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 هأح 15عععم ظدطعات ممدذ طممتأعسد 11دساعءطحطتت. 1*ةعوفتفك هلآ. وحن 01م

 [عدات عانت طعسدتحتس ذص ممعصمع قطذس ةأكأ ىععتم هم-7دجؤطت. []::طد

 هطااواتس نأ .١) ]مدرع ءطقمو نأ“ [؟يتلعمطذلط.

 عدو 15ةقان[ةرئانسدط م0586 كمدندع طتم1ةعرم. آ[1]2عط. طنماكث1 (1ةءعطتعا)

 لتعدد ظلتسم ؟عادادع. طءدؤنلعمتتد طةحدسضسلخصتن هأكل.

 ظازوك ءغ قطو.

 0 0 11 27*عو 10ع0ععت5. طعذ 114 دطممتتأادل“ مهم 161101

 عا طتمعرنمانع , انطأ ةتتلتك ةخعوطت هاط طمدأع ءدردافسم ءددع. 10016عو هلة.

 مورستتعا. '!ةلذغ (هدحدل) هع طزؤلفأا (هاتدغط). ةنعو 10ء0عتت5 عع طقم

 هناك 8[هدز5 هذ٠ . 111 هن قلتت هدأ. طدحتل هغ 6هاتدغط هذ عددنا أ
 13:10 هك. عدنا ةرداتل ةصتتنتط 126101ةوجن هال

 1لدح10. طتصصم 135 ءزاتك همه مععمز2 ةأأ١ . طودلسمت ءأ "عرع]وصكاتا“ أ

 هتف ءنلعملت ؟عححتس ةأأل. '"عمامعم 18ةحتقتو هن. موععمعتس ة مووع

 متغعمسأ 12. ]دكان *:ععازم قملطوءطقع (قطوددامدصتع) هال . طءدلعدتو. ةعلتع

 ةءداتمصدعسم ةعصماا 1017عم ةانأ.

 كولمصسم. ةمتعمان0عمأ79 ءزاتك ةالأ . 0تمدتم00 هع عدا هن لهعصمم-

 رتاتالل 161105 ]19.21:91 ةذأ 1" عزات5ك ةالؤ.

 طظءعمعلتخغتم ةدامسسمدتك دنع لدصصقات: انمانمص 06 "ععتصح 811135 هملتسغتقأ.

 ]16 عدم 5ةلمصحماطت5ق 20 عوض. ظةللكتك ةبصح لهدتع مممطوتغ. 1ةاددم ةل1-

 معر01 ءدتتكد 2036 ع6 كاحاتسم ةطصوطاتاتت ةرصات0 51هرصموصعست ةمت عصتأ :

 نانعععالمصعم أ مهرمدتغ ةمأ. دصضتتك دلك عم ص ناتقس 5]هدمم 20

 لسعأ زاتطعغ "عومحس. 1مكعمأتم ءههاعتك 0ءعمتلكستتمس همل" هزالعثك ةعوسض

 مءاتعتممد ص ةهعممتكز لادطعكد» ماداطعتع "ءعن [[دملذست ططخق 8هغةعر ذم

 تتزاتك تواترت 0هعمطممع5 ةع016ءدصأ. ال[هدماننم 5ةلمصمد»ع هط همعدنو

 0عءوزكأذادسك. 1مدععتمألم 5ةهطوتعم ةدق

 ماذا

 هنأ
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 كولمرمم رمعويعمص 5100ملك لمعت ءزدكواتع ةلتهسس آلزدسفلهست 01عام

 لسعغ. 1001ه]هطتح طسزسع ؟عصتصقع. ]8نةعدحما» عطنا 1ان1ةان1 211011-

 زرسص هزعمهأم كتمت 5ةلمردمصتع ءعأا 1هءدصح ءزادذ هععاتمةغز 1م5ع معاات عادت“

 ها وتدل عتماج لتعم لععتأا زماع» ماكعهأمعق. (0نمد2000 دطم15 ءزاتق

 مردزسعق لمعمتمدععكوانع معز' ةصاناتت 1261ع م0أان عال د 160

 [معيجمم 18ةطعات ممدغ ]كهتاكمطخلط : 1كهتا ذاق. 5ززةمءادفعاط 2 ظنوامسم

 رممطنعأؤم ءهلمعجؤت : 5ن0طخطو بصح ةصقغ, 0عتصلع هلل. (نهمكتعأت 0

 [جمتؤا , رععععرمب 1"نسعمتنمست , انطأ ةانع10هأان1. 1"ة]نائ5 اتق آك 216عط05-

 رتنلت ةعكولزأ ءهغ دل دكت 1من“. 1[متاككت5 ءعمع011هطصعاتط 12

 ةعغب ططس-'!- خلطت“ ءقردااتك 6"12681ع1'ةأنا31“ اا”, و 8موامسم انح

 طعم شان“.

 ]كوز مدرس. 1 مملتغم دماعاتم مدطخو 1”هسماذتن. ةلغعتت معلن

 1”نرعمع رممعمجب كملع دك ءكاتصخاتت“. آ1لزدض10212. 1ةخفافك ءقرراكاتل“ عأن

 هعقنلتطسس» 111, ]عمتعطمورخدست عع 0عرتمدتأا , آماطة عر كان عع5501عل

0100 

 رمد 15ةقازأمرساترم ]م0556 0ععععمدست 5جامدصمدتك. 8عاتقطءوس. ةطلق. 1ع-

 رمطمدصت. ةعو. 100161561 زتغع» 15هفاتامك ة0عمصغ "ءعععدص 12013

 2ملز (ةدععمد) قاتكوسع هرعص قدطخذ قعحصص ةصصماهدحصغ 101. ةوسلز

 هعمامروكمرعو طتغأتل ذص طولوععأمسحس : ءعمءلن مدعم ةاتفعامتغ ٠)"

 [وتو زادك ةهعع"فتمت هذه" 16, زموع معو معتغ. 1مدهتذك "0

 ةهادلتق , لووك , [0219 , لماهس , ةطقتر 111511.

 لعددزو أ 5ومطعتط. عج 15ةهقازغمس دس (201 15-1151

 1[دصحمدع, قصمص, 1هدزح, لكودطقت, 20زدلكتست , ل0زدعطتس , نان1 8 ]عد

 طوعهلصعتمتنو لعموم“ هك“. 760عالم. 1؟ءرتسلتم 111ةمددا طمع عا قماتح

 لامع 15هقاز[درحتست. 1عدولو ماعطأ دغدمع ةنعلعصمك هاد جموع زن هع

 ممعارل اانا“ , هعمل 0155ةعهأاتا“.

 [مطةكر. طظلفءعطاخمم. 1؟عمعلتكم 8اعطاتعملص عت ءمصخخت 1116050137-

 رمحتم نانحتت ع"انأ. 1ومعصتح "11. >كعطس عملصعتمت“ ةععو ماانطم تح

 رمادعممأ ءعأ ه0 ةعععسمسم هءعلعصكعص معدعخأ اخ منسم وععتم 1كهقاتع

 مرحي (لدخطتتط , 1-1-1101 هث). 1ءرتعدتتل رتعل" 5عررأات3 21153 5

 ىراتحز(ةغلك لمدحصتغ عا لعتسلع رمعم ات عتسأم 31105 ةهصطمو 0لهدعع ان

 معداجات هله ادزغ. ظزدعطأخعم 1آ1هدهقاتأوك ع 8ةط391هدتح 1)

 معلم عزا. 7مسوقلمدءطغ "ن١ نهنع دعست [نطان عدلص ةنونا 15 "كة.

 دن مع ملهعات ذأ, 8ولمءطمممت. 8دطسقس  رنعومسس 20عصتغ هم لهأ

 ردم 711600. 1طءلصلع طسزات5 ]نعم 0س عععصت 83131هدتتقع كتهوك

 يسوع لانطعأ 15ه ناتأمم طغعسفع ةعامن"ع ةلكولتع 71562 6ع7ع ان عاتج 01

 خب

 د1

 ع

41 
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 ءانرععمعدت. 1ظا1 كدصغ 18ةص1عاعرت. قطقكاكعا05. 071015 طاتزان5 عأ 115168

 قلتسو 1غ” 0متصتم ءعمدحتسم نات لتعدمأ ء2معلتغلمدعست 8[عاداتعم لص ع231أ

 ؟ابادكع ممدأاواددست 1526ل1غهع مععقتك ئقسا لوط]د زط٠ص 7دلكمتتمه (1هطقص

 معرص 8دماتكأدسص) "اهدي, لعئعمتتو "امم, 8اعطت هلصعتوت“ 111. "حو

 هطختتختس» 111ة:هدماودصد "انف. 0دماتحت امك. 5هدمصصتاتات 11 ءطات عع

 "ان. عدمناك زنك مانطتغاتل“ هزرع طقا5ع3ع نان36 معا دقكاتتت 30 هود

 معطرات عزاتك معمعأوأ , (13عومضاتع ءهلتكو ططم»5 ءهىيغ 113١ "0مل

 (ورتود) 1عععرد "عدععاطاغ

 4نإ ظسءعمعلتأالم 8اعطات ءعدلصسعتدتتك ص قمسوطتحسم. 8ددعاطز2. اندناذ هاد-خسصطذت“

 ىمصلتكمم» "الل. 81دككلم ذطط 'ةلسخم د 1عنعستم ءطترألانا عأن [آ1911ةلت

 4م كا ؟ةلمخص عدن“. 1[1دلطتس. 5 معتمغ65 قسدططاتست ة

 811362006 ءمعدصات“. للتو" 283516111“.

 "1و ظزكءاطغةمر» مصلتغمر» ندعطل5 1"ههذ. 5ءعماعطل دزعوسلا ”ةعتف. 7ةؤق005ةءاطخ

 طزذسفمم. مدستم. [ك!عملتؤس“. (20]0عم '[كنصعمتحتسم ام. ”[كتتنعمع 1013-

 كتم ععوواتمب ظءعصووضتست. 15ك1عدللؤنخ ةططمء ج01 ءهطعوطاتا 2 ظلكعطب

 اةعر كح "نصعمم دامك نضطعصواتع ءمتانس 1امتتس ءةعوراتعتمأ. ة

 ظمدخغدسم ماعم قدس مآ. طزذةسقمم عا 7و3 00عءطخم

 درس [56عععو 1 م06 ه ةعصمماع اكمطاتكا (ظكهتلكذتتك) 30 1عاطت ]اتق

 8وطعصستما. 2056 81115 "ععمدت لقا مسكتسم , 0111 ه60161012عا3 2

 11د عطا هعتغ "امك. ؟1هططوع هطخص قع“ هه ءمعممسستسع 8310. [ت:5

 جدا-[155 امم. ؟؟هططقع عمولت مدعم 205عدكانك 0 (5ع8عم) هاتقعام] أ.

 ”[هططوخغ ('15"1طعأ).

 “+ ين قةص0حععاطأ» ظدطصوت (1هطعتطت ة2115) ها 8113 ءزاتدك (0ط005]). 5

 ةمطقشل-ة ”لهععات“ (1هدمدتستع) ءغ ظدطسحس-ةسلوععطت» (81-00119)

 يمص نأ. ظحداحسم 1ماعر"] ءكااتت» "ام 176 غععوع مس0دععطتاتت. ©طمتم

 ىمعممستسع 5ءطقطتةعمم ممغع» طدحتن. ةذعؤس "مك. [تط5 1كةدعطت“

 ىمملتغت» 11٠ . 0طمصقت ءهماتكمد» 8مسصمقمسمد 260165ءعدص0م 301 أ.

 وأ همم مدتخدأتم ءاطانودم]ه عادع 1كدق]11 غنام ءانطط 1701010219 2ءاتووتتاتتل

 بود 1رورتت5 هعمزمر“ ءزادتذلتع ة8لزد5 1دسمسع زامصتم»» ننعص 161غ لطحن ”1-

 رعوجممتس. 1:طود ]دس طحلزا"ل هن طؤعف ءمصقسمغات» 11. ملععمط 0ع

 طوستام ءاتمعره : 1011005 2 ةانز5 ةكانعز0دطدت ب ةاتقس ءزاتذ 0طن

 لمع قلاععوصسلع». 0 عم طعالت ]مكعب 3 ععمو» أ 2ءعهودق. 6ع

 ممصستت] 105 ةقلععوص لع دوك دنع 1لوجتل. 003210016 25

 ؟نعتغ قملععومسلع» 11. [ناطأ مرر عن عدداتك 8دجت] هغ ةلعجدسلتت 10ءادص

 هطاتصات عت 111



2111 

 12 ع

 ن.. رعوحسس ة4قلععدمسلتت, عملت مطعم, مممدتعب ءمد010365 000 ععاصت 1ن2-

 طعج 0ع هع ةممعءا]ونمع, زماع» هلتذ طردت آ1كةمدهطقمت , 1[عتفغو 1117 ب

 عورصفت لعمل. 2(م]ءرصوعأ الءل١ ]عمرو 6هزان5 لانا ال5. لت عاتكأنان5.

 نرخ 1805 طوعمتسست ممعأ قلععدسلدا ممم" عدت. 16عقق مهمات]هدئاتسل. 58-

 1عدعت5. قصاتدعطات5. قععاط عمصتت : قععاطلع (ةقععط عقصر , الزوتن0قت2. طا-

 معلتغلم ىصخم 1ك:هقاتلمع رممدأ ممدأعص 1هطقسستك 8دصاتكأدع.

 لةمعط. ©همفامصأتصممات5 عصلتغما“ الذ. موصعأه كئاتاك

 نيك قمع عوصتأ: قةععاطاع , كؤطتن“ ( 5ةيدمد“) , ءانز 15 112001 ل5115 1101+

 1س. طزدتتةهت# أ هلثت طانزات5 07دهقأتهع 211365.

 طروععردانأ ةنعواتق هعامأمع "ععادندم ممرتان]هدئادطم. 38[2ءاأات1“ ]ءعاتق 5 | بأ

 ح[دضدع. مص لمطمممع 18ةصاتكام مصح عدتغ. ةمطقسمعم هعقتغد» اناا

 رك ءطوعملم عمدت". 8دصتعا ذص 10د عو 1عمدسم الأ. 11ز5غهدتع دععومتأ ةانح

 علت ع لمصعسب 8ع ملص عمدتتك ةنتددع ممكن طمم"اعدح كوطقسطت5 18372-

 ندامعر ممصتصغ ممدأ دطممساعسم 1ءعدزدع ةعصرورع 1عجعستدع الأم. 11 -

 00و الأ؟, 0طقسلفع ءأا الاوطتعدجةلذص الاء. ةدصعاتتم 1هطقطتات5ة 05

 لاا" 3[درتد هك 1مدعك 6ةططتعا. 11لجدسخغ ذص ةعععمذدس الآ. 2[ومع اتت

 لعودو ذص زاصعسع. 1طاتعت زصمماعمتتو الأثل. 5غعللو عك هدمت ءماعف ع

 0متعماأع الام, 0هدختساتمكات»» 1ع" ةص قمععوماابسمل. سلات 13

 ةممتعمتكتمع ةتحتممع ذص عواد الأ .٠ 7دلكدسو ذص ةدعمت لموعتص هلنغ ع

 عمك لمع ل[دسحع, ؟دعتغم ذص ةعاطم»عمد ءمصلتعتال ءا 5عتخه 01556-

 ىتلتس الا وعدو عدو الاه. لعجتسم كان 317عع*ع ؟هاتصغر ا

 ق هيطقأتغندتغ ةلساتاوعحتسم. ققءعمعتم. طتمردا] الاكل. هنن ذص 5م

 رعود عمك اعط" ع عمات.

 نكأ معمم 8مرصحسمانام م0565 ةسعاتدغانست انكواتع 20 11"دعاذاسطم

 بعت دا-كلتمد هن هلححصطفع ةخردطوو ندذ ء اتطقسم 20 ]-8ةهطعمتس دنع

 عممسأ. '1ةصفعا 5*7. 11ةلئاع ذط٠ص 7همطقتس. 2زه0طتسصو دل-ةطت:ةععات.

 [عععم ممزات]هدحتسم خي, [موسصفسمتت هأ قسلمحدستأ. 1هططقع 7ث. 3[ة

 اناع ذطص ا"ةحطسص الةء.. طزدلطتسمد. 1[1دععقس ذطص 1هططدع ةفقه0. ؟"ة5

 زطص كده الذل 'ةسنع ذط٠ص 'ققث اذا" 0ورصموغوخمد"عم 25035386.

 بما 'قةرصح» زاد "طخ.

 بوب ةت-هااطخ. اكمعت» الدم طوتغ طزدلطتسمر ءةسصصع ةط٠ص كقخلث نم0عات

 ءزد5 ناعادع مدعدت ا/أل. ]معتم هع زدت مميقلدبات زدطوغ 71“. وططو

 نعمعماتات هانصتأ

 يتم قرص زطن ؟ةقلك مركضاتتق مدتصسعءعر5 03مم ممأتدع نع

 ببأ 1ةهعرط ءا 15015. '"ةستفلع. 1[دمدؤص زطو ؟1نططقع ج]1-]ومدؤد73. 66-

 معمامعتو 11هقعفست زاطص ؟[هطاوع اناباث, ةوصتتل“ الالم



 طوعامو

 ممعلت قحونمدع. 8فع الولكسفم (86قاتق).

 لؤصم5 (لمصق) ذط٠ص الكدغاق. ةاتستحع. طتوم. ةسام»» زملعالرب بملر انمك

 لعد 1هعدخا 8ءز دم قصاتمءطسس ص ةساتمءطتح. 8[جطثا 1عم0هةانق.

20101010 

6601115. 5. 

 8عوعو طعرسمتتاتست 5353121036. ةسضلدفءات» 1 ذطد 8ةطعاع. ةكات5 ةزاتك

 ةؤعؤس ىلا. قةسامعءطتع طوكتقعمسم أ ]كضمخممتم ءعمان عند. 00501

 نسعسص طز ىلا 0هدلتعطاتك ءكددص "عمم قعلمحذمس. ةطحشت ةدعات عع

 مهمات“. فمصلدحؤموم 16غم ةس0لمععطت» 8غ 5ءطقطمسععءطقلتت ملك. 1مؤلع ب

 11ءلتوسح عغ (نطم»ةعذسد ةانطز1 أ. ©ات35 ءممد0106عمخ ننعطعع حل. قمسسصفم

 متت كغ ةنلدح ممتن ىلأ. 1ملطقت ع ةضطنع هع 1ةلع طماع 1

 1530-21 ملل“.

 توطاقس 1. طعرع ممماععمس ها ةمعءان عمصتتك 0ةهدءعودلتا. قة مه16 22205-

 ككس» دآم. حتوتطتم عغ هسطعع 8مدصمسم»”تسم ص ةودتح هعمادعموت هلك

 هعطقل طر دجعؤم انطلق '1!هدادت* ةع036ءوخاتت“. آنن65 11-21ج01ط» ةغ وع 8ؤ-

 طرنص (هم-آلطوتعدس) ىلا. 8ةلتح مععنك همحالدلطتسم ملك. ة[خصث مل.

 نطو طزوم0ه15ةطانت.

 10[1ممم7 1. ةكلط 350 2420511111.

 طوطتعمسب 1. طصتتت :1-آكه75 , 81115 *ةستت ط2 405 20 طعس تقطتق-

 صحت دفا. اللقصت 06016101.

 طظوطعمسسم 1

 طظوطعقسم 111 5ءطقطقسوءطقط. 8[ورنعأ ةهزاندك 1911 عا 5116665501. 110-

.11 2202 

 ةؤطشس 11 ططتس- !-فلءاؤقك, ةصكقت5 762 ءوأاتا““. ةعوطعع 5730101

 طوول عمم. طصاستتسلم ةاعمتتسم م1110عمغلدع 5ةطاسص , انطق زاتطعأت "عت

 لعرتم دما10 (0غعوامطمط» ممدصغع ةاأذعنو زاتطعا. قضوطعد زج ءهز0ع ةنطح

 016 ه6 لت5مورستك ماكمر هءععددت 8دطتخحتس هآذ هلتقق مدعو قسطتحع.

 (0هملتغ 8ه200]-5ةخطخع (هلا-فسطقس) , 6ع5د ةططحذما 1-21[ هد ءاد ءغ 58

 هغ 2هتوؤطس مل". . لدملتممساتب5 مدونه طعالتتتم تمد 2 2ءرتووق. 1" عوشاتل“

 هؤطقع , هءعاتموكات»“ 0ءعولمطمس ملل. لملتحساتك معك , 1ةطتستمساتف (10-

 رلوطاتك) 1مم ء19601 ه"عوات5 مدععتت ؟دعاأ , طءرستك هعلتك االكنطتس. قدوم

 طفو مو ةسحتلتم لاماتدسم مسهعدأتكم ماصتسمكات»» مآل. وطقم طقطتخا

 ممم 0161 ععمتتادم مدمج ان 16126 ةعما]0172201 ءوتتكد , 560 ءةزاأاتل“.

 (0ةعووت» ءزاتق مععماتات 1252016 عن آزهص0هتعؤفطانت»» هممانعص هلأ. 55طثن

 ]طوع وتعد عع ممنون هأ (ندععدرتعم ءهقمالكاتس 1ةعاط 8ان51 انت'طلك ةطح

 يماحدع معلتعتدحس جا آصلم لتئءدصخأ. [سصحخت '1-![متع خطط ؟فسن» ذطط لأ

 مزح

 انا

 مان

 ا

 اجر

 ما

 ما“



 طوع

 40ةمعطت“ 11. ةقطخم 111. ظدطتخس 19 [تضسمفتةءانقط.

 لدجلدمزز»ل 1 مدعزانمعدع. آ؟[دمتمدع ردك اكدت ملأ. قدك ذط٠ص اكمل

 ذم مه؛ . 1من :1-1عمزذ 11 830-1. ةمحاله*صخص 0201601 21-(0ط835ةم“-

 مهلت. 8وطدخص طزفس عت علمعهتتلات5 178016101“ مخأ. ةزمتسست“. (قطق-

 دا-"0224 هل [عماطأ عغ دا-11ةيكغاط زطص 11[ةدتح ة1-طقمعفسأ). ةصحالاهكدقط

 رممععجوم هع ةطلتعقأ

 موس آل مزن“ قط جل-31هملطن»» ذط٠طد هصحالم*صقص ءلنعقأات7'. 11101>-

 اذدم 13200زز01 وعدم معععرم يعممأ [كتعةصم. 8ةطتتقسم الزان" "6ع

 مولعرماتت "عع عمتع عصفت“. (0ععامستعم ]1عمصتتتط ءأ 060

 رعدطعخست مكل. ]كول كك مععمسسم ءعلتغ ملل. 0طقلكقس '1دنعقتناتتت 7ءا-

 ريس موردأ. 8دطتخخسب نص دعمت ا دماغ" عك. 1ةمعك ممصتك اطلع“

 رمعووتتات 2عرعدر"انمت عا "للان" عمق , 011085 م0566 1”ةتتخنم 1 دماتاقك1أ ملا

 كورت 5منع» 0طمصسفمكسم معمعل كاد حاد. 8105 8ةطتسصسمأ. 1كزانق 101-

 6106. 11ج 1م015 ءاعمطحسأعدت 10 ععرتج 51176121. ظدعاعدم 15013

 دعوتنا متم. 18ععمنكدس 205 كدن5 ظمصمطم5 طحتغألا ةاتط ةصحصعتو

 ىومتست ]طحت كدت. لئن طسزانف همت هنأ

 10209010 11. 20.5 ءزد5 ممم ”اعدت ]115 11010202 111 7ععجتتتات 00-

 ىدرمدغ, هع0 جاغع» قاتتك 1ةهتسع هع "عووك 1[دت(ةلتاةيسانطم ةاتطط الآطح

 كأ هأ ماعم أ

 1[متصفم (طورمت) 1. دصعع هءماعمصتف. آنطقد ءمصقتغ هلأ. 1:مءلتتم

 ىدرخو 11هتامات ادع. 10 0عدع»ام طمقعتق مهلك هجعا'علأتتق هلاك م11

 طوععرم معزا ءكددص ععع 11ةتكهازغديانتح ء0م201105ع 111 عاد[ 6 5

 قرعم 1ممف ع عدذانر"ا5 هلك. 1"ةهتنق مدعااتطت 710196 هذ 201566 2

 ةمءادرط ءهمأ1705 عأ 8وعءاتتتتج 1”ععاتعا'هنأن ىالال»

 [رمععم لوصماتل. 18دمدؤذض ةذطص 10ططوع *ةصح»» 1طن 2700)» ةاعاكتسلت.

 ؟قةصصت» زانص 1هططقع "قطا اكماؤذا. '1هططدع زط©ص 181دفدخم. 1-21ةتغط ةط٠ط

 “قرص ةل-آكامل0أ "عععمب 1[ دع دمع وهةصمخم 1م عاأ عغ ذصقع 1. 21-1102-

 قطن ذطم همعالمكمخم. ها-ةمدول طع دا-81هتلطخس
 8هلذفعا. [نرءطعمج هذطخأ (8حدافعءاطخحةللط) ممل.

 [ركمطخما (1عمس ةلط). ةصاععاط ذم مهف عد مث. ]عمطخملط ءمصقتأ انت ةك

 مس"ولزذص, 1101 ذد ءأغ اكماخلاط (0طمد"و ممغ. ةوعاط75 1216110 لات“

 3708[1لع. اكماطخلاط ه2 "ععدم ةصما عاد , 226: الزؤصقم) عمق 0عهأم ,

 5مل معداتطدأ اد" 5 مدضصتطسم ؟لز5 5هءادةع نانآ 11320313685 م6158-

 نلتتكان“ , رنمدأعم ١60 ها 1مدو ععع مععدأت“. للتح 06 ةولعطط 26

 ا ممقنانم ممكن

 دا-[[ةصاأط زطص ؟ةخصصد“ هلدلكتسلا. 1:>معلتأاتم "["هططوع مدخن ”ءععرت

 معنا
 مل

 مما

 ما 0-2

 مآ

 قاع

 ممل

 موي

 مح
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 طعجكوضتسم. تءاتوضسمتت“ طلاب ”1-ططزوصخط. 1دمدخس زاد 1هططقع. 196101

 ©هدكغوصتت صممداتص عن ظمصحمسم معان. 5دسمت“افصلأ عمانعمو أتم ه1.

 طعموللأ1م 0ك عودتك (01معممعد. '[!هططقع ا[ءاءاعكم عمل.

 1م ةصاكعطج تحذسصس. 1ماعاماط 20 ظدلطتتكمدصمو. 2ءينووعانأال0 1132-

 0داتأغجضحست. تهدم 1ةمهططحلطت مك. 1[نا1غذع عوصتعم ذص ءهدقستتك

 اصر عرت1 كناناعس سعات: 8-21ذست , ن1, ةقطعطقتم , 8دصلز دن عغ 32]85-

 لزوم, ىلذصت. 18حمعلتاتم دخت مص مءاطتمسم ملح, 0هم0ن ه1“ 2-طنم

 طصترو لدعاج 11-21دلختم. ]كلك3خ ءءعمانعمدأ مل ععوص0تمدتح , ةقلعم 10-

 معتم همطزاعقغ, ه]-81هملطتع ذطص همام دصذص 1136 م”دعقعأ أ

 جت( ولزغدك كدمعضوك. (00هماغتد ةطععذتسم5 زد لوقت ةععانعاطاتطت 2011-

 ا. ادمنت طعماعأو مكآ. هلت طذط بو :1-ةهطوؤط

 طعععو 815ع م0565 ج]- قةقررول ةزطد جاجل[هدلطتع. مسحم هعاوتتو عانت

 قست ةطص هل 8[هدلطت» طوعا اتا" 2101عاق.

 و.١ '1هططوع (1هطخص قةععو0) 11علتمعطفع5 همزماتع291 , 5ع 82 50

 0عدلكألغ عغ ز00هتكدصاتصم م00 6عااد“. 181ءاكلكمسم ؟15هئغئ25 أ آه“ طونص

 طمصمتهغ. كحصفمتأ3ع 20 ل00هتكتمستتتط 11325ءات5 1.5.

 '1[هططوع 91.1. هدطتكع طم ادهم هل-آردعطست ةدغط هع ةءاتلكلع كلا

 [كممدؤم ذطع '1هططوع هد تنهطعع قرع مع ةهغت» .11١ طاق 180ةهتص

 1هعاتتكغاطو (ةمعطمتزد) اوصف ططس:د-ةءاطممخكمع كا. ط©طخغ ![آهووذم ؟أحم

 لوس وطتغمع تبسط عم [ه0هتدسصاتسص ةسصصاءءعؤمصغتا» 111. 0 تكمالدست ّدط

 ردمزرةص. 1عصتمد. ة4طلهتادط ام ةغ-1طقستسع 111, 111. ءمصتسعك

 ؟مهدءعوع (ةعطقط جلمءالخل) 15. قمطمءعدتمت 171. طدسع طخ '[ئاندءادطخس

 20 0ةعدوسعسم غعملتغ 11. ةلسذغ هغ قطقطعوطو. 8عءاعدتجح (دصكمع ءممح

 تندم 12. معمعلتكتم قمطرعدطمع دقن 11ءاءاكمس 11. متن 8نعطشا

 ا. قطق-د1- 11ه دات. 18!عاطقم 11٠١ عدد حصلنا عوض عتكاتطم 12 2030118-

 ردم ؛ مطعوطو ممتع 120. لدلكذسص 17ه. 8[هعسنلك. 5دتع ةط٠ص طق 19-

 ءدص 121. 1[ةطسسم د 1كم دص كحصمس رماغات غنت 116. قوتك تعج 19-

 - صفت عوف 1. . 0ءققتغد» هن معلتغ ؟؟هطسق 157. 8دقطقس اذدع

 ركتكدع طعاتنسسد ممتد لامك متمسادس (لدعطغفسفمز 1ن١. ةقصاتم عادت هك

 مانعمه ابر“ عن آمعم]وع تةصقمو»[دصغاتت" 20 نعطوم 2-طاقصت]ة. (نعدح

 هدد هوان ذص طوجوتح 11, . ظعقوحسصمأتم ييومعلندك 11. 1م ولت مصعد ذص

 لورصفس هغ ةديضوصلتط د
 ونب طصواعاو ممععتنانت ععردطأغع مسانمءطقت* اة, 2220 1105

 مط ةطوع مدماغضو 1[ءاكلاكدسصم ءغ 0361 طزدطحادع. ةسصتنمنعو 5

 زك. حخدطتع 1[هطعسصسعلتد 181دلتسمسم 111. طوصتقعمكلم ىم015 ][هطهتتم -

 م41)

 ممعلتو آب. طوغمر» ءزاته ندهتلم ممم" غاناتق كغ 01, قسحتصقم مما ام..
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 ةطل-هل-8[هغغهلتط لتعسص هطلخغ. ةزعمج أ ممد"اعدأق 20ءاأق ن3 1210-

 (ءاه مقهغدك يؤ امأ. قطلول-3[هعئط دنا ظتسدس. ةدغلط 1دآل.

 1[ةسصتستتغمع لتر”ةمتسمسأ مصل [هغاتاتت نانأ 0053 1[هلطتمت هع ةةصسقمت 0

 ركود 1عددع لعطعأ 1م*. 1[ةدسقطح الاطن-*[-1ةهز) (ىمدمصقكاتو). لح

 1[ه]هئطتع 1مم. 0معم رمدعممع مدجنأتم آمعم]هد"نس 1120 هنت. '!ةسصتستاقع

 كتم "نع 0لدختم زص ةنعع ةا-11هدءطولءقمس» 1ذك. ؟[ةطيتع ممتد امدح.

 كمح 11هحصم#ب 11. ]دعاتأتو قاتك هممعامتلالا“ زط هعزعر1566ع هنعدو ظلم 1.

 ]سعد سةزمصعع 1'نرععمتنتات , مصصقه01ان12 , (نطقجدت" هنت أ ةلسوهطاتص

 111١ وطقس طزفطتم 111. 0ماتست هدعتفامتتت طورتسدتناس. "1لاند' عاف ؟انقذك

 طولة طرفاطتت عطعااتذ 26 مداستتس م2612 1101مم2 , 01206 6012-

 ندد ]كورك قطونضصوتم 111, نع همعدسم ععنك اطةدددسعتتل ةصبص1م"هغ ةزاتق-

 ندع قلتدس ال[دسحست ل

 و16 1453 ةمطدتتلتم. قصاأع "ععصاتت 5ءءعددعتهأت اص ةقلطمت"طد10رذص. 8اح

 احس كتم 8دطخخسم طزةطتم. 11هعصمت داع عد 1م. ةطوتعوتم ؟ادنح

 عن ه0 11د قدس , 8دطدخس "ععتتست هععاتمودغ 111. 18معلتاتم 1م

 رصد مرختاط ءمدط65 دلما الزنطتم. نع 30 '[نعقف ءمصكاتعللر 01

 هعلتكحس“ !٠١أ. 11دستعات5 صاع ادت“, هلطتك ءزاتق هرعدتط معاك لد

 مطوبوتمم , وندأ ذصمو هك معد ةم5د ىقصطتو ظمطصقسم5» سدتغاتك أء٠أ.

 1[ عمده]عرت 2 عدرا عمهألات1“ , هقتعأو هات 12 8ءرتسلولتت 113511غان1“ و

 4ععومااد5 أ ككدطتو قصاص“. 182معلنان6 5ءاددلط»هطددةث21) 201 5

 ©هددغمصات صم رمماتت. طابمعمع , ةدعععدوود“ الادلة عأأ آما عض عطانا“ , 111*ة-ح

 كتم معع يعمفتس أ." 0م عصتعمب ممالغر هسدف ؟نعقك أ..آ . آمعاتق

 [كمرجمت 0ع دعطسو 8مرصحتمت"انتص هن عودت .٠١5 100101351 11لكع

 اتدصت عمسل عمت ؟1عامرتح 2ءتودستس , !11هداتست هلتقعت" ةعماشل نط. 5ءاطقهطت“ة-

 طوسمأا موطوللتم أ.د.

 امل ةزعمم أ ممر[ مدخغح ننقع م2عدوعزعاطوسأغ ةصعاتت 0هدتحاتنتا

 أ 1ءامرلدف قعوهطاتس. (©ةصعتتت ةماتأ آص مه12810 "ععتم تسصقف ةعلأ:

 ةعوععر» 1121015 ممدتانطمم1 101.

 زلم طزعم ططت-]آك3د». دمحالهكدقس زط٠ص دا-ا1[هصلططتتخ 0ءعال165 405 ةطط 0

 اءاك طلتطسك زنك 7ه00 1هعدسصح مدطتك هطاتسعأ ةمانل ةكتسعدس !ءآ

 72010 1كتوردس ىمصغتد ةهصحالم طقس ةمفانعمأ. 12 20 '1هتزااقه ءمدكاتح

 كأ اءاذي , زصلع هل 5ءطمتطذمتغدع ططسع]عفتت , لعزصلف د0 ]كلمن هم ة62-

 لع نبت ةدصص زصعمتعمهك زد ننخنو (0طقستاكد , تطأ ممتد“ األمم

 [زذه زطم 1عمطتعم 11م مرمعق عمد ال1. 18عمملتغم طورسدتستمست ءمدح

 نع دلع“ طم 1آ[ةن1 !ءا".. قءالطس طت-اكقس طصواقنو مهمات

 ل ءمركمس ةيسوطانس أءا* أ
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 طم لموعد 8تخدع مموغ 'قسصت» زاطص 111م0 ندوانع 20 ]-8[ههقطتس ةط٠ص

 ةصحالهةصقت هل طقاس» نان معصاتت 016غ ]1

 طصصءامع5د لومحسا. 0125-21 ةهعذص هنطزاعتأغ 2]-ال[دعقصت. 8ةلطقس.

 101116196 1ك151:5ع, 549 ع21185 ءزاتذ 12 ءمل11ععجلل5 6علطتاتغاف. [مقاتا“ 0

 طءرسوياتاتل ءمجأ18 17عونعتم ب 126376672111 عا ]1115 ءزاتك 5ءاطق”اث)9 100

 ءزاتك هع ععوطتس !,3* حومنمت»» 192050ز10 طم ةءاطقطتتزة» .1.٠

 معارلتل]و عع طءعجوويتتتلت. 28ةنعأ ةعمنمانتوأغ دئو]عق5عاأو. 16م0 كاتتت

 [كلكروع او... 8ءطقسنزد مه673609 أهم.

 ة40ةمءطت» 111. هءطقطتةطوسفت (0غعدامطمو» همرات عمون ءا هما. 105

 1:ععمات172 0هءعءات مو 560 م0565 2'011301ع1213 0165 121111 ءأااتت“

 ظنسم ععتصو. طز هدءانصةفلتط. ةمدنمتأل0ءاتأ

 اكد 111. طم ةمولط 0101

 1ةتصنق 11. 1”ة0ءط2301 0.

 ل5202010 111 انآ غاسصتتق 1ع 2ءرتسدت“ انام . 01702010515 1206 هط مقلم

 20 1110زرتوسم 1201عاغدع

 للذي

.| 

 اءلعأ

 اول

 ركل

1 

 ا.د

.| 
 ارذيإب





 أءدبز

 نس 2 انيرعرشح معلص ةقةنبحم كتعبم ىلا © ىسمع كلوم ىمو ةنس

 ىلا ةكم نم هترجكعح ىلا هتعبم ىمو ةنس نيسمخو ىلحأو

 ماشهق نع عضعب ثدح كقو “كنس ةرشع ثلث ةنيدملا

 هنأ سابع نبا ىع ماص قا نع هيباآ نع تبلل" ليش نإ

 ىلا جون نمو ةنس انتامو ةنس اغلا حوت ىلا مدأ نم ناك لاقو

 ميحارباأ ىمو ةنس نوعبراو ثلقو ةنس ذتامو ةنس فلا ميعاوبأ

 ىلإ ىسوم نمو ةئس نوعبسو سيخو انس ةثاوهمبخ ىسوم ىلآ

 ىسيع ىلأ دوأد ىمو ةخنس نوعبسو عسنو ةظةنس ةثام دواد

 ةتايتس سيح ىلا ىسيع نمو ةنس نوسمخو ثلثو ةنس فلا

 ١ 2 بتكلا لعا ضعب ىع ىدع نب متيهلا «ثدحو 2 ك«ةنسا»

 نوسمخو تسو ةنس انتثامو ةنس افلا ناثوطلا ىلا مدآ نم لق هنا

 نمو ةئس نورشعو ةنس فلا ميهاربا ةاثو ىلا ناثفوطلا ىمو ةظنس

 ةنس نوعبسو سمخ رصم ليئارسأ ىنب ليخد .ىلا ميعاربا ةأفو

 ةنس ختام عبرأ اهنم ىسوم جورخ ىلا رصم بوقعي ليخد نمو

 نضدعلا "كيب ءانب ىلا رصم نم 'ىسوم حورخ نمو .ةنس نوثلثو 5
 كلم ىلا سدقملا تيب ءانب نمو ةنس نوسمخو ةنس ةثامممخ

 نيبعارأو تسسو ةنس ةثام عدرأ سدقملا تيب بارخو رصَت تاب

 ةنس ةثام عبرا ردنكسالا كلم ىلا رصن تلح كلم ىمو ةنس

 نيتئامو تاس ةنس ىلا ردنكسالا كلم نمو ةنس عنوثلثو كسسو

 © ةنس نوعبرأاو سمخو نانثامو ةنس فلا ةرجاهلا ىم

 6) 1136ع ذص0ع 2 ميرم ىب هتض. © 8) 2 ىبنلا 0 م © +

 نع ا 2:2 ملعلا.



 |.ءدأ

 هلوق نم ةلمج ركذ دقف هبنم نب بهو اماو ةنس ةئامميخو

 ةئامتسو ةنس فالآ ةسمخل هنمز ىلا كلذ ناو ليصفت ريغ نم

 ةةئنس ةئامتسو ةنس فالآ ةسمخ هنامز ىلا كلذ نم هدنع ىضم

 بهو هلاق ىذلا ليقلا اذعو خلد انوع سمو نس امام هيف

 هضعب لاقو «؛سابع نبا نع ملاص وبا هاور امل ففاوم هبنم نبا

 طبهم نم هدنع نأ كلذو ةنس ةيشع ةثلثو ةثامو ةنس فالآ

 امسو ةنس ىتثامو ةنس ىفلا نافوطلا ©ىللا ضرالا ىلا مدآ

 ؛ة ةنس نيتسو اسمخو ةنس ةثاممبخ رصم ىم ليثارسا ىنبب

 تيب ءانب ىلا رك-صس م ليثارسأ ىتنبب ىسوم جورخ نمو

 ةئامتس دواد نب نابيلس كلم ىم نينس عبرال كلذو سدقيلا

 كلم ىلا سدقملا تيب ءانب نمو ةنس ىيتلثو اناسو ةنس

 © نينسو اعستو ةنس ةئثامثلت مع ميرم ىنب* ىسيع دلوم ىلا

 ه4) طوعع زخ06ع ه عيمج اء. 26 نصت: 6." 27) 21 مع. © 611

 هيلع هللا لص. 42) 800. 2 نيقو. 2 15 2 (ةلتأ)ز 4 نيبيعبسو.



