو مايالل تودح ىلع اضيا ةلالحلا نمو

 نكي مل ام نا مولعن هدعب ناك موي لبقو هلبق ناك موي دعب
 نأ ىرخالاو ءاتدحتو اقلاخ هل نأو ىولخم ثدح' هنأ ناك مث

 5 لحأ نم ب راخ ىيخف ءيضالا نيني ام نك ا ل |

 كلذو نابكأ اهوا نان اعفش نكي تافارتو ا وأ عفش نيكدكلا

 اهلوا اذ ارو ناك ناؤ:.الواو نبيا اهل ناب لوقلا جمجحصت

 2!كتبا هل ناك امو الواو ءادتبا اهل نأ ىلع ليلد كلذو ىحاو

 تدقلخ يمل صحتس نص ا

 0 لبق فلخ لجو رع هللا ناك له ىف وقلأ

 وبيلا نم "كيف يع ايس ناجنلاو لشللاو [نرامرلا ل
 نأو راهنلاو لبيللا تاس و بم امنا نامزلا ناانلق لق

 كلذ ناك اذاذ كلفلا تاجرد ىنقلاو سمشلا عطق ى امنأ تاءاسلا

 ىب دانق انتّدح ام معلص هللا .لوسر نع ءاكتكت ناكو كلذك

 و نع (لاقبلا :يعس نأ ىع شايع نيا خيريا اسد لت |

 نأ تيد رئاس .ىف تأرقو نانع .لق سابع نيا نع ةمركج

 ضرالاو تاوهسلا فقلخ نع هتلأسف معلص ىنلا تنتا ٍدوهيلا

 موي لابلل فاخو نينثالاو دحالا موي ضرالا هللا فلخ لاقف

 ءاملاو رجشلا ءاعبرالا موي فلخو 4 عفانم نم نهيف امو ءاتلثلا

 هد ىنّلاب نورفكتل 'مكنتأ < لاق ةعبرا هذهف باولو نارعلاو نئتادملاو

 «نيلعلا بر قلت اذادثأ مل نولعْجتو نامي ىف َضرألا فَلَخ

 ه) ةرحم0ه5ز5 مدع. لعدجاتس ؟'أر 1. 14 (نيب لقف) ةءوانتأانت»“ 0) 5ع 08
 © ع«( طز "1م ءاثالثلا موي . . . امو راجع الأو لابخلا ) 1202. 43, 88. 8-1.
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 ل لا ل لوقا

 راهنلاو ليللا تاءاسل مسا وه امنا نامزلا نأ لبق انللق ىق

 ىف رمقلاو سمشلا ىوج نم ريداقم قب .امنأ راهنلاو ليللا تاداسو
 58 م ٍخّلِسَن دلل ل ةيآو 201 و رع دالا لق امك كلفلا»

 ريدقت كلذ اهل رقتسمل ىرِجحَت 121101 «نوملظم م اذا راهنلا

 «ميدقلأ نوجا قاع 00 َلزانم هانردق مَقْلاَو «ميلَعُلآ ريا

 لك ٍراَهَتلأ قباس ليلا الو رمقلا كرت 3 اهل ىغبني سمشلا ال

 ليللا تاحإس نم و ام 0 ناك 1ذاف 2-0 كتلق يف

 لُيللاو ثّدحن نامزلا نا امولعم نيقيب 7 كلفلا تاجرد

 درفت ىذلا لجو زرع هللا كلذ ثدح ناو ناتدحن راهنلاو

 قلخ ىخذلآ وفو 8 هلالج لج 0 00 هقلخ عيبمج ثادحاب

 لهج نمو « نوكبسي كلف 5 لك َرمَقْلأو سمّشلاو راهنلاو ليَ

 ليللا لاوحا فالتخا لي ىل هنا هللا قلخ نم كلذ ثودح ؛5

 نأو ةملظو داوسب ليللا وهو فلخل ىلع دري ايهدحا ناب راهنلاو

 هتيلظو ليللا داوسل زسّنو ءايضو رونب يلع دري امهنم رخآلا

 عم اههيعامنجا لاك نم ناكو ل1ك كلذ ناك !ناف راهنلا وىعغو

 امولعم ناك دحأو ءوج ىف لدلحأو نتنفو ىف امهلاوحأ فالتخا

 انو انهن تالا: لبق ن راك امهدحا نوكي ن 1 انيقي 0

 «هدعب كش ال ناك ايهنم رخآلا نان هيحاص لبق امهنم ناك

 2) 1207, 36و 75. 41-37. .6) 1201. 21و 75.0 4



 ب

 نأ نوعليو هنورظتني ىذلا نأ بسحافن هنقوو هجورخ مهعزب

 معلص هللا ٍلوسر هفصو ىذلا لاجدلا وه ةتّيثم ةيروتلا ىف هتفص

 دبع وه كلذ ناك ناذ* دوهيلا هعابتافغماع نا هل ركذو هنمال

 نافذ سوجملا امو 2« دوهيلا لسن نم وهف «داّيص نب هللا
 ةىلأا تامويج كلم نردل نم نامزلا ةذم رذق نا نوعزي

 ةنس ةثامو ءةنس فقالا ةنلث ,معلتك انييبك ةدحف كبح

 قوف فرعي ابسن كلذ عم نوركذي ال و ©ةنس نوتلتو عسنو

 ىلعو مّلسو هيلع هللا ىلص رشبلا وبا مدآ هنأ نوعزيو ترمويج

 نوفلتخ هرما ىف دعب رابخالا لعأ رث هلسرو هللا ءايبنا عيمج

 نب رماج وه ماما هناو ةعبسلا ميلقالا كلم نأ دعب مداب

 -_ 2 5 3 - 5 : : ا
 ابدح هبلعو امزالم منمدخو أرب مع سوني ناك حوذن نب ثنفاب

 ٍلوطب هل هتمدخو هب هرب نم كلذل هتيرذلو هل هللا اءدف اقيغش

 لاصتاو ر/مهاياو هأوان نم ىلع رضنلاو* دالبلا ىف نيكمتلاو معلا

 ه5 ىطعأف هيف هل بيجساف مُهلو هل هماودو هتيرذلو هل كلبا

 هذلو ىفو هيف كّلملا لزي رثو سرفلا وبا وهف هدلوو كلذ ترهويج

 ءاش نا ركذنسو كلذ ريغ لثاق نمو «هكلم ىلع مثايأ مالسالا
 ع

 خيران انركذ ىلا انيهتنأ اذا هيف يوقلا نم انيلا ىهشنا ام هللا

 ©) "12 ككاص: 2)/ 133 2) 2م فلا 0) (03

 جططتسع ةعوتماتسكانت انكولانع 20 م. 11, 1. 6 مهقلاخ وه هدصاقن؛ 2.

 ء) 08 اهنلور ( امنأ هنأ. رك لص ( 1ع. م) © ع6 2 باسناو
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 لآ

 ةتس كلذو ةرخآلا مايا نم مايا ةتس اهعيمج نا كلذب اميلعم

 |0000 دلل 1 دبس نأ دوييبلا مهرك تقي ٠١ ٠ عدس فلآ
 مدآ هللا قلخ ندل نم اهيف نيب ءامم ةيروتلا ىف ام ىلع

 ةكيرأ ميلا مهيحيا ىف ىلا 2 ةيزؤتلا كلذو ةرجهلا : سقو ىلا

 أوركذ :كقو ةنس نوعبراو ناتنتاو ةنس ةئامتسو ظنس فالآو

 مدآ كهع نم هوم ىبن ىبنو لجر لجر ةدالوب كلذ ليصفت

 هللا ءاش نأ كلذ هليصفت ركذأسو معاص كيد انيبن ةرجام ىلأ

 معريغو بتكلا لحأ ءاملع نم هلصف نمم مهييغ ليصفتو

 ءاش أ هيلا تيهتنا اذا سانلا رابخاو ريسلاب ملعلا لما نم

 هتعذأ ىذلا نأ معزت اهناف ىراصنلا نم ةينانويلا امأو ««هللا

 001 ردع كلارقل نم يحسصلا ناو وقاب كلذا ىمل'دوهبلا
 ديت“ انيبن ةرجاه تقو ىلا مدآ هللا قلخ ندل نم ايندلا

 مهيديا ىف ك ىتلا ةيروتلا 44 مهدنع ام ءقايس ىلع* معّلص

 «رهشاو ةنس نوعستو ناتنثاو ةنس ةثاعستو ةنس فالآ ةسمخ

 كلم كلمو ىبن ىبن ةدالوب كلذ نم دوعذأ ام ليصفت اوركذو 15

 نوهيلأ نا اويعزو معلص هللا لوسر ةرجاه ىلأ مدآ دهع نم هتاثوو

 « ىراصنلا ٍخيِيِرَأَتو مهخجرأت نيب ام نس ددع نم اوصقن ام اوصقن امنا

 تقوو هتفص تناك ذأ مع ميرم نب ىسيع ةوبنل هنم اعفد

 انل تقو ىلا "تقولا ثآي رث اولاقو ةيرونلا ىف ةتبثم  هتعبم

 ت) 97 2 امو معو معه نيب (نقي 2 وه 6) © نا كلذو

 ةيرنللو 2 ةيريتلا ىف كلذو. 2) 02. 08 2. ©4) 02, 2 نم.