 ا

 ثعب ةنس 0 عستو ةئامسم> ىبنلاو ىسيع داليم ىيب

 نينثأ | مهلا ايس نأ ع2 كايرو امد ةعلق ايوا

 نم ناكو نوعمش هب ززع ىذلاو ا ززعف امقوبّذكف
 ةثام عبرا السر اهيف هللا ثععبي مث ىلا للا سنو نيرزحلا

 نيتنثا ىبا ناك 4 عفر ر نيح* ىسيع ناو ةنس نيثلثو اعبراو 5

 هعفر هللا ناو ارهش ىيتلت هتوبن تناكو رهشا 00 نس نيتلكو

 00 لبسي نيا ديح ىتادح ىلا ضد دناو: هد

 ىنيصلا دبع ىنتلح لق ميركلا دبع نب ليعامسا ءاس لاق ركسع

 فالآ ةسمخ ايندلا نم الخ دق ليقي ابقو عمس هنا لقعم ىبا

 ىرهيجلا #ديعس نب ميعاربا ىنتدح < خنس قا ةنس 0

 ١ ىمرصحلا توبا نب. ىسلملا نح .ماص ىب.ىيكي ء ابن لاق

 15 نكردعل .معلص هللا لكسر ىل لق لق رسب نب .هللا "سبع آبد

 كلذ ىف مالسالا ءاملع ىع ىور ام اذهف «خنس ةئام شاعذ

 00 يح ىدقلولا نا كلذو ىينش» تواقت :هلوق نم كلذ قو

 « هتنع هاور هنأ هنع تيكذ ام اولق هنا ملعلا للحأ نم ةعامج

 ىلا ايندلا ىنس عيمج * نوكي نأ ىغبني ر/ هلوق ىم كلذ ىلعو

 ىبأ ىلوق ىلعو ةنس ةئامتسو ةئس فالآ ةعبرا معلص انيبن كلوم

 اثني -

 2 منع ملاص ىنأ نع هيبا نع دمح ىب ماشه هاور ىذلا 2 سابع

 لإ ل501: 56010 22 6) © 1: طا عفر تافيح. © غ ©

 211 ىتدح. 4) 10ءدلعو 2003 2. 6) داع 2: (, 1 ه1 0

 ةنع وز كاوا سر 1 ك1 511: 2 عع ل م.هس]وق. ى) 5200. 1

 هللا كبع. ) 82[ سايعلا. 2) 13ةنءاندلاتع 6006 آئاتعلان-
 1162515 (آن)»
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 لك نورق ةرشع مونو مدآ نيب ناك لق سابع نبا نع ةمركع
 ان لق ىيح نب. ثرامخل ,ىتحح ... :« قل نما ةعيرش لع

 نع ئملسألا ىقاو نب ريع نب كمح آنس لاق دعس نب لي

 نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك اولاق ملعلا لعا نم دحاو ريغ

 هذئام نرقلاو نورف ةرشع ميعاربأو جوست نيدو ةنس كام نرقلاو

 ةلثام نرقلاو. .نورسق . ةرشع, نار نسب ئسوسوا يطا
 ةناوع ىلا نع ىدهم نب -- دبع نبع ىورو - ««ةنس

 نيب ةرئغلا لق ناملس , اتا نأ نع لوحألا مصاعب ىع

 نب لايصن نح 0 «ةنس ةئامتس مالسلا امهيلع ىسيعو دمحم

 ؛ نيب ناك لق فوَع نع ناميلس نب رقعج نع باقولا دبع
 ميعاربا نب بوقعي ىنتدح ١ «ةنس ةثامتس ىسومو ىسيع
 نب دمحم نعح ةقدص .ىنا ىكباديعس نع دلع ناانا

 « نوري تح اي هدلرق نأ لق ابعك ّنأ تبن لق نيريس
 اب لق تبذك ةشئاع هل تلاقف لاق ىسوم ىنخا نوراهب سيل

 ؛5 ىتتاف اَلاو ريخو ملعا وهف 0لاق معلص ىبنلا ناك نا ىينموملا مأ

 لق ثراخل ىنثتلح (>««نستكسف لق ةنس ةئامثس امهنيب لجا

 نسع ملاص ىا ىع هيبا نع ماشع اد لق دعس ىب نيتك آيَز

 ميرم نب < ىسيعو ناريع نب ىسوم نيب ناك ل3 سابع با
 امهئيب لسرأ هناو ةرتخ ايهنيب نكي رثو ةنس ةئاعستو ةنس فلآ

 * ناكو ريغ نم لسرا نم ىوس ليئارسأ ىنب نم ىبن فلا

 2) 12070 26, 20:2 | 6) 4 ءاثاثللل عئلاف ه) 1 6 1 نيبو

 نىيبسبع
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 ءايبنالا رابعا ىم تبيبتم ©«ةروصلا ةاريتلا ىف هنأ معبتو دوهيلا

 ةنس نوعبرأاو ناتنثاو ةنس ةئامتسو ةنس فالآ ةعبرا كولملاو

 ةينائويلا ةأروت ىف هنا معبت ام ىراصنلا هلوقت ام ىلع امأو ءرهشاو

 ةذنس نوعستو ناننثاو ةنس ةثاعستو ةنس فالآ ةسيخ كلذ ناف

 ةعبرأ هنا سرفلا نم سمجملا ليق ىلع كلذ عيمج امأو «رهشاوو

 ةعستو رهشا ةرشعو ةنس نونامتو ناننتاو ةنس ةثامو ةنس فالآ

 ةرجاهلا 8ستقو نيب ام ةذم كلذ ىف لخاد هنأ ىلع اموي رشع

 ء اممي رشع ةسمخو نارهشو ةنس نوتلت كلذو درجدزي لتقمو

 ترمويج ىهع ىنم مخرأت ءادتبارو كلذ عهباسح نأ ىلعو

 نم بستنم لك ةبسن هيلاآ ىذلا رشيلا وبا مدآ وه ترمويجو م

 مالسالا ءاملع اماو ءاذه ىاتك ىف تنيب دق ام ىلع سنالا

 ضحمي من نم ضعب ركذاو عضعب هيف لق ام لبق تركذ دقف

 نرقلاو نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك اولق هناف نآلا هنم هركذ

 نيبو ةنس ةثام نرقلاو نورق ةرشع ميعارباو حون نيبو ةنس ةئام

 «ةنس ةثام نرقلاو نورق ةرشع نارمع نب ىسومو ميعاربأ و
 كلذ لاق ىم ركذ

 ندع ةداعك نع مايق اننا لق :كواذ وبا اش..لاق راَشِب ىبا انس

 ©6) وأ 5]ر113عاتلظت كح كثور ىرات217615115 212110111122 16115.“

 01 16: ذل ا 2 9 1 15ع13 م04عوأر 115 1261515, 10
 ]2702 عزى لتنت5 124621ععااتك ءوأر 60232 12016026 2615123 5

 هزار 13101: 2612 2ء25123 12 عدت اط1ند1121631773 1 1162013« ٠
 ءرجمزعت دست هال ءاتلاتاح 12725155 ر 712 ©160106115. 51 7620 75
 مععاغ 5ع طقاطعغر ات1غ150115 5353121013322 12202411115 ©56 21111156 35
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 اورفط ركطصا لحما © ناك عضعب لقو

0-1 
 لتق ثيح اهيلا هب بره دق رخضاطصاب ىرسك ىب رايرهش .ىبأ

 نئادملاب نم نأ رخطصا لما ءامظع غلب املف هتوخا ةيوريش

 هران تيب يحي ران تيب دجدزيب اوتا اورسخ فازخرف اوفلاخ

 ىلا هب اولبقا مث اتدح ناكو وكلمو كلانه هةوجوتف ريشدرا

 كلم نا دعب ةلتقل اهولاتحا ليك اورسخ فارخرف اولتقو ىئادملا

 هثابآ كلم ىنع ناك هكلم نأ ريغ درجدزيل كلملا غاسو ةنس

 هنس ةثادحل هكلم نووبدي ءارزولاو ءامظعلا تناكو ملثخلو 'لايخاك

 ؛ه ذكلم رما فعضو ليدل سيئر ماكذاو هتارزو ىف ةعابن مدشأ ناكو

 اوبرخاو هدالب < اوفرطتو هجو لكك نم هوادعا هيلع ارتجاو سران

 ليقو هكلم نم ناتنس تضم نأ دعب هدالب برعلا توغو اهنم

 لتق نأ ىلا هلك هريع ناكو هكلم نم نينس عبرا ىضم نأ كعب

 هدلوو اذه درجدزي رابخا نم ىقب دقو «ةنس # ىيرشعو اينامث

 ا: نيملسملا سوتف نم اهعضاوم ىف دعب هللا ءاش نأ اهركذأس رابخا

 © هدلو رمأو هرمأ هيلا لآ امو مجحلا دالب نم اوكف «ءام

 ضرالا ىلا مدأ طبها ندل نم نينسلا نم ىضم ام عيمجكف

 نم باتللا لها هلوقي ام ىلع معلص ر/ ىنلا ةرجه كتقو ىلا

 ©) + ناكور آ1/ ناكف. 2) 0مم. آب عغ 8081. ) ©0000. 0مال0دعت

 0لدصغ ةماعم طمع ءأا ايفرطت. ١ )2  ىيرشعو نامكر و100 تكانت

 5627من 355وءأ ]12 17أ15[115 نيرشعو ىمدر 2 11121115 0

 00ءأ015 ءمتةان زجاجات وأ 10 نيرشع (ورمد) ورمبر 01100: 652312 1 لمس

 ع6 8211. 6) 50135 لب امو. 0) 2 2( 21 ةهللإ يلوسر ز 1801. دم انيبت.



 أ

 اوصعتسا :رث ةريسي امايا ثم نئادملا ىلا راص املف نيبيصت ىم

 غلاك هيلع

 سنشجرهم نب ىرسك تخديمزآ دعب كلم اولق ىيذلا لاقو

 هنوكلع نم سراف ءامظع بلط سنشجرهم نب ىرسك لتق امل

 تببلا كلذ لها نم وصنع هل نم اوبلطف ةذكلمملا تيب لا نمو

 هل لاقي ناسيم نكسي ناك لجرب اوتاف ءاسنلا لبق نم ولو
 زور

 تكابر اهص هندلو دق «ءدسَنْشَِج اضيا ىمسيو ستشعانارهم , م با

 الجر ناكو اهيك 58 ناورشونا ىرسك نب 0 زادت كرت 0

 ءامظعلا ريطتف جاننلا ١ذف 2 ام لاق 0 كلم سأرلا م خذكض 0

 سانلا نمو 0 كلم نأ دعب دولتقو قيضلاب همالك هحانتتأ نم

 <« هب ملكت اع هلكت قاس لكك نيفيا نم

 ىناز هل لاقي ءامظعلا نم لجر صخش مث ليقلا اذه لك قو

 نيبيصت نم بيرق برغملا ةيحان ىف عضوم ىلا لوذل سيئر هتبثولو

 كلذ ىلا ءاجن نك ىرسأل نباب لبقاف ةراجلأ نصح هل لاقي و
 هل لاقي ىرسك ىنب ةخيورمش لتقف نيح رصقلا

 0 ناو

 اوصعتسا ث اريسي انمز سانلا هل داقناذ 4 نوبسيط :ةنيدم ىلأ

 © رهشا ةختس هكلم ناكو هلتق ٍعضعب لاقف نفلاخو هيلع

 ©) ال. ذاتمث2 م. |. ةصضب 62 5) ر ةصقلع ذم ©000. (؛ ن)ز 64

 7612 10123. «5أ نانا دوي. 6 غ هع 834 ان. 2) نيتسيط 17ع]

 5, 2. ©000., 560 2 رييسنط.
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 17 نافل ني 20 3و سر ميظع ن .رلك هنا

 اهسرح بحاص ىلا تخديمرزأ ع ةليللا كتلت ىف اهيلا

 هلتقي ىتح اهيف ءاقتلالا اذعاوت ىتلا ةليللا ىف هدصرتي نا

 ةبحر ىف حرطو هلجرب 0 دب ترهأو اهرمال اهسدح بحاص كلفنف

 زهره رف نب 0 ناكو خئييظعل هلأ لكك اذا امظ) ملعو تبيض

 هيبأ ةفيلخ برعلا لاتقل دعب فخ :نئحتلا درجدزي بحاص

 نئادملا لزن ىتح ميظع كنج ىف لبقا ربخل هغلب ايلف ناساخ

 اهكلم ناكو كريس ١ لب مقضعب لاقو اهلنقو تخديمرزأ ىنيع لمس

 هل لاقي زاوهالا لوني ناك كباب ىب ريشدرا بقع نم لجرب 5 مث

5 3 

 ىرسك

 ردود لا سلجو جاستا سبلو ءامظعلا هكلف سنشج هم نبأ

 © ماياب كلم نأ كعب لثقو كلملا

 برقلاب ةر ةراكاعك كلاب فرعي ىصع نحس هتنا لجقو زيوربأ ىلو ىم

1054 



 ش4

 ناروسب

 ١ اولا ناسف ىزسك تبا ومرت ىف زورا :٠ ىرسك" + تعب
 زاوبرهش ةبترم ترّيصو رمآ لدعلابو ىوْنَأ دال ككل يرام

 تطسبو اهتيعر ىف ةريسلا تنسحاو اهتقرازو هتدلقو خورقسفل

 تعضوو روسللو رطانقلا مرو قرولا بردعدب ترسمأو هيف لدعلا 5

 ةماع سانلا ىلا تبتكو مانع سانلا ىلع ٍيارل ىم تيقب اياقب

 نم لاح تركذو هيلا ناسحالا ىم هيلع ام هنملعأ ابنك

 ةفاقرلا نم هللا عيرب نأ وجين اهناو خكلملا تبب لعا ىم كلف

 خودت لاجرلا شطبب سيل هنا هب نوفرعي ام اهناكمب ةماقتسالاو

 ىفطتو رفظلا لاني دياكم الو ركاسعلا لابتست عسأبب الو دالبلا 0

 فاطلاب ةترماو لجو رسع هللاف“ نوكي كلذ لك نشلو رئاؤنلا

 هيلا ياتك ام للك ةعايج اهيتك تسناكو ةككانملا ىلع ٍقتصحو

 لاقي فياتاج عم مورلا كلم ىلع بيلصلا ةبشخ تذر اهناو

 © رهشأ ظعبرأو ةنس اهكلم ناكو 7 بهعوشيإأ هل

 هل لاقي لجر اهدعب كلم رم 5
6-009 

 6 لسن شد

 12 نع لحل دعلم اكو ييطعتتلا رووا: خا تب نم
 كلم 0

 017 لاكيو .ناورشولا ىئرسك ىدب رماه ني ويووبأ ىرسك تنبالا

 هر كن اطقلا تتيالأ 8) 6004: ذه قمع ثا 2382 كوم هتفم
 2 1625 (؟ع1 مانطعأتع مدتت]ان1انطج 1211301 طانو "ع1 لعمعاعمأل اداتق) ©0040.

 2111. لمدد 21226 6
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 هنطب هيلع برض كلملا ريرس ىلع سلج نيح هناو اكلم هسفن

 امدف ءالكل نايتا ىلع ردقي مل هنا هيلع كلذ ةذش نم غلبو

 لما نم الجر ناو هيف زوبتق ريروسلا كلذ ماي عضوف تسلب

 اوضعتما هل 2 ناذيبنترخام ىب نورفسف هل لاقي رخعطصا

 5 اوفلاكو كلذ نم اوفنأو كلم أ - هنيلغو وربيشدرا زاربرهش لنق ىم

 تسلا نم ناكو كولملا سرح 3 9 اعريج اوناكو هلذق ىلع اودقاعتو

 ضيبلاو عوردلا جيلع نيطامم» هس هل فقي نأ كلما بكر 'ذا

 لك عضو كلملا هب ىذاح اذاف حامرلا هيديابو فويسلاو ةسرتلاو

 ةيهك هيلع هتيبج عضو مث هجرس سوبرق ىلع هسرن نم © لجر

 هنعط زاربرهش هب ىناح املف ضعب ىم متاضعب ابيرق هاوخاو

 0 0 كلذ ناكو هاوخا هنعط رث عورفسف

 ناذاز هل لاقي 0 نم للجر هلثق ىلع مثدعاسو ارابدأو الابقا

 5 ةرواسالا بذوم 3 ء ىايعام هل لاقي لجرو نارادريش نب خورف
 اوكتف لاجر لتثق لثكف لح مونواعو تائوببلا لسعاو ءامظعلا نم ريتكو

 ناروب اوكلم ناو ءامظعلا نم الاجر اولنقو ةيوريش نب ريشدراب

 © اموي نيبعبرا زاربرهش كلم ام عيمج ناكو ىرسك 4 تذب

 «) غ ع( 2 لحاو. 2 6) 6 عا 811 هدم. لمز 23536 ةان24 11653

 560 12 ىهو 1512. (كدكدنمتدلا 2: 1.11.1 2) 516 1 كانط كاما لا

 ىنايفام, آن رامخام» 11202612. )2  غ ءغ 211 تنبأ.



 انكر

 هلعجو لنقلا ىف هدي طسبو هيلع ىغبتلاو بتعتلا ىلا ةعيرذ
 © ةدوبعلا خعض نم ةكللات ا كت ءالتعالاو كلما 8 عمالل ايبس

 عمجاو يلع لاطتساو هنس ةتادح ريشدرا رقتحاو كلملا ةعفر ىلا

 ديع لقو هدنجب ليقا مق كلملا ىف رواشتلا ىلا سانلا ءامد ىلع

 ريشدرا ليحو اهباوباو 7 نوبْسيَط ةنيدم روس نصحت سنشجرذاهم :

 ريشدرا لم تيب ىف ناك امو قئاسنو كلملا لسن نم ىقب نمو

 وغتب سراف كنج نم لجر .فالآ ةتس زاريهش ىنلل نم جيف

 نع هرجت ىأر املف اهيلا لصي ملف اهيلع قيناجلا بصنو اهنع
 هل لاقي الجر عدخب ليزي ملف ةديكملا لبق نم اهاتا. اهحاتتفا

 نسب سنشج ©رادمانو وبس رأ سرسح سيئر ناكو < أورسخوين
 م60 27 نامء

 اهلخدف ةنيدملا باب هل اكاف ىنتح < ذورمين ذفيهبصاأ سنشجرذأ

 م 0

 نمجيب هام نيننثا ذخنس ذبو بش نب ويشدرا زاربرهش رماب ل لثقو 5

 هس 6 مل

 زاربرهش

 امدو ةكلمملا تيب لممأ نم نكي رثو /يرادتقسا هام ناخرق وهو

 9 ظاللا عزت ةيدوبعلا. 2 1116 نوتسيط 7, ها متاع

 وانا لعست , م. م.و 5ععات00)>2 10ه 2 بناس ط» 2) ال2323 11

 ولف 721212111. )2  1 راذماب: عاعت 5. م. . . ) 2..4040 ءغع 1

 نأك ر عام1113 7. 511212 2. |.هم.م رك) 1ءتتق ؟هدتتت3 5أ قمرا نفسأ.



 كيل

 ناكو ايندلا تاّذل نم ءىيشب ذناي رثو ماقسالاب ىلتباف علتق ىلع
 لتق اًملف ناساس لآ ىلع اممشم ناكو كلملا ةركستب هكاله

 نم ىناثلا مويلا ناك امل هنا لاقيو اديدش :اوج عوج هتوخا

 هانخا تخش يمرز أو ناروب هديلع نتلخد هيف جانق ىذلا مييلأ

 ىلع متي ال كلم ىلع صرخل كّلِمَح «اتلقو هل انظلغأو هانعمملف
 امهنم كلذ عمس اًملف مراخل تبكتراو كتوخا عيمجو كيبا لتق

 اهلك همايأ لزسيب مو هسأر نع 0 يانلاب ىمرو اديدش ةءاكب حي

 نأو هتيب لحما نم هيلع ركق نم دابا هنا لاقيو افنذم امومهم

 ناكو غنم اليلق الا سرفلا كله ىتح همايا ىف اشف نوعاطلا

 10 © رهشا ةينامث هكلم

 كلم مث

 ويشكر
 / 1 0 ِ ع 7 2305 0 5 3 3

 اويغص .الفط :ىايو. ناورشولا :نج رمق نباربوزللا تيا
 ةكلمملا تيب لا نم نكي من هنال نيذس عبس ىبأ ناك دنا لبق

 غلبف كلملا ةسايس ىسحاف ةدثامل باتا ةسائر هتبترم تناكو

 ناكو ءادعسلا ميامسو ىرسك هيلا همض كنج ىف مورلا رغتب

 هناريشتسيف امهمهي رمالا ىف هيلا نابتنكي نالازي ال ةيوريشو ىرسك
 ه٠ كلذ ضنا ريشدرا كيلمت ىف سراف ءامظع هرواشي ث املف هيف

 2) 2040. 2 ء6غ 211 مل (201 هوك 12 5م1. 30). 65) 165 غو 21

 (ع( ةرورخ 26)ر: 206 جانا.
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 هيلا لسراو هكلم نهري ارما هتلسم نكت مث ام هلثاس وه ام

 نأ هلسي هاشنادرم هيلا لسراف نيمزمزملا سيئر عم ةلاسرلا هذهب

 ىرسك رماف همزل ىذلا راعلا كلذب ىحاميل هقنع برصب رمأب
 زمره رهم لأس ىرسك نأو معز ثنثمل هدهنم ةفارك هقنع تبرضف

 هتبترمو هيبأ مسا ىعو دمسأ نع هيلع لخد ثيح هاشنادرم نبا 5

 ىرسك لاقف < ذورمين 5 نابسوذاف هاشنادرم ىب رهره رهم دنا بخاف

 00١ مدعاط ىلع. التافاك "ىف .ءانغلا ويثك - فيرش' لج ؛ نتبا كنا

 ترمأ امو كنأشف هقحسي ناك ام ريغب انع هثانغو انل هتكصنو

 0 الا لل يرسم هدم لب لدعارمزعا هسا برص كب
 ةزرح هدصع ىف دش لق دجرف ىرسك شتفف هيف كحي ملف

 0 الد نع تبعت اهنآحت نك لنك قا, فيسلا كينحُي ف
 قرخت ةيوريش غلبو اهنم كلهف ةبرض زمره رهم كلذ دعب هبرض

 اهعيشو تلمحت سووانلا ىلا هنّدج لبيك رماو ابكانم ىكبو هبيج

 رشع ةخعدس 0 ةبيوريش لنقو دأم زار ذآ دام ءلزتق ناكو زخذندس نيتلت 3و 15

 ضيرتكتأو زورهف دريزو ةروشمب ةءورمو ةعاجشو بدا ىوذ هل اخا

 هايا ءاطمش هل لاقي ىرسلت ناك قافآلا روشع او ©« يزول - نبا

 5) ©. ,2 ع( 21 6م) 2 ناسسووار 6 ه6 1 ناسسوواق , 1

 ناسيواق. <) 17. داتمرئ3 2. !.هم. 4) 12 51 م رمل 1 ىدرومل و

 آب ندزربك (507. 30 2520 ىسربل ىبأ 2866 ىيروص) : ؟ءكاتتط 56

 ىيدزي نبأ 171 5 نيدو نبأ (#هرزم نحل. 6ه) 16

 اطمس (ي كد ننتلعصت ءوأ هماطمعم 1111115 11عوؤ6م23321 عع 5ام2مع
 ل ء2للمأ).
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 هيلع مدق اذا ىتح هيلع مودقلا لجعي نا هيلا بنكف ةردقلاو

 ممْذتو ةرثع هيلع دجي ملف اهب هلئقي ةلع بلط ىف ىأولا لاجا
 هتاضرم هيرحتو هل هتكصنو هايأ هتعاط نم لح انيك ا ا

 ش
0 

 ةميظع الاوما اهنم هضوعيو هنيه عطقب رمأيو هيقبتسي نأ ىلوف

 ةتناك امنأاو هنيه عطق ام للعلا نم هيلع ىغبف اهب هل دوجج

 ىرسك ىاو كلملا ةبحر ىف قانعالا .عطقتو لجرالاو ىديالا عطقت

 هاشنادرم نم عمسي ام ربخ هينأيل انيع هدي عطقب رما موي لسرأ

 ضبق هنيم تعطق اعل ها. ننأ كرمت قر ةراظنلا نم © هنرضكإ نمو

 هل عمدب اهبدني لعجو هرج ىف اهعضوو اهلبقف هلامشب اهيلع

 ٠ :اتبعال او كاتيراض او هاتبتاك او ةاتيمار او هاتكامس او ليقيو راذ

 هيلع انيع ههّجو ناك ىذلا لجرلا ىرسك ىلا فرصناف كاتميرك أو

 قف دنابث) ع ملذو ىروسك ىل 60 دنم عمدو ىأر 5 دربخاف

 ىلع هتمادن هملعي ءايظعلا نم لجر عم هبا لسسراف ىلا ام هرمأ

 الا 80 .ءلذب ىلا 'ليبسلا دج اكينت هلسي ىل ةناو هللا 0

 15 وعد لوسرلا كلذ عم ى ردك ىلا لسراف كبد هفعسأو ءبلأ هباجا

 كل هركشاو كلملا اهيا ىلع كلضفت فرعا لزا م ىنا ليقدو هل

 هيبس ناك امنأ هايا كنهاك عم ىلا تينآ ىنلا نأ تنقيت كقو

 ىايا كفاعسا ىلع ناهألا نم ىنطعان ارما كلئاس ىنللو ءاضقلا

 كاسنلا نم لجر كلذ ىلع كفلح نيقيب ىنتأيلو هيلا نممطأ ام هب

 ىلا هنبيجت ةظلغملا نامالب فلحو هاشنادرم هلأس ام ىلا عراسق

 206161 لذ تريضتكإ,



 أهم

 ذكلمملا هذه داليل نيفنتكملا ودعلا اهب عفدنل كيدحش ءانعو

 كتلوا فك ىلع ردقي امناو جيديا ىف ام ىلع تبلغ ىلا نيبآقتملا

 ىلو دونملو لاومالاب هللا نوع دعب اهلك روهدلاو نامزالا ىف ودعلا

 اهروفوو اهترثك ىلع الا لاومالاب عفتني الو لاومالاب الأ دونلل وقت

 فهك اهنان .اهيلع نسجت الو لاومالا هذه ةقرفتب نمهت الف

 سنشج ثذاغفسا فرصنا مث «كودع ىلع كل ةوقو كدالبو ككلم

 اح هنم طقسي رثو ىرسك هل لق ام هيلع صقف ةيوريش ىلأ

 نوكي نا ميقتسي ال هنأ ةيوريشل اولاقف اوداع سرفلا ءامظع ىو

 000 لآ كلو نحو, ىرشسك . لثقي رماث نا: اماق' ناكلم ال

 خلاقملا هذه ةيوريش تليف ةعاطلا هيطعنو كعاخت 3 اماو ةعاطلا

 ىرسك مرتو ناك لاجر هلثقل بدتنان ىرسك لئققب رمأو هترسكو

 هلتق ىلع مدقي ملف هربزو. ىرسك هيتش ٍهنم لجرلا هاتأ امآكف

 هلتقيل هاشنادرم ىب رمرف رهم هل لاقي باش هانأ ىتح دكحا

 نم ناكو 7 ذورمين ةيحان ىلع ىرسال هانابسوذاف هاشنادرم ناكو

 نأ لبق لأس ىرسك ناو ءهل جمحصنأو ىرسلت سانلا عوطأ

 هوربخاو هما ةبفاع ىع هتناو هيمكنم نيتنس نم وحنب عاكي

 هتيحا فيخضو ءهاشنادرم عذاف فورمين لبق نم 4ةينآ هتينم نا

 ةوقلا ىف هلدعي نم ةيحانلا كلت ىف 00 « هنأو هردق مظعل

 ' 001 [اتانسو وانما 2234 اهتناكيسوواشقأو 1 انانيسس "قاطفز >2

 امسوراف 65) 165 (؟ء1 5. م.) 6000. ءا 163 125311 1155©

 ؟710عأاتا, 560 7ءاتقي 101123 5أ زورمبن. ) 1 ىورسلل محصناو ب

 6[ ع6 2 ةمآنست هل ةحصناو. هيرإ ل ءا ظل مكشتسلا 2)

 ©« 2 هنالو.



 أوما

 فلا اتثام ىرولا نم اندونج قازرال لاومالا نم هلزعب انرما ام

 انصح دق انا انيار املف لاقثم فلا فلا ةثام ىامث اهيف ةردب

 ةرغافلا خهاوفا انعكو «انتيعر نسعو اهنع ودعلا انعدرو انروغت

 ىجحاون ىلع انماو نمالا ايف انطسبو هيديا ىف ام ماقتلال تناك

 5 ءابتجاب ائرما راغملاو فئاوبلا نم هيف اهلها ناك ام عبرالا ائدالب

 نيو ةخضفو بهذ نم انلاوما توبي نم بهننإ امو نينسلا اباغب

 اذا ىنتد- هعضوم ىلأ هلك كلذ كرو ساح وأ رظوج- نم انندارخ

 ةثيرح ككس شقنب انرمأ انكلم ىم نيتلث ةنس رخآأ ىف ناكا

 هلوعي انرما ام ىوس انلاوما تديب ىف دجوف قرولا اهيلع برضي أ

 فلا فلا اهيف مام نوكي ةردسب فلا خام عبرأ 6 قروبلا نم *

 هللا انداز ام ىوس كلذو لاقثم فلا فلا ةئابتسو لاقثم فلا '

 كولم لاوما نم انيلع هلوطو هنمب هللا ءافا امم لاومالا كلت ىلا

 هو حابرلا ءئق اهانيمسف ميرلا انيلآ اهب تلبقا نفس ىف مورلا

 15 نيتلثو نامت ةخنس ىلا انكلم نم نيتلكت ةذنس نم انلاومأ لين

 ةرامع اندالبو اريفوو ةرثك دادونت ةنسلا هذه + ىتلا انكلم نم

 كقو ةناصحو ةعانم انفارطاو انربخغتو ةنينامطو انتحل اننيعرو

 اهبوتاتو لاومالا هذم ركبت نأ كتءورم خلوذول تسمح كنا انغلب

 هذه نأ كيلعن نك لتقلل نيبجوتسملا ةاقعلا رارشالا ىأر نع

 هتك كعبو سوفنلاب ةرطاخملا دعب الا عمي رن لاومالاو زونللا

 4) 408. 831 انرما تشتشنتم انعمجو. 222) 08. ؛ © 1
 ء) خ00. 6 ءا 2 ىم. 42) 2 ءا ] لتقلا.
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 أ.هأأ

 نم ةحلسا الا اننئارخو انلاوما تويب ىف اوكرتي رثو اهنم هسب

 اهيف اوبغري مو اهب باهذلاو اهبيذشت ىلع اوردقي هه انتحلسا

 انل نعناو انروما تيكحتساو انكلم هللا نيك انعج#را املف

 انهجوو مهب تلح تناك ىتلا قئاوبلا نع انعفدو ةعاطلاب ةيعرلا 5

 ىحاونلا كلت ىلع هنود انيلوو نيذبهبصا اندالب ىحاون ىلا

 دون نم فيتللاب ءالبف نم انِيلو نم انيوقو كلج ءاضمو

 انل نيفلاخملا كولمل ىم هئازاب ناك ةام ةالولا ءاليف نى

 نم عوسأو !ولتق يم علتقو جيلع هن خاناراغ نم علبو ولعل او 10

 لجعلا ر فيكفي , رام :انكلم + نم ةرشع كثنات ةنس ىم قانم اورسأ

 افئتاخ وأ ريفخ هلا هدالب « مروح ىف ةسأز 800 ىلع كلوا ىم

 4 ىطاعتلاو اندالب نم ءىش ىلع ة ةراخالا نع ةلضق انه نامأب وأ

 انلاومأ تءببب ىلا -نينسلا هذه 1 للصوو انهورك امم ءىشل

 عاونأو ةضفلاو بهذلا ىم 0 دالب م انيدع اذه انك: رخو 15

 هردقو كلذ رطخ مظع فخ ل ام ءارسالاو ىسلاو ةحلسالاو

 فتا

 شقنب انكلم َّس قرع تلك ةئنس اد انرمهأ ايلف ماعلا 06

 توين 3 ا اهب قرولا برض 0 ومأنل ختي كاكس

 تر قروبلا ور اهيِف ناك امل نو انيلا عشر امم ىلع انلاومأ 0

 0 ك1 2 كلاذنو آى ( 6 21 نم. 6) ال هزت ) 0 عاب الك

 ىطاعتلا و



 أ.ه

 اتعّبجو اتيسك اما'اثا كرف اماواهككملا" لبنا رع

 فنعاب انتكلم دالب نم اهريغو روزبلاو ةعتمالاو لاومالا اثرخداو

 ودعلا دالب نم ال ملظ «ذشاو انتيعر ىلع احلا كشاو ءابنجا

 نف ثيديأ ىف ام ىلع مايا انم ةبلغ نع رهقلاو هل ةدعاجملاب

 :ليجع ملكتي مالك لك ىف باولمل ةباصا نم نا هيف انباوج
 باول كرت راص ذا عدت رل ىنللو هيف باول كرش ةيهجنعو

 انر

 ءهنا لعامل اهيأ ملعأ كلذ نم هنع اناس ان عمت احضاو

 كلم ةّصاخو ونمو لاومالا هللا كعب كولملا كلم ميقي امنا

 هام ماقتلال جقاوفا ةرغاف 2ادعا هدالب نفنتكا لق ىلا سسراف

 نم 'نوديري ايع «عغدرو اهنع جفك ىلع ردقي سيلو هيدباق
 ةحلسالاو ةفيثللا دونجناب الا هنم هسالتخا نوموري ام سالنخا

 ع 6 مبتللاو وكس نم يغفيتللا ىلا عل لبيبس الو ةريخالا ددعلاو

 الو لاومالا نم رثكتسي الو اهروفوو لاومالا 7 الا هيلا جانج

 !ةريمشنلاو يا لأ اهيلا هل تضرع نو ا ؛ اهعيج ىلع ر لقي

 انيدنقا لب لاومالا عمج انعدتبا ىح امو جاوشل اذه ءابنجا ىف .٠ َْك 3 ٠.6 5 . مايا

 انعيج اهبعمج هناذ انفالسا ىم نيضاملاو انئاباب كلذ يف

 ةماقاو عدونج ةيوقت ىلع هل ايرهظ نوكتل اهورفوو اهورتكو اهتايأ

 كلت ىلع راغاف هل اهعبجح نع اونغنسي م اه كلذ ريغو مرومأ

 0 هلثم ةباصع ىف ماريب قئانملا اننئارخ ىف ناك رهرج ىلعو لاومالا

 لغو َةْيِرق هدب جدن نا انيشغ اميف انجاح تدناكو رارقالك

 ه) 1 كا وشأو. 6) 02. آو 2181 ميف: )012:4 6 ظلال
 0( 1 1 قعد تور 101 معدقو. 6 [ ©غ 1 0
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 نولكوملا ناك ام اريثكو هئاضعا ,رئاسو هلجرو هدي عطقتو هنيع

 هنم بجوتسا نم باجتسأ نوركذي انثارزو نم عريسغو هب

 ًاليح مسفنال اولاتج نا لبق لتقلاب مهلجاع نولوقيو لتقلا

 ءامدلا كفس انتهاركو سوفنلا ءاقيتسا انبحن انكف اهب كنولتقي

 سبل ىعب جتبوقع ىلع مدقن الو هللا ىلا هلكنو هب ىتاتن#

 مشو بارشلا برشو محللا لكا ٍهعنم ىلع الا هيلع انرصتقا ىذلا

 ايف ليثل نم ذلملا ىنس ىف ام كلذ ىفندعن مو نيحايرلا

 هايأ جانعنم امب ءىشب معنتلاو نّذلتلا نيبو لتقلل نيبجوتسملا

 ٍجحلصي ىذلاب هييقي ام رئاسو برشملاو معطملا نم هل انما انكو

 لسانتلاو كلاوتلاو هئاسن نيبو غنيب لوحلاب رمأت رثو داصتقا ىف

 نسع خياخلا ىلع تعمجا كنا انغلب دقو سبح لاك 8

 سبح مدهب رمالاو 2«لتقلل نيبجوتسملا نيقفانملا راعدلا كلوا

 كنيدب ٌلختو كسفن ىلا ىستو كبر هللب رأت منع لكك ىتمو

 | 2 وفعلاو ةجرلا. فوص اهيف ىلا, ىنسلاو اياصولا نم هيف امو

 آدبأ كلملا نوبح ال كيلملا ءادعأا نأ عم لئقلل نيبجوتسملا 5

 ال اولقو ءامكلل ظعو ىقو ةعاطلا عنوكنم ال هل نيصاعلاو

 لدعلل ةعندم اعريخأت ىف نافذ ةبوقعلا ىجوتسملا ةبقاعم نكون

 رورسلا ضعب. كلان ىنكلو ريبدتلا لاح ىف ةكلمملا ىلع ةرضمو

 نيبجوتسملا ةاصعلا نيقفانملا راعدلا كتلوا نع تيلخ ثنا نأ

 اقرضملا مظعا ءلوخدو كريبدت ىف كلذ ٌبغ ندجتل 2 لتقلل »

 نإ ل ظنلع .5هزنتك لبفلل, .ءءعلعتب لكعلا.. - 2), 2 لتفلا ىجينسلا و

 آم لتقلا نيبحي نسما. ه) 181ءآ11ا15 710عاا11: ©«55ع لوخد 511 5



 |,مز

 هيلع ناك ىذلا عيقونلا لاحت ©« كيلا هبانك * انسبتحاو بانك وأ

 هيف ىراكف هتءارقو باتللا متاخ ضغب انرماو ىدنه بئاكب انوعدو

 ةخنس 6 ردابيد زار رذأ دام جنا كناف الاب معنأو انيع 0 رشبأ

 انقثوف هدالبو ©دكلم ىلع كلو + ىرسك كلم* ىم نيثلثو نامث

 5 رقننسا ام © كصقتنن ملخ انرأدبو انكلهب لا كلين نكت م كنا

 نواعملاو قازرالا ىم كيلع هئارجاب انرمأ انك ام كلذ نم اندنع

 باتك اًماو كلتقب انما نع الضف ايش كلذ ريغو تالصلاو

 انتيحاص نيريش هانعدوتساو انماخ هيلع انين لقف اشيمرف

 ذخأت نأ تببحا ناف نديلاو لقعلا ةكخع ءايحالا ىف ىو

 كتءارق كبسكتل اهأرقتو كيلا اشيمف بانكو كدلوم ةّيضق اهنم

 م/دّلُخ نم لاح نم تركذ ام امأو «لعفاف اروبثو ةمادن اهئايا

 ىلا ترمويج ندل نم نيضاملا كولمل نأ هيف انباوج نف نجسلا

 نم اولازي رثو ةلدعملاب كلم نوربحي اوناك بساتشب كلم نأ

 نيدلا عرو اهعم ةلدعم هنوربدي انكلم نا ىلا بساتشب ندل

 مو نيدلا ةليح بداو ملعو لقع ميذع تنك نأ لِسْف

 مدهع ثكنو عغلاخو كولمل ىصع نم لاح نع ةلملا هذه داتوأ

 بكري نأ نوقحكاسي ل منا كوربخف لدقلا جبونذب نيبج.ننسملاو

 اننيجكس ىف سيخلاب رمأن مث اثنا كلذ عم ملعاو هنع ىفعيأ

 لمست وا لتقي نا لحعلا ءاضقلا ىف هيلع بجو دق نم الو

 <©) 6غ ع« 231 كيباشك. 65) ا رانيدو 211 راسذو 1ك راسدو آب ناسا

 1)2 612 211 ةكلم. 02) 1 6[ طل ىرديك كلم. ه6-) 811 كصقتتو

 + كضقتيا "رو زر +66 811 ةلح م) الن م ف 0

 66 211 و.