 ©) 12, 2 دوهيلا»

 كده يه ةتسمشتب
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 نع امهنم رخآلاو سابع نبا نع ايهدحا نيّذلا نامزلا عيبج

 لوسر نع ةدراولا رابخالا هيلع تلد امب امههبشاو باوصلاب بعك

 ةعيج ايندلا لاق هنا هنع انيور ىذلا -سابع ىبا لوق معلص هللا

 ناكو كلذك كلذ ناك ذاو ةنس فالآ ةعبس ةرخآلا عمج نم

 5 كلذ نم قابلا نع ربخا .هنأ انضم ىتج لوك ور

 كلذ ناك ذأ ماع ةثامسيخ كلذو موي فصن هنا هنايح ىف

 ماع فلا اهنم دحاولا مويلا ردق ىذلا مايالا نم ممي فصن

 ام معلص ىبنلا وق تنقو ىلا ايندلا نم ىضاملا نا اميلعم ناك

 هس فالآ :ةكع ودق ناكو تع ىشحلا» ةيلعك نأ ىع 0

 0 © ملعأ هللاو هنم ابيرقو كلذ نم اوحن وا ةنس ةثامديخو

 اهلرأ أديم ؛نم ايتحلا,ىامرا هحم ردك رابلت ضكلا ل

 لوقلا .نم :اندتغ كلذ ىف ليك ام..كتنثا_ نم اهريخا ئيتنم لإ

 ٍلوسر نع ىور دقو «كلذ.ةكع ىلع اهانيب ىلا ةلادلا دعاوشلل

 هس اهلك ايبنحلا نأ لق نم لق هع ىلع لدي بخ مغلص هللا
 اةام كلذو هريغ ىلا هب لوقلا ءدعت ل هدنس اجكع ناك ول ةنس فالآ

 دبع نب ديصلا دبع امد لاق زازقلا نانس ىب كيح هب ىنثدح

 نأ ةربرغ ىف نع جلاص نأ نع مص نع 8 نابر اسد ثراولا
 سدس اهنم مويلا امع نونايت بقكلا لق معلص هللا ٍلنوسر

 كلذو ةنس فالآ ةتتس اهلك ايندلا نا مبكل اذه ىف نيبف ايندلا

 هةنس فلا هرادقم ناك ذأ ةرخآلا مايا نم وه ىذلا مويلا نا*

 ناك ايندلا سدس كلذ نم دحاولا مويلأ ناكو ايندلا ىنس نم

 26) 2 لعي ثم )2 نايزو 02 نابأ.



 غم

 ةيانسلا مضو عيا اناراو  ىئربطلا لاق !ذكع ةعاسلاو انا, “تدج

 امهمضو ىطسملاو ةبابسلا هيعبصاب ديزي راشا انل* لاقو ىطسولاو

 6 سفن وأ ةعاسلا سفن ىف هذه هذه نقبس امك اهنقبس © لاقو

 بورغ هرخآو رجفلا عولط هلوا مويلا ناك ذا ميلعف «ةعاسلا

 هدأ لكك دعا كتير اناا معلص انين "نع اكتم اكو :سييشللا ذ

 الا اهنم ىضم اميخ ايندلا نم ىقب ام -.صعلا ىَّلص ام دعب لاق

 انأ تشثعب هباككال لق هنأو هنم ىضم اميف اذه مكموي 7نم ىقب امك

 نم هذه ردقب اهتقبس ىطسولاو ةبابسلا نيب عمجو نيتاهك ةعاسلاو

 تاقوأ طسوأ نيب ام ردق ناكو ةبابسلا نم ىطسولا ىنعي هذه

 انآ ىرحتلا ىلع هيلثم ءىش لك لظ راص اذا كلذو رصعلا ةولص 0

 كلذكو اليلق صقني وأ اليلق ديزي مويلا عبس فصن ردق نوكي
 ا لوا ل وكي رامار ةياتنسلاو < ىطسولا نيب اما لبصت
 دجأ ىنتدح ام معلص هللا ٍلوسر نع كلذ عم اككت ناكو هنم

 بهو نب هللا ىبع ىمع ىنتدح لق بقو نب ناجرلا دبع نبا
 نب ريبج نب ناجرلا دبع نع علاص نب ةيواعم ىنتتح لقد

 ةكإ 22 90 ه7

 ىنشحكلا ةبلعت ابأ عمس هنأ ريغن نب ريبج هيبأ نع ميفن

 رجعي نل لق معلص هللا لوسر نأ لوقي معلص ىبنلا بحاص
 نأ كلذ ىبنلا ٍلوق ىنعم ناكو موي فصن نم ةمالا هذه هللا

 فلا هرادقم ىذلا موي فصن نم ةمالا اذه هللا وجعي نل

 ةّدم ردق غلبم ىف تركذ نيّذلا نيّنوقلا لوأ نا اًنْيِب ناك ةنسد

 2) 02. 2, انأ دهمان © ءهمزتات مأاتتتر, 32 10166 1عععج0لاتت3 اذك 2

7( 1116 126101600)-2- 2 62 95: 
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 نع رئاس وبا ىنتتح لاق لالب ىب ناميلس امد لق كلاخ آند لاق

 |ذكه ةعاسلاو انآ تتعب معلص هللا لوسر لاق لق دعس نب لهس

 نبا ىتدح «ماهبالا ىلت ىتلاو ئطسولا هيعبصأ نيب نرقو

 نب دي ا لق ميرم ىنا ىبا انش لق 2 ىقربلا ميحولا ىبنع

 5و هللا لوسر لاق. لاق كاعس نب لهس نع مزاح بأ ىنتلدح لاق رفعج

 وبا انتدح ««هيعبصا نيب عمجو نيتاهك ةعاسلاو انا تتعب معلص

 كن لوقي معاص هللا لويسر 0 لاك حبببأ قع هجن نب هللا

 نيج ىفرخ «ىنقيستل تداك نا اعيمج ةعاسلاو انا

 .ىنتدح لاق نامورلا دبع نب ىبك آمب لاق جايه نب رع نبا

 قع مزاج قنا نب نسبت ىع ىلاج نع جميعا ني دعح
 ىف تعب لق هنأ معلص ىنلا نع ىرهغلا داذش نب دروتسملا

 ةياسملا :يعيضالا هقذدح ننعهأ تقي اك يعمل ةعاسلا ل

 حا يددخ «ايهعيجو هللا دبع وبأ انل فصوو ىطسملاو

 5 نع ىديعسملا 00 صن وبأ اليف ا بيبح نب نيف نبأ

 لاق. .لفق م ةريبج. نا .نع ىبعشلا نع دلاخ .ىنا نب ليمعاملا

 هيعبصاب راشاو نيتاهك ةعاسلا عم نشثعب معلكلص هللا لوسر

 نب ميغ انتدح «هذه ىلع هذه لضفك ةبابسلاو ىطسولا

 ىنا نع فيع نب ليبش نع ليعامسا ان لاق كيزي آل لاق رصتنملا

 50 لوقي معلص هللا لوسر" انعم 5 ألاق راصنالا نم حايشأ نع ةريبج

 «) 12 قربلا ىلعالا لبع ىبأ. م) 11 هذهل, هذه نم

 هه 2 ربيبجب 1 هرببحح.
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 ديبأ نع ناميلس نب © رمتعم ا امد لاق نكعألا !تتع نى نعي

 لاق هنا معلص دءللا لوسر نع سنا ثلح .لدبعم ىنتدح لاق

 مدح «ا١ذكه 0 اب لاقو نيتاهك ةعاسلاو انأ 00 :

 نيتاهك ةعاسلاو .انأ تتعب معلص هللا ليسر لق لق سنا نعد

 «ىطسولاو ةبابسلاب بهو راشاو ىسوم وبا لاق ىلسولاو ةبابسلا

 هللا لوسر لاق لاق سنا نع ةدانقو حاينلا وأ نع ةبعش كي

 ىنتدح ا“ هيعبصأ نيب نرقفو نيناهك ةعاسلاو انا 5 معلص

 أسس ناميلس نب ليضفلا اس لق عيوب نب هللا دبع نب نيحص م

 لاق معلص هللا لوسر .تيأر لق ىعس ىب لهس اس لاق مزاح وبا

 ةعاسلاو انأ تقثعب ماهبالا ىلت ىتلاو ىطسولا اذكه هيعبصإب

 ةرمض وبأ امد لاق ئمدألا ديزي نب نيك انوح « نينتاهك

 هللا وسر نأ ىدعاسلا كعس نب لهس نسع مزاسحح يأ ندع

 1 1 ني مضو نيناهك ةخعاسلاو 000 لاق معلسص 15

 اجي ىسرفك الآ ذعاسلا لتمو ىلقم ام لو ماهبالا ىلت ىتلاو

 000 ا زر لتلك قرادعلسلا لقمع ام'/لاقا] رق

 «كأذ انا كأذ انأ متين ويلا هبوتب مالا يش 3 ىشخ املف

 شع ملم هلا لس لف ل دعس نبا لهس نع مزاحح ىأ 0

 بيرك وبأ 0 ا« ديعيضا ن مد عمجو نيتاهك ةعاسلاو أنا

 2) 51غ 00 آد, 111221 رمتعم. 65) 8 فقحليب



 ا

 اند لق تدحج دانك نقم 'لاق اةيقلع انها للتا هدا نك ا

 نيتاهك ةعاسلاو انآ تتعب معلص هللا ٍلوسر لاق لق كلام نب سنا

 ىلع اممهادحا لضفك هصصق ىف لوقي ةدانق تعبمس ةبعسش لاق

 انثدح «ةدانق هلق وأ سنا نع هركّذا ىردا ال لق ىرخالا

 5نع ةبعش امد لق ليِمْش نب رضنلا اس لق ملسا نسب دالخ

 انأ تشثعب معلص هللا لوسر لاق لق كلام نب سنا اس لاق ةداتق

 ديزي آس لق ىسوم نب ساج انثدح >2««نيتاهك ةعاسلاو

 معلص ىبنلا نع كلام نب سنا نع ةداتق نع ةبعش امد لاق

 انثدح «ةبابسلاو ىطسولاب راشاو هثيدح ىف دازو هلم
 ؛0 نع ديوس نب بويا اس لاق مكلل دبع نب هللا بع نب لمح