 امل“

 هنم انغلبو كلذ ىم انيون ام انمكحا !ذاف همد ىف كبش ىم لك

 ىف كرش نم لك انلتقن كلملا ريبدت نم هريغل انغرفت كيرن ام

 نفذ انتانبا رما ىم تركذ ام اًماو «ةيلع ًالامو هيف ىبسو همد

 'اادلا] دانسا نم الخ ام دنجتلو نانو - تم سيلا هنا انباوج

 مكقكو ملت ةسارخلاب انلكو اّنأ ريغ هدسج ءاضعا ةجحص الأ نمو

 ااا نم فوضناام فك .ةدارا مكينعي ال :اميفراشتنالا . نع

 مكتوسك ىف ةعساولا تاقفنلا ىم انقلا انك مث ةيعرلاو دالبلا ىلع

 ثنا امأو تملع دق ام هيلا نوجان# ام عيمجو مكبكارمو

 كدلوم باتك ىف ,اوضق اوناك نيمكنملا نأ كتصق ىف ةصاخ

 ©« نللو كلتقب رمأن ملف كببسب كلذ نوكي وا انيلع برتم كنا

 عمو انتبحاص نيريش ىلا هانعفدو كدلوم ةيضق باتك ىلع انينخ

 ىف انيلا بتك دنهلا كلم 2 اشيمرف اندجو ةيضقلا كلتب انتقث

 رومأ ىف + بتكف انيلا 2دفوا كقو انكلم نم نيقلثو تس ةنس

 كحاو لك ىلا بتكو اياده انثانبا 4رشعم ملتو انل ىدهاو ىتش

 ضيبأ ايزابو افيسو اليف اهكذاف كل هتّيده تناكو اباتك مكنم اه

 بتكو ملآ ىدها ابيف انيظن املف بهذب ةجوسنم ةجابيدو

 هيف ام متكا ةّيدنهلاب كيلا هباتك ىلع عّقو دق هتحجو مكيلا

 ةيده نم هيلأ ثعب ام مكنم دحاو لك ىلأ فرصي نأ انرماف

 ©) 6 ءغ 801 انككو. 25) 0000. 76 اسيمرق 761 5. م.ز 0

 امسصرو 01 ايسيمرف). 5015 آم انط1006 اسيقرف». 8لهدص عت 1201

 تكتسح ءمعجموءء2ع طمتطأ 715115 ةاتتتطل 2171/2276 , 560 1«ءأماخ5
 6 نغ5ءاطصص1 01 ذط 72100116 2211, 746 م1112 556 ]1 ا0111122 47 4-

 00 عرم 1. ء. ,,00دملات115 02602115. ) غ 522- اةردلا
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 أ.هنأ ظ

 اميف انتينو انسفنا رحالصإ نب ةضفوزلل او

 كنيدو اننيبدو ©اننيدو انتلم لحا* نيبو اننيبو هللا نيبو

 يس او

 اميف لامل حرشن نحو خيبوت الو ةجح دحا نم هيف انيلع
 ةانم سامتلا ريغ ىع مئارمل نم انب تقلو بونذلا نم انتمؤلا

 ناعرب نم هيلع انينا وا ةجحح نم هب انيلدا ةاميف اصقن كلذل
 ام امأ «كعينص وسو كلقع بوزعو كتلاهجب املع دادنتل

 ناغبلاو رارشالا نأ هيف انباوج ىف رميه انيبا روما نم تركذ

 اًرْعوو ارمَع انيلع ©ليتحاو انمهتا ىتح ءانب رمره اورغا اوناك

 «هانلزتعاف هتيحان انفوخ ام انيف هيأ, وسو انع ةراروزأ نم انيارو

 نم كيهتناف ضافتسا دقو ناجبرذاب انقحنو هنم انقافشال هباب

 نم انصخش هنم غلب ام ربخ انيلا ىهتنا املف كهتنا ام كلملا

 :ةييطخ نودحاق ماري فقنئانملا انيلع مجهف هباب ىلا ناجبرذأ

 نع انالجاف ةعاطلا ىم' اقرام + لتنقلا ةبجوتسملا * ةاصعلا ىم

 15 ةدعلاو دونجاب اهنم انلبقاف م ورسلأ دالبي انفقكلف :ئكلمللا عيضوم

 ةخكلهلا ىم كيتلا دالب ىف ةرمأ ىم راصو انم برهف هانبراحو

 كلملا انل افص !ذأ ىتحح سانلا ىف رهتشا لىلق ام ىلا راوبلاو

 تافآلاو ءالبلا انتيعر ىع هللأ نوعب انعفدو همما انل مككتساو

 هن نوثداي ىح ام. ريخ .ىم ناأ؟انلق اهيلع اوفشا| اونناك رذلا

 وم لتقلاو هب راثلاو انيدال مانا ظنخذ ذالا انكلم كب نيكانغمو انتسابس ىف

 <2) آس 50122 اننيدوز : 66 281 501:2 انتلم لهاز 2 انتلم

 اننيدو, 30 ون300..100. ةص 2231ع. لها:. 6) 2 اهو ؟ انو. .6© 1

 ء 12201. 2) + ع6 221 لوتحاف. .2) 6 ©« 201 لتقلل نيبجوتنسملا.



 أ.ه,

 «اهايا هليح* ىتلا ةلاسرلا غيلبت ىف سنشج ذافسا عفدناف

 ىرسك لاقف اهقسن ىع اهلزي فو ةملك اهنم رداغي مرثنو ةيوريش

 ال هنا رعلا ريصقلا ةيوريش ىنع ْعَلِب «ةلاسرلا كلت عوجرم ىف

 لو بنذلا نم ريغصلا ىحا نم ثبي نأ لقع ىنل ىغبني

 هنم هايأ هنقيتو هدنع كلذ ققحت دعب الا ةّميسلا نم ريسيلا 5

 هيلآ انتبسنو انم تيعداو 6 ترشنو تثتب ام ميظع نع الضف

 ا” ل يح درت نياعلا لوألا" رتم"مقارزلو" كوكخلا نم
 مثارألو بونذلا ىع هسفن طبض دق نم < ةمرج ىذ عيبوتو

 اذقت“ نا ىغبتيا 4 نكي مث هيلا انتةضا اه ىلع انك ولو

 امب الهاج تننك نافذ ملعلا ليلقلا رعلا ريصقلا اهيأ < انينوتو 0

 ام ىلأ انايا كتبسنو تقتب ام انم كتبب بويعلا نم كمزلي

 انل بيعلاو انيلع ىرؤلا ىف رصتقاف كبويع تبئتساف /سبسن

 صقنو لهجلاب اراهتشا الا هيف كتلاقم ءوسب كديزي ال ام ىلع

 كداهجال ناك نأ هناذ ملعلا ميدعلا لقعلا بزاعلا اهيا ىأرلا

 ةقيقح لتقلا انيلع بجوي امب بونذلا نم انايا كرِهَش ىف كسسفن 5

 لو نوفني كتّلم لما ةاضقف ناهرب كلذ ىلع كل ناكو

 رايخالا ةماضم نع هنوكنيو مديبأ نم لتقل بجوتسملا

 عم كلب نأ نع الضف نطاوملا لقا يف الآ هتطلاختو عتسلاج#و

 مم لصضصلا لس

 ©) آم دابا اهلجز 831 ةهاننص اهلج. 62) غ عع 5 ترسو. 2

 © 8231 ةبرج. 4) 400. 811 الو ىغبني كلذ عيتتو 204. +

 الو ىعبننت عست. 2) 400. مر 6 ع6 821 مي. ري) ؛ ع 1

 الإ انتيسف.' 3) 5..500 هنيقليو : 200. 6 هنوعس.
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 نم تجرحدنق  هثأكت ىلع هديب تناك ىتلا ةلجرفسلا عضوو

 ةداسولا 2 ساسلماو اهترادتسا «ةتشل ثلثلا كثاسولا ىلعأ

 ختلثلا طامالا كلت ىلعا ىلا اهيرشح ءالتماب اهيلع تيناك ىتلا

 تجرح ت أ طاسبلا ىلع ثبلت رثو طاسبلا ىلا طمنلا نمو

 ,سنشج فافسا اهلوانتف بارتب ةضطلتم !ديعب تعقوو ضرالا ىلا

 نأ هيلا راشف ىرسك ىدي نيب اهعضيل بهتو هيكب اهكسف

 دنع سنشج نذافسا اهعضوف ىتع اهبزعأ هل لتو , هنغ ابيك

 سكنف هديب رقكو هماقم ماقف داع مث ضرالا ىلا طاسبلا فط |

 لابقالا ىف ةليلل كاناف ربدا اذا ومالا التمتم لق ءرق رس

 ,, نالوادتم نارمالا ناذعو هب رابدالا ىف ةليلخل تيعا لبق) اذاو هب ش

 نم ناك دق هنا سنشج فنافسال لق مث امهيف ليل باهذ ىلع

 بارتلاب اهكطلتو تطقس ثيح اهطوقسو ةلجرفسلا هذه يحدت

 نولماع متنا امو ةلاسرلا ىم تلج امب انل رابخالا/ اندنع وهو

 ولع نم* نيطقس ريخل اهليوأت ىتلا ةلجرفسلا *ّناذ هتبقاو هب
 ,ضرالا ىلا + نيطقس نأ انشرفم ىللع ثيلت مث مث لفس كى

 ةريطلا لاح ىف ليلد اهنم كلذو بارتب ةذطلتم اديعب تعقوو '
 هناو كلملا انبلس ىق انو قوسلا دنع راص دق كولملا جم نا

 لما نم سيل نم ىلا ريصي نأ انبقع ىديا ىف ثبلي ال

 مالكلا نم تدوزو ةلاسر نم تلميح امب ملكتف كنودف ةكلمملا

 1 ير

 <6) غ © 221 هذشب. 82) 163 2: 1] ساستماو, : «© 1

 سالماو. 0 + ع6 231 وز ةسنع 200. م, ؛ ءهغ 1 مسار“ 24) +
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 ام

 نذناتسي نأ سونابج نيد ذافسأ 0 رث ةعاس أرواكتاف

 عشر سينلبج عج عجرذ ةيوريش نم ةلاسرب داقلبل ىرسك ىلع هل

 هللا كرمع «هل لاقو هيلع لخدف ىرسك نود ناك ىذلا رتسلا

 كيلا هلسرأ ةيوريش كلملا نأ وكذو بابلاب سنشج فافسا نا

 مسيتف كيأرب هيف رمالا ىف كيأرف كيلع نئاتسي وهو 3 ةلاسر ىف* 5

 000 ا كلام كيالك نانافسأ .نيايج ايءاخرامالاقو- قسك

 ظيوربش ىم ترلكذ 3 00 تناك نا هنأ كلذو لقعلا لأ

 دش نافسال 7 ةقنيف رسما كلل اومايو نوكيف ءىشلا 0

 جوخ ةلاقملا هذ سونليج ع.مس املف اهله ىتلا ةلاسرلا غلبي

 ناك نم ضعب اعدو سنشج ذافسا ضهنف !دكشار ىرسك ىلأ

 ةمك نم جرخأو هسبال ناك ءاسك هيلا عفدو همللخ نم دعم

 ىرسك ىلع لخد مت ههجو اهب مسف ةيقن ءاضيب ةقتشش 5

 تعبناف ثاعبنالاب ىرسك هرماف !دجاس هل رخ ىرسك ىيع املف

 جابيد 4 طامنا ةثلث ىلع اسلاج ىرسك ناكو هيحي نيب رفكو

 مسيربأ نم طاسب ىلع ترف كف بهعذب جوسنم ىناورسخ

 ةاجرفس هديب ناكو بهعذب ةخةجوسنم كئاسو تلت ىلع اكتم

 اسلاج عبرت سنشج ثافسأ نسباع ل ةرادتنسالا ةللييدت ءائ 20

 «) 0ص. غ عه 221. 652) 6غ ء6 811 هلاسرب. 2) 6 ءا 821 دبدوب.

 4) 400. : ع 1 مم
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 كيلاعاو مدالب نع ةبرغلاو شاعملا فيضو رقغلا ةكشب اوقش ىتح
 ءاسنلا نم كسفنل ناك كصالختسا ىف كبظن ءوس اهنمو ةدالواو

 نم ةرشاعم ىلا نهل فرصلاو كنم ةدوب ىنهيلع فظعلا ككرتو

 تاهركم كلبق نفايا كسبحو لسنلاو كلولا هنم نقرري نك
 ةأمو جارسخل مايا هميطجا قنات كتيعر ىلا كييتآ ام اهنمو

 لاومالا كعيج اهنمو هيلع كتطاظنو كنظلغ ىف غنم تكهتنا

 ايا كنم داسفتساو كيدش فنتع ىف سانلا اهتيبتجا ىلا

 ىف ترمج نم كريمجت اهنمو هيف جيلع راضملاو ءالبلا كلاخداو

 اهنمو هيلاعا نيبو ضنيب كقيرفتو «دنألا نم خريغو مورلا روغت

 10 نم ناك اهبيذ كيبلع ءماعنأ كيفكو مورا ىكلم 0 قرومب كردغ

 ههيونتو كوع رش كنع هعفدو كدنع هثالب نسحو كايأ هتاويا

 هدتع نعرّتآو هيلع هتانب نم ءاسنلا مركا كايا هججوزنت ىف كداب

 در نم كيلا بذدض ام هبالطا ككرتو هقك كفافخاساو

 « هتملع ةجاح اهيلا كدالب لعاب الو كب نكي م ىتلا بيلصلا

 اهب لذأف ةّيعرلا دنعو اندنع اهب ىلذت مح كلل تناك ناذ

 مثيلا بنأو بيرق نم هللا ىلا +ّبتن هكح كين ناش ط7

 ةيورهش ىرسك : لاس "نتج فاعسأ جوه ءارضإا كدشا ١
 ىلا هجوت املف «اهايا هغلبيل ىرسك ىلا هدنع نم هجونو هذه

 هل لاقي الجر ىفلا ىرسك هيف سبح 6 ناك ىذلا عضوم ا

 © اسلاج ر/ث ىرسك ةساح* لكو دق دىنلل نثق ناك :نسونليج

 ه<) 400. غ ءإ 801 كيرهو. 5) 1 آ[16© 135 فقيرومبب 6) 13

 000. 2) اله 2001 هاي 2 03: 1 60 مث 6 614

 هناسأ رك,



5 

 ةدوريش خلاقلا هذه تكيف كلي نأ لبق هيبطعذ لون ا | كع

 ماب رهسو ةسأر عّْنقو نوذرب ىل 0 58 دتقسرام هل

 لع © يسم عجب ةسلب أورمق 0 نم سان مذعمو راحلا كلت

 ناسرفب رصب اهلف فيرطلا ىلع ع راش توناح ىف سلاج فاكسأ 5

 بلاقب هفذحت ىرسك عنقملا نأ فرع عنقم سراف عم دنإل نم

 هفيس طرتخاف دكنأخل نم ىرسك عم ناك ىم لجر 8 هيلا فطعف

 راد ىف ىوسك راص املف هبادكاب فحن رق فاكسالا فنع برضف

 تاتويبلا لهاو ءامظعلا نم بابلاب ناك . نم ةيوريش عمج كئقسرام

 نم ناك امي انيبأ كلملا ىلأ لاسرالاب أدبن نا انيار دق انأ لاقف»
 ر

 1 د مك رض اهنم ءانشنا ل2 هفقون هبيددت 3 هتءاسأ
 سس رز 3 0 0 5

 نراك :بيتللا سيئر هنبت هتبترأو د 00 هل لاقي قا ريشا

 نع دل لقف انيبا كلملا ىلا فقلطنا هل لاقف ةكلمملا ريبدت ىلي

 00 1 ليات صامملا ديلبلل ىتكن رث انا انتلاسر
 كلاععا ءىسب كل هنم ةارج كيلع اهاضق هللا ىللو اببس انتيعر 5

 ةهنع :كىئلملا كتنازاو دهسب ككنتفو كيبأ :مره ىلآ كمازتجا اهنم

 مثالا نم هما ىف تدفراق امو ةلنق رش هايأ كلتقو هينيع كلمسو

 رورسو ةعد هيف ان نوكي رمأ ّلكو هتسلاج#و رايخالا ةنفاتم

 رهد ذنم نوجسلا تدنخ م نمب تناك كتءاسا اهنمو ةطبشغو

 همم سس

 ©) آب كريسم ىلو 0103. 1 ©أ ضال 06) 06 211 عيتلج ا < ءلال

 نمد ع ©« 1 00
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 دعم هتيبي لعجو اديذدش ايح «هبحاو هيلع فطعو هلبقو

 هب امدخ 7ليق ام ركذ ذأ هيدي نيب موي تاذ بعلي وه انيبف

 دحا ىف صقنلا نابتساف هبدتساو هلبقتساو هبايت نم هارعف

 ضرالا هب دلكيل ء هليتحاو افساو ايضغ طاشتساف هيكرو

 5ىنأ هنا هل تدلاقو هلئقي نا هللا هتدشاو ىيريش هب تقلعتف

 اذه .نا لق ترم هل سبلف كلملا اذ ىف رضح قلق لآ
 هب ترماذ هيلا « رظنا الف هيجرخاف هنع تربخأ ىذلا © مويشملا

 هترووظ دنع داوسلاب ناك لب نورخآ لاقو (/ ناتسجس ناكوبح

 هتانقف ىرسك ىلع سران تبيتوو «« ةينامخ اهل لاقي ذيرق ّي

 ؛ه دكلم ناكو ةيمورلا ميرم نبا ةيوريش هنبا كلذ ىلع مدعاسو '

 رهشا ةسمخو ةنس نيتثلثو نيتنثا ىضملو ةنس نيتلثو اينامث

 ىلا ةذكم نم معلص ىبنلا رجاه هكلم نم اممي رشع ةسمخو

 © ةنيدملا

 هنبأ هدعب ىم كلم ْ

 1 ذابق- مقماو ةيوريش

 ال ةيوريش نأ ركذف ناورشونأ ىرسك نب ومرف نب دورت .ىبأ
 هنأ هل* اولاقف هاا #كسبح كعب ىديلع سرفلا ءامظع لخد كلم

 ىرسك لتقت نأ اماف نانثتا ناكلم انل نوكي نا 2 ميقتسي آل

 ةعاطلا هيطعنو هع نا امأو ةعاطلاب كل نوعخابلا كلوخ نكو

 ه) + ه6 811 هبات. ١١ 7) 8200. 2:55: 200 2 ع ظاللا
 ء) غ ©( 281 هلمتحا. 42) 500. +: ع« 28[ وهو. م) : عكا 1

 نرظنا». رز ]7 ناتسجاس 200165 2068 اعم. ى) غ ءغ 281 هسكع
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 انمي هعرقي ل لسسرأو هوكلذ هوجولا هيلا عمتجاو كالا راد

 ارسل اذلو لق نيج نب ماسه "نع تكتحو ٠ «دنم ناك

 © نيريش تناكو رايرهش جربكا اوركذ !دلو رسشع ةينامث ويوربا

 هتمالعو هيدي ىلع كلملا اذه باهذو سلجملا اذه بار> نوكيت

 انيح اوتكف ءاسنلا نع كلذل هدلو رصخ هندب ضعب ىف صقن

 ثعبو نيربش ىلا رابرهش كلذ اكش ىتح أمها ىلا نواصي ل

 لتق لاو ةأرما هيلع لخدت نا اهلسيو قبشلا وكشي اهيل

 آلا كيلع ءاسنلا لاخدا 2ىلا لصا ال ىلا هيلا نيلسراف هسفن

 اا هيلا تلشرات تارت!“ نوكتا نا كعب ١ تتناك اما لاي "نسل

 نيريش نا الا جفارشا تانب نم نوعزي اميف تناكو اهِمدكأ تناك

 ايلف نيماكللل ىف اهتيلساف رومالا ضعب ىف اهيلع تيبضغ تناك

 نيريش اهب ترماذ درجّتِيب تلوح اهيلع بتو رارهش ىلع اهتلخدا
 د

 اح إ 225 (5

 نما كلذ ىف ناك ام ىلع كبينب ضعبل اذلو ىرتث نأ كلما اهيأ

 ةدلخداو ىلحو بيطف 24 درجدريب ترماك ىلابا ال لاقف هوركملا

 هسجح ى هسلجان هب اعدف رابهش ىب درجدرب اذه تلاقو هيلع

 4) 0000. 71 وسير ست 17] نيريس و 01126 8 102815 22113

 710عأاتت عوده. 6) 800. : عغ 1 ىم كلذ. هه 4004.1 ءعا 1

 ىلا. 4) 400. + ءا 831 رايرهش ىب.



 كررت

 لع هتءرجو دوناع * ئه عابو مزال ديةرلا كلملا هدب ىيحيتلا

 ناذاز هل لاقي ةّصاخلا هباب سرح ىلع < ناك الجر رمأ هنا ةهللأ
 اوغلبف اوصحان هلوجس ىم نجس ىف ديقم لك لتقي نا خور : 7

 ريخأتل مدقتو علتق ىلع حورَف ناذاز مهقي ملف اغلا نيثلتو قس

 5 ةرادع ىرسك بسكف هل اهدعا للعل هيف ىرسك هب رغا اهآ
 هيغصتو مايا هراقتحا كلذ لحا هجو ريغ نم هتكلغ لم

 ثلاثلاو هيلع ىمس نب ناز ناخرف ملعلا طيلست ىناتلاو يءامظع'

 -_ لتق ىلع هعامجا عبارلاو ند ىن ناب مهتما لكلا نم ْ

 ٠0 لكو دق اهب هتوخا عم 50 نب ىريش هيفو لباب رقع 3

 عضوم ا كلذ حارب نيبو نيب نولوتك ةرواسأو جانوبدوب نيبدوم ب

 عمجا ىرسك ناك نيذلا لفلا هيلا عيتجاو اهيف ناك نم برخو

 ةبحر ىلا اوحجصا نيح اوراصو #هاشنقاش ذابق اودانف علنق ىلع

 15 ةديغنب ىردسك زاكاو هسرتح ىه هرصق 3 ناك نم بريف ىرسكا

 3 ابمعرم أر أ.اف ناوكنهلا غاب ىيدي هرصق ىمه بيرق هل غاب ّك

 ةيوريبش ل دو خكلمملا راد 3 سيدو 00 كا رّذآ كاس * لان
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 اه ىضخح نى رسما ةدئاو ةمزمإلل ليرف فلا: رشنع ىنثا اهيف

 ىقامت نس لاملا باوبا رئاسو هعباوتو هدالب جارسخ نم ىنجا

 الا اكلت“ ق :ىتجلا ىكسلا نأ هيلا عفرف هكلم نم ةرشع

 لفتم فلا فلا ةثام عبرا قولا نم هباوبا رئاسو 2 1

 الا ةقامتس' ةعبش  نزو كلذ نوكي لاقتم-فلا فلا نورشعو ة

 الامتعو وسيم ةنيدع ىنب لام تسبب ىلا لوخ رمأو رد فلا

 درجدوي ترج زورمف برض نم ىرخا هل لاومأو 8 !ورست 35د راهب

 نم اهنم ةردب 15 ّ ةردسب فلا رشع ىنتا زوربف نب ذابَقو

 اغلا نيعبراو ةينامت كلذ عيمج ىروكي لاقتم فالآ ةعبرا قرولا

 ةئاهممخو فلا فلا نوتسو ةينامث ةعبس نزو وهو لاقتم فلا

 ااادكو ءافزدا نورشعو ->كام' عيراو افلا نوعبسو  كخأو فلا

 رداولل نم هللا الا اهغلبم * ىصحي ال عاونأ ىف مرد نمت ثلثو

 ©) آب 8. طء, 821 نوتسيطو © نوسيطو 5 روسي. م) ططلطسم

 0ع 12 ©0000. جانأ راهب 21 راهتز 1710عاات# 55 راتب عل" ([طص

 كلاطأع 11, 403 ىرسك راهب)ز 205612 اوسخورفج آب اورسح درعحر

 ' ءوسح درهتح و 821 ورسج ثرعي“ 101355 أورد (ورسخ) 10

 [ة]تطاتك ططعالات5 ©«56 13 ا 6 م1150 ه1 06 0

 6) 0ماوأغ ”1'هطقمت خينامتور انأ م216غ ع2 ©01201060. ل : عديم

 طصاخا)؛ ب (ممد ةععات725ع نا110عصح, 5ع0 502162[ ع1). 112عع 8

 له (غ ءغ 211 211نته:2000 ءمرتاتمأ2ز 1166 52115 ععأاود 12 طل عا 2:

 ةئادسحعم ءدع طلق ؟ءهع 1عءعالمصعد 2ءعدانغ1 عتع 11ععال )4  4200. ءأ

 ظالآ ددعت
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 عاوناو لاومالا نم عمج هلق ام ةرثلل ىبغط دق ىرسك ناكو '

 رومالا نم هدعاسو ودعلا دالب نم مجثتفاو عارللاو ةعتمالاو رقولل

 ىلع سانلا نسحو ادساف اهرش هنشو. ةرطيو هتاتاؤم نم ىذ

 لهما نم اجلع اياقبلا ةيابج ىلوف لاومالا نم ٍيدياأ ىف ام

 :نب نازخرق هل لاقي ريسمهب يوسط نم قَدَنَخ ىدت ةيرق
 عيصغو هيلع ىدتعاو عملظو باذعلا وس سانلا ماسف ىهس

 قيضو كلذب معدسفتساو يارخل اياقب ببسب هلح ريغ ىف جلاوما

 نع تنثدحو «هدكلم»و ىرسك هيلا صضْعَبو شاعملا يلع

 نم عمج سلق اذه ىرسك ريوربا ناك لاق هنا نيحم ىب ماشق

 , ةينيطنطسقلا هليخ نتغلبو كولمل ىم دحا ؟عمجي رف ام* لاومالا

 ناذمع ' 4 نيبو اهنيب ام * فيصتيو .ىئادلاب وتشي ناكو ةيقيرفاو

 فلاو ةيراجو ةأرما فلا ةرشع اننثا هل تناك هنأ لاقي 5

 ناكو لغبو نوذربو سرف نيب باد فلا نيسمخو ادحاو الا ليف

 هنا .ماشه ريغ اماو 2« كلذ ريغو ىناوالاو رهودل ىف سانلا بكا

 ىنحنختا راوج فولاو نماطي ةأرما فالآ ةثلث هصق ىف «ناك لق

 هتمدخ نوموقي لحجر فالآ ةتلثو كلذ ريغو ءانغلاو ةمدخلل

 نوتسو ةثام / عبسو هيكرمل ةذباد ةتامسمخو فالآ ةينامث هل تناكو

 ماقاو نارينلا تويب تيينبف رماو هلقثل لغب فلا رشع انثاو اليف

 2) 022. 5:61 211 (02)5721.236) 800: 15 1 اطال رشاو. 5(

 ء« 2801 اهعمجج مث الاومأ١' 4) 2 نيبو امهنيب ام (5ع0 طمس 826

 ةزعاتع 5تردنانطد زر 101255 ءم2122ع5ع 701116 اهنيب)ز غاهنيب امج

 نييوز 211 نيب امو امهنيد اييذز 12012ققا 710 عأانتت نبربش رصق.

 6ه) 200. 2 ه6 1 عل. اريل 1 (هندض هرتز 326 كك كفل عسنو.
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 ذاك ,ىذنلا, لدي نيعص: هيلا .هلءليبس" ل نار ىاز املف

 وب ملف بهاذ ءاوه مذكو هنم ناكم فيضا ©ىلأ رظنف قنصح

 8 هباحتأ م عضولم لأ كلذ ىم نىصخ حاتتفا ك) كنركا انش : ' 1 50

 6 برضث اةندحاو ةكدكص هب اوكصي م نيفص هل اوفطصي ََنأ

 ىلع وه اذاذ فيضملا بثوف دهب ئمر رث ارضح عمجساذ هسف 0ك

 يآ اذه اولاق هعينض كاو. ريج هيلا :ترظن امل ىصلمل :سأر

 فتكي نا .جرماو ةيسرافلاب عوبزو عرهتناذ ناطيش ةيريمخاب ميالاو

 ىبسو نم ةفئاط للتقو قنصح ى-م عقلونتسن اضعب قضعب

 ايجعتف رمزه نب :ىرسك ىلا دما نم :ناك ىذلاب بتكو + عضعب

 لاق , ىلا. لبقاو تتش نم .فلختسا نأ. هيلا بتكو ةعينص نم 0

 هل لاقي رعشلا ىوريو ةيبرعلا هبجحت اهدحا نانبا نازورملل ناكو

 | لل كسات نقعدتيوا ةيسرافلاب. ملكتي راوسسأ رخآلاو  ةرسخرخ

 انو نميلا ىلع اعيلا هدنلو با اكو. ةرسخرخ هنبأ نازورملا

 لجو توبات ىف عضوف كله برعلا دالب ضعب ىف ناك اذا ىتح

 ةتنازخ ىف عضوف توباتلا كلذب رماذ ىرسك :ىلع هب مدق ىتح ؛5

 متصق* اذكو اذك عنص ىنلا نالف توباتلا اذه ىف هيلع بتكو

 ردشلا ةتتياورو ةرسخرخ .برعت ىئرسك غلب رث ري نيلبتل ىف

 ارويلا مدق نم رخآ وهو ناذاب ئّلوو هلدعف برعلا بداب هبذأتو

 © مجالا ةالو نم

 ©) 8101 وه !١ثذاذ هيلا, غ دب اذاث ديلا. 65) 6 ء( 231 مباكعا قلق

 جوسماف. 2 6 كيلثالاا ترجو 2 0 2 هع سر ,6) 4 عا الا

 غانم ةفئاط. ٠١ ركز مرا 1 ه6 58111210 طك نونسلا تق
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 ىرسك كتينب تنحد ايون نمز ىو رهشاأ ةعبسو ةنس ةيوريش

 ءيينت تلا وفور تفل ني :نابتفلا نم لكل ط1 ا

 دلاخ مدق نأ ىلا اناوج موي نيرسجلاب لئق ىذلا رورغلا برعلا

 رصن لآ نم ىقب نم رخآ ناكف رهشا .ةيتامت ةريثل كيلولا ىبآ

 ةرصن . لآ .كولم :عيمجت, « سراخ: كلم :لاوز ا عبم مرما لمرحتلك دك
 اكلم نورشع سيفلاو دابعلا نم فلختسأ نمو ماش معز اهيف

 ناس نووعحو» ناتنكاو ةنسةكياع أوكلم ام ةتعو للقا|

 © رهشأ ةينامتو

 رمرع لبق نم. نميلا :هتيالوو ؛نازورملا ركذ .نل انيرخل مسا

 10 كيحف نب ماشع نع نيردح«ةحتم امتلاك زيوربا هنباو

 نازورملا هناكم ليعتساو نميلا نع © نيز ىرسك نب زمرع لزع لق
 نم لبج لحأ نا مث هدلو غآبو اهب هل دلو ىتح نميلاب ماقاف

 جار لخص نم اوعنتنماو دوفلاخ عناصملا هل لاقي نميلا لابج

 بيرق رصخآ لبج هبناج ىلا عنتم ليوط لبج عنئاصملاو هيلا
 ديف عمطي الو ماري ال هنا الا كيعبلب سيل ءاضف ايهنيب هنم

 عمطي ال ,لبج ىلا وظن هيلا ىهتنا املف عناصملا ىلا نازووملا راسف

 دحاو للجر بابلا كلذ عنج كىحاو باب ىم هلا 2 ةلوخ داق

 نعوع 2عرووتاتا> 220111111261033 120160 1201115 55م ءأ م10
 م1 واطع5 ن110036 3:4155112111231[11511 111155 5ءلاتتا15. 000. 2 ماءطان1تت 011

 هيوم ءيطتاتعأر 5ع0 ءم22عءام7 (م) ميو ممدانتغ. 10:66 ططعاتالق ؟ععاق-

 5عز2 501165 ميو (معل م 2201 2ع2و16تم 123غ 7063115 1206315)ر

 011 بو (مع ذ).

 2) طاتصعأو هنت ١106 511م3 2: 1مموا 801١121 هلوخد ىف الو هيف

 2811 هيلا لخدي نكي رم كنا هلوخد نمو دم اسيا نازورملا راسف هبق.
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 كعب هل كلذ ىلو نم نآلا ركذنو كلذ مهنم ىلو نم لك ةيالو

 ىذلاو رذنملا نىب ناعنلا هل كلذ و نأ ىلا كنه نب ورمع

 ىف كلذ نم نينس عبرا كلذ لوف ورع نب ثرامخل ذنبا كنه

 !ثلقت ناورشونا ىب رمره نمز ىفو رهشا ةينامث ناورشونا نمز

 03 يرهسلا هرذنملا نب سياق ىعبأ لو رق رهشا : ةعبراو .نيئس

 ىف كلذ نم دس نيرشعو نيتنقا سباق وببأ رذنللا 0 نامعنلا

 اىرسك نمز قو رهشأ ةينامتو نينس عبس ناووشونا نب ومرغ نمز
 2 . ٠. 2 2 1 هع
 نسب سافل تور رهشأ ةخعبرأو ةنس ةرشع عدبرأ زمره نب زبووبأ

 العب ةضيبق  ىب سايا ةيالو نم رهشا ةينامثو ةنسلو زمرفغ

 كلذ نم ةنس ةرشع عبس ىناذمهلا < ذادتبرهم نب 8 ناساد ؛5

 ىو رسهشا ةخينامتو ةخنس ركع عدبرأ مر نب ىرسك نمز 8

 ا هع

 نسب ريشدرأ نمز قو وهشأا ةينامث ىيرسك نب ةيوريسلا نور

 ه2) ١ ه6 1 عل ككلاكد ١ تر الخ ءا لك 501 1 نايناب, 221 نايباأب.

 ه) للوصتسد ص فأني ءدععاتت3 1 قادت رر11112012:13612611132: * ©«012-

 1261ع 710م ان, 0 3 2611004772 ,,2.ع0111515716* 71 ,,2 عما 1510

 ا[ 1011626 11012231112, 57. 404612 رمت. 211741767 مع.

 4) (0113:3011313 513121226101:12 (06ع2عأاتا2 14211طاتق5 15
. . 6 . . 6 ٠. 

  11 4(ءاط1 2211012 ميو 0111001, 5ءدصمءات 550 ؤئيوشر
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 لاق ةبلك يأ ل ىشعالا غلب املخ ءالعلا نب ورم وبأ لاق

 لاف: اع ارذنعم لاقو ىدص

 راسخلا ىفو لالضلا ىف اهيتي < ىَشعَأ لبكب مص نرقي ىتم

 ىراوح ذب عما. سب نعل هاري ني ام رصبمب تاسيس

 : ديلا كلذ: نشعالا الكا

 ابمأ نعي ملط لوق رار ارجل نجي نعال

 ايْنُكلا ٌعَنْيَن اكو انتلثأ تق اودارأ

 دوعسم نب سيقل اضيا لاقو '

 10 لكاو 5500 وجرت زيك مت

 ةلخرو ةأوَع 0 مادخ ليك مهدكتلا

 نفيا عملاء هقنقدع السيم مطب

 ةعيبر ىنب ىشعا لاقو

 انيبلُكُم لئابقلا ٌدهَش دقو انيكأ راق نا ةاحش نشا
 2-5221 هاو 0 ع هس

 15 هيج (هيمقاتك ةةململم' افلح كواك ا ا

 انيتلصم انع هاجد لالط كلجت نئتح اة

 انيعتكا ةحرو ىب..نامعتبا انولعشاو, مئاوروسلا اكد

 انيعملا َقَمَعلا اطقلأ َدَرَو امحك ةدروراوخألا را 00

 ْ سرفلا كولم لبق نم* بوعلا 3 ىلع ناك 7 ركذ
 50 دنه نب ورمع دعب « ةريخاب

 نم: سرفلا :هكولم: لبق: نم كلذ" كدي ناك نتاانزكت لش
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 نوعنم ال اضعب عضعب توفي ال ِبَصَق نط هناك لجت ةبيتك
 ملف عمابجع مثيمرق «اوفحرف اورماذت مق موقلا نوطلاخ الو ابيه

 ام تعم نمو سرفلا اولتقف اولوف تيدياب اولامذ اهايا الا ىكت

 هنأ تربخت سارف لق ةةضحارلا اوغلب ىتح راق ىن ءاكطب نيب

 ةىتح ءىش ىلا او بلس ىلأ اورظني رث نوعسي سراف اوعبذأ

 نم اسراف < نوثلك :قجوف *أنات ىف نم نير عضوا نب اذ

 هلتق نىيربالج اولتقو اسرف نوتس ركب رئاس نمو لخخ 4ىب

 هلوق ىف :ةصاخ

 10 ىنقان نايف يب لفقد ىنبل ىَنَق

 ء نلفو هاقللا مي انهبكارو

 رقارف وتح وتحلاتب اوبوض مه

 ا ل تك 0 انمتفأو

 15 نير لكلا كد يكاكك ككل كلان

 قف ا ريك قاقو راق 5 دهش دق اسيف نا ىلع لدي اذهف
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 ىلع

 عبك انه ليقف ٠ 35 نيب ا ىديإا مرام ىذلب . :تايعبس عطقف

 زروماهلا ىدانو «لاق مودلاجت فويسلا بوضب عيديا فخت نال

 اكلي ايي هاون لوقي ام ىركبشبيلا ةقراح نب 0 دوب ل ثرمو ترم

 4 ىلأ نب كييوس 0 كوب 5

 ءاروسملا نابورملا ةوبرقت ملف مكعومج ىدحت ذا كيوب انمو

 آل ريميق اي رايس نسب ةبلعت نب ةلظنح .ىدانو هولعجت رث ىا

 ةلظنح اهيلعو ركب ةسيم تلمح مي باّشنلا مكقرغتسيف هل اوفقت

 تلو زوماهلا عسير 2 نم درب لتذ / ىقو شيل ةنميم ىلع

 خيلعو لا نرسم ربه ع دهم ندد كب م اهيلعو ركب ةنمبم 0

 حيزي ميلعو مئارو نم رق ىذ بج نم نيمللا خو نيرزبالج

 حلوو ةخدعيببق ىب سابأ قايفو نيم كلف لع !ةنيشف راك نبأ

 انوارسا انتّدحف طيلس لق سرفلا تسمزهنأو تدعو امك ةمزهنم دابا

 ةمزهنم ركب تلو سانلا ىقتلا املف اولق ذتموي هيف اوناك نيذلا

 أوزواجو هثارو نم اوراصف ىداولا اوعطق املف* ءاملا نوديري انلقف 5

 تلبقاف ظئاق موي ىفو ةريهظلا رح ىف كاذو ةيزهلا ى ئانلق ءاملا
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 كلج وم ايتو يجلس ام اودِجف مكعايشأ عش لق

 لَ 3 كبل عارذ لثِم درع و 0 اتيت سوق و 5

 يب اهنه سس ناقل 0 هلك موق راميخأ تلج
51 

 نتي <

 ىتبتنا, ناسيه ىنن ارح كولا بيك
 1 ٌدَجلاو ا « مك ادق ىسفت

 ١ اص هل 11
 اسرفلا ولفت نأ 4مْوَي رَدَجَأ است لانقلاب ابيط ميَق اي

5 352 

 10 نايتس لو د ةيلعد ند خلاظنح نب رسكملأ < نب ديزي َى

 ن تاي 2 تا نه دن ا

 همييللن نع رسسقو هراجو ةهيرح ىلع سف مكنم سف ين
3-3 

 هميدأ نسم 3 كارت لا نأ هبيكش اع رايس نبأ انأ

 هميمص وأ ةنجاهلا < حراق نم 4 هميدق 6 وجي مهلك

 ةيرام ىلا لاف ةلظنح ىلا ىناه دعب رمالا ري اوريص رق سارف لاق

 15 0 عطقف ركاب نسب رباج مثدحا رفن ةرشع مأ يو هتذبأ

 تدانو ضرالا ىلا نعقوف ءاسنلا ىضو عطقو ضرالا ىلا تيعقوف

 ضرالا ىلا ءاسنلا نيعقو ينيح ةينابيشلا نيرقلا ةئباا
 “>2 ع0

 فلقلا انيف اوغبصي اومرهت نأ ْفَص َدْعَب اًفَص َنابْيَش ىنب اهو
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 را

 مجكلا دونج هيلع تمطضاو انسح ءالب فتموي نتلباو لجت

 لخاقت ةتباث الجم اودجوف ركب تلج رث لبجت تكلم سانلا لاقف

 لوقت منم ةأرمأو

 لجع ىنب ْمُكَل ةادف اًهيإ ٌليْغلا انيف اوَرَحُي اورقْطَي نإ
 سانلا ضضحت اضيا لوقتو

 سب اع
 قماو ريع قاف قافن اوبرهت وا

 ىف ءاحطب ىلا اولاف مجطالا شطع رث اري تابابجلاب مولتاقف
 نب سابا عم ركب ىلع اناوعا اوناكو اوس ركب ىلا دابا تلسراف راق

 بهذنف انتايل تح ريطن نا مكيلا بجتا 0 ىا ةصيبق

 ىقتلا اذا نوميقت لب اولاق موقلا اوقالت نيح وفنو ميقث وا

 ةفقاو نعظلاو لئاو نب ركب عتحبصف لق مهب متموهنا موقلا

 ناكو ىنوكسلا رامح نب ديزي لقو لاتنقلا ىلع لاجرلا نرمذب
 | الييك مهل قينبكأو قيعيطا نابيش ىب اي نابيش ىنبل افيلح
 |ىذ نم ناكم ىف اونمكف هاو نات نب ديزي أولعجو أولعفف

 0 نيا ةنميم ىللعو اودلتجان «بجلا مويلا ىلا ىمسي* راق

 نب ىناغ ةنميم ىلعو نيرزبالجلا هترسيم ىلعو زرماهلا ةصيبق

 هترسيم ىلعو ىنابيشلا رهسم نب ليزي ركب سيئر ةصيبق

 نوضاحتي سانلا لعجو ىلجتلا رايس نب ةبلعت نب ةلظنح

 ©6) 15. بلل مويلا ىلا ىهسفز 2 بلل موهيلا ىلا اومَسف (مدتلو

 َح 70 ا 5112720510) : 1 ميلا ىلأ ىجهيي وهو بشل 3 ىهسير

 5 الا ىلا ىمسي وهو بلل ئمسي.
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 ىلع ساياف اوعمتجما اذاف اسايا اوفاوي نأ ناوفس فص ىلع هلعتسا

 دقو ةرواسالا اهيلع لويفلاو نخل اهعم سرفلا تءاجو سانلا

 مييلا معلص ىبنلا لقو سراف رما قو معلص ىبنلا ثعب
 خعقولا مديل وه !ثاف مويلا نالذ طفغكف مجكلا نم برعلا نتفصتننأ

 ناف < اووقيف ناعنلا الس كموق طعا هل لاقف اًمناه ىف اليل

 هودر اورفظ نأو مزحلاب تذخا دق تنكو عسفنال اعبت ناك اوكله

 نم دلو ىيقلا 2ىذ ىف 2 السلاو عوردلا مسقو لعفف كيلع

 ال هنا ركب رشعم اب ىناه هل لق ركب ىم عمل اند املف دموق

 (0 ئالغلا أوبكراف © برعلا نى 0 عم نمو ىرسك دونت ملل خقاط

 لاقف رايس نب :بلعُت ىب ةلطنح بوف كلذ ىلا سأنلا عراستف

 كرف خكلملا ىف انتيقلا نأ ىلع درت ملف انتاك ثدرأ امنا هل

 عطقم لاقيو لاحرلا مزح و نضولا* عطقم ىمسف اوبر نأ

 ىضم نم ىضف ةبقلا رفت ىتح رقي ال٠ نأ ىآو راق ىن ءاكطلا

 عترصاح مقت لو تبرهف شطعلا ىم مجحلا تعرجن ونخأاب ةتلتاقف

 تمدقتف ركب لثاوأ لجعو ركب عتعبتف تابابكلا ىلا نيبرهف

 2) 118 2: آب هوقرفتفز 831 اوقوفيفز ؛ اوقس. 2) © 811 ىوذ,
 6 02. 2 ه6 211:20 2) 211 5 أوبرهيف اهاسن 1 اونب ١ -ميف اسن.