 كلام نب سنا مدق لاق هللا كيبع نب ليعامسا اس لق ىازوالا

 ٍلوسر تععمس !ذ ام كيلولا هل لاقف 'كلمل دبع نب كيلولا قلع

 لوقي معلص هللا ٍلوسر تنعمس لاق ةعاسلا هب ركذي معلص هللا

 نب ساّبعلا ىنتخحح >> ««هيعبصاب راشاو نيتاهك ةعاسلا متنا
 ؛5 نب ليعامسا ىنتدح لق جعازوالا اس لق ىا ىربخا لق دكيلولا

 كلما دبع نب كيلولا ىلع كلام نب سنا مدق لاق هللا ديبع

 ةعاسلا هب ركذي معلص هللا لوسر تععمس اذ ام ديلولا هل لاقف

 «ه« نيتك ةعاسلاو متنا لوقي معلص هللا لوسر تيعمس' لاق
 ةملس نا" ىب وريع انه لاق 8 ئقربلا 'ميخرلاا ىبع نبا يكفل

 وم سنا مدق لاق هللا ىيبع نب ليعامسأ ىنتتدح لاق جازوالا نع

 م «هلثم ركذف كلملا دبع نب ديلولا ىلع كلام نبأ
 ئ

 ©4) 2 ريتك, 0 12 (ءالااذ نيناهكو 12 12315. نينكر 15 نينهك.

 م) "لص ىوسلا 5. م»



٠ 

 نم ىقب ابك الا اهنم ىضم امي مكاينذد نم ىقب ام هديب

 «نيسيلا آلا سمشلا نم © نورت امو هنم ىضم ابيف اذه مكموي

 نأ نع ديز نب ىلع نع ةنيّيع نبأ اس لق عيكو نبأ انتدح
 امنأ سمشلا بورغ دنع معلص ىبنلا لاق ديعس نأ نع ةرمضن

 اميف اذه مكموي ةيقبك اهنم ىضم اميف ايندلا نم ىقب ام لثم

 الق جافرلا ماشه وباو ىرسلا نب دانه انثكدح 2«هنم ىضم

 نأ نع ملاص ىنأ نع نيصح ئأ نع شايع نب ركب وبا امد
 راشاو نيتاهك ةعاسلاو تثعب معّلص هللا ٍلوسر لق لق ةرْيرش

 01 بيحان لقا يبيك وبا .انكدح ؛«« ىطسولاو ةبابسلاب

 نع ةريره نأ نع ملاص أ نع نيصح لأ نع ركب نأ نع مذآ 0

 وباو صوحالا وبا آس لاق دانه انتدح كدوختنا ىشلا

 ةرْيَس نب رباج نع 8 ىلاولا كلاخ ىنأ نع شمالا نع ةيواعم
 انثدح «نيتاهك ةعاسلاو انأ تيثعب معلص هللا لوسر لق لق

 نلاخ ىإ نع شعألا نع ىلع نب ماتع اسس لات ءربتبك بأ
 ميع

08 

 هللا لوسر ىيبصأ ىأ رظنا ىنأك لاق ةرمس نب رباج ىع ىبلاولأ 5

 ةعاسلاو انا تعب لوقي ومو اهيلت ىتلاو ةحبسلاب راشاو معلص

 نب ىبيكج ىنتدح لق كيج نبا انتدح «هذه نم هذيك

 ةرمس ىب مباج نع ىلاولا دلاخ نأ ىع 7 لق مضأو

 نيب عمجو نيتاهك ةعاسلا نم تتعب معلص هللا ٍليسر لق لآق

 اك 6 تلا قبار انتدح «ىطسولاو ةبابسلا هيعبصا هم

 2) كد نورب امو © نورت مكو 651: ١ 2) 6000. 1ع ةئراتطلا 5

 عا 25 لولا (١ ركب» ةرناك1 6 13ع, رطقر 60 13,



0 

 ىعح.نراولا: رمش دعت بقدم ل

 نب لغو راشب نب نلمح هب انكذح :امأ كلذو معلض هللا ' لوسر
 نع زانيد (ني'اللا نبع نا (ننايفش كل ”قصوم اين هلق ]| |

 ناك نم لجا ىف مكلجلا ٍلوقي معلص هللا لوسر تعمس لاق ربع ىبا

 نبأ انثدح «سمشلا برغم ىلا رصعلا ةولص نم. مكلبق

 نع عفان نع قاكنا نب ديحم ىنتدح لاق ةملس اس لق دي

 نم لجأ ىف مكلجا امنأ الا لوقي معاض ئنلا تغمس لق ريع ىِبأ

 «سمشلا برغم ىلا رصعلا ةولص نيب ايك ممالا نم الخ

 تخا ىب ينخر نب رامع قكدح لق ةفيغ ني نسل انكلتحا

 «٠ ةريغم نع ميّلس نأ نب ثيل نع ناظقيلا وبا قروثلا نايفس
 ىقب ام معلص هللا لوسر لاق لاق رع نِب هللا دبع نع ميكح نبأ