 م) غ عه[ 21 لدحرلا مزود نينولاو بانقاا مزح ىظبلاو نطيل

 62 لاحرلا مزح قلو 0 آ, ننذ 20016 هل م0656 لقيو.
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 عرد ةثام عبرا تدناك لوقي للقملاو اهريغو عوردلا نم نامعنلا

 هترافخ ملسي نأ ىناه قاف عرد ةثام ىنامث تناك لوقي رّثكملاو

 00 ادد وقرر سلختلا دج نك ناعتلا“ كعموي هدنعو لسشاو

 اركي ةرغ ىلع كندا كولملا ريخ اي ىرسك لاقق: لثآو. ىب ركب

 ىلع اوطقاست اوظق ىف ول جناف ظيقت ىتح اهلهما لق معن لق

 فيك جعتذخاف رانلا ىف شارفلا طقاست راق وذ هل لاقي هل ءام

 ىف شارغلا طقاست اوطقاست هلوق هل اومجرتف هكيفكا اناو تئش

 رثجلا .تلزنف لثاو :ىب ركب تعءاج اوطاق !ذأ ىتدح ةرقاف: رانلا

 ناعنلا ىرسك جيلا لسراف ةليل «رق ىذ نم ىو رق ىنذ ونح 0

 ىلع نانعنلا .لزنق لاصخ .ثلث نم ةدحاو اورانخأ نأ ةعرز نبأ

 اما لاصخ ثلت مكريخا مكيلا كلملا لوسر انأ هل لاق مث ىناع

 دسك ىأ اماو ءاشااع“ كلتا مكيف مكجف مكيديإب اوطعت .نأ

 الك نب ةلظنح مرما اولوفا اورماوتف برج اونذأت نأ. اًمأو رايدلا

 لاتقلا الا ىأر ال هل لاقف هب نونميتي اوناكو ىلجعلا رايس ىبأ 5

 متيرف نأو 9 هكر ع متلئق مكيديإب متيطعأ ن أ مكنال

 ثعبف برك كلما اونّذأَف مككلهتف ميم مكاقلتو شطعلا مكلنق

 ةناطقطقلاب هكلسم ناكو ىتستلا زوماهلا ىلاو سابا ىلا كلملا

 نب سيق ىلا ىرسك بنكو فراس :كالسم ناكو 5 نيزبالج هلأو

 ىرسك ناكو نيد ىن 4 نسب دكدلاخ سب سيق نب ثوعرسم 0

 4) 400. + ءا 1821 ةريسم ىلع. 2) 1ا”اندءاه 735. (613ععع 5ل-

 طاع همددع» تت, يهال. 2 50هآنك 1 طنع ىب هده. [10ع اءلور 11
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 اريسي الا ثبلي ملف مالسالا .ليبق اذهو نيقناخ كله اها

 ببسب راق ىذ ةعقو ببس ناكو معلص ©هيبن هللا ثعب ىتح

 اند. لاق . ئنثملا ىب ريعم ةديبع: نا ىع تكدحو, 0٠ نانا

 ماَّمس دق برعلا ءاملع نم ةّدعو ىدنخ ىب انف راتخملا وبا

 :دنع ناعنلا هنباو ىدع وخأا داك ايدع لتق امل ناعنلا نأ

 رماف ىرسك هنم بضغ ءىشب هيلا ةراذتعا بانك انرحو ىرسك

 نب ةعيجر لأ < نسب فلدوألا ورسيع نب ة بيبمعآل ند وماع نبأ

 كلن ريع احالسو همعنو دتقلح ةيلعت نبا نامت ندا ١

 ؛0لقو ةديبع وبا لاق 2+ هل نيتنبا هاتب ناك ناجنلا نأ «كاذو

 نسب ىناه وه اهنا * ومالا اذه دوعسم عب ىناه كردي 0 ماضعب

 لنق املف «ىدنع تبتلا وهو /دوعسم نب ىناع ىب ةصيبق

 امو. ةريخل ىلع ىئاطلا ةصيبق ىب سابا لعتسا ناعنلا ىرسك

 مارهب ىم. بره امل ئرسك . ناك, ةديبع وبا لاق ناعنلا هيلع نآك

 («ةّهل كلذ وكشف أروزجو اسرف هل ىدفاف ةخصيبيق نب ساباب وم

 كعدوتسا ام ىلا ٌلسرا نا ٌىناه ىلا سابا ثعبغ هيلا م ثعبيو

 ه) خ00. ؛ عن 834 اديح. 2) 1.66 835 بيصخلا 2 هدم. طمع أ
 نب (انأ ةان012 2. ].امر 8 - (نءاعلتا 5 بيطشل) ء) منام
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 مر 6040: مر 1: ءان طل



 ألم

 اا
 نع 30

 نأ ىلع اًميط نامنلا داراف ةتراح نسب سوأ :فيدأ بخدز 0 27

 ل .هناف كانلتات كرهص االول اولاق» هيلع كلذ اوباذ هوعنجو هولخلي

 ريغ هلبقي سانلا نم. ىخحا نسيل لبقاف ىرسك ةاداعم ىف انل ةجاح

 انلثات تتش نا اول سبع ىنب ىم دعس ىب ةحاور ىنب نأ

 بحا ال لاقف ظرقلا ناورم رمأ ىف مدنع هل تناك «ةنمل كعم

 ىذب لبن ىتح ليقاف ىرسكب ملت ةقاط ال هناف مككلها نا

 وربع نب رماع نب دوعسم نب ىنام ىقلف ارس نابيَش ىنب ىف رآق
 دال اعينم اديس ناكو 'نابيشا ىلب "لفذ ىب ةعيبر قا .نتأ

 ملعو كلذل هلعا هيلا عفحدي نأ ناعنلا هركف ةّلبألا دوعسم ىبا

 ىرسك ىلا ناعنلا هجوتو هسفن هنم عنمب امن هعنام امناه نأ

 لاقف ميعن جنا لاقف طاباس ةرطنق ىلع ىدع ىب كيز ىقلف

 ام كب ىلعفال تلفنا نمل هللاو اما اذه تلعف كيز اب تننأ ؛5

 كل اةيلعتمو هللاو كقف ميعن ضمأ دكيز هل لاقف كيباب ل

 البلا دنا ىرسك غلب امل ا ردا اعطي 3 يحل هلنع

 نجسلا ىف لبي ملف نيقناخ ىلا هب ثعبو هديقف هيلأ ثعب

 طاباسب تام هنا نونظي سانلاو هيف تاف نوعاطلا عقو ىتح

 ىشعالا هلق تيبل

 قزركم وفو تام ىتح طاباسب هير توملا نم ىِحْنَأ امو كاذف

 0 1 عا 2 منهما 82) 112 000.:, 5ع0: 016211127 قا
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 كتمارك دارا امنا ناعنلل كيز 6لاقف رقبلا لق نيعلا ام كيزسل

 نيموي امهلوناذ هب كيلأ بتكي ) كيلع قشي اذه ىنأ ملع ولو

 ليسرلل كيز لق ىرسك ىلا + عجر املف ' هدنع ىرذعا كيل

 تتح اس ىناف هلم كععم ىذلا كلملأ قدصأ عم ءاج ىذلا

 اذم ليدز لق ىرسك ىلع الخد املف هيف كفلاخأ الو كتير

 ىتقربخ تنك ىذلا قي ئرسك 2 لافف هيلع ءارقك انا

 كلذ ناو ثريغ ىلع عئاسنب هنضب 0كتربخا تنك دفق لاق

 عرايتخاو شايرلاو عبشلا ىلع ىرعلاو عولل عرايتخاو عهئاقش نم

 نجسلا ايزوعشل 5 ا هذه كضرأ ببط ىلع ح ايرلاو 0

 اهيا لاق لاق لاق امو لوسوأل لاقف 21 أ بلع كرو لاق ىذلا

 فرعق اندنع ام بلطي ىح ةيقكي اما ىاوسلا رقي قانا ذل

 بر لق دق هنللو عقو ام هنم هبلق ىف عقوو ههجو ىف بضغلا

 ؛5بابتلا ىلا هممأ ءريصيف اذه نم لكشا وه ام دارا كق دبع

 ارهشا كلذ ل ىرسك تكسو ناعنلا غابف مدلللا اذه عاشو

 5 0ن دمت - 5

 نافذ لبقا نأ هباتك هاتأ ىنح عقوتيو كعناسي نامعنلا ليعجو

 امو هحالس لمح هباتك داتا نيح (قاطنان خجاح كيلا كلملل

 نب دعس ةنبا مىذعرف تناكو ءئط / ىلبجح فخ رث هيلع ىوق

 2) 6غ ع6 221 لاق. م) [ ه6 8201 بتكو. 2 ) [ © 821 اعجر.

 2) 40400 5, 8 ءاطلا كلما ايي 6 ١ هك( زن راصفقرب 202002

 راص رمز. رز ث لُخ , ١ لييح 2 101



 كر

 ءاونق ءانيع ءاريح ءاجتد ءافطو ءارف ءاضيب رغّتلاو نوللا ةيقت

 ةيظع رعشلا ةلثج, نقلا ةيبش ىكلا ةليسأ ءاجرب ءاجر ءامش

 ىذدتلا بعاك رّدَصلا كر ءاطيبع طرقلا ىَوْهَم ةديعب ةماهلا

 كلا ها مصعملا ا دكضتعلاو بكنملا ةشاشم نكس

 جاشولا ىقرغ رصخلا ةصيمخ نطبلا 0 ةفيطل نانبلا ةطبس و

 ةمحكض فداورلا اير نينجا هل ل ل يا عذر

 لاختخكلا ةعبشم ىاسلا ةمعفم ةبكرلا ةميظع © 0

 ضي ىكاضلا ايم تملا فوطق مدقلاو كلا فظل

 اتدالا  ةليلذ . ءاعفس هلو ايدك تسيل كيسلل ا درجاتملا

 ق0 ل رب ريب سلا كدت ف عنا ريع
 عامج نود اهتايصفبو اهتليصق نود اهيبا بسنب رصنقت لاخلا

 فوشلا لما ىأر اهياق بدلا, ى زومألا 0 كا لك اهتليبق

 انور ناسللا ةعيبطق نيكل عانص جامل لا ل امل

 نأو تيهتشا اهتدرأ نأ هذعلا نيشقو تيببلا ىيرت توصلا

 كيككو اان ا اهانبع فليح تييثا اهتكرت 15

 ةفصلا هذه تابتاب رماو ىرسك اهلبقف «ةبكولا كردابتو اهاتقش

 نب ىرسك ىلا كلذ ىضفا ىتح اهنوقراوتي اولاؤي ملف هنيواود ىف

 لوسرلاو كيزل لاقف هيلع قشف ةفصلا هذه كيز هيلع ًارقف ومره

 يلوسرلا لاق مكنجاح « نوغابت ام سرافو داوسلا نيع ىف امأ عمد

 2) ( 45/2. لابقالا). 82) 1608 1 تغ 8201. (821“ةحمنز كيي/#.)ز 101:-

 12313 131101 عاطم نكي تلا طوطعصغأ ( ع 2. <) 5هآان5 1

 200. ١



 ا.ه

 مجاءالا كولمل تناكو هيلع لوخدلا رثكي ناكو ىرسك هب بجتاو

 نيضرالا كلت ىف نوتعبي اوناكف مثدنع خببتتكم ءاسنلا نم ةفص

 ءىبشب برعلا ضرأ نولوانتي اونوكي مث عنا ريغ ةغصلا © كلتب

 بتكف ةسنلا بلط ىف ةلنكدنلا آدتبتف دنودْيَرَي الياكلكا 0

 هر هيف لخد اميف هيلكف ىرسك ىلع لخد رث ةفصلا كلتب
 فصلا تأرقف هل .ىبلطي ةوسن ىف بنتك كلملا تيار ىنا لق

 تانبو هنانب نم ا كديع 200 املع رذنملا لاب تنك 5

 هنا ناضتلا فو يبدل: فرص ضنا يسصلا سا

 ٠ نأو نهبيغي نا هركأ انف مجكلا نع عسفنا ءىف او نومركتي
 الجر ىجبم ثعباو ىنثعبان نهبيغي نأ ردقي من هيلع اثنا تمدق

 ديز هب سرح اديلج الجر هعم ثعبف ةيبرعلا هقفي كسرح نم

 لخد ايلف ةريثل غلب ىتنح هفطليو لجرلا كلذ مكي لعجت

 هدلوو هلغال ءاسن ىلآ جانحا نك دفا 4 لاقف كلملا مظعا هيلع

 ؛ةهذه لاقف ةوسنلا ءاوه امو لاقف كيلا ثعيف كتمارك دارأو

 ىدفا ربكالا رذنملا نأ ةفصلا تناكو اهب انثكج دق نهتفص

 ىناسغلا ربكالا ثراثخل ىلع راغا ذا اهباصا ناك ةيراج ناورشونا ىلا

 قّلَضلا ةلدتعم «ءهل اهفصي ناورشونا ىلا بتكف رمش ىلا نبا

 ©) 1 كلث. 1 هت. تكاتح 5ءوانتع2 طاق انقوانع 20 برعلاز م 165-

 ةنكال16 تلا كلتتا فز 0: 6 هك( طال ىرسك. 1[*هز6ع 1«ع. كململل !ذيف.

 هز 6 66,8119 (5 نك 2! ع6 8/22 2 6 عا اظل لك ا

 مز 8مىاوغ طمع ةمععاسسعم طعام عانتم , طع ا! 231115 7515 101-
 (جطاتاط, ءالقطح 32110 1821 ةتصت (00«6. (60غط.). طانتعأ2 12>»
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 لبق تام دفق هنا لاقف ىرسك ىلا لوسرلا عجرف هيلع مدقي نأ

 ءادعأ ًارتجاو ىدع تركم لدغ ناينلا مانو هبلع © لخدأ نأ

 ىف ناعنلا بخ ةديدش ةبيه ناعنلا قباهو ناعنلا ىلع ىحع

 ةأر املف كسبز هل لاقب دع اندأ ىقلف مهب تاذ هديص صضعب

 هملكف كيز نب ىدع نب كيبز انا لق تننا نم لاقف ههبش فرع#

 ذتعاو هاطعاو هبرقو !اديدش احرف هب حرفف فيرظ مالغ !ذاف هيلا ر

 اغا ناك ايدع. نأ قرسك ىلا بتنك رق هزهجو .هيبأ رما نم

 ”01 ل ناب هلام هياضاف جلو! دكصت اق كلا هل نيعأ

 '((امأو ىتبيصم نم كشا كحا هب بصي مو ل 0 عطقناو هنّدم

 امل افلخ هنم هل هللا لعج الا الجر كقفيل نكي ملف كلملا )

 ىقو هنود سيل نبا هل كردا قو هنأشو هكلم ىم هللا مّظع

 لعفيلخ هيبا ناكم هلعجج نا كلملا ىار ناف كلملا ىلا هتحرس
 لأ همع فرصو هيبا ناكم هلعج ىرسك ىلع مالغلا مدق اهلف

 ةصاخو برعلا .ضرا ىلا هب بنك ام ىلي ىذلا وه ناكف رخآ لع

 نارهم ذنس لك ىل ةفطوم ةفيظو برعلا ىم هل تناكو كلملأ ؛5

 |0000 مدألاو طخألاو :ةسيايلاو اهنيحن ى ةبطرلا ةمكلاَو نارقشا
 ناكو كلذ ىلي 5 نيو ئىدعا نحب .كسيو (ةاكف- برغلا' تازاخج

 ىرسك هلأس عقوملا اذهب كلملا دنع عقو املف ىئدع لع اذه

 هيبا ةلونع تاونس ثاكف «ءانتلا هيلع* ىسحاف ناعنلا نع

 2) [ © 4 مدقأ. ة) 6 ءا 811 ةهآدنتات ىضقناو, (ةعا»

 | 5 ةناو اان 8 طقناو). 6 ع ©غ 211 اماخ. 2( 117 0012

 16 عا 1



 الا

 خعاسلا هلتقا اولاقف ىاسغ نم ةليقب ىنب نم ىحع ءادعا هانآث

 هماو هاشرو هيلا ىدع وخا مدقت دقو لجيلا ءاجو عيلع ىاف

 ٌلخد! لاقف «نيتصلاب سويبحم وهو هيلع لخدف ىدعب أدبي نأ

 دق ىّنا لاقف ىدع ىلع ٍلوسلا لخدف هب كرماي ام رظناف

 كّناف هب لسرا ىتح باتللا ىنطعاو ىلنع نم نجرخت ال لق

 ىناعنلا ىلا ىنح ريضخ فاطنان هيلع هلخدان باتالاب كللا ىلإ

 ناو هب بهاذ وهو ىدع ىلع لخد دق ىرسك لوسر نا لاقف

 ناعنلا ىلع «لوسرللا + لخدو هونفد رث تام ىتح هومغف هءادغإ

 ةيراجو لاقتنم فالآ ةعبرأب هيلا ثسعبو خماركو معن لاقذ بانالاب

 املف كسفنب تنا هجرخان هيباع لسخدان تحصا !ذإ هل لاقو

 ةفم تام دق هنا سرمل هل لاقف ىنكسلا لخدف بكر مبا

 ؛ةانملع كفو هنم قرغلل يكلم أ وسبشع نأ 0 ىرتك ملف مايأ

 وهو هيلع تلخد دق ىنا لاقف ناعنلا ىلا عجرف هتومل هتهاوكا

 ىلبق « هيلا لخدتف ىلا كلملا كثعبي ناعنلا هل لاقف ى

 ةيئاج هداز مث هددهتف ثبخلو ةيشربلا تدرا كنللو تءبذك

 لبق تام دق هنا الا ىرسك ربخب ال نأ هنه (قثوتساو همركاو

 2) ]30. م13ع5ءهتتطأ# نينضلا 560 ععاتتطت 160 نينصلا. 86(

 لحا ء6103 1 ليحأ 21211033 1031111 001104111223 © !دللحأر 4 ىدحأ

 ه) + ء“ 804 ءاجو.. 2) 5200: 1غ ءا 8211 لختنا 20 221-
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2 
 5 - تع 6 مه ِ -

 فيلا ايو همت كوكل ع د د د 2 -
 وملا ةرمغ ةباتجام زر تاذ

 كك 7 9 1 هد

 5 2955 6 2 ت2 1

 سيكس 31 تعمس وحل نملعاف

 1 هد 1-0 نع

 كفوب ب م ة تلتس لامب وأ

 ع 3 ةجاحل هالك تح
 - 02 0 1 ندع

 اهجف كيبتأ عيطسا صضراسب د أ

 م 5 اقدم ىنلهي 0 10

- 

 0 ىنم كنا ىداعألا ى

 نفطي رتعجلاو ناسموسلا ا!ذف وزع

 « اعوكق اَقلا هللاو ىنئتفت ن 3

 فيركلا ا ام كبقعي هل

 © سدس

 هيلع تاس عوج نمت ىرمعلف 1

 تح فيدلا 0 عوزجل

 يار تعلم 00 ىرمعلو

 يدا ايديك قارركم نا

 كتكف هبلكف ىرسك ىلا مق ىدع باتك أرق امل ايبا نا اوعرف

 كيلا بتك دق هنأ هيلا ناعنلا ةفيلخ بنكو الجر هعم ثعبو هم

 ه«) ]اععاماتكر انأ 710عطاتت, كى/. فوفلم. 0) مر, غ ءا 8011 تلئوس.

 6 اعرحن اهلا 1 61712 عيت" نقلا :: (كعلا عوج ئازإ



 !.لا

 راهتلاو ىلايكلا ٌلاط الأ

 توملا اهيف هكذي اراعسشا ناعنلا ىلا عرضتي ام هايعا نيح لاقو
 لاقف هلبق كولملا نم كلع ىَم . ةاخل

 د هي* © 862

 روكسب مأ عدوسم حاورأ

 ةنم للحجر لبقاف نيرلا ديري ناعنلا جمخو لق ةريثك رامي

 ةريخل ىلع راغا ىذلا لاقيو بحا ام ةريثل ىف باصاخ ناسغا

 ىدع .لاقف + شكلا قاتلا ى نجح ا قرشا

 ُبيزعسلاو وَرملا كهلأو اهُيَبناج َلعْشأف وقص امس
 نا ىبأ .هيخا ىلإ بنتك ندع ىي لالا

 1 لاقف رعشب

 ملع نق ام ملا ٌعَقْنَي ْلَهَف هياش ييحرتيبا 00

 ملس ام اًّهلاو هب َتَنُك د ثلا قيقش ةاخأ نب

 د اما فقحب اما ديدحلاب تيبس كلم اذل
2 

 7 مرتكب امراع ْندِحَي* ل 0 ا بدك كنَقرْعأ الق

 0 مرا ل

 15 © ملح 1 ا مون مسمن 52 78 7 ككلو

 اع الف نامّرلا كتاخ نكي نا

- 

 2) كان 16060 هال ميا 211 0 8) طاقت76أ2 787. 10

 هةعماعمدأ 13 هك. اآه2ع. ) ,,الاقسصع 12 1253 13, 23133 51 201205 77©-
 2ع115, 216115 5012320,  ءات] 12012 51124 50121213" 1. «. ,,220166'. 0
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 هان وكي قنا الا ىقعلا ملصي ال هنا لقو هلضف ركّذو ءانثلا

 انيرم نبا ةلزنم ناعنلب فيطي نم ىار اًملف ةعيدخو ركم
 أذا هباحصا نم هب فقتي ىمل لوقي للعجن هدوعباتو ةومزل هدنع

 املآ هنا اولوقن ريخ كلملا كنع ديز .ننب ىدع وكذا ىنيمتيار

 اما0 كلملا نأ لوقيلا عئاو نحا هيلع ملسي ال هنلو لوقش#

 هونغضا ىتح كلذب اولازي ملف هالو ام هالو هناو هلماع ناعنلا

 اوسد مث ىدعل نامرهق ىلا ىدع ناسل ىلع ابانتك اوبتكو هيلع

 لسراف هبضغاف «هأرقف ناعنلا هب ىلا رث باتللا اوذخا ىتح هل

 تقتشا ىف ىتاف ىقرز الا كيلع تمرع كيز ىب ىدع ىلا

 هاتأ اًملف هل نذاف ىرسك نأتساف ىرسك كنع وو كتيور ىلأ 0

 دحا هيف هيلع لخدي ال سبح ىف سبح ىتح هيلا رظني رم
 ام لوا .ناكف ىجسلا ىف وهو رعشلا لوقي دكيز نب ىدع لعج

 دعشلا نم قبلا ىف لاق

 لاوس ل بفك فابثألا ربك ةيتأيو مامهلا 0 ىرعش يَ

 هعمسو ناعنلا غلب رعشلا نم ئدع لق املك ناكو اراعشا لاقف

 قرغبو هينجعو هدعيو هيلا لسري لعجت هايا هسبح ىلع / مدن

 ىدع لاقف لئاوغلا هيغبيف اقرا 3

 بيش ف سور نيقتري قراوب هيف تاب مهقكمل تقرأ

 اضيأ لاقو

 ركتعأو 0 ليلا اذ ّلاط ه

 اضيأ لاقو

 0 ةهمسمسللسلا

 <) 0م. 6 ع6 801. 4) 1 مدئو.
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 فلحت ةعيبلا ىلا كيز نب ىدع ماقف كبيصن نم رفواب سيل
 ادبا اريخ هنع ىوزي الو ادبا خلئاغ هيغبي الو وجهي ال نأ

 جرخو ىقب ام لئاوغلا هيغبيو ادبأ هوجكيي لازسب ل نأ هذيك

 5 ىدعل انيرم ىب ىدع لاقف ةريخاب هلونم لون ىتح ناينلا

 ديز نبأ
 65 86 5 - و - ن5 هم

 اكاوق تقر نأو عرجات <ت الف ىدكلا ا غلبا الا

 كانغ هب مسقي وا ةنبكتل هرْفَف ريغل ربك انلكايق

 اناوخن ْنَعِبَي الف باعت ْنأو اًديبح رفُظَت ملف رفظت ناف

 ٠0 اكأادي 0 كانيع تأ ىعسكلا خمادن كل

 بلطت نا رجت الف رفظت ل نا دوسالل انيرم ىب ىئدع لاقو

 تنك كقف لع ام كب لق ىئذلا ' ىئدعملا ؟ذها نمااكرذب

 ىنتفلاخت هيصعت نا كترماو اهركَم ماني ال اًدعم نا  كربخأ

 الا كضراو كلام نم ةدئاف كينأت ال نا ىيرا'لق تيركءافأ لذ

 15 كب ملف خعيضلاو لاك ربخك انبرم نبا ناكو لعفف قلع اهتضرع

 راضف انيرم ىبا نم ءذيده ناعنلا باب ىلع الا مهي ضرالا ىف

 راب الا ايش هكلم ىف ىضقي ال ناكو هيلع سانلا نك نع

 هيلع يحل هدلنع كيز نب ىدع ركُذ اذأ ناكو انبرم نب ىدع

 ©4) 11عصت 5( ءطلاتتتت 12 طب 120156111236 01111261112, 560 143, انك
 . 2 .٠ . .٠ . .٠

 رتااط11 2151 طقعع 1هءانو زخ ع0 13عدأ (ىهو ريعل رس املك اينه) :

 5 مرد رماهطع تعال. 20 .فظذ ىكع/4771 10166 محعاتاتك لقف. 65) م

 نك 8021 سحمتلل 2)  ء( 801 م0956 انيرم.



 اءام

 رجا ريغ ندع اناف مهفع ترج نأ هل ىلقف كتوخا ىلع كلما

 ناكو انيرم نئب سوأ نب ىدع دل لقب لجر انيوم ىنب نم ناكو

 نك ع كل 5 تفرع لق كنا 0 لوقي ناكو 0 ادرام

 ىدع ىرسك رسما الف هلوق ىلا تفتلي ملف اذبا كل مصنيد

 :هيلكيف دلجر الجر بلع جلخدي لعح هيلع عاخدي نأ كيز ىبا

 ام ىننوفكت له علأس اذا علتم ىار ام لق الاجر ىري ناكف

 :بلع لح ا ناعنلا لأ بوم علا كبفكنذ ١ نون مكنك

 ىنيفكت نأ عيطتسنا هل لو ةيلكف اميمد الجر ىار ناعنلا

 مرد فلا نوتس هتميق اجات هسبلاو هاسكو هكلف رجعا غريغ نع

 سوا نب ىدع لق كلم دقو يرخ املف بهذلاو ولوللا هيف

 ىدع نأ مث ىأرلا تفلاخ ىق كناف كنود دوسالل انيره نبا

 ىنتثا ن ا انيرم نبأ ىلآ للسرأ مث خعبب ىف اماعط عنص كيز ىبأ

 ةعيملا ىف اودغتف سان ىف هانا 50 3 تبيبحأ © يدع 5

 نم قصحا 0 ىتع اب انيرم نب ىدعل 1 لاقف اوبردتو

 ١ اناقرع حق ىأ ,كلثم ناك نم.اهةيلعا ملي م رقد قلل فرع

 ىحاص نم كلج نأ كيلا بحا ناك رذنملا ىب دوسالا كبداص

 ا نأ بحلا اناو هلثم نككلع تانك ءىت نع ىنملت الف ناغنلا

 ىنيطعت نأ ٌبحاأ اناو هتبكر هيلع تردق ول ايش ىلع دقت

 ©) + ع( 4 نمجف.



 أءأاب

 ناو ظارششا اوناكو مخل ىلا نوبَسْنَي انيره ونب ممل لاقي ةريمل
 لاقي ناكو ةرشع دلولا نم « نيذع ىوس* رذنملا نب رذنيلل
 ىشعالا ٍلوق كلذف علامج ىم بهاشالا مهلك هدلول

 ةفويسلاب ةوُدع نوشمي ةريحلاب ٌبعاشألا رذتملا وُنَبو

 كنب ىَمْلَس اهل لاقي هما تنذاكو اريصق شويا رجا .نانعملا“ ناو
 نب ثراحلل ةما تناكو كّكق لما نم غئاصلا ةيطع نب لثاو

 سيباق ناكو بلك نم بانج نب ىدع ىب مضمض َنِب نصح

 ءزمزه.نب*ىرسك نا تسيام توتو نارالا مس 0
 تام املف هل نومجرتي هبانك 8 اوناكف هدوخأو 7 نسب "كنق

 ,مدرمأ ىلع لعج رشع ةثلثلا ءالبه هدلو كرتو رذنملا ىب رذنملا

 بلط : ىرسكو 'ارهشا .هيلح ناكف يتاطلا ةصييقا نب لل
 ىب َىدَع امد ومرع نبب ىرسك ّنأ رف برعلا ىلع هكلي لجر

 ري :مهيخ ١ لسفو #ءامو رثنملا ىب"نم تي يس
 لاقف لاجر جو رذنملا ىب رذنملا تملا اذه كلو ىف مهتيقب لاقف

 نبي ىدحع ىلع مهلرنات هيلع اومدقف مهيذ .بتكف  مهيلا كشنا
 مهيري وهو لزنلا ىف هيلع ناعنلا ةوخا لضفي ىدع ناكف كسيز

 كلما مللأس نأ مهل لوقيو الجر الجر مهب ولخو دوجري ال هنا
 كلاس نا نامعنلل لقو ناعنلا الا مهكيفكن اولوقف برعلا ىننوفكتا

 عدا تلت موتانتت>ت ءانتكدطضر 1ع هدما51غ, ءمصحم] عدخاتت 110 4
 - اني نع مل 5 ان

 (آ11, :7١ ةيرام هما دوسالا هل لاقي رخا نبا رذنملل ناكو ةعبرو

: 4 0 62-2 0 
 هعضراف بابولا مد مهاج ب ثراشلا كتيب

 ه) 0م. 821: 4 2056 كلولا. 24) آب (©6 4ي7)». فييسلاك.
 ء) ©, ؛ كغ
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 ا.

 لوا اذ لق ىرسك شيج ةعيبر ةمزمم نم ناك ام هغلب امل
 مدنو رقاق موي وقتو اورصن ىو مجحلا نم برعلا تففصتنا موي

 ىن مييو تابابجلا ميو رقارق ونح موبو راق ىذ ونح وّنحلا

 نهلكو رق ىذ هاجطب ءاكطبلا ميو ناوّذغلا مميو ميخعلا

 ا لا ا ديس نان ع تاكو ازابقأ ىح بحي:
 دق برعلا ءاملع نم ةّدِعو قَدْنَخ ىب ساوف راتخملا وبا ىنتّدج

 راذنملا نسج نانعنلا لبق راق ىن ممي وج ىنذلا نأ امس

 زيوربا ةمجارت نم ىلع ناكو ىدابعلا ديز نب ىدع ّىبخللا

 نب ىدع رذنملا نب ناعنلا لتق ببس ناكو زمر نب ىرسك
 نب قاحسا تيعمس لق دمحن ىب ماشع نع ىل ركذ ام كيز

 لق هضعب سا ركذ دقو دايح باتك نم هتذخاو صاّصْنل

 رماع نسب فورت نيب ٍبويُأ نب ديز نب «داّمح نب ديز كلو
 ايدع ةثلث ميمت نب ةانم ديز نب سيقلا ٌىرما نب ةيصع نبا
 سوغلاو برعلا بتك أبق دقو ابيطخ ارعاش اليمج ناكو رعاشلا
 ىدع هل لاقي هما نم نأ هلو ىمس وهو ارو ّىبَأ وهو أرامعو ؛5

 اههدحا ناكف ىرسك دنع نوكي رامع ناكو ءىط نم ةلظنح نبا
 هيينارصن ىف نيدتي رخآلا ناكو ديز ىنب ىدع كاله ىهتشي

 ةيحائو 2لكا سعيم عل ةرساكالل عم نونوكي تيب لها اوناكو

 هنبا لعج كلم امل رذنمل نب رذنملا ناكو عاطقلا عنوعطقي

 لخنأ نم ميق هابرو ©هوعضرا نيذلا ء هذ ىدع ر2 ىف ناعنلا و

 ©) 26 راك (2111 3116025 71 فاح ] زاك. 6) 400. مو ؟ أ

 الآ[ برشو. ) + ع6 2 سو. 2) (02ع 12طةتتر ؟ةظطوتتتتط 5612-



 |.اه

 دحا ىلع + لخدي الو ىرصقب 2ىدحا نا «هيلا لسراف ةليبللا

 دعمو هسأر ىلع مث وه اذا ةعاسلا كدلت ناك املف لعفف لاق |

 نا كيلا هللا لوسر ىنا زمر#ه ىب ىرسك اي هل لوقي وهو اصع

 فرصناذ هبيجج ال هيلأ رظني ىرسكو لق كل ريخ ملسأف ملست

 ةال نا كرمآ رثا سرخل بحاص ىلا ىرسك لسرف #لاق هنع

 نم كيلع لخد ام هللاو هنا كلملا اهيأ لق دحا ىلع لخدي

 ماعلا ناك ايلف يلق كيلع لخد نيا نم رظنان «دحا انلبق

 سيرو سرمخل بحاص ىلا لسراف ةليللا كلت فاخ هناكف لبقملا

 ايلف اولعفف 2لجر الو ةأرما ملخدت الو ةليللا ى اوقدحا نأ

 ؛ ىرسك اب لوقي وهو هسأر ىلع مثآق وه اذا ةعاسلا كلت 2 ناك

 اهلق كل ريخ ملساف ملست نا كيلا هللا ليسر ىنا رمرع ىبا

 دق كنا ىرسك اب لاق هبيبج ال هيلا رظني ىرسكو تارم ثلت

 رت هذه ىاصع رسكا امك هللا كّدرسكيل هللاو ىلع تيبا

 ال نا مكرمآ ملا لاقف سرسخل ىلا ىرسك لسراف رخو اهرسك
 ؛ةنم كيلع لخد ام اولق كلو الو لعا دحا ةليللا ىلع لخدي

 © هلتقف هنبا هيلع بتو نأ ثبلي ملف لاق دحا انليق
 هيلا هذغنا ناك ىذلا شيلملو ةعيبر رمأ نم -ناك ام كلذ نمو

 هذا معلص ىبنلا نع وكذو «رق ىخب اوقتلاف مهبرحن زيوربا ىرسك
 مسسسسلا

 2) 12 2 ءلا 6) غ ءا 801 اوقدحا. ه) غ ءغ 1

 نلخدي. 2) 0م. 1, هك 801. ) : هك 831 مم: كيلع

 /) 0ص. غ © 831. ىم) ؛ ها 831 نلخدت ٠ 2 800غ ه 1
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 ركزو

 ادحا انيار ام اولاقف ةرم لوا لق امك مهل لاقو ٍغيلع ظيغتنف

 ىلا ةعاسلا ىف هاتا ثلاتلا ماعلا ىف ناك اذا ىتح كيلع لخد

 لاقف اصعلا هذه رسكا وا ملستا 2لق امك هل لاقف اهيف هءاج

 هكلم روهت اَلا نكي ملف يرخ رث اصعلا رسكف لق لهب لهب
 ركب نأ ىب هللا دبع لق «دلتق ىتح سيوفلاو هنبا ثاعبناو

 نع ثيدللل اذه ريزعلا دبع نب رمع تثّدح قئرقزلا لقف

 احد انما !كلما ١ قنا: كا رسكت .لاعف:ناجرلا كبع ندي ةملس: بأ

 برضف لعفي ملف ُملْسَأ هل لق مث هيدي ىف نيتروراقب 6 هيلع
 ام هكاله نم ناكف مخ مث ايهضضرف ىرخالا ىلع اهبادحا ؛

 ٍلوقي ةركب ىنأ ىب ناجرلا دبع سعمس لق ءاّذكلا دلاخ اد

 نثادملا ناويا ناويالا ء اذه ىف ةليل مئان رمره نب ىرسك اينيب

 ىتح اصع هعم ىشج لجر ليقا ذأ هرصقب نوقدح ةرواسالاو

 كيلا هللا لوسر ىنا زمر ىنب ىرسك اي لاقف هسأر ىلع ر ماق؛

 ال هيلا رظني قلتسم ىرسكو تارم ثسلت اهلاق ملست نا

 لاقف هسردح بحاص ىلا ىرسك لسراف لاق دنع فرصنأ مث هببيج

 نم لخدي مو لعفا م لق لجرلا اذنه ىلع تلخدا نتننا

 كلت ىرسك فاخ لبقملا ماعلا ناك اًملف لق مدحا  انلبق

 <©) ه0. 881 لاق مثو + هل لاق رثو آم هل» 6) غ ء( 811 هيلا.

 «) 400. + هك 821 رم. 4©4) غ عا 801 امئان. م) 0ص. آب ع 1

 رك غ ك 2811 فقو. ى) + ء( 811 م5056 لخديب



 ىلا

 سانلا هركي ام توملا نم انعركو «انلتقت نأ * ككلم كل انيعن
 متنيب نونوكت الهف مكجو لق تعيار امب انسفنا نع كاننللغف

 كئنم انفوخ ام كلذ نم انغنم اولق ىيأر هيف ىراف اذه ىل

 « هتبلغ نيح ةلجد ىع اهلو قكرتف

 5 لضفلا ىع قا“ نب دي نع ةملس اس لق كيخ نبا امد

 هللا لوسر باصتتا نا ىرصبلا نسل نع ىبشاقرلا ىسيع با
 كثعب لق كيف ىرسك ىلع هللا ةكح ام هللا لوسر اب اولق معلص
 ًالألت هيف وه ىلا هنيب رادج روس نم هدي ٍيرخاف اكلم ةيلأ

 كعب كق هللا نأ ىرسك اب عرق رث لاقف عوض اهآر اًملف اروسن

 ؛0 «رظنأس لق كقرخآو كايند ْمَلَسَت هعبنان اباتك هيلع لزناو الوسر

 نبع قانا نب دمت نع ةيلش اند لاق كيج ىبا اص

 دبع نيب ةملَس ىنأ نع َوْقْرلا نع ركب ىنأ نب هللا دبع
 تيب ىف ونهو اكلم ىرسك ىلا هللا ثعب لق كوع نب ناعجولا
 ىلع ابثاق هب الا هعرب ملف هيف هيلع لكي ال ىنلا هناويا

 ؛:لاقف اهيف ليقي ناك ىتلا هتعاس ىف ةرجاهلاب اصع هدي ىف هسأر
 فرصناف لهِب لهب لقف اصعلا هذه رسكا وا ملستا ىرسك اي

 لكخدا نم لج. يلع طفت هبا ها اعلم رمث * ةفغ

 ىتح هانيار الو دحا + كيلع لسخد ام اولاقف ىلع لجرلا اذه ||

 هل لاقف اهيف هاتأ ىهلا ةعاسلا ىف هاتأ 2لباقلا ماعلا ناك اذا ||[

 هحّلهِب لاقف اصعلا هذحم رسكا وا ملستا هل لاق مث هل لاق امك

 ه) 0دم.' 6 8غ 801.2 8) 81 881 لاف." 7)١2 61 ظطالل انتل
 4) 6 © 821 لبقملا.