 «رصعلا تيلص اذا سمشلا رادقمك الا ايندلا نم ىتمال

 لق ىكيرش اس لاق ميعن وبا اس لق فيع نب لمح ىكثدح

 اسولج انك لق رع 'ئبا نع ماتم نع ليفك ىب ةيلس تعمل

 ,ةلاقف رصعلا دعب ناعقيعق ىلع ةعفترم سمشلاو معلص ىنلا كنع

 اميف راهنلا اذه نم ىقب امك الا ىضم نم رابعا ىف مكراعا ام

 نبأ "لاق ىتلا ' قب ديو” رانشب نبا انكدخ «هنم ىضم

 فلخ انثذدح ىنثملا نبا لقو ىسوم نب فلخ ىكثلدح راشب

 نا كلام نب سنا ىع ةدانق نع ىنأ ىتدح لق ىسوم نىبا

 هر نأ" سمشلا تداك كقو اموي هباكتأ بطخ معماص هللا لوسسر

 نمحنأ سفن ىذلاو لك ريسوا فش الا اهته ىلع ١ ا
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 ليبللا تاءاس نم تركذ امل مسا نامزلاف انامز اًنَمَر هلوقب ديري

 © تفصوو تنيب ام ىلع راهنلاو

 نامؤلا عيمج ردق مك ىف لوقلا
 هرخآآ ىلإ .هلوأو هتاهننا ىلا .هثادتبا نم

 ردق هضعب لاقف كلذ ىف ملعلا لها نم انلبق فلسلا فلتخا ة

 كلذ لاق نم ركذ

 نب نيج اس لك عضاو ىب ىيعا انت لذإ نيج نبا انتدح

 لق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع دايح نع بوقعي
 ةتس ىضم دقف ةنس فالآ ةعبس ةرخآلا عمج نم ةعبج ايندلا

 ةاهل سيل نينس نوثم اهيلع نينأيلو ةنس هوئمو ةنس فالآ

 © نس .فآلا تش < ككذ عيمج ردق نورخأ اولاقو ««دحوم

 كتنذأ لاق نم“ كف

 نع نايفس نع ماشع نب ةيواعم اس لق ماشه وبا انثدح

 تدلل قالا كس ايتحلا تعك لاق لاق ملاص قنا ىلع شعالا ؛5

 00 ]فاما اني لك ىكسع نب لهس نب نيح انكرح
 ابو عمس هنأ لقعم نب كيصلا دبع ىنثاح لق ميركلا دبع

 ىنأ ةنس ةتايتسو ةنس فالآ ةسمخ ايندلا نم الخ دق لوقي

 بهول انلق ءايبنالاو كولملا نم هيف ناك ام اهنم نامز لك فرعال

 رفعج وىبأ لاق كنس كلا ةناس لاق ايندلا مك ةدئم نبأ 20

 ه) آه نيتيامو.. 45) 2 اهيلع. هء) 8:36ءعلعص13 9ت. 2,



 نيلقانلا لقنو ىنيربخملا ر ابخاب الا مهنامزر كردي رو هدهاشي م

 قناتك ىف نوكي :اذ :شوفنلا 55 طابنتسالاو لوقعلاب يارختسالا نود

 وأ هثرق هركنتسي اهم نيضاملا ضعب نع .هانوكذ مبسخ نم اذه

 الو ةذكصلا ىف اهجو هل فرعي رث هنأ. لجأ نم هعماس هعنشتسي

 ,نم' قأ ماو انلبق نخ: 6 كلذ, ىف:تويارفا دنا: ملعيلف ةقيقلل ق. ىعم

 ىذا. ام زق, . قصب هل والانتماء ناو ةاكيلا ديلكس ١ ل

 © انيلا

 وه ام نامزلا ىف ٍلوقلا

 نم ليوطلل كلذ لاقي دقو راهنلاو ليللا تاءاس وه نامولاف لاق

 0 اجمل َنامز كيتا لوقت* برعلاو اهنم ييصق-لاو ةّدملا

 كتيتا لوقتو ريما راك نأ هب ىنغت ريم !بدحسش 6 نهرو

 0 كتيتا اضِيل كتم مارصلا .:تقو : هب. ىنعت 0 نطل 0
0 

 25 7 قاوتلا هنم 0-0 نر قالخأ ىصيقو ءانشلا ءاج

 0 هنم ةعطق لك 00 كلذب ديرب قالخأ يفق لعجت

 وق نس نامزلل مهلوق نمو* كلذ وحكاو بسابس ضرأ نلقي امك

 مىنقّدلا نيوط ر/دانملا «فيفع قارعلاب اَنَمَر ا فكملكو

 «) 2: كلذ, نمر 1م كلذ. 3)) 0 نامزو٠ هي

 قاونلا. 420 أريمأ ه) 15 فيفخ. مخ حافملا. ى) ع

 ء«ماج]. 2 نعتلار 6 نغخلا» لح نغتلا.