 «مكتنتس لقو ةثم نم ابيرق منم لتقف هيبّحنمو اكسو
 اولق ىف نوبعلت مث قازرا مكيلع تيرجاو سانلا نود مكتينداو
 بسحتس اتلتو انلبق ناك نه أطخا امك اًنأطخا كندلا انهّيأ

 لاق دوعسلا نم قاثؤولا ىلع اهعضت ىتح تبيتتف اباسح كل

 رق هل اوبسحت اوبسحاف لاق لعفن اناذ ةاولق نولوقت ام اووظنا 5

 ©ةينامت وه ام ىردي ال ام لاومالا ىم ففناو 6 ىنبف هنبا هل اولاق

 اهيلع كعقاف يخأفا لاق انغف دق اولق رق لبق ىذ نم رهشا

 اهيلغ ريسي رخو هل انوذرب بكرو اهيلع سولخل باهف معن اولا

 الا كردي ملف ناينئبلاب ةلجد هتفستنا ذا اهقوف ريسي وه انيبف

 مكناتكا َنعِيناو مكرخآ ىلع نرمال هللاو لاقف مادف قمر رخآب

 رمال اذه ام ىتتقدصتل وأ ةلّيغلا ىديا تح مكتحرطالو

 نيح انترما كلما اهيا كبذكن ال زول ىلع نوقفلت ىذا

 نم /كىكسلج قاط كيلع + نيصقناو ةلجد كيلع نتقرخاا

 ضرالا انيلع تنفلظاف انرظنف كلذ رث انملع ىف رظنن نا لقت ريغ

 الف انيديا ىف انماع انيلع م ددرتف ءاهسلا راطقاب انيلع ل-خاأو 5

 2 هموت 7 ملغ مكانمل الو هتناهك نفاك الو هركن رحاسل ميقتسي

 ىبن كعب لق هناو ءامسلا نم ثدح رمالا اذه ّنا انفرعف

 ممم سس

 ا الع 66 1 مكتبه 02 6 مكتنمأ و اذا مكترق» 6)  ءغ 1

 اولاقف. ]6 66 8211 ءاننخ 2) 8وعع 70 ص 5010 آم
 6) 80115 آن مصقنأو. 7) 6 66 211 كتكلما ىم) + 66 1 0

 | 4) ©, آر ؛ ىلع. 2) © 8101 مجان. 2) 00. : 6غ 1

 انبفاعت نا.



 اءاأ

 نجرخل ىرا ام قدص نمل فاتعي اميف لاقف ءارضخ . ةضور
 ام لضفاك ضرالا هنع بصخت قرشملا غلبي ناطلس زاجنا نمآ

 نومجنملاو ناهللا صلخ ايلف هليق ناك كلم نع نتيصخا'

 لق ىار ام بثاسلا ىارو #باصا دلق ام اوارو ضعب ىلا هضعب

 ة رمال الا مكملع نيبو مكنيب ليح ام هللاو نوملعت ضعبل عضعب

 بلسي ثوعبم وه وا ثعب ىف ىبنل هنأو ءامملا نم ءاج

 اوييقاذ مكنلتقيل هكلم ىرسلل متيعن ىّملو هسكيو كلملا اذه

 هاوواجن ةعاس ام رمأ ىلا مكنع هنورخحوت هل هنولوقت ارصمأ مكنيب

 كباسح اندجوف ري اذه ىف انرظن ىق انا هل اولاقف ىرسك

 م ءاربعلا ةلجد تركسو ككلم قاض عباسح ىلع تعضو نىيذلا

 ء تععقو راهنلاو ليللا 2 ايهيلع فلتخا املف سوكنلا* ىلع ةوعضو

 بسكحانس اناو امهيلع عضو ام لك لاؤف اهعقاوم ىلع سوحنلا

 هل اوبسحت اوبسحاف لق لوزي الف كناينب هيلع عضت اباسح بكل

 اهيف فقفنأو رهشا ةينامث ةلجد ىف للعف ىنيف هنبا هل اولق رت

 ىسلجا جهل لق 4غرف اذا ىتح وه ام ىردي ال ام لاومالا نم

 اهيلع تعضوف نيحايرلاو شرفلاو طسبلاب رماذ من اولاق اه

 جر ف : نوياعللا :دييبلا# عيججلو 2مل اوعي كود تام
 نب 0 ةلجبد  تعستنا /للاته ره يف ل نسما

 :نامك عمج هوجر أ ايلف فسر رخاب 50 5 جمختاسي ملف منك

 8:.400.)2 عا ظننا 2) 1 خيلعز 11 811 1532 51210
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 أ

 مكانمو رحاسو ىنفاك نيب ىم ءاملعلا ةأرململو ةارسكلا نم «لجر

 فايثعا فاتعي بئاسلا هل لاقي برعلا نم لجر هيف ناكو لق

 اكل نميلا ب نلل نانانء بلا هي تعب طخ ام لق ترعلا

 اورظنا لاقف هببكانمو هراكاسو هناهك عيمج رمهأ هنرح اذا ىرسك

 معلبج !ديح ءدهيبن هللا ثعب نأ ايلف وه ام رمالا اذه ىفو

 اهطسو نم ةهكلم قاط 2 سنمرصقناأ كقو انادللخغ تاذ ىرسك جحبصأ

 كلذ ىار املف ءاروعلا ةلجد ر/ هيلع تقرخلاو ءلقث ريغ نم*

 لقت ريغ نم اهطسو نم ىكلم قانط 2 نميصقنأ / لاقو م8 هذوح

 لكنا كلملا ليقي تسكشب هاش ءاروعلا ةلجد ىلع تقرخااو

 ل لاقف هعم بئاسلا اعدو هيمكانمو هراكسو هناهك اعد 0

 ءاروعلا ةلجد ىلع تفرخااو لقث ريغ نم ىكلم قاط #نتيمصقنا

 هدنع نم اوجرخن وه ام رمالا اذه ىف اورظنا تسكشب هاش

 ضرالا غيلع تنلظاو ءامسلا راطقإب ٍهيلع فخأف كرما ىف اورظنف

 الو هتناهك نالت الو هرد# رحاسل ىضمي الف ملع ىف اوعكستو

 ىلع ءاملظ ةليل ىف بئاسلا تابو ةموجت /غ ملع مجانمل ميقتسي ؛5

 ١ ىتح راطتسا رق * راجل لبق هيل اقرب فمري ضرالا نم ةوبر

 اذاف هيمدق ناحت ام ىلا رظني بهذ مبصأ املف ىرشملا غلب

 2] + ©« 1 داجر عووستخسسو هيامتلخ. 0( + ©« 1 ناكو.
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 اء.

 ّلجا لق اشف نينثا زواج اذاف نينثا نيب رسلا نا هيحجاص

 ءاججو ىرسك هللا كلهاف «ايهينيكسب اعيمج نايجرتلا التقف

 © ةدعم نمو حرفف ةيبيدحلا موي معلص هللا لوسر ىلا ربخل

 نم نيرشع « ةنس ىف لق هنا ديحم نب ماشع نع تتدحو

 5 ثلث ةّكمب ماقاف معلص ©!كيح دللا ثيعب نيورسبا دسك كلم |

 © ةنيدملا ىلا هكلم ىم نيتلثو تلت ةخنس ىف رجاهو ةنس ةرشع

 ةلازا هللا ةدارا دنع تثدح ىتلا بابسالا ىع ربخل ركذ

 رك ام 6 برعلا اهتأطوو سراف لحما ىع سراف كلم

 نم معلص ديحت هيبنب هب مٍومركا

 10 ىف ناطلسلاو كلملاو ةفالخلو ةوبنلا

 رول ل

 بيرس نع لعن ابا بسس

 ناك :هنا هينم: نين بيكو نع كاكا ضعب ىنتلج امك ىرسك

 هدام مدا م ا نم اهيلع فشناو رخل ةلجد ركس

 ه) 1غ 7 (عأ (نمدحم عا21351115) ز 2 , ؛ ءأ آب امهنيكسب , 281 امهيديإاب.

 65) طآاتعا150116 713, ع (نمطح726213110© 3. 22

 821. 4) ؛ © 811 هيبن. )1.66 821 برعلل. رك) آم ام © ةنأغ
 ]م 2, 5م همر: ععئاتطت اح اع ونن0م01 ءةلمصح طقطعدغ م (ذ2 2033812)و

 غ عا 2 م) 40404. مر + ع( 204 هللا. 7/) 09ج: 68

 2 600: رتر 2 كا طالق 207
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 ا

 ىلع ٌلكعف هنم افلخ سراف لاجر ىف نا هيلا بتكف لعفت

 لما ىلا !اديرب ثعبو هبي ملف ىرسك بضغف هعجارف هسأرب

 ث . ناخرف : مكيلع تلعتساو زاوبرهش مكنع كعون دق ىذا :سراف

 تاقناو كلملا ناخرف ىو اذا 7 0 ةفيكع  كيربلا ىلا عقد

 لز-نو خعاطو 6 عمد ل53 بانت قاردرهش دار ؟3 املك © هلطعاف دوا هل 5

 زايدرهشب ىليتيا لقف هيلا ةفيكحصلا عفدو ن اخرف سلجو هردرس نع

 معذ لق ىتيصو بتكا ىتح لجكت ال لاقذ هقنع برحيل هملقف

 كيف تعجار اني لاقو فثاك5 . تلت ءداطعءاف طفسلاب اعدف

 ةيخا ىلآ كلملا نرذ دحاو باتكب ىلتقت نا تدرا تناو ىرسك

 اهلمكت ال ةجاح كيلأ ىل نا مورلا كلم رصيق ىلا زاربرهش بتكو 0

 000 نيسمخ ىلا ىقلخ الو ىقلث كيحسلا اهغلبت الو دوبلا

 00 0 اينو كبف للمال ايسيزافإ يسمح اة ,كاقلا !ىتان

 نوكي نأ فاخو فيرطلا ىف هيدي نيب نيبعلا عضي لعجو ىمور

 دلجر نوسيخ لإ دعم سبلا هنا منوع داتا ينحت عب ركم دق

 كحاو لك عم امهل تبيرض جابيد ةبق ىف ايقتناو امهل طسب مث

 اوبرخ نيم تا زاودوهش ل.ةف امهنديد انامجرن « اوعدف نكس امهنم

 كاراف اندسح ىرسك ناو انتعاجاشو انديكب ىخاو انا كنثادم

 ةانعاخ كقف ىنللتقي نأ ىخا روما رت نيبان ىخا لئقا نأ

 ىلا اهدحا راشا مث ايتبصا دق لق ىكعم هلتاقن نكنف اعيمج

 ©) (1غ3 ءاتدحم ©هطحتم ع2 211115), 200. مر ؛ ءغ 231 خفيكدملا هذه,

 6) 2 (عغ (هرم10ءا3421105) اعهمس م) 125 غر 8 ءأ 1[

 ذد 25 آب (عغ ©0هطحطت ع21421105) اعد ءغ ةنذغ زل 2.



 أمال

 تلق لعتسا هيا ىلع ىريشان كينب نم الجر هيلع لييتساو

 لعتساف ءاذك نم ملحا وهو زاربرهش اذهو نانس نم )فنا وهو

 اسف زابرهش لعتساف ميلخل نءاعتسا دق ىنذ لق تتش عيا

 و عطدقو هنئادم باخو مانقف هيلع ةرهظو سراف لهاب مورملا ىلإ

 تيلرل اهتيتا ولا كفقلا امانا لك هل كلذ ماشنا كلي 0 اما

 كلذ كعب مالا تيناف عطق ىذلا نوتيؤلاو تيبرخ ىتلا نئادملا '

 ست ارتب نب سس يش سلس
 ا مدر نوتات تجب ثىعب

 هللا لرنذ نوملسملا هحبكو شيرفق رافك كلذب سرمغف سا جتبلغف

 ملف دارو ةمركع ثيلح لقم ركذ مو 0 مورا يلع مآ

 رق جيلكل غلب ىتح عنئادم برخو عأطي زاربرهش

 ترهظ امل هتيدح ىف ةمركع لقو لق جنولتقي موعبناف كلذ دنع

 تير ضقت هباضال .لاقف باشي :ناخرت نسجت مولا لص للا

 كلملا اهيا هيلا بتكف ىناخرف سأرب ىلا ثعبان قناتك كتأ اذا

 هم الف هدعلا ىف اتيوصو ةياكن هل نا ناخرن لثم نع نإ كذا

 1 ا ءانمسم (0هرمتص عما ةتتانكزز ؛ ءغ 8 ىذعك. 5زودت75عدغ طقع

 رمعع 5عهلمام» , دع رص تعاد عنز 1جعاتتت هت 1125672155عز «00عا> 0
 ءررما 1 ءدصلات» هدأ ىذللأو 50122 2. بكر 22. 6) 162 2 (ءأ (200-

 مجعد 2تلا15): آر, + ع6 4 رهظف.



١ 

 باحا اوقلف اوتمشو ةكمب راقللا حمفو مورلا نم باتللا لحما ىلع

 نكاو باتك لما ىراصنلاو باتك لا مكنا اولاقث معلم ىينلا

 لما نم مكناوخا ىلع سراف لسكا نم انناوخا رهظ دقو نويمأ

 تبلغ «رثآ هللا لونذ مكيلع نرهظنل انومتلتاق نا مد باتنللا

 اقيدمملا ركب ىبا يخف« نولفاغ مه ةرخآلا ن ع مهو ىلإ “ © مورلا 5

 اوحرفت الف انناوخا ىلع مكناوخا روهظب طخ لاقف رافللا ىلا

 كلذب انربخا سراف ىلع مورلا نرهظيل هلاوق مكنيعا هللا نرقي الو

 '000 يقكا لاف ىحمجلا فلخا ىبأ ىبأ هيلا ماقفإ انّيِش

 انكبحانا لاقف .دللا ودع اي بذكا تنا ركب وبا مل لاقف ليصف

 ىلع مورلا ترهظ ناف كنم صئالق رشعو ىنم صئالق رشع 0
 ءاج رث نينس ثلث ىلا تمرغ سرف ترهظ ناو نيمرغ سراف

 امنا تركذ !ذكاح .5ام لاق هربخاف معلسص ىبنلا ىلإ ركب وبا

 لجالا ىف هّدامو رطخل ىف هكيازف عسنلا ىلا ثلثلا نيب ام عصبلا

 كديازا ّلاعت ل توك خلا تلا قلد و وبا 5

 نينس عست ىلا نيولق ةئام اهلعجات لجالا ىف كامو رطخل ىفاك

 نع يجاكح اس لاق نيسل اند لق مساقلا ءاس ««ىلعف دق لق

 كولملا الا حلق ال 7 سراق ىف تمناك لق ةمركع ىع ركب قا

 اهشيج مورلا .ىلا ثعبا نأ كيرا .ىنا لاقف ىرسك اهاعدف لاطبالا

 هجحاسيسدل است

 ©) غ هغ 831 ءمدممأ عمغ ةعئط2 انكوانع 20 نيس و 116 5112158 2. أء.ؤ.

 6) 0م. غ ع 801. 2 ) 5ءوتتعم5د 52ل10)0 ءديكامأغ ءاتدتت زلط 0

 ءملمتتح ءاداق10 1'دطقتتا ذا 1ك 02ةيطاتالت. 10ا12, ن1 ءدغ 12 ءائم1123-

 المع 510132 3ه,ر 1, ع« 701. 3217111 سععصصتإةنتك محدضات5ت لأ

 (ةطتععصكلل , طعصعم1ع طم ععاتطت ءماصتسالا 162116 آممغط.



 ا

 ميظع لقرع ىار املف لقرم هل لاقي الجر هيلع اوكلمو هريبحت
 عتاتاقم اهلتقو اهيا 55 دونج بيرخلا نم مورسلا دالب هيف ام

 نأ ىب :ةدوصح ام :جكاهتناو: ملام ةتجابتساو بوارتا

 سراف دونج نم هتكلم لهاو هذقني نا دلاسو هيلا عوضتو هللا

 هيف امئاق ةزب هيلع سلجلا عيفر ةمِل مضض الجر همانه ىف ىارف

 هسلج نع لجرلا كلذ ىقلاف لخاد امهيلع ليخدف هنع ةيحان

 كلث ةايور صصقي ملف كدي ىف هتملسا نق ىلا .«لقرهل للقو

 ىذلا ليجرلا نا. همانم ىف: ء ةيناثلا ىئارو الخا ىلع ةتطقي ىف

 « لخادلا .لبجرلا ناو . عميض لص ىف سلاج هشيلح ىف
 ٠ سلجملا بحاص قنع ىف اهاقلذ ةليوط ةلساس هديبو هاتا امهيلع

 هتمرب ىرسك كيلا تيعفد لق اذ انا اه هل لاقو هنم هنكماو

 كتازغ ىف كتينما لئانو هيلع لادم كناو ءكل رفظلا ناف* هرغأف '

 ىوذو مورلا ءامظع .ىلع اهصق مالحالا هذه هيلع تعباتت اهلف |

 هوزغي نأ هيلع !وراشاو هيلع لادم هنا هوربخاف .©نسم.ىأونلا ْ

 !ةكخاو ةينيطنطسق“ ةنيدم ىلع هل اانبا فلخساو لقرف لقعتساف

 ةينيمرا دالب ىف لغو ىتح راسو زاوبوهش هيف ىذلا قيرطلا ريغ

 بابب برغملا # نابسوذاف نيهاش ناكو ةنس دعب نيبيصن لزنو

 2) * مل, 201 هل. ) 6غ عا 811 هئملس. هر م12

 خلبللا .(2116: متعءامتزر 1. ع: مز 1غعدج 14ش). 6.66 1515 2720 )4 

 ةمآ1تد> لخدرو سل 85 010. 11]- (كا121111 1: 0 سلاج

 2 6 آن اسلاج. . .ه) 020172 66 ]طن انس 25636 3!ناق“ 7 ركز 2 6 1

 ناسواق, آل 5. م. ؛ نامسواف.
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 قيروم نبا ىوآف ةظيفلألا هتذخاو هنم فناو كلذ ىم ضعتما

 نم رفن ةتلث هعم هجوو مورلا ىلع هكلمو هجوتو هيلا ئجاللا

 ”00 دمر اول لافي ناسكفا ةديحل اما ةفيتك كوع ف. ةداوق
 نيطسلف ضرا ىلا ىهتنا ىتح اهخودف مأشلا دالب ىلا ههجو

 نم يكف ناك .نمو اهفقسأ خاف ندم تين ةيجحم كروو 5

 توبات ىف تيعضو تناكو .بيلصلا ةبشخ ىراصنلا وئاسو نيسيسقلا

 ىتح عيلع ملاو ةلقبم هقوف عرزو ناتسب ىف رمطو بهذ نم

 ىلا اهب ثععبو اهجرختساو هديب اهنع رفتحاف اهعضوم ىلع هند

 لاقي ناكو رخآلا كئاقلا اماو هكلم نم ىيرشعو عبرا 8 ىف ىرسك .

 الع  ىنتحا .ىتح راش هناك برخغملا: © نابسوذاف : ناكو نيفاش ا هلو

 ةنيدم متافع ىرسك ىلا ثعبو ةبوذ دالبو* ديلا كم

 ثلاثلا دئاقلا اماو هكلم نم ىيرشعو نامث ةنس ىف 2 دكا

 اك 2 دنلو * ءزابرهشا دتلترم ىداتو : ناهفرف ل لطقي ناكف
 ىاهنم بيرقلا جيلخل ةقض ىلع عانإ ىتح يطل سدلا نيت

 نم اوكهتنا امن ابضغ موولا كالب برخض ىرسك هرماذ كلانه ميخو 5

 مورلا نم ”فيروم نبال عضخ» رو مهنم هل اماقتناو # فيروم
 اونك ىذلا كلملا افوق اولتق جنا ريغ ةعاطلا هكنجب رثو دحا

 وسو هللا ىلع هتءرجو هروجن نم هل رهظ امل قيلع هوكلم

 ©) 168 2 هك آب (ءآ 5. م.)ر عا 881 نارويمد (7عأ 5. م.) 6) آب

 | 0 كنس. ' 2) لا عع 21 ناسراقو ناسوافو 1 راسوات٠ 46) 012.

 | ع 11. ) ظانصعأح صمد 1310 از !0ع 200156 0ءعقعل ا أ 31213106

 22 + + 23 نرأرسببرسسه#تا (5م1. 30 2111 0 رايوهش , رايرهشلا).

 ١ مل) 8141 هناف (5ما:. قم 5هآنص ذ)إ. م) 0م. طظععغ. /) 2 آب قروم.
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 ذاختناو هدلب لا نم هدلب ىف نم سالصتسا ىلع هنم اهذخا

 ىراصنلا ىف كلذ لقم طرتشا رصيق ا كلانه نارينلا تويب

 ريوربأ هل لاتحا ىتح كلملا دنع ءامركم كرتقلا ىف مارهب ثبلو

 هريغو سيفن هرجع كرتلا ىلا هيجو ومرغ هل لاقي لجر هيجوتب
 و ىتح هيغو رعولل كلذب اهغطالو كلاما ةأرما .نوتاخ لاتحا ىتح

 ىلا لسراو هلتقل منغا ناتاخ نا لقيف هلمق نم ماوهبل تسد

 اهلسيو هنم ماهبب ثدالمل غولب اهملعي 5 هتءمو هتخا ةيدرك

 لقيف ببسلا اذهب نوتاخ فلطو هاخا « ارطن اهسفن سوت :

 نتيمض اهناو « ارطن تفرسو انهت اياؤج ناتاخ تباجا ةيدرك ْن

 مدالب نم مب تجرخو ةلتاقلا نم اهبخا عم ناك نم اهلا
 ىنثا ىف اهعبتا ىكرتلا < ارطن ناو سراف ةكاف دودح ىلا كرئلأا

 اههجول تاضمو اهديب م ارطن تلتق ةيدرك ناو لتاقم فلا رشع

 نمدق اًملف ريوربا نم انما اهل ذخاف ىدرك اهيخا ىلا تبتكو

 اهباتع ىم ناك اهنانب دكت هنا طبتغاو زيوربأ 2 هيلع

 15 اهدليخ مورا واو ةتالدلاو فيروم رسد ىلع ودوربأ ليبقاو

 اهناياو :فلصتو»# [قبروم صني وشك برلين 5 دعب
 هل لقي الجر متيلع اوكلمو ىرسك ىلا بره هل نبا الخ هنقرو'

 هيا .علتتراع فيوم دبش. مرلا اهسحت ىتسك علي ١

 2) غ ءعغ 201 م05غ مارس“ 6) ع6 1 «تارماو. ©) 12 7”

 ارحب نعأ 5. 7. ء000. (5م:. 30ه اوطب 71 اولدب)ب 51

 ©4) 400. غ اهيلا 0 200. 811 اهيلا ركشو. ه6) ظالآ اقر

 2 قروش فاذروم» رك) 1غ2 ©0040. م10 اقوف ةهاعديج (ءأ طرد

 ؟ةاثاعتر 0. ا "م دوق ) عى) 2 ءعغآ قروم 12 م05:62 50105 قى روم
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 , كانه 0 يا يدن 00 نع درذأ ىلا «راص ىنح

 ديك صخ شف 6 قندلا ءاركاسصب دهناكم ماوه ١ ىهننأو زيووبا

 "لورا :ىمالا اهيف لتق ةديدش برح انهنْيب, ترجت :نئادملا .نمق

 الجر رشع ةعبراب ركسعلا نم !درفغنم مارهب براح ريوربا ن تالا

 ©ر داب'و 6 نابدنأ 00 ماطسبو ةخيودنيو مأو 2ك 0 مك 5

 0 ا ا ا ا ا

 نيمجنملا نأ ركذو هيلع فقوي ال ءىت لبطل ىلا هعفر هنم نكمت 0

 زراب ويوربا ناك دقو ةنس نيعبراو اينامث كلي زيوربا نأ تعمجا

 زدوربا اى هل مليح لادا ملعو لج 1 هرمأ مأرهب لك تا

 دعب نتادملا ىلا زيوربأ راصو كنا ىلآ راص 2 ناسارخ و زاحكاف

 «قيروم ىلآ متفرصو فلأ فلا نيرشع مورلا كنج ىف قرف نأ ؛5
 ةاعيب ةراع هيف هل فلطا اياتك ىراصنلل بنك ويوربا نأ لاقيو

 | سوجنا ريغ نم اهيف لوخدلا ٌبحا نم عتلم ىف لخدي ناو
 | ىتلا ةواتال ىف رصيق نداه ناك ناورشونا نا كلذ ىف متحاو

 2) غ عع ١ اوراص. 2) 162 2 (ءاتتح 62 ان5 ك2 1

 وندلا 0 1128 501:36: فقيسدتلا دم فيدرلا) 25211 قولا

 7ع] فترلاو قيول لا ]أ فسورلا ه) 1684 2 (5م. 30 نانديأ)و

 آب نادوث 7 25211 رايدناوو غ رامددا. ك) 16 لع (ء[ذرتس 326): 2

 8 زدادا 00 66 وقانون 1ظ1100000
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 جرو هتؤب هيلا عفدي نا هلأسو هنود ةسفن لذي هنا ' ةيودنب

 ليجلاب اوراوذ ىتح مهوقلا اوردابو كلذ اولعفف رددلا .نم دعم نمو

 ةيودنب ريدلا ىوف نم هيلع علطا شوايس نب مارهب ىتاو املف

 ىلا هرظني نأ هلاسو ريوربا هنا ىكلذب همقوف ريوربا ةزب هيلعو

 ةىلع كلذ دعب ريظ مث هنع كسماك املس هدي ىف ريصيل «دغ

 شوايس نب مارهب ىدي ىف هسبحن نييوج ىلآ هب فرصناف هتلبح
 هريرس ىلسع لعقو  نئادملاب كلما رود لخد مارهب نأ :لاقيو

 رادو همذو زيوربا ىف عقوو ميابخت ءامظعلاو هوجولا هيلا عمتجاو

 مارهب نأ الا هنع افرصنم علك ناك تارطانم «هوجولا نيدو هنبب

 ؛0 نأ لاقيو افوخ سانلا هل داقناو وتتو كلملا ريرس ىلع سلج

 نيبيج نأو نيديجب :كتفلا ىلع .ةيودنب ًاطاو شوايس ىب مارهب

 ريوربا راسو ناجبرذب قحلف ةيودنب تلفاو هلتقف كلذ ىلع رهظ

 هيلا .لسراو اهنم .مورسللا كلم فقيروم بناكو ةيكاطنأ ىلا ىتك
 زومالا هقداقو كلذ ىلا هباجاف هترضف دهلأسو ةذعم. ,ناك نامت .ةعامجح

 ؛ةديخا 7 سوذايتب ديلا ثعبو ديلا اهلهكو دقنبا ميرم هجوز نا ىلا

 ىلأوتي سجس هل لاقي لجر متيلع لتاقم فلا نوتس هعمو

 لسجر فسلا ةوقب لدعي هتوق تناك رخآ لجرو مثرما ريبدت

 هوابآ ناك“ ىلا ةواثالا هلسي ال ناو هنطايح هيلع طرتشاو

 هحاراو طبتغا زيوربا ىلع موقلا درو اًملف مورلا كولم اهنولُ
 هد موقلا ىقو ءافرعلا عثيلع فرعو عاضرع رث مايا ةسمخ عتاناوم دعب

 مب راسو للجر فلاب لدعي ىذلا ىمالاو سجرسو 0 سوذايق

 ه) 200. غ ع 201 و مالك. ن) طاتصعأم 7ةقتقطأ
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 نهلمكاو. ءاسنلا متا ىم ةيدرك اهل لاقي تدخا مارهبل تناكو

 ىرسلل تءناك هنظنالم عويس ىلع مارهب تبذاعف اهجو رد

 ىرسك نبي تنناكو كلذ ليقي ملف تعاط قرءالوححجلا لع هثدارأو

 اىبقاك . قتلا ةليللا .نسغ» نم .ىراكت املا دنا لاقبف ةتيابم .مارهبو

 هودصق ةتلثلا كارتالا هآر املف هسفن ىرسك رربا اهيف' تاييبلا 5

 عمجاف الشف نيبتف لاتقلا ىلع سانلا ضرحو زيوربا هديب علتقف

 ميرا ىلا راصف هب ةشاجتسالل كولملا ضعب ناينا ىلع هويؤوبا

 كلملا ىلا رمره دري نا مارهب 2 نم مهقلا فا نثادملا نم

 كلذ ؤيوربأ اوملعان اوفلتيف ثدر ىف هنع مورلا كلم ىلإ بتكيو

 ماظسبو ةيودنب فرضتاف .اباوج- رج ملف ومره فالتا .ىف هونذدساو

 ىلأ اوعجر رق اقنخ دفاتأ ىتح رممه ىلا هعم ناك نم ضعبو

 تازفلأ, ىلأ اوراضو هباود اوتحن رثط ريخ لع رس اولقو ىوسك

 ناذيشرخ هل لاقي لجر. ةلالحب ةزافلا فيرط اوذخاو دوعلقف 5

 آونطوا .املف ةراعلا فارطا ىف ىتنلا تارايدلا ضعب ىلا اوراصو

 نبا ماريب هل لاقي لنجر ءاهسارب ماريد ليخ 4 جنيشغ ةحارلا

 لمحجا هل لاو همون نم زيوربا ةيودنب هبنا هب اورذن املف شواببس

 ةيلعاذ ةليح ىدنع ام ىرسك لاقف كولطأ دق موقلا نافذ كسفنل

 ©6) غ ءكغ 1 هيأر. 25) 0م. + ع6 801. ) (5م:. قه !هفلتبف)

 '" |( قلسفمع, 814 اولقتتف» 1 [ رش 2 العشت ا
 ' 0 الل 6 (ع( 552. 30ه)ز هءاعتأ ةيشغ © آب هع 814:5 م.:+

 عساربز م عاسأري, 2 اهسارد» (5م. 35 اهسورم)
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 ةبارق ىم رفن ةثلثو «ستّشجُنَريا هعمو ارساح لبقاو هب ابجخم

 أريسأ زيورباب دواي وأ عتسفنا ىلع مارهبل اولعج- اوناك كرنلا كلم

 ىرسك ةزب مارهب ىأر املو ةميظع الوما كلذ ىلع ماارهب عطعأو

 اروشنم مظعالا ٍممَلَع نايبك شرد هعم كياسي جانلاو هتنيزو

 و ةعارفو ماكلست نسحو ءامظعلا رئاسو 7 ماكطسبو ةيودنب رسصباو

 نق ةلعافلا نبا نورت الا هعم :نمل لتو كلذل, بأتكا مهباوذ

 لمكو هتيحأ توتساو ةكنمل ىلا ةتادل نم لوحتو محشاو مخل

 ئطاش ىلع فقو دقو اذهب ملكتي وه انيبف هنلب مظعو «هبابش |

 مارهب ءالوحم ىا افقاو ناك نم ضعبل ىرسك لاق ذأ ناورهنلا#

 ٠0 كرمع دل ارثوم زيوربال اعيلطم لزي رف ىدرك ىمسي مارهبل خا لاقف
 نكر مارهب اي كنا لاقف ىرسك أدبف فلبالا نوذربلا بحامص هللا

 نأ انيأر كقو اندنع كوالب نسح دقو انتيعرل نانسو انتكلممل

 اعيمج سرفلا دالب ةّديِهَبصا هيف كيّلونل احناص اموي كل راتخت

 كبلصا اموي كل راتخا ىنلت ارق ىرسك نم دادزأو مارهب هل لاقف

 ذة كلذ .نم ههجو ىف ودبي نأ ريغ نه انزح ىرسك ًالتماف هيف

 ىبرملا ةينازلا نبأ اب ويوربال مارب لاقف مالللا امهنيب لتماو ءىس
 ع

 هيلع :هضرغ+ اع ايش لبقي .رثو هلثمو اذنه كارسالا ليي

 تناك شريا ةعاطب زيوربا هعرقف ماهب كج شريا وكذ ىرجو

 2 هبحاصل ةشحولا ةياغ ىلع امهنم دحاو ّلكو اقرفنو هدج ريشونمل

 ©) 164 ], 5. م.ز 1 سيسحد نبأ,'211 سنحد نبا, نبا

 شئنحدز 102م 95 نينافتجدزي (06 5م. 30 5, .)7 6

 هرصدع5 000. اماطسب (560 5م. قه ماطسبإ). 4 5م“ قو معاق

 هبراش.. 4) ], (ءع6 502. 30) ةهبحاص نم.
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 امل ةعاطلاو عمسلا موزلب مكيلعف الدع ايضاق ملت ناك انابا زمرف

 اهيا هللا كيمع لقو هل كجحسف هابا .ىا ثلاثلا مويلا ىف ناك

 اهنا ىتاو نوقفانملا كيلا ىنآ امن ءىرب ىنا ملعت كنا كلملا

 هقدصف لتقلا ىلع كمادقا ىم انوخ ناجيبرذاب تقحنو تيراوت

 امهب ىنفعساف نيتجاح دي انا م لكلا »ل و هل لاقو رزمرف 5

 الو ىنيعل لهسلاو ىتلخ ىلع نوع ىف ىلا مقتنت نأ ”اهادحا

 رفن ةثلثب موي لك 2 نأ ىرخالو ةفأر « يف كذخأت

 ويوربأ هل عضاوتف ىلع ٍلوخدلا ىف هل .نداتو ىأر ةلاصا هل

 ©4هعمو انّلطا دىق. مارهب قراملا نبا كلملا اهيا هللا كرمع لاقو

 كيلا ىلأ نم ىلأ اذي كمن نا ردقن انسلو ةدجنلاو ةعاجحشلا

 اع كيك فاتعؤ لخلل انو قادما > ىلع هللا | ىتلادا ركا قلك بام
 اتيتح هدنجب لبقاف هايا سانلا كيلغو ىرسك مودق ماريب غلبو

 0000 اا ال ل ملكا ديكو عرابعلا كاب ولا ادار نتادلا وك
 ناك اسانو  ماطسبو / ةيودتب رماو مّلستف علصا هب ققرتلا نأ

 اوحلستو # اونيؤتف. هدنج نم لجر فلاو ءامظعلا نم هب قتي دك

 ىقو هل نوعدي سانلاو مارهب وح هرصق نم زيوربأ مهب جرخو

 ىلع فشقو ىتح هجولا نم اهريغو ماطسبو ةيودنب هشونحا

 ناك قلبا هل انوزرب بكر هناكم مارهب فرع اًملف ناورهنلا ٌىطاش
 همم ددلسسنسل

 2) 6 ءا 811 م056 ىنب. 5) 12 2: 821 امهيرحار ءءاعتأ (ءاندتن

 در 230) اهدحا. )2>٠ 66+ ]1 هب. ) دمت. 30 2001 لانك

 لفل 2 2) ( هع 1 كيري (ءادسم 571:30 كدي). رك 10ءدم عمنت

 51012 ىدني (5م12. 30ه انط1لا0ع ىدنبي). مى) 162 1 (ءع6 5م. 30)ز

 ءءاعه1 اماطسب. /) 400. 2 ©( 811 اوحلصأو.
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 زيوربأ ىرسك
 مذفناو اشطب متكولم لشا نم ناكو ناورشونا ىرسك نب زموه نبا
 رصنلاو ةدجحنلاو سأبلا نم ركذ اميف غلبو اروغ مدعباو ايأر
 رهدلا «ةدعاسمو ردقلا ةدعاسمو زونللاو لاومالا عمجو وفظلاو

 5 ةريسفنو زيوربأ ىمس كلذلو هنم وثكا كلمل يبني مف ام هايا

 ناك امل زمرع هيبا نم شحوتسا امل هنا ركذو رفظملا ةيبرعلاب
 نا ىلع هنا زمرع موا ىتنح كلذ ىف نيبوج مارهب لايتحا نم

 هرمأ رهظا مث امتتكم ناجبرذأ ىلا راس هنود هسفنل كلملاب موقي

 كانه ناك نم ةعامج هيلا تعمتجا ةيدانلا ىف راص املف كلذ دعب

 ىف ثدح ملف هترصن ىلع تعيب هلدعاف ميغو نيذبهبصالا نم
 مارهب ةيراح هجوما ةستشجنيذآ لئق: امل هنا ليقو ايش ومالا
 عبتاو نثادملا اوفاو ىنح 59 ناك ىذلا عملل ضفنا نيبوج

 زيوربا ىلا سنشجانيذأ نيخا تبنكو ماريب رمأ برطضاف نيبوج

 ىراو سنشجانيذ] .ىف ثداحلل ومره فعضب هربخت هبرت .تناكو

 5 ىلا هقبس نأ نيبوج نأ هتماعاو هعلخ ىلع اوعمجا دق ءامظعلا

 زيوربا ىلع باتكلا درو املف اهيلع ىوتحا هتاناوم لبق :نئادملا

 نئادملا ىلا مهب ءراصو ناجبرذآو ةينيمزأ نم هنكما نم عمج

 كلملا اتي يوتتف هتافاوع نيرورسم فارشالاو هيجولا هيلا عمتجاو

 لعلا انيأر نمو ربلا راتثيا انتم نم نأ لقو هريرس ىلع سلجو

 هم ناو كلاولا ةلزنم ملل ناك نابق نب ىرسك انثذج ناو رهخاب

 ©) 1:8 ( ءا ]بز 1811 هفعاسموز 50أان3 و 1, (5825. قه ديلاسمو).