 يمنا كولملأ خدر ان نم انوكذ امل لب كلذل جاجتحالا كصق اذه

 7 5 تاكا 27 كا وبس ضعبو نيغلاسلا ءافلشل

 ءاش نأ هلك كلذ رخآ عبتم انا رث خراصعا ىف ثادحالا نمو

 مهئامعاو معلص نيج انيبن ةباكح كذ ةوقو نوعب هنم كياو هللا

 ناسنا لك ةنافو تقوو مرامعا غلابمو © مهباسنا غلابمو* مانكو

 ناك نم ركذ مهعبتم رث هتافو هب تنناك ىذلا عضوماو مهنم

 كثازو كلذك مهل فلخل نم 1 ناك نم ركذ مهب قح هسا

 هرابخا تلقنو هتياور مهنم تدجح نمع ةنابالل عربما ىف
 فعضو هلقن مهنم: نفو نمو هرابخأ تذبنو  هتياور مهنم. تدضفر

 ةلعلاو هرب مهنم ذبن نم 0 هلجأ نم ىذلا ببسلاو هربخ

 لجو رع هللا لاو. ةهلقن هنم نو نم نمو اهلجا :نم* ىتلا

 امل فيفونلاو 0 ديونأو عهدلدصتقأ ام 7-0 نوسعلا 8 بغار انأ 5

 هيبن لمح ىلع هللا ىلصو ةوقلاو لودْلد ىلو هنا هيغباو هسمئنلا

 نأ اذع انباتك ىف رطانلا ملعيلو «ابيلست ملسو 'هلآو

 همنأر نأ تاطرش امم هيف هركذ ترضحا ام لك ىف ئدامتعا

 ىتلا راثآلاو هيف اعركاذ انا ىتلا رابخالا نم تيور ام ىلع وه امنأ

 طبنتسأو لوقعلا يح كردأ ام نود هيف اهتاور ىلا اهدنسم 'اناوو

 نم ناك امب ملعلا ناك ذا هنم ليلقلا ريسيلا الا سوفنلا ركفب

 نم ىلا لصاو ريغ نيتداخل ءابنا نم ناك وه امو نّيضام لا رابخا

 ت) 05 11. 0)2 12 12عب



 ه

 ةاضر نم دب امل تةيفوتلا هلا كلل هطخس نم باقي لع

 '؛ 8 هنابكاو

 نم نامز لك كولم نم اذه قناتك ىف ركاذ اناو مفعج وبا لآق

 نم ©مهمايق لاح ىلأ هقلخ َْقْلَخ هلالج لج انبر ءادتبا

 ةدعن ركشف هعنو هثالاب عت هللا هأدتبا ىمم هربخ انيلا ىهتنا

 ىلا هدازف فلختسم ةفيلخ وأ طّلسم كلم وأ لّسرم هل ٍلوسر نم

 هيلع هب لضفت ام ىلاو اعن لجاعلا ىف هعن نم هب هأدتبا ام
 رفك نمو ارْخَُذ هدنع هل هلعجو مهنم هل كلذ محا نمو الضف

 رفك نمو هيقن هل لبكاعو هعن نم هب هأدتبا ام هبلسف هعن مهنم

 ؛0انورقم هكالحضو هناثو نيح ىلا هيلع دب معنا اب هعنف هعن مهنم

 لّمجو هثاعن ركذب اذه ىناتك ىف مهنم هركاذ انا نم لك وكذ
 ى ءاصقتسالا نادت فايز «ديتك تالا مضر ىلا

 غلبم كلذ عم ىركذ عم بنللا هب لوطتو معلا هنع رصقي كلذ

 انب ههدقت ام كلذ مامأ ىميدقت دعب هلجا نيحو هلكا ةّدم

 ؛5مكو وه ام نامؤلا نع نايبلا نم ىجحا هلبق هب ءادتبالاو ىلوأ

 هللا فلخ لبق ناك لهو هرخآ ءاهتناو هلو ءادتباو هعيبج ردق

 هجو ريغ ءىش هثانف دعب لكو ناف وم لهو هريغ ءىش هايا عن

 اا ةمللا نسر نيف ال ىلا همكذ ىلاعت قالخل 0 مبسملا

 هللا قلخ ءادتبا ناك فيكو هثاضقناو هئانف دعب نثاك وه امو

 20 هللا الأ ميدق 2 نا ىلع ةلالدلاو هوانف نوكي افيكو هايا عن

 امو امهنيب امو ضرالاو تاوهسلا كلم هل ىذلا راهقلا دحاولا

 ) © جرايق 7 1ه مهئاهتنا. 4 © قالخأ عيمسلا ريغ, 2 120.2
 ريغ 516 20 اهو.