 5) طاتصعأ2 ؟هق. 1 ©0004. ه) غ ع 4 راصف,



 وو

 ىلأ برهلا ىلا ويوربا ترطضا بورح امهنيب ترجو كلذ لبقي

 يف ناكو ءاذشالا نم ةعامج مارهب عم ناك هنا ليقو ضعبل

 نم عتدشو © قنتسورف 3 مب لدعي ل كارفالا هوجو نم وغن ختنات

 نم دغلا ناك ايلف زيوربا لتقق مارهبل اولعج دق دحا كارثالاو

 ه«لببيد لتقف زسوربأ ميلا جرت كارتالا نم ةختلقلا وفنلا هدصق ديلع

 هباكعا نم سحأ كفو ةكرعملا نم فيصنا مث ادحاو ادحاو

 هملعاو ةيلع لخد ىتح 3 نيبسيلتب هيبا ىلا راصف ريغتلاو روتغلاب

 فيروم ىلا ريمصملاب هيلع راشاف هرواشو هباحصتا نم «هنّيبت ىق امو
 رق ان

 © ب

 مارهب يلع نمأ عضوم ىف همرح ررحاف 4 هد حانتسيل مورلا كلم

 مارهب وخا ىدركو مائدسبو ىدّتب نم ةريسي ةدع ىف ىضمو

 ةنبا هجوزو هلبقف ( قدروم زيمتاكو يك اطنأ ىلا راص ىنح < نيبوج

 كلم ةّدم عيمج ناكو ميزه: اسهل لاقي رع هيلع ةزيزع مناك هل

 رهشأ 4 ةعستو ةنس ةرشع ىدحا ماضعب لوق ىف ىرسك نب زمر 5
 ىتنثا هكلم ناك لق هنن دمح ىب ماشه اماو مايا ةرشعو

 © ةنس ةرشع

 كلم مث

 ه) غ « ]آن عاتايسورف (525. 30 «سورف). . 2) آ. نوسمطبو ©
 801 نوسيطبر 1 نوتسيلحدو (527. 30 ىويسوطحب). ) 4 ع6 1

 اك لك )2  [ كا طالل 51ك22ألا < 2) 01 6066 211 رك ( 6

 111 «دنع. 'ى) 13 0000. (أ2 5م. 360 ةتتآ1عاتات332, 21112 دعست

 ةط دعبس , ©1100 .ع56 2م110 12222).
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 هعضومب مالو هركسع ابتساو هذه مارهب ةيمر اهنمو كرتلا يف

 هرصحو همزهف هبراحت هيباب لدعي ناكو ةباش ىب ةذومرب هافاوف

 زمرع ىلا هيجوف هل ماستسا ىتح هياع حلا رث نوصخل ضعب ىف
 لمح هنا لاقيو < ةميظع ازونك 5 ىصنمل ىف ناك «امم منغو اويسأ

 ة ةعتمالا رئاسو حالسلاو ةينالاو رهوللو لاومالا نم رمره ىلا

 مارهبل زمره ركشف ريعب فلا“ نيسمخو فلا ىتثام رقو همنغ اع

 ةوطس مارهب فاخو هيلا ترا ىتلا مئانغلا ببسب ةهنم ناك ام

 زمره اوعلخ ٍدينلل نم هعم ناك نم كلذ لثم فاخو رمرع

 هنبأ ناو رمره نم ناك امم ضاعتمالا اورهطاو نئثادملا وحن اولبقاو
 ٠ ةرضتع ناك نم ضعب كلذ ىلع 2دعاسو هنم كليلت ملصا زيووبأ

 زمره نم ©افوخ ناجبرذا ىلا ببسلا اذهب ويوربا برهف زمره
 عتعيب هوطعاف نيذَبْهَبّصالو ةيزارملا نم ةّدع كنه هيلا عمتجاف |
 الاخ ماطسبو ىدنب خميفو نئادملاب فارشالاو ءايظعلا بثوو |

 غلبو هلتق نق اينو هبكرتو هينيع أواممو زمرعه اوعلخم ريوربا ٠

 هو كلملا راد ىلا نادبرذأ نم 7 هعياش © ىمب ليبقاف زيوربا ريتا

 مارهب نم روحو كلملا ىلع ىلوتسا اهيلا راص املف .مارهبل اقباسم

 ةفقاومو  ةرطانم امهنيب ترج ناورهنلا ىطاش ىلع وهو وه ئقتلاو

 مللف هتيالو ىنسيو هتبترم عفريو هنموي نأ ىلأ مارهب زبوربأ اعدو

 2) ١:13 2+(عغ 5رز: 306) كفو 6.6[ ال11 ام. 12) 2600:1016

 تناكو (02. ©1383 57. 3ه)٠. ) ه6 211 اماظع. #4)

 2801 افيخت (ء( 5م. قه افيخ). ) غ ع( 801 نميف (ءاندصم 5م. نه

 يمل. را هعبات , 2 دعياب (ءا337 5م. 35ه دعياش).
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 راهنالا كلت نم رهن لك ىلع رطانقلا اودقعاو مكدالب ىلا اهيلع

 ئككسم اهيلع ىتلا ةيدوالاو راهنال ىف كلذ اولعفاو هل ةرطنق ل

 عطفتسف مكدالب نى 3 6 ريسملاب يعامجال مورلأ دالي ىللأ مك دالب رم

 نددعقلا لع هل عمجأف :بك رواسو كدذ يه هيلع ترو ام مر

 ند مارهب هل لاقي ئرلا لأ ىم الجر هيلا ءجوف كرنلا © كنك 5

 هرانخأ 0 كلا رشع ىنتأ 3 5 نيبوجب فرعبو مشا مارهب

 ضرع زهره ن 0 لاقيو تابشلا نود لوجللا نى 5 دبع ع مارهب

 ا تناكف 0 نم مسذلو مكاحطدم ناك نى 2 تقولا كنكحلذ

 هنم برقلاب ليون ىتح مارهيب ةباش رعشي منو سيغنابو ةأاره 0

 ةيمرب باش مارهب لتقو بورحو لكاسر اههنيب ترج اركسعم

 اهتم: وفن“ ةتلتلا ناك محلا كلم ىف ئهرلا نا لكقو «اهايأ ةاقر

 ارخوس ةيمر اهنمو ر/ تايسارفو رهشونم نيب« نيطابشتقرا خيمر

 ه«) غ ©«( 181 كلم ىلا. 465) 8112156هع ؟ةيتدصمغ 000. ةصاع# نييبج

 ءأ نيبوش (7عآ1 انأنان220116 5. 2.)و 0101112 ©أ 2 ©« ش 2041

 ٍ ءيصتسم عد لتمت 2.011 عدخا1 : م 5عطق نيينوشز 12831 م16مات22011© و

 1210: ]غ5 عا طر, 5ع0 هع ء«م01ءطات5 12166عات5 طات]115 511 1.
 انغ0ر 1111401 >> "1231158 115 5600 (سر كافعراست

 5ع0 طتتطع 1202 م0552 12616 ناتتا> انة ؟هددصقطل 13110116 521-
 طول (521. 30 5ءاط مع نيسيوس كل 5 سا) هد (ءك كر 35)

 عراتخا. 20 166834 هايا اعامر. 2 آن 00 : ١ نيطاسسرأو
 57 ا اشبشرأو (582. 0 طلع شرأو ةلئانأ

 | ظايششرأ 761 رميطا ب ششرأ ز شرا هع 7110113 2375 01113).

 061 بسط هك. م. عانو ( شرأ 1101 ءقأن 56/471 5ع0 777 ءء/ك ع 7

 لومعطغ 8قر 6 ع زماع مج عامان ممع 661 ري) 102 1, 21 6
 585م1. 30 56ج 06 : 17 باِيسيفأو. 1111014589 2

 5011م1 هزانتتت 212 ط1 ءمتاتسم ©0016ع5 طمع ج00 061 ت 50215626
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 ماوق ال امك هنا اهيف عوف ىراصنلا ىلع اهيف نوغبي :ةلصق
 كلذكف نيترخوملا هيتمثاق نود نيتمذقملا هيتمثاقب .انكلم ويرسل

 نم اندالب ىف نم انداسفتسا عم هل تابت الو انكلمل ماوق ال

 ىلع ىغبلا نع اورصقأف انل ةغلاخملا للملا هرئاس لعاو ىراصنلا

 5نم متريغو ىراصنلا كلذ ىريل ربلا لامعا ىلع اوبظاوو ىراصنلا
 ىمكندم ىلا جهسفنا ىوتتو هيلع مكوديجف للملا لها

 لاقو كرنلا زمر ىلع بخ لق دمحم نب ماشع نع تتدحو

 بعلإ ةتايبلك 2 مظعالا كرننلا كلم م ةباش 8 هيلع لبقأ هريغ

 سيغناب ىلا راس ىتح هكلم نم ةشع ىدحا ةنس ىف لئاقم

 ؛ه لتاقم فلا نيبنامث ىف ىحاوضلا ىلا راص مورلا كلم ناو ةارهو'

 باوبالو بابلا ىلا ميظع عمج ىف راص رّرَصلا كلم ناو هل اذصاق'
 ٍلوحالا سابع اهدحال لاقي برعلا ىم نيلجر ناو برخاو ثاعف'

 ء ىطاشب برعلا نم ميظع عمج ىف الزن قرزالا وربع وخآلاو
 اوزغو هيلع هوادعا ر/أأرتجاو داوسلا لما ىلع ةراغلا اونشو تاوفلا

 ة مامسلا م ريثك الخنم تيمس اهنا اهايا خفانتكا ىم غلبو هدالب

 رثولا فانتكاك هجو لك نم ءادعالا سرفلا دالب فنتكا دق ليقو

 زانجا ةيدواو راهنأ رطانق اومر ٍلوقيو هدونج ىف هلابقاب عنذوي

 ه) 400. + ءه 8221 و نايدالا. )25  + ه6 2 ديلا. ه) طاتسء8

 وت. رص ©0040. ءا درجات 31105. ةرجاتل 512625ءع5ر 101 0101 5
 2 1ع2211584و ور (20014-7/60*. 8ء1ة53ع 521آ)ا6>11 دواس (دواش2)». ©2) ]ل

 (66 5م. 3ه) ريع. ) 168 آس (ع6 5م. 3ه)ز 1801 ىطاشرز 2 هذ
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 ىلا مولا 0 نأوأ 8 موب تاذ بسكر مرق ناكو "ريكسعم نم

 كر ١ نق الجنرلا ناو موركو ”نيتاسب ' ىلع دره: .ناكو .نتادملا طاباس

 غنم باصاخ امردحدح كر ىأرف موسك 0 علطا ه«ترواسأ نم دعم

 لتملا ىلا اهب بهذا هل لاقو هعم ناك مالغ ىلا اهعفدو كيقانعة

 ©6نابالا اذه ىف ةعئان اهناذ ةقرم اهنم فختاو مخلب اهخبطاو

 نم للجيلا قافشا 8 غلبف خرسحو همرلف مرللا كلذ ظفاح هاتان

 ظناح ىلا عفد نأ < مركلا كلذ نم وانت ىلع* رمره ةبوقع

 اهايأ ظفاشل ضيق 0 ىأرو اهب هسفن © ىدتفاو همرك نم نر 10

 ليقو «ديلا ءادسا انورعمو. هيلع اهب ىم ةّنم هنع هتيلخأو هنم

 ناآكو هلان الأ ءىتن نأ نات 5 ال أرهصنم أ فظم ناك مرفق أ

 كارثالا هلاوخا هعرن دق ةينلا ءىدر ايعاد ابيرا ابيدا كلذ عم

 تاتويبلا لهاو ءاملعلا نم لتق هناو فارسالل م ايصقم ناكو

 )0 كام هناو :للجر ةثامتسو لدجنر« فلا" رشح ةتلك كرشلاو ةؤ

 ريتك اسان سبح هناو ةحالصتساو ةلفسلا فلات ىف آلا ىأر

 رصقو قون زهجو عناجردو عيتارسم 1 عطقساو ءامظعلا نم

 رهيغت نم هللا دارأ امل هلوحح ناك نم ربقك حبلع كسفف ظرواسالاب

 هيلا اوعفر ةذبارهلا ناو ببس ءىش للتو عكلم ليوكتو مرما
 مشسمسسسل سلس لا

 را ل ناوالا. 65) 400.  ءغ 801 نم. ) 0م.  ه ظل

 ]1 66 8114: ىدقفاور 17!كتنفاثع 2 12 2, 8216 ايضقمر 1
 ايضفم 18 ابضغم , (527. 0 ابصقم).
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 غلبو ءاعضولا ىلع تناك جتلاطتسال ءامظعلا ىلع اديدش لدعلاب

 هريسم ىف ىدونف رماث فيبصيل هام ىلا ريسي ناك هنأ هلذع نم

 عضاوم اوماكتي نا هركسع ىف ناك نم ,ئاسو هذنج» ىف كلذ

 نع مباود اوطبضيو اهيف نيقاهدلا نم دحاب اورضي الو ثور

 5: ةيقاعمو كلذ ىم هركسع يف نوكي ام دعاعتب لكوو اهيف داسفلا

 نم بكرم راعف هركسع ىف ىرسك هنبا ناكو هما ىدعن نم
 عترف .هقيرط ىلع تناك ىتلا ثراصل نم ةقرصح ىف عقوو .ةبكاربم

 ىذا لجيلا ىلا عفدو بكرلا كيت: ةحأع اهنم كيلا

 هعرغتو ثراحل ىم ايش هنباد وا كسفا نم ةيقاعمب رمره لكو

 0 نم دحا ىف الو ىرسك ىف رمره وما ذافنا ىلع لجرلا ردقي ملف

 ىلا بكرلا كلذ داسفا نم ىاأر ام عفرف همشح ىف هعم ناك

 لجرلا يرخُت ىرسك مرغيو هبنذ وتبيو هينذا عذجج نا رماف رمرع
 هل سدف كلذ هيكرمو ىرسك ىف هرمأ ذفنيل رمره دنع نم

 «كملكو .هوقلف هرمأ ف بيبغتلا هيلسيل ءامظعلا ىم اطهر ىرسك

 5 ىف رمره هب رمأ ام رخوي نأ هرلاسف هيلا بج ملف كلذ يف

 طعرلا كتلوا ىقلف لعفن هنع فللاب رمايف هوملكي ىتح بكرم

 راع هناو .8.ةراعز كسفاأ ام كسفا ىذلا بكرملاب نأ هوملعاو زمرق#

 فلاب رمأي نا كلأسو اهيف عقو ةعاس نم ذخاف ةكرحص ىف عقوفأ
 ملف ىرسك ىلع ةريلطلا وس ىم .اهيف امل هريتبتو هعذج نع ا

 «رتبو كثكا حذجف بكرللب رماو كلذ نم ءارلأس ام ىلا مهبجيأ

 <) [ ©( 801 دوملكف. 3) اللتستنق ؟عءعاع ط2عع ءيمانعووأ رص 2

 ةاوتع 7262. 4م) غ © 811 هولاس



 "مه

 6 ع سس 2 سل اص

 تقيس ةمعن مك اذب نوري الف
 اعسو اهب اقح اهلثاق لاق نأ

 ةافولا ا ترضح املف لق © هتيعنل رق رقم ىنب فصي

 ”قيسلجأ لق مث ةباّشنو هسوقب اند ناورشونا كلم رخآ ىف كلذو

  ىسووان اولعجاف ىتباشن تعقو .ثيح اورظنا لآقو ىمرف هوسلجاف 5

 تنع* ىتلا ةسينللا كو ريدلا ءارو نم هتباشن :تعقوف كانه

 زرعو توم ىرسك غلب املف زرهو ةربقم مويلا ىمست و « معن
 ةلرعف انرسم ارابج < ناكو 7 ىيز هل لاقي اراوسا .ىنميلا ىلا ثعب

 كلو ىتح نميلاب مااف © نازورملا هناكم ليتساو ىرسك نب زمرف

 اينامث هكلم ناكو ناورشونا ىرسك كلم رق «هدلو غلبو اهب ه0
 © ةنس نييعبرأو

 كلم رت

 ري
 2 تكدخ كالا ناتاخ :ةنبا دما .تناكو ناووشونا ئرسك نبا

 آذ بذالا ريتك اذه ىرسك نب ومره نأك لق نم نب ماشع ؛5

 افارشالا ىلع لمثملو نيكاسملاو ءافعضلا ىلا ناسحالا ىف ةين

 جاتلا كقع املو .كلذ لثم يلع هسفن ىف ناكو ةوضغباو هوداعف

 ءءدلا ىف اودهتجاو .هتكلم < لعأ فارشا هيلأ عمتجا هسأر ىلع

 ةتيعر ىف ةريسلل ايرصام ناكو اريخ جدعوف هدلاول ركشلاو هل

 0 ) هاك طرا ور 2 ءا آن مدنع 5 004 نجر 71

 12عع7655زطتانتص. 4) غ ء 12 اكشف. 4) نابزرملا (115

 0 166)و آن نازمرهلا. ء) 400: 6.6 811 , هتيب.
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 رُكَدَق نيح تال اًَدْنه ُتْرَكَذَك
 ٍرِهشأ مي يد 26

 ا رق نيب فيركلا *باصم
 ىننأ يتلا ىَلَع موق ىتأ ْلَق الأ

 رقشملا باب موي ىرامذ تيمح
 يرض فيسلاب ةئابنللا ما 00

1 2 

 0 ىجرسأ ئم خدام ىف هو علا

 10 ىشعالا لوقي كلذ ىشي عقتعاف 4 عدسلا مدبب عل قبهوف ميت

 مهتقفص 0 هك 0 لئاس

 اعرض كا كالا هون م

 يل 0 نيك رقشملا 10

 اعقتتم ل لعب نوعيطتشي ال

15 

 ةقانعا مهن ةقام 0 70

 اعلخ هلغ نم 5 « اوحيصأو

 ٌةيحاض 06 مد بوقت

 اعئص 5 1 انك لالا - 20

 5) 0ر61 خفلا. م) طم 6[: 811

 اوكب صاف.
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 هنم اوغرفي ىتح هيلع اوماقاو كوانب من مهب كلذ تلعف ناف

 للج هاوناكف اودلاوتو اوك انتف ركبللا ىف سراف ضرأ نم رمشل

 دبع ىلآ توعد تناكو ةيبرعلاب ميقلا ملكتو رجا ةنيدم لعا
 انددع متملع ىق سيقلا كبعل اولاق مالسالا ءاج اًملف سيقلا

 اال اذ اولا تانودجوزو مكيف انيلخدأت انئانغإ ميظعحو انتّدعو

 اا ل 2 لقد انيلاومور انناوبجا . تناثر ملاح :لاتعا اويبقا

 اياور جيلا تاكو زاوجالاو داوسلا 6 نم رجاوفلا عيبلا لفقنف

 اع سيل هنان عيقتلاو ىنوعيطا سيقلا دبع ©رشاعم اي سيقلا

 انرمآتا_ ئكتست اما موقلا نم لجر لاقف بغرص ءالوه « لثم

 رف نأ مكنا لق هلصاو هلوا تفرع دق نم انيف لخدن نأ

 ةرفتخ ©8ل شحوتسن ال اذا لاق. برعلا نم مكريغ قلل اولعفت

 هيلا اومتناث ةيقب غنم سيقلا دبع ىف تيقبو برعلا ىف ميقلا

 لنق | شمل ميمن ىنب ربعكمأ لخدأ املخ كلذ نىسع هدو ملف

 سراف ناكو ىحايرلا بتعق فتموي لئقو ناملغلا ىقبتساو علاجر

 ناملغلا لعدجو كولملا نابونب اناك نش نم ندلجر ءلذنق ع ودرب ىغنب 5

 نب ةريبه لق ارشب جهنم اوصخف سراف ىلا هب ربعف نغسلا ىف

 عنم ةدكع رككطما 0 اه تتحد انبلا عجر ىودعلا ريدح

 لاقف يرخو اهعطقف بابلا ةلسلس ىلع بفو نب دكيبع

 00 ١ عال ظلال !وكناكو.إ! 8) آن مكيف انجوزوز 12 1 71710383 1

 6 افجوز 1[ انوجوز 2166 كب 123266 تملع 60 متملعو 50

 01165 مكيف انولخ داك. 2472) 6166 881 لقو. ١ )2 ٠١ ءغ الا رشعم.

 © ©. غ عع
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 رمح

 ياتلا اذ ةذو ىمس مق نف ةريثك ةوسك عم جابيد ءابق هاسكو

 اوعنص ام اوعنص ىيذلا موقلا ءالومه تسيارا ةذوهل ىرشك لاقو

 دق لاق توملا انني لق كنل: + ملصا لاق ال لاق © كنموق' نم

 ميت ىنب ىلا ليل هيجوت ىلع موعو كتجاح ضعب © تكردا

 :ىدتيهي ال ىتاحتو روافم 4 اما وس دالبب مدالب نا هل لايقف

 ناك هنال ربعكللا ىمس امنا ربعَكملا برعلا 0 068 55

 انبي: ندينس نجنفب ني محقب 35 ىلآو لجرالاو ىدنيالا عظقي '

 40 خاصو 0 هل ددخ ةفوهد اعدو 0 « هل مجوو لعفق 0

 نو طاقللا ما ذره بير 72 000 أ راسص قىاح دعم

 كذملا ناذف رضحلف ميم ىتتب .ىتمم انهه ناك نم ربعكملا ىداتملا

 (ةوسفو رقشل ةنملا عاخداف اورضحت ” جيف مسقي ماعطو ةريغ هل رما دق

 ماحكم ذل لاك رك امينيبو افصلا هل لاقي نصح هلايحت نضحتا|

 #كسب هل لاقي ىرشك ةرواسا" نم الجر رقشملا ىتب ىذا ناكإ

 نأ هل ليقف هأدتبا املف ةئانبل ههجو ىرسك ناك نقبفام نبا

 ءاسن ماعم نوكت نا الا غضوملا اذهب نوميقي ال ةلعفلا ءالوه

 «) 400. : عه 831. تلو كراث» 6) 163: (560 5: 8,) 6 6( 2

 211 رورفادارأو آب روومعدارأ (تحان 1 11د تلج م1171 72110 21105).

 2 1206 كي 2( 1 ككسيو 211 كسننو 2 كعنتد“ 1م لاش

11011 
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 ميت

 0-33 د15 هذ

 راسم روباتمم «نازموهلاو ةدوحاو نارهم حرصلا وخأ ْمِهْنم
 وكانو روجبمف ّلكأ دق نأ اوملع 0 تالع دالوأ سانلاو
 روصنمو ظوفحم بيغلاب يوفر مشن ءاوار نأ ذا مألا ومب م مهو

 روذكم بلا ع عد الا نرق ىف نانووقم هلاو ريكا

 لاقت ميطس لوقب «هربخا ىرسك ىلع ميسمل دبع محق الف:
 ٍعهنم كلف رومأ تناك ىف اكلم رشع ةعبرا انم كلج نأ ىلا

 « نافع نب نامبتع كلم ىلا نوفابلا كلمو نينس عبرا ةرشع

 نم فرطو لاوماب زرفو ثعب لق دي نب ماشع نع تيقدحو

 ةعصعص اعد ميغ ىنب داليب تراص 0 ىوسك لل: ئميلا/بفرط

 الع بيوتولا ىلا مي. ىنب ىعشاجاملا: لاقع ىب ةيجان :ىبا م

 وباهف كلذ ىأ ماعد عوبري 0 دالب ىف 5 الخ كلذ اوباف

 نب ركب دالبب ترم دق ريعلا هذهب ىتأك عوبري ىنب اي لاقف
 كلذ اوعمس املف مكبرح ىلع اهب اوناعتساف اهيلع اوبثوف لثاو
 اجرُخ فطتلا هل لاقي طيلس ىنب نم لجر فخاو اهوبهتنا
 ادخلو الئثم راصف فطنلا كونك باصا لاقي ناكف روج هيف

 ةذوه ىلا ربعلا باكصأ راصو ةضف كئابس اهيف ةفصخ ةعصعص

 قلعم راسو هلجحو < عدوزو عاسكف ةماميلاب ىفتكلا ىلع نبا

 هب بجتاف نايبو لامج ةذوهل ناكو ىرسك ىلع لخد ىتح
 رد نم دقعب اعدو هنم ناك ام هل ظفحو ىرسك

 02 2:2 1 هزل 02 انولي,. ظل اه: عاما
 6 1 ه6 1 هريخاف. 2) نر 2 عا 001 َ مخ 001. 1173و .٠

 11, 2. 429 ءاأ 894. م2) + ءعغ 6 ممل 2



 سس

 ىسولل ىرسي مكعلا ليق ٌليسر

 0 5: ةادلع 0 ْيِجَب

 5 0 ىجاجلا ئراغ 1ك 00

 000 ءاغوب 2 يف هفلت

 ه رس ه د َك اد

 لمج ىلع *ج ني وكلا عفر هرعش مطس عمس املف

5 5 
 ىنب كلم كتعب “ حيرضلا لا 5-0 دقو “ عطس ىلأ 2 < ميسي

 :ه ار < ناخبفملا اايوزو“ «قازينلا هوسخو "< ىناويالا ساحترال «قانل

 ىف ترشنناو ةلجد تعطق لق « اباوع اليخ دوقت ء«اباعص البا

 كاكا تيعتو ؛ ةوالتنلا ترثك اذا مييسمل دبع اي ءاهدالب

 ٌَتَدَمَحو « دواس ةريكاب كتضاغو « هوامسلا ىدلو ضافو « هوارسهلا

 كولم ٍِهنم كلمَي ءامأش جطسل ماشلا تسيلف «سراف راف

 15 ىضق 1 2 تز .نأ وه ام يكف < تافرشلا ىو لح «تاكلمو

 ميسم 00

 ريراعت راوطأ َرَقَدلا اذ ناف 00 9005 يلم هي
 د 3 د هّء دا 1 5

 ربصاهملا دسالا مهلوص باهت :لوتعب ايكاضأ املج امي

 2) 15 0ه00. 155. 81عءائاتك 00. 023[3ع. © 5. ضرالا كك

 0) 1م م04. 1دط. 3[ءكئانك ءاعذ ىيهتو نو ىنعفرت. 4 آل
 ميلسم, 7 يشم. 4) 2 ماقو, ؟ © 831 راثخ



 قمل

 0 ةربخاذ هل هملعي نمب هتربخا الاو 2«ملع هنم ىحنع ناك نأ

 هأشلا .فراشم .نكسي ىل لاخ :ىنع كلذ ملع لاقف ئار امب

 بكوف هباوجع ىتأو كتلأس امع, هلّسبف هتاف لاق ميطس هل لاقي

 توملا ىلع ىفشأ دقو ميطس ىلع مدق ىتح هتلحار مسملا دبع

 لوقي مسملا ىبع اشناف اباوج مطس رجح ملف هايحو هيلع مّلسفو
 :رييلا فيرطغ عمسي .مأ مصأ

 310 ةطخلا 7-0 اب

 0 رميخخلا 6-5 عب 0 اف

 د يم

 ويسب 0 10

 هو 5م دمع

 90 أرص بانلا ء ىهمم فرزأ
2 6 

 ندبللاَو ءادرسلا ضافتصنق ضيبا

 ©) 400. غ مب هتربخار 2021 هتربخا. 42) 4800. : ه6 831 كلملا.

 6 0000. لضاف. ؟ءجدسص 1ععلمدعتم طمع 00هءانتغ '110:ءعائع ء 0016

 ونانملهست و35120, 911 1051 701 لضاف 20016 ع1مودةنح مسك قف

 4) 1 ننعلا فاس هب مكراف زاف ماز 821 واش هب مل نلف

 نيبعلاز 2 ىتعلا واش هب مل راف زاف ناز 1م واس هد نمل راد داف نأ
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 ةمأ

 اًضمغ بلظملا دبع كلو ميصيف بلطملا دبع هذج دعب بلاط
 « © انيمد اليقص* معلص جبصيو اًضمر

 ىلع اسس ناووشنا فابق نب ىرسك وما مامن ىلا ثيدنمل عجر

 ىلجبلا نامع نب ىّلعي بويا وبا آس لاق ىلصملا بوح نبا

 دل تيستاو هيبا نع ىموزخملا ىناع نب موز ىنقتح لاق
 هللا لوسر اهيف كلو ةليل تدناك امل لاق ةنس ةثاموم نوسمخ

 ةفرش ةرشع عبرا هنم نطقسو ىرسك ناويا سجترا معلص
 ةريبح تضاغو ماع فلاب كلذ لبق ىبخت رثو سراف ران تدمخو

 تعطق دق ابارع اليخ دقت اباعص البا ناذّبوملا ىارو ةواس
 0 ىار ام هعّبقا را حبصا املخ اهدالب ىف ترشتناو ةلجد

 هتيزارمو هئارزو نع كلذ متكي ال نأ ىار مث اعجحشت ربصف
 هيلا اوعيتجا املف هيلا هعمجو كيرس ىلع دعقو هجات سبلف

 درو نأ كلذك م انيبف مامدو هيف هيلا ثعب ىذلاب مهربخا |

 انو ناذبيملا لاقف همغ ىلا ايغ دادزاف رانلا دوم بانك هيلع

 ىف ايورلا هيلع قو ةليللا هذه ىف تيار دق كىلملا هللا ملصا

 دنع ٍمملعا ناكو ناذبوم اب اذه نوكي ءىت ىا 2لاقف لبالا
 دنع بتكف برعلا كذع نم نوكي ثداح لاقف كلذب هسفن |

 دعب اما رذنملا نب ناعنلا ىلا كولمل كلم ىرسك نم كلذ |

 دبع هيلا هجوف دنع هلسا نا كيرا امب اناء الجر ْىلا ةجوف |

 «ديلع مدق اًملف ىئاَسغلا ةليقُي نب ناّيح نب وريع نب جستلا |
 كلملا قربخل لاق هنع كلسا نا كيرا امب ملع كدنعا هل لاق |

 «) آد. هذلتصع 2 ءغ 804. 5) 400. ع ءغ 801 هل.



 'أم.

 ««ءارهش نورشعو ةينامث معلص هللا لوسر ىلع ىنا ام دعب هللا

 مع نب دمحم لاق لاق ىعس نبا اس لاق ثراذلد ىنتدح

 نأ فالتخخا هيف انباحصأ١ نيب سيل امن اندنع تبثلا ىدقاولا

 ا هلاك ج ءكشلا لمي لثقا :كلظلا- نبع ني“ هللا * كب

 ةغبانلا راد ىف نفدو ىقوت ىتح اهب ماقاف ضيرم وهو ةنيدملاب ة

 «تيبلا ىف كراسي ىلع رادلا تلخد اذا ىرغصلا رادلا ىف

 ١ هللا تبع نع. ناك نبأ نع“ ةيلس اس لق كي قبا' انس

 لوسر مآ نأ ىراصنالا مزتحح نب وزمع نب دمح نسب ركب قا
 نينس تاس نبا معلص هللا ٍليسرو تيثوت ةذنمآ] معلص هللا

 الاوخلا نع ةنيدملا هب تمدق تناك ةنيدملاو ةّكم نيب ءاوبألاب

 ىلا هب ةعجار و تناف ماي هيزت راجنلا نب ْىدَع ىنب نم

 نب نامثع نع ميرج نسا 7 ىنتتح لاق ربع نب دمحم آن
 «ذكم رَّذ ىأ بعش ىف بهو تنب ةنمآ ربق و ناوقص

 00 نسابعلا نتع ناحل نبا نح بلس اس لق كيج نبا انف

 بلطملا دبع نأ هلأ ضعب نع سابعلا نب كّبعم ىب هللا دبع

 لوقي مضعب نالو 2 ««نينس ىنامث نبا معلص هللا لوسو ىفوت
 | اقيَِح ىبا اس «نينس رشع ىباأ هللا لوسرو بلطملا دبع ىقوت

 | الطع نع ئمرضحلا ورع نب ةحلط اس لاق ةملس اس لاق

 )0 رد ىف معلص ىبنلا ناك لأق سابع نبأ نع لبر قا نباد»

 <) غ ع( 821 لونو. م) ١ ءغ 831 ةصخع مأ (2115. اغ آب 6غ 2)

 |إ 03 1 ع6 211 انثتىدح



 ة

 اب لاق ىمكوت نم ءاوج كيلذو اهيف .نيدلاخ راهنالا اهنك نم

 ىنبجكي هناف ءىتن اهتدلا' نم اذه عم لهع ةبلطلل نبع نبيا

 دالبلا 3 ىكمتلاو رصنلا معذ معلص ىبينلا لاقت شيعلا نم ةءاطولا

 ىبح (ندح ةيلس امم. لق حيا ىبا انك ««بانأو باجاف لاق

 5 ئعالكلا ,نادعم ,نب.:دلاخ نع .كيزي نب روك:ىع ناكنإ ىلا |

 انربخا هللا ٍليسر اي اولاق معلص هللا لوسر باكتأ ىم اهغن نأ

 ىسيع © ىرشبو ميحاربا نأ ةوعد اثنا معن لاق كسفن نع

 روصقر اهل يابضا .نوف .اهنم ةيرخ مينا: ين تيل نيت وتل

 انيبف ركب نب دعس ىنب ىف تيعضرتساو ايشلاب دينا نم ىرصب

 ؛هامهيلع نالجر ىناتا انل اًمهب يرن انتويب فلخ" نأ عم انا

 ىنطب اقشف ىلاذخان اكلت ةءولغ بهذ ىم تسطب ضيب بايت

 اهاحرطف ءادوس ةقلع هنم اجرضتسان هاقشخ ىلق هنم اجرختسا رق

 اهدحا لق رق هايقنا ىنح ملدتلا كللذب ىبلقو ىنطب السغ مث

 هن لاق. مث « جتتروف 0 هب ىنتزوف هتما ىم ةرشعب هنز هبحاصل

 ؛5هنما نم فلاب هنز لاق مث. غتن .نزوف هب ىننزوف دتما ىم ذئاب

 ««اهتزول هتمإب هتنزو ولف 4كنع معد لاق مث تنزوف مهاب ىننزوف
 ليسر وبا بلطملا دبع نب هللا دبع كله قاحسا ىبا لاق

 نب فانم دبع نب بهو © نتنب ةنمآ هللا وسر ماو معلص هللا

 لوسر ونا هللا ىبع ,ىقوت لاق هناف ”يماشع اماو “دب لماح .ةرعإ

 2) 6 21 0 رسل“ 3/001 2 هر علا 2(

 مه( 1 مهناك جرف. تاز طن 2 ءا 1 كر 1 6[ 2 متبل

 /) 8040. 2 ء( 8221 ديكحام. نبأ.



 1م

 ام قربخاذ لق ملعتلا لاق ملعلا ىف كيوي ام بلطملا دبع ىبا اب

 ©6اذ ام قربخاذ لق لاوسلا معلص ىبنلا لق ملعلا ىلع لدي

 نعب ربلا عفني له 2 قربخاف لق ىدامتلا لق رشلا ىف ديزي

 تايسلا نبهذي كانبسللم ةبوأ لسغت ةبوتلا معن لق روكافلا

 ئرماعلا لق ءالبلا دنع < هتاغا ءاخولا دنع دبر كبعلا ركذ اذاو و

 ال لوقي هللا ناب كلذ لق بلطملا دبع نبأ اي كلذ 4#فيكو

 نيفوخ ادبا هل عمجا الو نينمأ ىدبعل عمجا ال ىلالجو قزعو

 دع *  ئدابع ةيف' عبجلا مي ىنمأ اينكلا ىف ىتفاخ وه نا

 فقحتا نميف ر/يدقحمأ الو هنما 000 ءسدقلا ةريظح ىف

 تاقيلل ىىدابع هيف عمجا موي ىنفاخ ايندلا ىف ىننمأ وه ناو

 ىلا ىنربخا بلطملا دبع نبا اب لق هفيخ هل موديف ميلعم موي
 نأو هل كيرش ال* هدحو هللا ةدابع كا وعدا لق وحدت ام

 ره هللا نم ءاج امب رقتو فا تاللاب رفكتو دادنالا علت

 ارهش موصتو نهقئاقع سمخل تاولصلا ىلصتو لوسر وأ باتك

 كلام كل بيّيطيو اهب هللا كرهطي كلام ةاكر ىدوتو ةنسلا نم و

 نموتو ةبانإل_ نم لستغتو اليبس هيلا تدجو اذا تيبلا ميكو

 بلطملا نبع نبا اب لاق رانلاو ةئجنابو توملا دعب ثعيلابو توملاب

 | ندع تانج معلص ئبنلا 'لق.ىل اف كلذ تلعق اذان

 نا ن2 غ كك ظالل“ 72) 11 66 811 ءهدصع ف. 2) + 6631-5-32:

 4) غ ع 8201 فيك. 6) 2 سودرفلا (ءلدصح 14 سدقلا). رك) آس

 فحتاأا 5 (قحأ ىنميقر 2 ريل ثفك) (ذشلا رجحت ١) ي)

 طقعع (0ط0ع 2 ىدنع) غ © /) 0مم. غ ءغ 8211. (85+

 آم آخذ.



 يب

 الا ىرتظ وز وهو نا لاقف ةيلكق ان ©سنل جخ# ىداوفو

 ةسأب ىنبإب نوكي ال نا وجرال ىنا جصح مالك همالك نورت
 ىف اوبهذ ىتح ىيلمتحاف نماللا ىلا نى اوبهذي نا ىلع اوقفتاف

 مالغلا نم عمسا ىتح اوتكسا لق ىتصق هيلع اوصق املف هيلا

 5 نييب ام ىرمأ هيلع + تصصنقاف ئلاشق مكنم هرسمأب ملعأ هنأف

 ىدان مث هردص ىلا 4ىنمضف ىلا بثو ىلوق عمس املف دهخاو هلوأ

 هعم ىنولتقاو مالغلا اذه اولتقا برعلل اي برعلل اب هتوص ىلعاب

 نهفسيلو مكنيد نلّدبيل كرداو نيتكرت نثل ىرعلاو :تاللاوفآ

 اوعمدت رث نيدب مكتيتأيلو مكرما نفلاخلو مكئابآ لوقعو ملتوقع
 ام هتعأ تنال تللقو هج نم ىنتعرتناف ىرتظ تدعف طق هلثع

 ام كلوق نم نوكي اذع نا تملع ولف اذه ىنبا نم نجاوا

 مالغلا اذه ىلتق ريغ انذ كلتقي ىم كسفنل بلطاف هب كتيتا

 عبصاو ىف لعف امن ازرفم نجصان ىلهأ ىلا قوتداف قولمتحا رث

 كلذف كارشلا هناك ىتناع ىهتنم ىلا ىردص نيب ام فشلا ركأ

 15 كهيشأ ىرماعلا نافف: رماعا/ يشم ”اكيخعا اي ىلاش ءدبو ىلبق :قفيقح

 كلسا ءايشاب ىتبنأت ري قدح كرما نا « هريغ هلا ال ىذلا هللاب

 لئاسلل لوقي كلذ لبق معلص ىبنلا ناكو كنع لس لق اهنع

 كنع لس ذثموي ىرماعلل ل.قف كل ادب اعو نئثش امع لس

 ىريخا ىرماعلا هل لاقف ملع اهب هملكف ,ماع ىنب ةغل اهنال

 6) 2 ء6 811 تيسيل. 65) + ع6 811 سابلا نم ىثن 216 '

 1, نيصصقف. 4) + ©( 801 ىنمضو. 6) ؛ © 8215 وه الا. 0 6 الأ
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 كنا عّرت م بيبح اب اولق ه«رث ىنيع نيب امو ىسأر اولبقو
 نكح انيبف لق كانيع ترقل ريل ىم كب داري ام ىردن ول

 اظهر ليما .اذاو ميفاذنع .اووانج .ىق ىحلاب ان فأ :كلذك

 ىلع ,اوبكناف لق ةافيعض اي لوقتو اهتوص ىلعاب فتهت ىلا ماما
 فيعض نم نينا !ذبح ةاولاقف ئنيع نيب امو ىبسأر اولبقف5

 رود ىلا قومضف ىلع ءاويكنات هاديحو اب ىرثظ تلق رق

 '3و نم نينا !نج اولا ارث ئنيع نيب: امو. ئسأر . اولبقو
 لفا ىم نينموملاو هتكئالمم كعم هللا نأ ديحوب ثنا امو

 كباكتأ نيب نم نتفعضتسا هايبتي اي ىرتظ نسلق مث ضرالا

 ىسأر اولبقو خرودص ىلا « قيّمصف ىلع اوبكناف ©كفعضل تلتقف م

 هللا ىلع ئكمركأ ام ميتي نم تبا اذبح .اولقو ىنيع نيب امو

 ىنداولا ريغش ىلا ىف اولصوف لاق ريخل نم كب داري اذ ام ملعن ول

 اييح كازا الا نب اي تلات ىرتط كو ىمأ ى ترصب املف

 ىنلاوف اهردص ىلا ىنتيضو ىلع تبكنا ىتح تءاجن دعب
 ىف ىدي نأو اهيلا ىنتمض دقو اهرح ىفل ىنا هديب ىسفن 5

 [ذاف عنورصبي ميقلا نأ تننظو مثيلا تفتلا تلعجت عضعب كي

 هباصأ لق مالغلا اذه نا ر/موقلا ضعب* لوقي عانورصبي ال م

 هيلا رظني ىندح اننهاك ىلا هب اوقةلطناف ىلل ىم فئاط وا ممل

 ةيبلس ىتثارآ نأ ركذت امي ءىشت ىام اذه اي تيلقف هيوادبو

 «) 6 « 831 و. 6) + © 831 اولاقو. ه) اوليقان, ؛ عه 4

 ةكئالملا نبكناث. - 2) 0صت. غ ©« 801. ) 6 26,1” ىبنوميضو.

 /) 2 © 831 ةضعب.
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 اذ امو هلتق مكيلع دري اذ اف با هل سيل .ميتي مالغ نم

 اّنم !وراتخاف هيلتق لب «ال متنك نا نللو كلذ نم نوبيصت

 ميتي هنا مالغلا اذه !وعدو هنلتقاف هناكم مكنأيلف متئش .انِيآ

 اياه اوقلطنا اباوج هيلا نوريك ال ميقلا نايبصلا ىار املف

 ه #دحا نيف موقلا ىلع 8 هنوخرصتسيو مانونذوي ىملل ىلا نيعرسم

 قرغم نبيب انهن نقيل زر افيطلت اعاكضاأ ضرالا ىلع ىنعكضاف

 اسم كلذل دجا م رن هيلا رظنا اناو ىتناع ىهتنم ىلا ىردص

 مث اهلسغ معناف جلتلا كلذب اهلسغ رق ىنطب ءاشحا يمخا رق

 هاكنف جنت هبحاصل لاقف #2نم ىفاثلا مق مث اهناكم اهداعأ

 ٠ هعدصف هيلأ رظنا اناو ىلق يرخاذ ىفبج ىف هدي لخدا مث ىنع

 هنم نع هديب هلك هاا ئمداووجو در مع ا

 نورظانلا و اك رين نم هدي ىف: ما انا ذا 2 لوانني هناك

 هداعا مث يكد ةوبنلا رون كلذو ارون التماف ىلق هب متت هنود

 ثلاثلا لق رث ارهد ىلق ىف رناخل .كلذ 3 تدجوف هناكم

 15 يهنتنم ىلآ ىردص نرفم نيد ام هديب رماذ ىنع نع متك هبحاضل

 نم ىنضهناف ىديب تمل ريفدللا نذاب قشلا كلذ ماتنلاف تن

 ةرشعب هْنر ىنطب فش ىنذلا لوالل لق رث اغيطل اضاهنا ىناكم

 قوئزوف هتما نم ةثام هن لق مث عنجرف هب ىقونزوف هنما نم

 لاقف. متحف ماب قيئزوف هتما نم فلاب هنر لق رف عتجرفا ع
 2 مرودص ىلا ىنيومض رث لق هججرل اهلك هتماب ةومتنزو ولف

 ده

 4) ؛ ع6 804 الو. 8) ؛ عا 81 نيخرصتسم. 6) 6 ع[ 1 ملف.