 قس « لجو زع لاق امك 00 9نويد لح ناخو عاضورسف

 ىنلا م 8 لاقو «عحْلأو سانلل تيقاوُم ىف لق :لمألا نع

 0 ساما سا

 نينسلا َدَّدَع اويلعتل لزاتم : هردقوأ أرون رمقلاو ةايض يلا

 مقل تايآلا لقي فقحلاب الا كدذ هلآ نيك 900
3-0 

 تاوُمسلآ ْئ هللا قلخ امو راما ليللا فالتخأ 0 نأ مر

 الئصفتو هقلخ ىلع كلذ لك حنه اماعنأ ( َنوِقتي موق تاّيل صضرألاو

 هقلخ نم هيلع اهعنا ىتلا هيتن ىلع هركشف الولحنو يلع هب هنم

 كالا آب لع ,هيداياو ةثالا نم. غنم اريك .دارف ميظع : قلخ

 داك َنأَو «هلوقب هلالج لج مدعو امك هلوطو هلضف نم هب
 هدوء - 5 025606 5

 يدش ىباَذَع ن : | مئرفك نّثَّلو مكَنَليِرَأل 57 نتن مكبر 0

 ر/روغلاو ماينذ لجاع ىف مدأز 6 ىلا ةدابو لأ © نيب هل مم عمجو

 رخو . هترخآ لجأ ىف ميعنلا تانج ىف دولخلو ميقلا ميعنلاب

 رفكو ةاسلا 1 موب يلع هتمارك هنم أريفوت بلع 08

 ام / خبلسف دأوس أوديعو دعالا اودكححجغ ميظع عانم قلخ كين 5

 3ق ةكلهنلا ةمقنلا مهب لخاو ناسحالاو لضفلا نم هب عدنا

 مهنم اريثك عتمو لجالا ىف ةيزخملا ةيوقعلا مهل خذو لجاعلا

 ةرازدأ مهيلع هنم أ ميقوشو مهل كغم اجاردنسأ مهنابح مايأ ميني

 نم هللاب نوعن مهل لعا دق ام لجالا ىف هتبوقع نم اوقكتسيل

 تك كه 2 زك 1358 | )١7 1ك01: :2هز 75:15 و6. , :6) 1501. 514و

 00011 نإ لك 620 2 نمر 12 قرا (ن ءمرصتم1ع:١ ى4), © صقر

 20160 0 10 زوفلاب. ى) 5ءوو. 15011 34 لحاو 11012-

 ضتكأ ديان © ط, “1ص 1ةع. )1ع فدز., ت00.... (13)... هاوس

 ام مهنم ز 9 ع ةرا 10



 مهن

 هدوجو ةلضف لحجاعلا 8 0 معف نامزالأو ا قلاخ ىنال

 لوقعب مهصخو ةدفاو اراصباو اعامسا هل. لعجت هلوطو همرك لمشو

 عفانملا اهب نوفرعيو لطابلاو فقل نيب ةزييمتلا اهب نيلقعي

 ةاجاجف اًلبس اهنم اوكلسيل .اًضاسب ضرالا مهل لعجو راضملاو
 «ر اردالاب ثيغلا اهنم هل لوناو لق امك اظوفح افقس ءامسلاو

 نايقاعتي راهنلا سمشو ليللا ىف هل ىرجاو رادقم اب قازرالاو

 «فلاخو اشاعم راهنلاو اسابل ليللا 8 لع نيبئاد عاصم

 ةيآ احف راهنلا سمشو ليللا رق نيب الوطتو ٍغيلع هنم انم

 10 2221101 هلالج لج لاق امك امك ًةرصبم راهنلا خبأ لعجتو «لمللا

 انلعجو ليللآ يأ ًنوكَمف نيتيآ راهنلاو ٌلْبْلْلا انلستحَي يامر
 ن 2 تح ب هن

 نينسلا دّدَع اوملعَتْلو مكبر نم الصف اوغَتبَتل ةرصبم راهنلا هيا

 ملعلا ذل كلذب / اولصيل ةليَِصْعَك 2 ءىتن لك تاي

 روهشلاو راهنلاو ليللا تاءاس ىف هيلع اهضرف ىتلا «8ضورف تاقواب
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 هلأ الا نأ قيشاو نيجمتلا هل درغمو ديحوتلا هل صلخت ناما

 بيجنلا هدبع اديحت نأ ىهشاو هل كيرش ال هدحو هللا ال

 ىلا هقاخ ايعاد ء؛ديحوب هثعتباو «دتلاسرل هافطصا٠نيمالا هلوسرو

 ىتح هدبعو ؟هتمال حصنو ؛هليبس ىف دعاجو ؛هرماب عحصف ؛ةتدابع

 ىَلص داهج ىف ناو_الو غالب ىف (,رصقم) ريغ ءهدنع نم نيقيلا هاتأ 5

 هللا ناف 0 © ملسو اهاكزاو ةولص ليضفا هيلع هللأ

 تناك ةرورض ردغ نم هقلخ فلخ هوامسا تسّدقتو هلالج لج
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