 2) 00. غ ع6

 * موحد



 كو

 ىف ءافلخلو ءايبنالا تيناك اهأاو ميظعب تهوف كناو الا ءايبنالا

 والا ةراجحأا هذف .ىبعي ا نم: تاناو, ليئارسأ : ىب- نم نيتبي
 الرق !ةقيفح  .ىئبنأف .ةقيقح: لوق ,لسلت .ىللو . قوبنللو. ككل امف

 ىب اخا اب لق مث ةتلسمب معلص ىبنلا :بجتاف لق كنأش ءدبو

 نسلجلف اشلخ#و ابن هنع ىلست ىذلا ثيدلمل اذهل. نأ رماعو

 معلص ىبنلا هليقتساف' يعبلا كيىبي ايك كرب رث هيلجر ىنثف

 ذأ ١ أتت ددبو . لوق :ةقيقخ ١نا١ رماغ' ىب اخا اي. لاقف ثيدخلاي

 تنك ىّناو ميرم نب ىسيع ىخا 8 ىرشبو ميعاربا نا ةوعد
 ىلا ىكتشت تلعجو لمحت ام لقثاك ى تلج اهناو ىما ركب
 ىذلا ىأ مانملا ىف تار: ىما نأ مث دج ام لقت < اهبحاوصا

 | 0 وبسبب زونلاو:هرونلا ئرصب, عبتا :تلغج «تلاق,نوت :اهتطي'اق
 © تأشنف ىنتدلو اهنا رث اهبراغمو ضرالا قاشم ىل تعءاضا ىتح

 رعشلا ىلا . 7 ضغبو . شيوق. ناثوا' ىلا 7 تصعب 52-00

 ' 1 ملي تاتا. اميبخ. ركب لب تملى قي اعصرتسما تنكو
 © فنذاقتذن نايبصلا نم ىل بارتا عم داو ىنطب ىف ىلحأ نم 5

 لم ابهن نم. تسط ععم: ةثلث  طمعر انتا ذا: .ةلجلاب اننيب

 ىلأ اوهتنا ىتح اباره ىناكعا جيرخض ىاكأ نيب نم ىقوكخاف اجلت

 اذه ىلا مكبرا ام اولاقف طهرلا ىلع اولبقا مث ىداولا ريفش

 انيف عضرتسم وهو شيرق كيس ىبا اذه انم سيل هناف مالغلا

 درا ه0: 2 6 811. . 2) 6 هع ط لف رشبوو 18 ىسبرسنو. 4) ؟

 6( 801 اهتايحاوص. 2) 5115 مههدتتس عادت 01 20415 ءدعمةةتل انا
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 1 ء مي102 70ه ءاتقتم ذص غر 21135 5هتطأةعد تضخغبر ضخغب.

 6) آب فراعمنو 1 فراعتد , ؛ قراعبسا



 كا

 كلاق كلذ هب رهظي نا لبق هلهاب هيقحلاف بيصا دق مالغلا

 رثظ اي «مب كمدقا ام تلاقف همأ ىلع هب انمدقف هانلمتحاف

 غلب ىق نسلق تلق كدنع هثكم ىلعو هيلع ةصيرح تنك دقو
 هتيداف هيلغ ثادحالا نفوخحتو ىلع ىذلا تيضقو ىنباب هللا

 تسلق كربخ ىنيقدصان كئأشب اذه ام نيلق نيبحت ابك كيلا

 ناطيشلا هيله نفختاف سلق ربخأ اهتبخا ىتح ىنعدت ملف
 8 ناو ليبس هيلع ناطيشلل ام هللاو الك نلاق معن تلقف تلق

 نيبح كيار كلاق ىلب سلق شلاق هبخ كربخا الفا انأشل ىنبل

 ضرأ نم ىَرصِب روصق ىل ءاضا رون ىنم جرخ هنأ هب تلج ١
 ؛هدنم ّمخا ناك طق لمح نم تيار ام هللاوف هب تلج مث ماشلا |

 عفار ضرالاب هيك عضاول هناو هتدلو نيح عقو رث هنم رسياالوا|
 دبع نب ءرَصَت انن ««ةدشار ئقلطناو كنع هيعد ءامسلا ىلا هسأر |

 7 مْيَبِص نب ورع نسع ىلْعَي نب دمحم آس لق ىدزألا ناجرلا |
 نب دادش نه. ئمأشلا_لوصمم نع ئماشلا فيزت نب روق نأ |

 د كيش لبقأ نا معلص هللا ٍلوسر دنع سولج نحن انيب لق سوأ

 ىلع ًاكوتي ريبك يش نم مدّيسو هموق هرذم وهو رماع ىنب نم
 لاقف هت لل دبسنو امثق معآنض يبتلا حبب نيني لف الإ |
 نا .هللا لوسر فكنا مطبت كنا سقكبنا ىلا بلطملا دبغ نبال

 نم مريغو ئسيعو ىضومو ميعاوبا هب لسا امب «كلسرا سانلا
8 
2 
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 ( 06 مدد: رثظ. 4) ةب 6 835 ف 4 م,5 © 8 ©) غ هع 2314 مهو ةظ». 68م) آب هع 215 اف. ع مغ 214
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 تناكف اهنم بدجا هللا ضرا نم اضرأ ملعا امو دعس ىنب
 برشنو بلحنف انبل اءابش انعم هب انمدق نيح 0 كرت ىف

 اا ل دك ع رفصأ ىف اهذنجج الو ةرطنق ناسنا يلج امو

 حرسي ثيصح اوحرسا مكليو © ةنايعرل نولوقي انموق نم رضاخمل

 نبل ةةرطقب ضبت ام اءايج همانغا مورتف بيوذ ىا ذنبا حار

 ويخل 2 دايز هللا نم < فرغت ذ لون ملف انبل اءابش ىمنغ ورتو

 هبَشَي ال ابابش بشي ناكو هتلصفو < ناتنس نضم ىتح هب

 ىلع هب انمدقف ارفج امالغ ناك ىدح ةهيتنس غلبي ملف ناملغلا

 هتكرب نم ىرش انك امل انيف هثكم ىلع ءىنث صرحا نحن هما

 ظلغي ىتح ىدنع ىنب تكرث ول رثظ اب اهل انلقو هما انيلكف
 انعم هانددر ىتح اهب لزن ملف تلق ةكم ءابو هيلع ىشخا ىناف

 يف هيخا عم رمشَأب هب انمدقم دعب هنا هللاوف هب انعجرف نلآق
 كاذ ةيبالو ىل لاقف ٌلتشي خا انتا نا انتويب فلخ انل عب

 ةاعجضاذ ضايب بايث ابهيبلع نالجر هاج لق ىشرقلا ىخا

 هاندجوف لتشن هوباو انأ تجر نلاق هناطوست اهو هنطب اقشو 45

 كل ام هل انلقو هوبا همزتلاو هتمزتلف نللق ههجو اعقتنم امث

 اقشف ىناعجضاذ ضايب بايق امهيلغ :نالسخر قءاج لق ىنب اب
 انثابخ ىلا انعجرف تلق وه ام ىردا ال ايش هيف اسمئلذ ىطب

 اذه نيكي نأ تيشخ دقت ةميلح اي هللاو هوبا مل لتو تلق

 مهسمسسسا . ء.اسشسسل

 8) 516 (,) 211 (66 21561.): 2 86 آب غنا اعرل» م) 500. + ء[ 1

 نم. ) 4040. غ ع6 1 ذكوبلا. 2) 6 6 طال اظدايزو“ مز ل 6

 و اننانسو (815 اح دهانننس).
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 كلذل ههركن انكف هلجو هما عنصت نا ىسع ام ميتي بن لوقت. '

 اله نيريغااعت وضحا ل :سديس سارع 00

 نيب نم عجرا نأ هركال ىتا ىحاصل تالق ىالطنالا انعمجا
 هتذخالف ميتيلا كلذ ىلا ىبعذال هللاو اعيضر فخآ رثو .ىقابحاوص

 ةةكرب هييف انل لعج نأ هللا ىستعف .ىلعفت :نا كيلع ال لاق

 رث ىلا آلا كلذ ىككع ىنلج امو :ةتذخان هديلا كبهذف' "تسلاق

 هتعضو املف ىلحر ىلا هب تعجر هتذخا ايلف تلق ةيغ دجا

 نحل .برشف' نبل“ نم« اذهب ى ليتك ديلح (لابقا ىرجحا )
 لبق ماني ناك امو امان مث ىور ىتح هوخا هعم برشو ىور

 ؛02 لفاحن اهنا اذاف اهيلا وظنف كلت انفراش ىلآ ىجوز ماقو كلذ

 انتبف | اعبشو اير انبهنانا : ىنحا + تبوشو بوش .ىنخ* اهنم بل

 دللاو وتلا تحصأ نيح ىحاص ىل لوقي تل ةليل ريخب

 كلذ وجرال انك هللاو تلق ةكرابم ةمسن تذخا كقل ةبيلح اي

 هللاوف ىعم اهيلع  هتلجو كلت ىاتا تبكرو انجرخ. رث تسلق

 5 عر طخ 7 نم ءىش اهيلع مدقي ام بكرلا انب تيعطقل

 #8 سيلا“ اغيلع + ىسبزأ ؟”ببيوخ نبا“ :عستنا ايا ىلا لقبا م بكن

 اهنا هللاو ىلب نهل لوقاذ اهيلع نجرخ تنك ىتشلا كناثا ةذع

 الب نم انلرانم انمدق رق نلاق انأشل اهل نا:هللاو نلقيف .# ىهل

 2) ©6000. انشر اش 0) م, غ, 811 (ءغ 1عءانم ؟؟ةقن, 815ءط.)

 لفاح. ) + ©6 201, تبرشف 00 مم ىور ىتح برش ما

 2,) 0ص ل 1 عا ل1 )2! ل عز 205 هللاوف ىجم اوعضرأ و

 (ون04 ءممصتمةبص ء هللاوف ىبحاوص نا)ز ؛ قايحاوص ناو

 12811 50ه1ندح ىلابحاوص.
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 حورسم هل لاقي اهل نبا .نبلب ةبيوث معاص دللا ٍلوسر_عضرأ

 نب ةرهح هلبق تيعضرا لق تناكو ةميلح مدقت نا لبق .امايا

 نيسالا دبع نب ةملس ايا هدعبي تعضرأو بلطملا دبع

 نبا, ىتدح لاق. ةملس اسد:لق, ديم :نبا اس .« ىمورخملا

 اين الق: ريكب ىب سكوب اس لق ىورسلا نب دانه اسو قاحسأو

 ىبراحملا ايد لاق مصالا .سير ذا نب نوراع .ىنتدحو قاحما ىبا

 نئمع ىتدح لآق ىرمألا يح: ىب نسر اندرو, ناحل نيل نع

 انآ «نبا مهجلا ١ نع. ىاجا ني. ادد لق دكيعس نب دمحم“

 0 يو وج زنا دعب نع مقعتجل نب هللا دبع ليم جل

 هللا ٍلوسر مأ ةيدعسلا قو ىلا :ظنبا ةميلحا تناك .لق بلاط

 اهجوز اهعم اهدلب نم تياجرخ اهنا ثّدحت هنعضرا ىتلا معلص

 ال لع تجرخ ايش بقبت لل ءايهش نس ىف كلذو: نيلاق

 6 انليل مانن امو ةرطقب ضيت ام هللأو انل فراش انعم ءارق ىل

 ىيدت ىف امو عولل نم هثاكب نم ىتم ىلا انيبص نم عدمجا

 جرغلاو ثيبغلا وجرن انلآو هوذغي ام انفراش ىف امو هينغي ام

 كلذ قش ىتح بكرلاب ء تيمنا .كقلف كلت ىناتا ىلع نجرف

 اتم اف ءاعضرلا سيتلن ةكم انمدق ىتح افجتو افعض جيلع

 اهل ليق اذا هابأتف معلص هللا ٍلوسر اهيلع ضرع دقو الا ةأرما

 05 لربصلا نأ نم فورعملا وجرن ابما انا يكلنو ميتي هنا

 «©) 400. م ء6 غوبأ. 2) 3 ءا ل5 انتلتل (111501: املتتل):

 20203 تيسمرأ : 1ص طممتعزطع 2 200161573 3 1021111 705165101

 تمزراز زد ١ 200ع2ع ”ماستغ ةهتطو 1ءءالمصعسس, 5مل هممد 1ععاغ (ءأب

 طلوع. ع( ةءطماتدل.
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 هئىلو اليل كلذ ناكو معلص هللا لوسر مآ بهو تنب ةانمأ ةدالو

 ىلا رظنال ىّناو رون الا تيبلا نم هيلا رظنا ءىش اف تسلق

 دي نبا اس  ««ىلع نعقتل ليشال ىنا ىتح وندث ميجنلا

 بلظملا دبع نأ نيمزيف لق ىاحسا نبا نع ةملس اس لق

 ةرعدي هدنع ماقن ةبعللا فيج ىف لبغ ىلع هب لخدف هذخا
 سيتلاو اهيبلا هعفدف هما ىلا هب بخ رث هاطعا ام ركشبو هللأ

 اهل لاقي ركب ىب دعس ىنب نم ةأرمأ هل عضرتساف ءاعضولا هل

 ىب ثرادل ىب هللا دبع بيوذ وباو بيوُذ ىنأ ةئبا ةييلخ

 نب دعس نب ةيصق نب ةرصن نب مازر نب رباج نب ةنجش
 نب سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزاوت نب ركب
 نب قزعلا دبع نب ثراخمل هعضرأ ىذلا :مساو صم نب ناليغ

 نب ركب نب دعس نبب ةيصق نب ةرصان نب نالمم نب ةعافر

 غنيا 5” ثراه نب هللا دبع ةعاضرلا نم هنتوخا مسأو رّصم

 :ةاهمنأ ىلع كلذ بلغ .ءاميشلا قو ثراخل ةنبا ةماذجو ثراثلا

 ثراخل ىب هللا نبع ةنبا ةميلح ىو هب الا اهمرق ىف فرعت الف

 اهمأ عم هنضخ كسنناك ءاميشلا و نوعمو معلص هللا لوسر ما :

 ىف لق هنذ قاحسا نبا ريغ اماو ىيمعلص دنع ناك فا

 نب ديح آس لق دعس نبا اس لق ثراخل هب ىنثّدح ام كلذ'

 «دللا ديبع ةنبا 24ةريع نع َةبْيَش نب ىسم ىنتّدح لق را
 نم لوأ تيل 3 رجم نأ قنا عب نجح كلام نب بعك نأ

 د

 4) 2 ةريمع, 831 دهيمع. 2) آب ا ؛ 5. م., 835 دارك 2. هاوكاد» ٍْ
 17 روح 1هةتتحقتت 12111 120163: لو.
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 3كم

 تضم ةرشع ىتنثال ليفلا ماع نيئثالا موي معلص هللا لوسر كلو

 فرعت ىنتلا رادلا ىف معلص كلو هنأ ليقو لوالا عيبر هرهش نم

 ليقعل اهبهو ناك معلص هللا لوسر نا ليقو فسي نبا رادب

 ةللو اهعابف ىقوت ىتح ليقع دي ىف لزت ملف بلاط قا ىبأ
 ىتلا هراد ىنيف فسوي نب حاج ىخا فسوي ىب نكت ني

 ىتح رادلا ىف تيبلا كلذ لخداو فسوي نبا راد اهل لاقب
 ىبا اس «ةاهيف ىلصي !ادجسم هتلعجن نارزيكلا هتجرخا

 ثّدحتي اميف نوعري لق قاكسا نبا ىع ةيلس اس لق كيج

 تناك معلص هللا لوسر مآ بهو تنب ةنمآ نأ ملعا هللاو سانلا

 كنا اهل ليقف معلص هللا ليسب تلح امل تيتا اهنا ثدحت م

 هذيعا ىلوقف + ضرالاب عقو اذاف ةمالا هذه كيسب تالج دق

 تلم نيح تارو ادمح هيمس رث *دساح لك رش نم. «دحاولاب

 مأشلا ضرأ نم ىصب روصق هنم .تأر رون اهنم بخ هنا هب

 كل ىنلو دق هنأ بلطملا دبع هدج ىلإ تلسرا هتعضو اًملف

 نيح تار اب هتتّدحو هيلا رظنف هاتف هيلا رظناف هنأف مالغات

 اكن . <« هيمست نأ ترمأ امو هيف اهل ليق امو هب تلج

 لق ىرغزلا دمحم نب بقعي آس لق زازقلا نانس نب دمحم
 00 نامتح نب هلا دبع ىكتح ؛لاق نارمع ىب ريزعلا دبع اس

 ديوس نأ «نبأ نع هيبا نع معظم نب ريبج نب ناميلس ىا
 تدهش اهنا ىما ىنت3دح لق صاعلا ىأ نب نامتع نع ىفقتلا »

 ةييييسسسسلللا

 0 الرسل ( عا للم 7 2) 6 ه6 80م هيقز 2 ديف دصاع لصي. 6) 5

 ضرالا, 1, ضرالا ىلأ.
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 ميشأ نب ثابق ناقع نب نامثع لأسو لق ليفلا ماع معلص

 لوسر لق معلص هللا لونسو ما ربكأ تنثا تيل نب وربع ىنب اخأ
 ىذخ تيارو داليملا ىف هنم مدقا اناو ىنم ريكا معلص هللا

 سمش كلبع ىب ةيمأ تبيارو ماعب هدعب اليح رضخا ليغلا

 ةامو ملعا تعنا ثابق اب هنبا لاقف هليع هدوقي اريبك اضيش

 ندع قاكسا نبا نع ةملس امن لق كيج نبآ اس كلك

 هذج نع هيبا نع ةمرخم نب سيق نب هللا دبع نب بلطما
 نحكنف ليغلا ماع معلص هللا لوسرو انأ تدلو لق ذمرخم نب سيق

 هللا دبع ىنلو لاق ديح نب ماشه نع تكندتكو نادل

 هن تسمو يزل كس طنا رطل ل
 نيبتنكا ةنس ىف معلص هللا لوسر كلوو ناورشونا ىرسك ناطلس'

 لاق نيبعم نب ىيك نع تتلحو  ««هناطاس نم نيبعبرأو ١

 ىأ نع قاحسا ىأا نب سنوي اس لق دم نب باحح اننا

 هللا ٍلوسر كلو لق سابع نبا نع ريبج نب ديغس نع قاخنإا

 ؛ةاسس لق رذنملا ىب ميعاربا نع نتدح  ««ليغلا ماع معلص

 ىأ نع ىسوم نسب ريبزلا اسس لق نيب ىلا نسب زيزعلا دبع
 ندب :ثابقل لوقي ناورم نب كلمل دبع تعمد لق تريركلا)

 معلص هللا لوسر ما ربكأ تذاع ثابق اي ىتثيللا © ىنانكلا ميشا

 هللا ٍلوسر لللو هنم سا انإو ىنم ربكا معلص هللا لوسر لآق

 « «هلقعا اليحص ليفلا ثور ىلع ىمأ ىف تفقوو ليفلا ماع معلص

 لاق قناحسأا نسبا ىثدح لاك يله اكد هلت ديجي ىبأ آمذا

 مسسسسسسللا

 ©) آب ىباسلتا, ه3. ؛ عه
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 نم انايتف نا هيلا كانت نا ىرسك ثبلي ملف بطخل اذه نم
 أ نا هلاعا .باحعاو هءارزو رماذ هدالب ىصقا اوزغ دق كرتلا

 هب الا هنم ءىش ىف اولعي الو لدعلا هليبسب م اميف اودعتي
 ريغ نم هدالب نع ودعلا كلذ لدعلا نم ىرح ايل هللا 3

 يما "ىف ةنووم فلك وأ 0 نزوكسا

 هنبا رمرهل هدعب نم. كلملا لعجت نوبذأتم كالولا ىرسلا ناكو

 تاصتقالاب هايا ىرسك ةفرعمل ناتقاخو نوتاخ ةنبا هما تناك ىذلا

 ىلع هتردقو كلملا زمره طبض نم كلذب اجر امو ةقيتولاب طخالاو

 © عتلماعمو 5 هتيعرو © كلملا ريبدت

 مدق ماع ناورشونأ ىرسك دهع ىف معلص هللا لوسر دلوم ناكو 0

 اهيلا هيف ناسو ةّكم ىلا ةشبلمل عم موسكي وبا مرشالا ةعوبا

 نيبعبرأو نيننثتا ىضمل كلذو مارثلا هللا تيب مده ديري ليغلا

 ةلبج موي ناك ماعلا اذه ىفو ناورشونا ىرسك كلم نم ةنس

 ©روكذم برعلا مايأ نم موي وقو
 4 محا دع دللا لوس قبل و 0 2 15

 '0 11 ةاضإ لق نسيردج قلم لفو اسس لق“ ىقتملا :ىنبا اس #

 او هللا كيبع ن د بلا نع تدك قاحكسأ نب لمح عمم

 هللا لوسرو انأ وسل لق هدج نع هيبأ نع ةمركم نب سيف

 6) + ع6 211 دكلم. 6) + ء«« 4 غتايعرو» ء) كه آب 226ع

 اموهتمألم كاتصت2 (1. عه)ر ّدص 2 ةصقف (14+ 1. 6). )2  82عع

 آه 6 ءكغ 811 م056 ءدتصر, 01126 12م1 كي ىبا انه 8151 196)

 6) ( ه6 811 تعمس
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 ىتظلغ منا لاقف ىرسك ىلا كلذ هسلجم نم كباب ماق اًملف عردب
 نال ف امنا كلملا اهيا مييلا كيلع هيف تظلغا ىذلا رمالا ىف

 فقثوا نم ببسو هليبسيب ىنتعضو ىذلا ممالا هيلع ىل ذفني

 ظلغ ام ئرسك لاقف:+ اكمل ةماكحا كلملانيزي امل بابسألا |

 58 جنم دوالا ىذ ُنوُأ هيلع ميقاو انتّيعر الص هب كيرا رما انيلع

 نافيس هل لاقي نميلا لها نم لجر عم هجو ىرسك نا مث

 فيس ىمسي ناك هنا ٍلوقي نم سانلا نمو برك ىدعم نبا

 نادوسلا ىم اهب نم اولتقف نميلا ىلا اشيج نوري ىذ نبا
 تيبس ىلا هجم ىميلا دالب ىرسلل تناد املف اهيلع اولوتساو

 4دنج ىف هداوق نم ادكتأق رموشك ضرأ و دكنهلا دالب نم

 ىوآ ثانب سيفلا دالبيب نكي و ةاريثك ارهروجو ةييظع الاوما *

 غلبف ناورشونا ىرسك كلم ىف كرتلا دالب نم اهيلا تطقاستف

 لاقف كيوم ناذبرب امدف ةقشم هنم كلذ غلبف ىرسك كلذ

 ؛!5سانلا مظاعت دقو اندالب ىلا عابسلا هذه ظقاست انغلب هنا

 ىف كيأرب انبخاف اهناوهل اهما جماظعتسا نم انبكعتف كلذ

 هللا كرمع كلمل اهيا تععمس ىسنأف ذبيم ناذبوم هل لاقف كلذ

 فحميو رول ُلدعلا ةحلب ىف «رمغي ال ىتم نوفوقي انءاهقف
 ضال

 دقو نوعركي ام هيلا طقاستو عل هئادعا وزغب اهلها ىلب

 2) ١ 2 166 ل قاكم. 12) 6 1 ريثللا رهوتلو هييظعلا لاومالا.

 6©) ؛ 5. م.ز 2 ريغير آم ريع.
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 ةلاجرلاو ةتكلساو هعارك ىلع ناسرفلا هريضك نا كنف, نم

 نأ عرمأ ام ىلع دنخل هيلا عيتجاف السلا نم همزلي ام ىلع

 ىذداثو فاويصنالاب موسما عبيف ىرسك نياعي منو هيلع و مضتعإ

 رث ايلف كنلمل هيلا عيتجات كتلذ لثمب ىناثلا مميلا ىف هيدانم

 ادفاش نك هرع تلغي 58 نا' تنلاتلا ”مُكيلا ىف ىدانيا نأ

 هيف خصخر ال مزع هناذ ريرسو جانب مركأ م الو دحا ركسعلا

 ملستو ء هسأر ىلع* هجات عضوف ىرسك كلذ غلبف ةاباحض الو

 هب ذخوي ىذلا ناكو هيلع ضرتعيل كباب ىقأ مث ةلتاقملا حالسب

 اهيف ةبعجو !ذوع وا انيزربطو © ةقطنم همزلت راج اسرتو

 سرافلا امهقلعي نيروفصم نيوقوو ةباشن نيتلثو امهيرتوب ناسق

 الخ ام مات حالسب كباب ىلع ىرسك ضرتعاف ايرهظ هل رفغم ىف

 لقو همسا نع كباب رجب ملف امهب ريظتسي ناك ىيذللا نيرثولا
 نوكت ةاباح ال ىتلا ةلدعملا عضوم ىف فقاو كلملا اهيا كنا هل

 ةحلسالا فونص نم كمزلي ام لك مليف ةداوه الو اهعم ىنم

 هتوصب كباب ىأاد درغ مث اييقلعتف نيرتولا ةصق ىرسك ركذف

 همعا نع كباب زاجاو م يرد فالآ ةعبرا ةايللا ديس ئمكلل لقو

 ءاطع ةلتاقملا رثكا ىلع ءاطعلا ىف كلملا لضفي ناكو فرصنا مث

 6) 28 ديلعو هلت. ل1.. 2) 2 ء6 ]. !اودوعيو. 6) 022. 2 © 1مو

 000 ل1 نر 68 66 211. ١ 12) 1130 2:1 661811 ةقدطنمور ١ هتقطنم

 (ء6غ ]طللصدحتجدتت). 2 ه) 400ءعصقتتتم انا ردو (ءك طلصقت؟311, 21105)ر

 01100 "126, هدم151.



 هنم قزرو نيويغقل) ملا, ةطفح نم ازيقخ ريعش دا مطبخ عطل
 نابرج ىلع يرسك عئاضو ةصاخ قارعلاب ريع فلاخب مو كنلل

 هاغلا .ىرسك . ناك ام. ىغلاو مجابلملو نوتيزلاو لخنلا  ىلعو ضرالا

 اضسن هعئاضو تنودف ىرسك رماو سانلا شياعم نم

 ةلايع ىلا ةخسن تعفدو هلبق هناويد ىف اهنم خذخسن تنخناف

 ةاضقلا رماو روللا ةاضق ىلأ 500 مجارخ اوبنجل جارخل

 ىف ام ىوف يارخل لها ىلع ةدايزلاو روللا لامع نيب اولوكي نأ
 ّلك نع جارخل اوعفري ناو هتخسن هيلا تععفد ىذلا ناويدلا

 ةفآلا كبلت غليم ردقب ةفآ هنالغ نم ايش وا هعرز باصا: نم

 10 اوبتكيو «ةنس نيسمخ#* رواج وا ةيز_ل لقا نم كله نمعو

 نيب اول 'الو لابمعلل هبسكح رمايل كلذ نم. نوعفري اجب. هيلا

 ناكو ' ةنبس_ىيوشع- نود هل قار نموءبتحل“ نس الا

 ءانغلاو ةعورملاو لبنلاب اهبان باتلتا نم الجر ئلو. ىربسك
 ىرسلل لاقف ةلتاقملا ناويد < ناوريبلا نب كباب هل لاقي ةيافللاو

 ؛ةذجامل هيلا 5 ليك ىف يلج ةيجحاواي الا مني ال ىوشأ نأ

 هل تينبغ كباب رماف كلذ هاطعا هدنج ىف كلملا رما حالص نم

 اهيلع هل لشرفو ةبطصم دنأل هيف ضرعي ناك ىذلا عضوملا ىف

 فيرد تاكوتل ” ةناشيد هلا ياسو قطا لف ا نرجانسوس طاسب

 ىرسك ركسع دعاش ىف هيدانم ىداث مث هل شرف ام ىلع سلج

 <©) 6 ©«( 831 نينسلا نم نيسينل. ) غ ء( 21 نم ابنجالا.

 ٠ . 731ات عأ3 )6



 ليلز

 م 1 0 تعينجاف ميني رمالا اوراداو 0 كلت

 عبس "د ضرأ تحيوتح 0ك ىلعو مارد ةينامت مروسك ضرأ 5

 تالخأ نس لك ىلعو اهترد يسراف تالخأ عبرا لك ىلعو مارد

 رثو كلذ لتثم نوتيز ٍلوصا ةتس لك ىلعو كلذ لتثم لقد

 كرو ناش ريخ عمتجا وأ" ةقيرخح *لشخ لك ىلع الا اوعضي

 اومزلاو عشاعم ىف سانلا ىيقث عبسلا تاللغلا نم كلذ ع ام

 ةؤبارهلاو ةلتاقملاو ءامظعلاو تاتويبلا لقا الخ ام ةيزلللا سانلا

 محا تاعبط ىلع 21 اهوريصو كلملا ةمدخ ىف ناك نمو باتلاو

 مو هلالقأو لجيلا راثتكأ ردقك ةعبرأو دعو الكر انك ,د رشنع

 ادراك وأ قيرشفلا نود" قسلا نم غل ىقأ ناك نم ةيزحإل :اومرلج

 ءابتجالاو اهئاضماب 07 00 2 ىلا 1 0 0-6

 رع اهب 595 . ةئاشولا 2و ىضاون هل ومالا هليوأتو 6 5

 ةكهلا لكما ' ءابنجاي وماو سوفلا دالب جنفا نيبخ بالجشدل نبأ

 رك هلامتحا ردق ىلع رماغ ضرأ بيرج َّك ىلع عضو هنأ الا ايبلع

 ضرأ بيرج 0 دازو ةعوروملا ضرالا ىلع عضو ىذلا لثم

 ©<) 400..م, غ ع 811 نم. 8) 102 122 عاد ا

 0١ ظللا نم. )2  + غ 1 اهرييصفق. ه) 18 6 © 821,

 رابسربأ آب راسنا ىبأ. طاتطلاتطت. رز مر ؛ © 5811 هلامثعأ.
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 ىبل ام لاومالا نم انلاومأ توبي" ق + عمجتو مج هلك 3 ةنسلا

 تيناك الام هيف انلخبب ءيعح وا هكرادتر لا انجكحلو ذهل

 ىلع اهئابتجا فانثتسا درن رثو ةدوجوم ةدعم اندنع لاومالا

 هملخ .هيلع .انعمجاو كلف نم انير ابيح_ىورت'اجا لالا كي

 رركف ةملكب سبني رو «ةروشع هيف* عنم دحا هيلع رشي
 كول دوو لسير نا اذه ىرسك
 ياكل اذه نم دلاخل هللا كرمع كلملا اهيا عضتا ىرسلل لآقو

 ةانق وأ نيبعو روغي رهنو ميهي عرزو تومي مرورك نم ىناغلا ىلع

 0 تاقبط ىأ نم موشملا ةفلكلا اذ اي ىرسك هل لاقف اهوام عطقني

 ىودلاب هوبرضا ىرسك لاقف باتللا نم لجر انأ لق تننأ سانلا

 ىرسك ,ىلا ١4 هنم اوربت ”ةضاخ .باتللا اهب "6 ديرصف تو 00

 اهيا نوضار نكح سانلا لقو دلتق ىنح هنم ءاج امو هيأر نم
 لمتا نم الاجر راتخا ىرسك ناو جارخ نم انمزلم ثنا امب كلم ا

 نم هيلا عفترا ام فانصا ىف رظنلاب عرماف ةحجصنلاو ىأولا

 عئاضولا عضوو ةيزلملد لا سوورو نوتيزلاو لخنلا ةّدعو ةحاسملا

 مشاعم ء ةغافرو هتيعر الص هيف نأ قدري اميري يال

 ر/ىم كلذ* ىف هيأر غلب مهنم ىرما لك ملكتف هيلا هعف

 ©) 1غ2 2. آل ةهااتتح كروشملو 831 5هآ1ان2 شبر 1 ىش هيف

 هروشمب 8) لاقف, م © ؛ ملقتف. 4) آب ©[ 6 ةوبرضفو انتتت
 [هرئع 18 ةهتاموزا '1جط, ءمصاتتخ ععاتلقت 2 46) 205غ ىوسيسك

 6 هنأ 8117 72110 ذب. كافرو. ر)ر 0م: 2 661" 1 0

 12و © 6020

121 
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 ةساثرلا هالو ناك زاوهالا لها ىراصن نم الجر ممروماب مايقلا ىّلوو

 « ةدارا ىبسلا كلذل هنم ةّقر ةزارب هل لاقي ©هئاءائص باكا ىلع

 ندم رئاس اماو هيلا اونكسيو هتّلم ©لاخ ةزاربب اوسنأتسي نا

 يطع لاوسماب ىئرسك ىم اهعاتنبا سونايطخ مناف رصمو مأشلا

 001 لع ةنس لك ىف هيلا, اهلمكج. ةيدف هل ىنيضو هيلا اهلج

 ءامظعو وه متخو اباتك كلذب ىرسلت بتكو هدالب ورغي ال

 سراف كولم ناكو © ماع لك ىف هيلا اهنولمج اوناكف هيلع موولا
 ىف ناورشونا ىرسك كلم لبق متروك * نم روك * نم نوذخأب

 روك نمو سمخل روك نمو عببرسللا روك نمو ثلثلا اهجارخ

 ابولعم ايش مجاململا ةيزج نمو اهترامعو اهبرش رحق ىلع سدسلا
 اهلهس ضرالا عسع هكلم رخآ ىف ادوريك" لي كابف' كيلقملا مات

 نأ لبق كله ذابق نأ ريغ تحسف اهيلع يارذل مصيل اهلبجو
 رسما ىرسك هنبا كلم اذأ ىنح ةحاسما كلذ رمأ هل مككاسي

 ةباتك وما مث مجابللو نوتيزلاو لضنلا ءاصحاو .اهمايتتساب

 ةجارخ بتاك رماو اماع انذا سانلل نذاو كلذ ليج اوجرختساف 5

 ضرالا تالغ فانصا نم تجرخاسا ىلا لممل هيلع أرقي نأ

 | ول لق ّث جيلع كلذ أرقف مجامللو نيتيزلاو لختنلا ندعو

 |هذع نارج نم ىصحا ام ىلع عضن نا انيار دق انأ ىرسك
 يف اهماجعاب رمأنو عئاضو .مجامل-لو نوتيزلاو لخانلا. ىم ةحاسملا

 0000 هناظطالا ةئاعاتنم. 2) 20262 7812. 6) 1698 2و آب دارأو

 غ ةداراور, 1 ةداراق. 42) آب (© 22) لاكن. ) 92. آز مر أ

 ع«( 201 تالغب
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 ىلع ديهعلا نم امهنيب ام ركذي سونايطخ ىلا ىرسك بتكف

 دلاخ نم برعلا ىلع ةلماع رذنملا ىقل ام هملعيو حلصلاو ةندهلا

 هلسيو برعلا نم هدالب ىف نم ىلع هكلم ىنلا 'ةلبج َنِبَإ

 هدالبو ريح .ىم منغ ام رذنملا ىلع نري نا ءاىتلاخ رمآيا نإ

 هدلاخ نم رذنملا فصنيو اهبرع نم لنق نم ةيد هيلا عفديو

 ام ضاقتنا نوكيف كلذ نم هب بتنك ام فخاسي الا نآأإ

 سونايط++ ىلآ بنالا رئاوو هبيبسب ©ةخندهلاو دكيهعلا* ىم امهئييلا

 دالب ارغف ىرسك لعتسف اهب لفج ملف رذنملا فاصنا اا
 اراد ةنيدم .شخاف 0 فلا * تاتو ةعضب ىف سونايطخيا

 00 بلح ةنيدمو نيرسنق خنيدمو جِبْنَم ةخنيدمو ءاهرلا ةنيدموا

 ةيماث ةنيدمو ماشلاب ةنيدم لصفا تنناكو ةّيكاطتأ ةنيدمإ

 6 يح ةونع ىئادملا هذهل ةمخاتم ةريتك اندمو اي خنيدمو

 :يكاطلا ةنيذم لقا تي نضورخلاو قارمن نال نك ام“ لك

 #بنج ىلا ةنيدم 8#ل تينبف رماو داوسلا ضرا ىلا مهلقنو

 ؛تركذ دق ام ىلع ةيكاطنا ةنيدم ءانب ىلع « نوبَسيط ةنيدم

 ةريك راهل روكو* ةيمورلا ىمست ىتلا و اهايا جنكساو لبق

 ناورهن يوسطو ىلعالا ناورهت جوسط ميساسط ةسمخ اهل لل

 اياسكاب يوسطو ايارداب يوسطو لفسالا ناورهن يوسطو طسوال

 ازرالا ةيمورلا ىلا ةيكاطنا نم علقن ىيذلا ىسلا ىلع ىرجأب

90607 

 ©) غ ©( 201 كهعلاو خندهلا“ 2) ؛ ه6 821 ةلئاقلا نم افل
 2 06.612 أ د وا )2  6 6[ 2181 تلئاللا 2 0

 اعركو.



 1هم

 ىلا بنك مث هلنق الا ايشبح اهب كيتي هر كلذ لعفف ىنديلا

 * اهيبجج ناكو اهيلع ناكف اهيلع ىرسك هرماف كلذب ىرسك

 زرضو نب نايزرملا دنبأ م هحعب ىرسك * رماو كله ىتح 8 ىرسك
 'ايزرملا ىب نجس هدعب ىرسك رماذ كله ىتح اهيلع ناكف

 2 ناكنيبلا ن نب كردي حرت هدعب ىرسك و ا كلل ىتح ز رهو ىبأ 5

 يلع بصضغ ىرسك نأ رث اهيلع .ناكف زرهو نم نايرملا ىبأ

 اهلف اولعفف ٍعقانعا ىلع هنولمكج نميلا لعا هب هتينأيل فلخ

 افيس هيلع ىقلاف سياف ءامظع نم لجر هاقلن ىرسك ىلع مدق

 © معلص اديحن م هلوسر هللا ثعب ىتح اهيلع لزي ملف نميلا ىلا 0
00 2 062 

 كلم / سونايطخا نيبو ناورشونأ ىرسك نيب رسكذ اميف ناكو

 هكلم ناك برعلا نم لجر نيب عقوف ةندعو ةعداوم مورا

 لجر نيبو ةلبج ىب دكلاخ هل لاقي مأشلا برع ىلع سونايطخ

 ةماميلاو قيركبلاو قامخ نيك ام لح ىرسك هكلم ناك مخ نم

 نسب رذنملا هل 2 برعلا نم اهيف نمو راجت رئاسو فئاطلا ىلأ 5

 نم لتقف رذنملا ريح ىلع ةليج ىب كلاخ راغافن ةرشان ناعنلا

 رذنلا كحلذ اكشف لوما نم لاومأ 5-5 خييطع ةلتقم دهباكعأ

 ©) 6 ءغ 211 ثور ب 5) غ هك 4 ىرسلل. 2 6) 127. 020. : عن

 ©) ظاتصعأم 123. دط م00. ءأ درمان طتقعا. طانغم ءووو 1[عطت 1

 ظروو الرو (ةم110 1[عددطلتمانطم 220غ.) 2) 1 26 ما ب

 | ر/) طاتصعأم وع. ظانمس ] 1 سونا لت كاد 1225

 (لص اناعمتك معااعمتعت5 ه معاع ءمدقتسلتءاتك تطل



 كب

 م نتي سا
 دانكفلا هدرا ذِجُع هركم ص

- 0 

 ن -. همه

 5 0 235 تيل اًعينف براق

 االكم ّكنم اراد َناديغ سأر ىف

 م ثلا ذأ يلا ٍلسقأو

 ل نم نابعق ١ اعف هل مع كلت

 10 ا ىنعف 71 تام عف مما نو 5-8

 ىلا زرو فرصنا املف لاق قاحسا ىبأ تثتيدح ىلأ تيرس عجر

 اهلتقي لعجت :شبلل ىلع ادع نميلا ىلع افيس كّلمو ىرسك
 ةليلذ اياقب الا اهانقا اذا ىتح اهنوطب ىف امع ءاسنلا رقبيو

 هيدي نيب نوعسي نيرامجع نم لقنظتاو الو تح عذختاف :كلبلق

 ؛ة ةشبمملو امري بخ هنا رف ريثك ريغ انيح كلذب ثكف مبارك

 هوجو مهنم طسو ىف ناك أذأ ىنح مهبارتكإ هيدي نبب ىجبسنت

 نميلاب لتقف خشبلل ىم لجر مهب. بكوو هولتق  ىتح ا بارع

 ةعبرأ ىف زرهو مهيب كثنعب 1 كلذ غلب املفذ كسفاف تنقوأو

 20 ادعج الجر < عدي 7 0 وأ 0 لد 2 نم

 لخد ىتح رهو لبقاف هلنق الا ©نادوسلا هيف كرش دق اططقا

 ©) 8[عءاتاتك طلتقعاط., آ0]ةاتأت» وب 65) م, غ ءعغ 141 اراسصفق»

 ء) غ ءغ 21 كرننيب. 20 6 6( لنلل داوسلا.



 ناك 5

20 

 6) 112ع 70عع5و 72136 ©01171013ع 0

1 

 !ذاذف نفننلا 3 خليلو امي دكضك رش هل لاح 0 بارعالا نم لجر

 ال لوسط“ ملا اةعبأ ليوا "كالا ناعم ءباشن ةبيقلملا 3

 بلغو ءاعنص لخد ىئخح ررهو ليقاو هتقح ةباشنلا

 اا نرما ىن نبا قو <فقّيلاكملا"ى ةلامع“ قوفو نميلا الب ىلع

 ىأ 0 نب ةةيمأ وبا * تّلَصلا وبا لوقي سيفلأاو زوو نمو هنم

 ارا وس للا رفولا ”كلقيل

 ردكم »بكرا مدير

 القلق قول 0 1 رش ٠ ككسنأ

 د

 الانص ذا ُشْيِجلا مى 5 ل 0 4

 ِن

 251 تسطع نسم صرت هلل

 الثمأ ياخ 3 8 ْمُهَل ل 1 5

 000 صيَب ةحجاصج م

2 

 444 الا عل 0121 1

6000 



 وه

 هزتط.امآ نيل يلة ططا جا ليت

 اذا لاقو ةرتوم هيسق ”نوكت نأ جرماو امارسك اونام اماو ودعب

 نميلا د 03 3 ناكجنبلاب اقشر 0 اموت نأ م

 اا كو فو ا

 ىنورأ لاقف هرصب لك كق زرفو ناكو ايش رفظلا نود نأ ىري ل

 لزن نأ قورسم ثبلي مث مث ليفلا بحاص وه اولاقف قميظع

 دقو ىبجاح ىل اوعفرا لاقف اسف بكر دق «اولاقف اسف بكرف

 ةباشن جرا مث ةباصعب اهبتوعفرف يبللا نم هينيع ىلع اطقس انك

 ,م هيلا هل اوراشف قورسم ىلا ىل اوريشا لقو هسوق دبك ىف ايعضوف

 اذا ىنح هسوق ىف عونو اومرف اومرا هل لاق مث هنبثا ىتح

 ةهبج نكص ىنح ءاشر اهنك تلبقاف ةباشنلا حرس © اهألم

 نود نكي ملف اعيرص جيحاص اور امل هفص ضفناو ةريثك

 ,ىةتجع رماو تيرووف هنعاس نم هنبا ةتجب رروهو رماو ءىش ةميوهلا

 دعي الو ىصح ال ام 2كسع نم منغو اهناكم تيقلاف قورسم

 نيسيكل بارعالو ري نمو ةشبللل نم. ذخأي راوسالا لعجو ةرتك

 ريم اما زمهو لاقف هنم نوعنتج ال نيفتكم جهقوسيف نيبتسلاو

 ادحا جنم اوقبت الف نادوسلا دصق اودصقاو نع اوفكف بارعالاو

 هو برصخو دا م ريثك هنم قبي م ىتح ذتموي :ةشبلل تلنقف

 نيبو. ) ه0. ؛ ه؛ 831 مل, 24) ؛ © 804 اهب ًالمم ه) 0040
 161 رببك 761 رومك٠
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 ةلتقل تنك دقو هولتقف انئاهفس نم ءاهفس هيلا راثف انركسع

 نبا ناك امنا ىنبا نكي مل ةهنا هل لق لوسلل زمهو «لاق 'اعراك

 ىنذلا لجالا ىضقني ىنح ردغي رثو ربصل ىنبا ناك ولو ةيناز

 هنابتج ىلا رظني ثيح ديعصلا ىف هب ىمرف رمأ مث اننيب

 اطقنيا صح هسأر قمدي الو اويخ :برشي ال نأ فلاخو و

 نفسلاب رما ادحاو اموي الا لجالا ىضقنا ايلف هنيبو هنيب  لجالا

 ةوسك لضف نم ماعم ناك اب وماو رانلاب تقرحاف اهيف اوناك ىتلا

 دان ّلكب اعد مث جداسجا ىلع ناك ام الا هنم عدي رثو قرحاف

 هلضفب رما اوهتنا املف هيلكاف دازلا اذه اولك هباحعال لاقف ٍععم

 نم تقرح ام امأ لاقف ابيطخ هيف مق رث رحجلا ىف ىقلافم

 اذيأ ١ مكنالب ىلا: ليبس 0 دعنا .اويلعت نأ :تدرا ئناث. مكنقس

 مكب ترفط نا ئظيغي ناك هناف مكبايت نم تياقرح ام اماو

 ربجلا ىف مكداز نم تيقلا ام اماو جيلا كلذ ريصي نأ شبل

 هب شيعي دأز دعم نوكي نأ مكنم لدحا عيطي نأ ترك ىناث

 نم جرخإ ىتح اذه ىفيس ىلع تديتعا نولعفت ا متنك نأو
 نوكت ام اورظناف !لبا ىسفن نم قنكمال ىكا رث ىّناذ ىرهظ

 لب ال #اولاقق ىسفنب اذه تلعفو مكسيئر تنك اذا ملتاح

 مولا صبص ناك املخ رفظن وأ انرخآ نع تومن ىتح كعم لتاقن

 لبقاو هفلخ رجلا لعجو هباكتا ىبع لجالا هيف ىضقنا ىذلا

 «6) © ءغ 801 لاقف. 45) 0. + ء 801. ه) + ءغ 201 ىذلا.

 4) ١ © 41 أولاق.
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 فلاب هلدعي ىرسك © ناك 00 هل لاقي هترواسا نم ادثاق يلع

 ةنيفس لك ىف ىئتافس ىلامث ىف قلمك رماو مترهجو ماوقو راوسا
 ناتنيفس 0 ىفسلا ىلامتلا نم تقرغف وكلا اوبكرف لجر ةثام

 ىف قورسم يلا راسو توُمرَصَح لحاسب اوجرخت تيس تملسو
 ةرشب نزسي ىذ نباب قحو بارعالاو ريكو ةشبلمل نم فلا ةثام

 ايلف هرهظ ءارو رجلا لعجو رجلا فيس ىلع زرصو لونو ريقك

 نكسب ءاج ام زرصو ىلا لسير يف عمط مقتل ىلا قورسم وظن
 كسفنب تررغ كقل ىرشت نم ىجمو ىرا نم الا كعم سيلو
 كجوفا رثو كدالب ىلا تعجرف كل تنذا تببحا ناف كباكتأو

 ٠ ناسا نم دحا نم الو ىنم كباككا نم ادحا الو كلني مثو

 ىتح كتلجا تببحا ناو ةعاسلا كترجان تببحا ناو دوركم

 ال هنأ ىارو مثرمأ زرهو مظعاف كباكتا رواشتو كرمأ ىف رظنت

 الجا كنيبو ىنيب برضت لب قورسم ىلا لسراف هب هل ةقاط
 انضعب لئاقي ال نأ ىثم هلثم فذخأتو ادهعو اقثوم ىنيطعتو

 هن ماقأ مث قورسم كلذ لعفف انيأ أر ىرنو ليجالا ىضقني ىتح اضعب

 مايا ةرشع لجالا نم ىضم اذا ىنح هكسع ىف امهنم دحاو لك

 هلجو مركسع نم اند ىتح هل سرف ىلع ريسي زرهو نبأ  جرخ

 دغلب ايلف هب رعشي ال زرهوو كلتقف حركسع هب طسوتف هسرف

 متملع كق ام مكنيبو ىنيب ناك لق قورسم ىلأ لسرأ هنبا لق

 ه» طسوتو انيلع لج كنبا نا قورسم هيلا لسرف ىنبا متلتق ملف

 2) 6 © 8211 ناكو. 65) آن نفسلا 1” ىفسر م ءا 1 ىتافسلا

 | نيافس. 6) ل26 ل جرو 2) غ ©« 8231 كلذ نم ىشنب.
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 نب ىن  ىببا 5 ميسكي هنبأ تامو تام مرشالا نا مث انبل

 ملف هيبا رطن نع هئاطبال ىرسك بنو مورلا كلم ىلا !دصاق

 هيلا 0 نع ىماك دهدلجحوو 6« بك ام* مورلأ كلم لنع .لل عا

 اموي هضرتعاذ ىرسك ىلا اعجار ًافكنذ ىيدلا ىلع هايأ عتقفاوم

 هب اءدف اثاريم كدنع ىل نأ كلملا اهيا هب حاصف بكر كقوة

 خيشلا نبا انأ لق كقاريم امو تمنا نم لقو لون امل قرشك

 كترضحو كبايب تاف هصنت نا هتدعو ىذلا نؤي ىذ ىناميلا

 قرف هنم ىل يورخل كيلع بجاي ثاريمو ىل قح ةّدعلا كلتف

 اهبهتناف عاردلا رثني لعجن م مالغلا يرخث لاب هل رماو ىرسك هل

 لق تععنص ام ىلع كلج ىذلا ام ىرسك هيلآ لسراف سانلا 0

 بجتاذ ٌلذلا نم ىنعنمتلو لاجرلل كتثج اها لاملل كتآ ل ىنا

 قولا ثا كدمأ ١ ىف ىظنا ىتح مقا نا هيلا ثعبف ىرسك كلذ

 6 ناذبوملا هل لاقنف هعم دنلمل هيجوت ىف هءارزو راشتسا ىرسك

 هترضحو كلملا بابب هيبا تومو هعوزنب اقح مالغلا اذهل نا

 ةدجت ووذ لاجر كلملا نيوجس ىفو هايأ هتّلع نم مكقت امو 5

 ناو هل ناك ارفطظ اوباصأ ناف هعم غهجو كلملا نأ ولف سأبو

 كلذ نكي رثو خنم هتكلم لا حاراو حارتسا دق ناك اوكله

 ىف ناك نمب رمأو ىأرلا اذه ىرسك لق باوصلا نم ديعيب

 دوققخ «رغذ ةئام ىلامث اوغلبف اوصحاف برضلا اذه نم نوجسلا

 2) 11266 1 ءا 811 ه2 قتع: هد. م) 1 < ا

 لكلا 2 800.686 881 كلملا اهيا. .2) 0طن 2: 6:

 لجر.



 1هأ

 نم. نصنب_ انلوانت كلما نا ولف .اهزكذ نح اكللا لجأ )62

 رئاسل همدقتو همركو هلضفل كلذب اقيقح نالت هرصنتسن نأ ريغ

 هللا مصقي نال نيجار هل نيلموم هيلأ انعبن كقو فيكف كولملا'

 نأ كلملا ىار ناف غنم هب انل مقتنيو هيلع انرصنيو انودع |

 ةودعلا اذه نوفني اشيج ىعم هج انعءاجر فقكو اننظ قدصي

 اهرثكاو نادلبلا بصخا نم اهنا هكلم ىلا اهدادزيف ائدالب نع ا

 :شبلمل اهيلع اوبلغ نادوسلا ىلا تفصو امك مكدالب نا تيلع

 قدس نا بحال ىتا :ناووقونا :لافإ هشبل لج دل ننال
 ؛ كدالب ىلا شيجلل كلسملا ىلتو كتجاك فرصنت ناو كنظ

 ىلع تناو اظن" :تنلأس انيد لو: ئدنتكا ررغا "نإ كارا

 كله ىتح هدنع اميقم لري ملف هماركاو هلاوناب «رماذ بحت ام

 املف ىرسك اهيف حمدت ةيريمداب ةديصق لاق قرص د ناك كتو

 خمربال ندج ىذ ةنبأ خناجر تدلوو اكن هك هل تيجو

 كنعل هل لاقف ةعربال ىبا ميسف ةعبا رجح ىف ةناكر هما عم

 هوبأ مرشالا مرا الا بسحج ال برك ىدعم ناكو كابا نعلو هللأ

 اوه ام هللاو ال لاق مرشالا تلاق ىنا نم اهل لاقف هما قاف

 ضايفلا ةرم وبا هابآ نأ هتربخان نالف ىنبس ام نأ ناك ولو

 9 كلذ دعب ثبلو مالغلا سفن ىف كلذ عقوف هربخ هيلع تصنقاو

 ه) 666 8211 ةعينش.' 2) 4800:7118 211 كلفضو ابك“ ا كلا

 ه6 201 لاقت 2) 1 6( ما رماو. ) ( ءا 821 ول نو.
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 بتكو 8 ماع لك ىف* هيلا ثعبي ميلعم م لك ىف هيلا هيدوي
 نسب فيس كلمو زوهو هيلا فرصناف هيلا فوصني نأ زرهو ىلأ

 ' 1105/ نوبلا لكولم "نم" نتي وذ هوبا ناكو قميلا ىلع نزي كت

 0) نم قاحسا ىبا نع ةملس نع كيبح نبا هب انثكدح ام

 « ىميلاب شبل برت هجو نم ىرسك هيجونو ةكلمو شبل رجع 5

 رق موسكي ةهربا كعب كلم لق هناف ءديحن نب ماشه امأو

 '000 نب ىرسك كبلم.اى ززدفو هلثق ىذللا وهو لق قورسم

 ”0 ا نا ةتفدحا للم قالو القا نسيلا ١ ىنع: ةشيلل ىغتو

 اننا ةناكير هتك تناكو نميلا فارشا ىم ناك نزي اذ ضايقلا

 تأذ تعناكو برك ىدعم هامس امالغ هل تدليف ندج ىذا

 نم ةرم وبأ 1 اهككنتحاف ةم بأ ىم مرشالا اهعزتناف لامج

 ةلاسف ىنه نب ورع هّنطا رذنملا ىنب كيلم ضعبب قحلف ىنميلا

 ةعوزنو 53 هردق هيف هملعي ابانتك ىرسك ىلآ هل بنكي نأ

 00 ا ةيلح ىلا نات لجكت الا 'لاقن هنيف ديلا عونا اميف اهيلا

 لخدف هعم هيلع دفو ىتح هلبق ماقاف اهتقو !ذهو ةدافو ةنس ا

 هلاحو نري ىذ فرش هل ركذف ىرسك ىلع كنه نب ومهم

 | ملع ىرسك كلذ ىار ايلف ورع هل عسواف لخدف هل نذأتساو

 || 0| لبقاتةفرشلا الا هيدي نيب كلن هب عنصي م ارع.قا

 : اهيا لق كب عزن ىنذلا رمالا ام هل لقو هتلسم نسحاو هفطلاف

 ( روما انم اوبكرو اندالب ىلع #انوبلغ ىق نادوسلا نأ كلما ٠

 ”0 ١ ذل + ءااطلام )2  02م. 58131, هدتع ق٠... 600.564

 ىللللا. 2( 5 6 1311 ابلغ.



 لك

 مهجات !دقاع ليغلا ىلع الجر ىرش اولاقف مهكلم ىنورأ زوهو لاق

 لاق هكلم «كاذ | ق معن لاق ءارمح ةتوفإب هينيع نيب هسأر ىلع 1

 سوغلا ىلع لوحن سلق اولق وه ام ىلع لق مث اليوط اوفقوف دوكرتا |
 ىلع لوحت دق اولق وه ام ىلع لق مث اليوط اوفقوف دهوكرتا 0لاقف |

 ةهيمراأس ىنأ نوعمست له هكلم ّلذو لذ رامخل ةنبا لاق ةلغبلا

 دق ىّناف مكنذوا ىنح اوتبتاف اوكرحتي رث افوقو هباكتا متنيار ناف

 لقف هب اوثالو اورادتسا دق مينقلا متيار ناو لجرلا تاطخا

 ال اوعر اميف تيناكو هسوق رثوا مث يلع اولجاف لجرلا تبصأا

 ىف عضو رث هل ابصعف هيبجاح رما رث اهتدش نم دنيغ اهرتوي
 اهب كصف اهلسرا اهألم اذا ىلنح اهيف طغف ةباشن هسوق

 ىتح هسأر ىف ةباشنلا تلغلغتف هينيع نيب ىتلا ةنوقايلا

 تثالو ةشبلل ترادتساو هتبادذ نع سكنتو هافق نم تبجرخ

 عديرش بوهو اولتقف ةشبلل تسمرهناو سرفلا يلع تلجو هب
 ْىلأ اذا ىتح اهلخدي ءاعنص كيري ررهو لبقان هجوب لك ق
 ؛5باب مدهف بابلا اومدعا !دبأ ةسكنم ىتيار لخدت ال لاق اهبأب

 كلم اًملف هيدي نيب اهب راسي هتيار ابصان اهلخد رث ءاعنص

 لاومالاب هيلا ثعبو شبل نم ءاهب ناك نم تججرخاو نميلا

 ىلع نزسي ىذ نب فيس كلي نا هرمأي ىرسك هيلا بتكف

 90 اجرخو ةيزج نزي ىذ نب فيس ىلع ىرسك ضرفو اهضراو نميلا

 2) 271 5 يللا 2) 666 "ق1 لاف 0 7
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 كم

 ١ ناك اوكلع را ا ماوس و

 اة متددزا اكلم ناك هدالب ىلغ اورهظ ناو هب تدرأ

 أوبسحت لاجرلا نم ىليجكس ىف مك ىل ارصخأ أ 00 اذه 5 لاقف

 لضفا ىلا اورظنا لاقف لجر ةثام ىلامث هنوكاس ىف اودجوف هل

 اتيبو ابسح جلضفا اودجوف قيلع «هولعجا اتيبو ابسح جهنم لجر#

 علج رث هباحصا ىلع هرمأاو فيس عم هتعبف ئس اذ ناكو زرفو

 ١ محلصي امو لسجر ةقم ةنيفس لك ى 3 نئافس قامق ف
 نفسلا نم تقرغ رحجلا ىف اوججل اذا ىتح اوجرخف رحكلا

 كس ندع ضرأ نم نميلا لحاس ىلا صلخن ايهيف اب ناتنيفس

 املف نزي ىذ نب فيسو زرهو يف لجر ةثامتس نهيف نئافس 0
 تش ام لق كدنع ام < فيسل زوهو لاق نميلا ضراب انامطأ

 ىتتح كلجر عم ىلجر لعجأ رث ىبرع سرشو ىبرع لسجر نم
 عيجن تنسحاو تفصنأ ز.هو لاق اعيمج رهظن وأ اعيمج تومن

 ةربا ىب قورسم هب عمو هموق نم عاطتسا نم فيس هيلا

 براقت أذا ىنح ميلا «#راس مث* 0 نم هدنج هيلا عمجت 5

 ناك هل انبا زرهو ثعب ضعب ىلأ ٍهضعب سانلا لزنو ناركسعلا

 لاتقلا جّشوان هل لاقف ليخ ةحيرج ىلع «نذازوت هل لاقي دعم

 رث لاتق نم ايش جشوانف هيلا يخت جهلانتق فيك رظنن 5

 زوهو كلذ فارغ ىلتقف هنم رخل عطتسي رن ناعم ىف طروق

 عفاصم الح سانلا ففقاوت ايلف جلانق / ىلع ادجو خيلع اقنح ه١

 2) 111115 710عأاتت“ ©55ع ا 6م) 2, ؛ عا 8021 ىفس

 6 4040. غ نزد ىذ بد 200 821 ن م ىذ. ا 5 1321 راسو.

 د 200015 17315. -رك) غ عع 811 قب
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 ىلع انتبلغ كلملا اهيأ لاق مث كيب نري ىن نب فيس هيلع

 لب لك كتسلا ما ةشيلل ةيرغألاب ىا ىرسك لاقت ةةيرغألا اننالا

 ىدالب كلم نوكيو ىنع مهجرختو ٍعيلع ىقرصنتل كتمجن ةشبلل

 ىو انضرا نم كضرا تدعب لق «هنم انيلا بحا نناف كل

 وانل ةجاح ال امم كلذو ريعبلاو ءاشلا اهب امنا ريخل ةليلق ضرأ

 ىلا ةجاح ال برعلا ضراب سراف نم اشيج طروال ىنكا ملف هب

 ةنسح ةوسك دهاسكو 0 فاو مرد فالآ ةرشعب ريجاذ «رمأ رن كلذب

 فرولا رثني لعجن م بخ نوي ىذ نب فيس كلذ ضبق املف

 لخد نأ كلذ ثبلي ملف ءامالو كيبعلاو نايبصلا «اهبهني سانلت

 م رثني ءهتيطعا ام ةتيطعا  ىذلا  ىنبرعلا مل لبقت:ىاسفكا لح

 نأ ىرسك لاقف ءامالاو نايبصلاو كيبعلا اهبهني سانلل هارد

 ىلا تدع لق هيلع لخد املف هب ىنوتيا انأشل لجبلا اذهل

 ىذلاب عنصأ امو لق سانلل هرتنت هب كابح ىذلا كلملا ءابح

 ءةخضفو بهذ الأ اهنم تّمج ىتلا ىضرأ لابج ام كلملا ىناطعأ

 رو ىنعنمبل كلملا تمج امأ اهيف هنداهز نم ىأر امل اهيف هبغرب

 ىتح ىدنع مقا ىرسك هل لاقف لخلا ىنع عفديو ملظلا نم

 ىأرلا لهاو هتيزارم ىرسك عيمجو هدنع ماقف كرما ىف رظنا

 لجريلا اذه ورسمأ 03 نورسن ام لاقف رسمأ ىف هريشنسي ناك نم

 الاجر كنذوجحاس ىف نا كلملا اهيا ٍهنم لثاق لاقف دل ءاج* امو

 تر 800. 6 ع[ظالا حت (07) ظدغ ص 2 ءا ظلال (ا5ءلتاو تعطل

 هسم..اآ ع6 1و م هانا. 2 2211627-400 يا 2/1 61

 اهبهنيو. 6) 2 66 ]/ حضن وأ“ ١ 72) 165 0150206 2 (عا 85

 «ءاعت هلاح.
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 نيتنت نميلا نم ةشبلل اوجرخاو اقوسم سرفلا تلنق نأ ىلا

 رث ةهربا مرت طايرا كولم ةعبرأ هنم كلذ ثراوت ةنس نبعبسو

 ىذ ىب فيس جس ةهربا نب قورسم ث ةفربأ نب موسكي

 كلم رصيف ىلع مدق ىنتح قم © ناب ىنكي ناكو ىريمخل نر

 وه جيليو هنع خجرسخل نأ هيلا بلطو هيف © ام اكشف مورلا 5

 ملف نميلا .كلم هل نوكيف مورلا ىم ءاش نم هيلا ثعبيو
 نه د

 ريب مال 0 جرت دي رد 36 ا دهدللع لإ رو «كشب

 اهيلي امو ةريبخل لف 56 لماع وهو رذنللا نب ناعنلا ىلع

 ءالبلا نىم ةنبق َح ام هبلا اكشف 7 قارعلا نم برعلا ضرأ نم *

 00 للك 2 قا ةدانو ”ىرسك قاع ىلا نا ناعنلا هل لاقف ٌلذلاو و

 «دنع ماقاف لاق ىبم كب يرخاف كلذ نوكي ىتح ىدنع مقاف

 مدق اهلف 2ىرسك ىلا هعم يخت* ىرسك ىلا ناعنلا بخ ىتح

 اهأ ئرسك ناكو لعقذ هيلع هل نذأي نا لأسو هل مدق امو نزي

 لقنقلا لدم ءجات ناكو هحات ةيف ىذلا 50 ناوبأ 8 سلجكإ 5

 اقلعم ةّضفلاو بهذلاو ولوللاو ىجيبزلاو توقايلا هيف ابورضم ميظعلا

 ال هقنع تانك كلذ هسلج قاط سار” ىف بهذ مم ةلسلشب

 00 كلذ هسلجم ىف سلج ىتح بايتلاب رتسي امآ هجات ليكت

 ةنع بايتلا فشك هسلج ىف ىوتسا اذان هجات ىف هسأر لخدي

 ١ حشا اهلخ- مل خيبه 6-0-0 كر ليك رس مث لجر ةأرب الف 0

 2( كن لخ11 انآ ١ 25) 151 م ها": 1 برعلا ضرأ نمز لك 7

 (عأ ا قارعلا ضرأ نم. 6( د 3 ©[ 2 (عدءارس ثا

 طظاللآ كغ طتوءط.) ه2) 0, غ ء 8211 (نثص 8115ءا>. 5هآلتتت ةعم).



 1م

 راجا ةقلث هريط لك عم ليبابا رجلا نم ريطلا تلبقاف لق

 بيبصت ال هيلع ةراجلأ تفذقف هراقنم ىف رجحو هيلجر ىف نارجح
 ناك ام لوا كلذ ناكف عضوملا كلذ طغفن لاو هنمشم .الا ايش

 هللا ثعبو ةراجممل هتدهلاف ةرملا راجشالاو ةبصخلاو ئردجلا

 ه ىفقب نمو :ةعربا ىّلوو لق وكلا ىف ماقلف هب بهذف ايت اليسآا

 ليف دومح امأو اوضع اوضع طقسي ةعربأ لعخغ اباره دعمض

 0 ليغلا اماو اجنذ فر 4 تا مثو ضيرفا ىشاجنلا

 تنك ةتمنأ 58 هسأر البقف 7” سس نالت د ىرخ نب

 10 نسع قاكاسأ نبأ ىس ا اا دكدبح ىبأ 8 « ملعأ

 لوأ نأ ثّدح: هنا .سنكألا نب ةريغملا نب ةبتع نم بلا

 ام لوا هناو ماعلا كلذ برعلا ضراب ىردللو ةبصللل تيور امن

 © ماعلا كلذ رّشعلاو لظنكلاو لمركلا ركاشلا رارم اهب ىوز

 :شبلمل ىف هنبا ىنييلا كلم ةعربا كله اًيلو قاحسا نبا لق

 15 جنقطوو ىميلا لثابقو 01 تلذف ىنككي ناك هبو ةهربأ ىب 2

 ةيجارت مءانبا اوذختاو هلاجر اولتقو مءاسن اوككنف ةشب

 ام هباصاف ةظكم ىع ةشيقخل هللا نر املو لق برعلا نبيو مني

 هللا لئاق هللا لها اولقو اشيرق برعلا تمظع ةيقنلا نم باص

 كلم ةعببا نب موسُكَي كله اًيلو لاق 2«عودع ةنووم عافكف مهن

 هم ىلع ءالبلا لاط اًملف ةهربا ىب قورسم هوخا ةشبلخل ىف ع

 طايرا اهلخد نأ نيب اميف نميلاب ةشبلْل كلم ناكو نميلا

 ه) 400. مر ها 811 اهنم.
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 «ممع

 ىلإ بنكو اريح ار هنضقنال هتيبل ابضغ «برعلا اذه* نلعف

 قوببحن هليفب هيلا تعبي نأ هلسيو كلذب :هربخ ئشاجنلا

 مب كثعبف ةوقو اهسجو امظع -ضرالا ىف هلثم ري مل اليف ناكو

 ريح كلم هعمو سانلاب ةعربا راس ليفلا هيلع مدهق املف هيلا

 ' لال هياصفاا رشا عقلا نم اذد املف» ىعتشلا بيبح. نب ليفتو#

 اقيدص ليغن ناكو بلطملا كيعل البا اوباصاف سانلا معن ىلع

 كلملا اهيا لاقف ةعربا ليفن ملكف هلبا ىف هملكف بلّطملا دبعل

 ىلع لمح انرش عمدقاو اردق علضفأو برعلا ديس كاتأ لق

 ةعربأ ىلع هلخدان ميرلا تيبه ام معطيو لاومالا ىطعيو دايلل

 كنع ىنغلب ام ىرأ ام لاقف ىلبا ىلع دمت لق كتجاح لاقف م

 مكفرش وه ىذلا مكتيب ىف ىنملكت كنا تنننط دقو رورغلا الا

 ابر هل نافذ تيبلا كنودو ىلبا ىلع ددرا بلطملا دبع لقف

 اهرعشاو لاعنلا اهدلق اهضبق املف هيلع هلبأ درب رماذ هعنميس

 بضغيف ءىث اهنم باصي ىسات مرثل ىف اهتبو ايده اهلعجو

 ١ اذناع نب. وربع. هعمو 'ىرحخ قع بلطلا تبع قواو مرلخلا براوو
 ن

 كلالح عنماف © هلحر عشلوو بلا نأ + مال

 كلاكم اودع مهلاكامو مهبيلص نبلغي ال
 ناي 2 هع - 3 ََ 20 0

 ككل ١ك ام رماح اسلم مهك رات تانك نأ 20

 ه«) 1117. هز غ ءغ 1 6) غ ءغ 231 لاق. 2) لك 2 6

 خللا, 831 بر اي. 42) ؛ © 831 هلح, 204. آب ه 2 هلالخو.



 عرس

 انو لق راسي نسب ءاطع نع ىريمحلا كلام ىلا نع ىبغكلا
 عيكو نع ءاطع نب الحي نع ىفقتلا © ديعس ىأ* نب ديح

 ملسم. نب ييعس انو قات 'ىليقعلا: نير :ى) :دمعا ىع سفع ا ىلا

 ا نيابع _ىبا نبع .تفماحم نتع ىبتكا ىتي هللا لع 0

 هدهجو دق ىشاجنلا ناك اولا ضعب ثيلح ىف عاضعب ثيدح |

 اهيلع: بلو اهخادان ىنبلا كا :فالآ :مطيرا ىف ممم اإ ل

 ةعربا هل لاقي ةشبلمل نم لجر ماقف ءارقفلا ٌلذتساو كولملا ىطعاف 1

 بلغو طايرا لتقف هوباجان متعاط ىلا طحف مسكي وبا منشالا |

 تيبلأ ىلا ححال مسوملا مايا نوزهجتي سانلا ىارف نميلا ىلع

 مكي اللا كيب ىلا ىنىوححج !لقذ نلملا بعت ىلا

 انهه, نم .قأب ااه اول .هتوسك |فا لات ةراح نين ارت ها

 هلع اتيب مهل ىنبذ هنم اريخ ملآ نيئبال مسملاو لق لثاسولا

 ةضفلاو بهذلاب هالحو دوسالاو رفصالاو رجحالاو ضيبالا ماخرلاب'

 ريماسمو بعذلا مئافص اهيلع اباوبا هل لعجو رهوجناب هفحو

 15 لعجو ةميظع ءارج ةتوقاب اهيف لعجو رهوجلاب اهنيب لصفو بعذلا

 ىتح هدوسيف كسللاب هردج خطليو لدنملاب دكقوي ناكو اباجح ءاهل

 برعلا لئابق نم ريتك هكحن وجع سانلا رماو رهولل بيغي

 ناكو هلإ اوكسنو نوهلاتيو نوديعتي لاجر هيف كاك 00

 م ىلابللا "نم ليلا ناك انلخ يكب اطال نضروص يات 00

 ه:افيج عمجو هتلبق اهب يطلف ةرذعب ءاجن ماقف كركي ادحا رب

 اهنا لقو !ديدش ابضغ بصغف .كلذب ةعربا ربخأت هيف اعاقلاف

 2) 1 لييعسر رسم مرا مككاض» ل 221 هل



 رن

 تءباصا هلك سيلو كله الأ !دحا هنم بيصت ال سدعلاو

 نولتسيو اوواج هنم ىذلا فيوطلا نوردتني نيبراه أوجسخو

 ٠ ليفن لاقف نميلا ىلا ٍفيوطلا 0 ٍعلديل بيبح نب ليقن ىع

 ٌبلاغلا رْيَغ بولغملا 0 كتلانظلا'ةلالاوارعملا» م6

 اضيا ليفت لاقو

 انيع حابصالا عم مكانمعت انيدر اي انع تييح الأ
 6 - ه2 د 2-00 1 د 0ن

 انيرل مكسباقل ر نقي ملف انساك مكنم سباق اناث

 انيأر ام تلطكولا كح ىدل نت علو تير ع ةايدر

 1 مل د 3 0

 نيب تاف هام 06 ىبان مثو ا طيس ىنتردعل اذا 10

 اتيفلع نقلك هر 5 اكح نفك اربط 500 نأ هللا ٌتديَح

 انيد ناسبحلل :ى 0 راك لايبقتا نع 1 ميلا ّلكف

 بيصاو لهنم ّلك ىلع نوكلهيو قيرط ّلكب نوطقاستي اوجرخن #

 املك ةلما ةلمأ هلماثا طقست ٍهعم هب اوجرخو هدسج ىف ةعربا

 ىتحح م امدو اصف * تكيس قدرا ادفم اهنتعبتا + ةلخ) ءنا ىتطظقش 5

 هرحص عحصنتا ىتح تام اذ ريطلا حرف لقم وهو ءاعنص هب اومدق

 ١ قبح اس لاق ثراثخل ىتقدح 2 4« نيعزي اميف هبلق نع

 0 نافكح قب اللا كبع اس لاق“ رع“ نب لمح اس لاق دعس

 00 اك رلا تيعا نب ىبح انو "لاق هيب نع ناميلس- ئبا

 ربحم) نب ووسع رع ختي هتللا نتبع "اننو لاق هيبأ نع ىناملسلا

 تارت 8 66 طال ىف ال0 2) 400:15 6 2511 لق. ' 2) 1 661

 مدو جف 0ع طمع 1هعم ه5 هصممأغ. 20 8ت5ءاططءر اناتأذ تن ( تمد و

 ال توك 1 5٠ ميرال مث. 0) 315 2 «وءاعدلا و ع



 وأ

 كلانغ مهكلهي نيحلا ناكو يىزخ َرْيَع اولانُي مل اوّل

 كار اوكقتلاف علا اودارأ لاجر نم سٍجرأب ٌعِمْسُأ ملو
 كلايع اوِبسَي ىك ّنيفلاو معدالب عوج اورج

 نهج مهاب الج اعفييعم هيا
 «.نمواؤع :كلطناو ا ةهيعللا "باب .نآبلا فلج هيلطلا ك0 00 :

 خهربأ ام نورظنتني اهيبف أوز كتاف لابد تفعش لإ شيبرف نم دعم

 ايفو ةكم لوخدل ًايهت ةعربأ جحبصا ايلف اهلخد اذا ةكمب لعاف

 نب ليفث لبقا ليغلا اوهجو املف ىميلا ىلا فارصنالا رث نيبلا

 م كرب لاقذ هنذإب ذخأ رث هبنج ىلا مق ىنتح ئمعّتكلا بيبح

 مارخل هللا كلب ىف كناذ نتج ثيح نم !دشار عجراو دويكم

 ىتح كتشي بيبح نب ليفن يرخو ليفلا كربف هنذا لسرا مث

 ىيزربطلاب هسأر ىف اوبرضو قا موقيل ليفلا او وبرضو ليكل ىفادعص؟

 هوهجوف ىاث ميقيل هوغربف هقارم ىف مهل نجاح اولخداف قاف موقيل
 كلذ لثم لعفف ماشلا ىلا هوهجوو لورهي ماقف نِمْيِلا .ىلا اعجار

 لسراو كربف ذكم ىلا هوهجوو كلذ لثم لعفف قرشملا ىلا دوهجوو

 اهنم ريط لك عم فيطاطخل لاثما ركلا نم <«اريط يلع هللا

 صيخل لثم هيلجر ىف نارحو هراقنم ىف رخ اهلمج راجعا ةثلث

 كنانه و رجلا ١] ىوسو اوبك ملو اولو
 همن

 كَلاتق ىنغبي مهنم سج راب اموي عستسا مل

 000 لتيسصفقل# 657 ككل 2. ع5
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 هر

 . ةعربا ناكو ملعأ هللاو هيلع ىباذ تيبلا محهي الو هنع عجري

 هنع اوفرصنا املف هل باصا ىتلا لبالل بلطملا دبع ىلع كر دق

 5 جيورخلاب عرماو ربخل جيخان شيرق ىلا بلطملا دبع فرصنأ

 شيلملل ةمعم ميلع انوخ باعشلاو لابإمل فعش ىف روكتلاو ذلكم

 هعم ماقو ةبعللا باب بابلا ةقلك فذخاذ بلطملا دبع مق مث

 لاقن هلنجو ةعربا ىلع هنورصخخسيو هللا نوعلي شيرف نم رفن

 ةبعللا باب ةقلك دخ] وهو بلطملا دبع

 اكاوس مهل لادجرا ل بر ب

 الا ا م و ا
 اكاد كم تينيسلا ودع ا نا

 يح نارام
 كلير ١ اضيار علق رت

 رالالتحلا عتماف م هلحر | غتتسملي كبعلا نا ةمعال

 اا 1 لا ا ل
 ا نام رماف 5 6 ل كل

 000 دك دف نبأ اانا ييلعقب نشتلاو
 '000 ا د نأ هجرت ملكس لج ننأ اذا: تنكو#

 000 هك 811 لاقو.. )16  ةزع ةيز'ع هع مهللاز 8231 بر اب (ان
 اهمال ةللل). 2 516 2 (عغ 8توعط. دلثت)ز آن هلسر م, 1 ع[ 01

 هلح (هلثث). انانةوانع 1ععالم طع 1111م كه222622013601. 42) 5

 761505 501016265 12 طب عغ 2 ءمر2452 010136122 31:1123[06 20

 ةطمرعطم 2110 ننقن» هعغع21 عاتتم (117ة6) 1161124111. 111 غ, 831 أ

 لص م نان0وانع ؟تدانك ممعاتم ][كشستا 2ةعدونغنأت طمصع ]ةاطعادأ 1010330 :

 كلذك هل ك.بيجات ري ع اد ءاج نأ ىذلا تننأ
2 2 



 لقا

 هعفناو هيلع هل نذاتساف ربعب ىتثام كلملا هل باصا دقو لابخل

 كلملا اهيا لاقف ةعببا سينا ملكف لعفا لق تيعطتسا امب هدنع

 ةكم ريع بحاص وهو كيلع نذآتسي كبابب شيرق ديس اذه

 كييلع هلا نكاف' لايبخل : سوور 3- نيوحتولاو' لهشلاب |نيللا ملل ا
 هدبع ناكو ةهبا هل نذاف لق هيلا ىسحاو هنجاح كملكيف

 همركاو هّلجا ةعربا هر الف ابيسج اميسو اميظع الجر بلطلا
 ريرس ىلع هعم هسلجاي ةشبنلمل هارق نا هكو هتحن سلج نا

 هيلع دعم هسلجاو هطاسب ىلع سلجن ةريرس نع ةعربأ لزنف هكلم |
 هل لاقف كلملا ىلا  كتجاح ههل لق هنامجرتل لق مث هبنج ىلآ

 ٠ ىلع دري نأ كلملا ىلا ىتجاح بلطملا ىبع لاقف نايجرتلا كلذ

 هل لق هنامجرتل ةهبا لق كلذ مل لق اًملف ىل اهباصا ريعب ىتثام

 ىنتملك نيح كيف تدعز رث كتيأر نيح ىنتبجتا تنك دق

 كنيد وه اتبب كرنتو كل اهتبصضا دق ريعب ىتثتام ىف ىنيلكتا

 بلطملا دبع هل لق هيف ىنملكت ال همدهل نئج دق كثابأ نيدو

 ,ىىنذم عنميل ناك ام لاق هعنميس ابر تيبلل :ناو لبالا تر انأ ىقأا

 ملعلا لحم) ضعب معز اميف ناكو «ىلبا ىلا ثدرا كاذو تا لق

 ةورعب ةطانح هيلا ثعب نيح ةعبا ىلا بلطملا دبع بهذ دق

 ةنانك ٠ ىج هانم دبع "ىب ركب :نقا لقحلا نباىاذع نياك

 وتو :ةيكفلا خاقاو نب كليَوُخو ةنانك ىنب كيس فذتموي وهو

 ور نأ ىلع ةماهت لاوما ثلث ةعربا ىلع اوضرعف ليذع كيس دموي

 2). 00. 2 ءع آم امن . .6) لغو ”1ظداطةنشز هءمجس 211561: 62 فقل

 رمعير 200110 عم 16م بلذملا دبع © بعذ.
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 مفيرشو 2دلبلا اذه كيس ىع ليس هل لاقذ ةكم ىلا ئريمأل

 اه اها مكبر تآ هل ئكنا ملت لوقي .كلملا نا هل لق مث

 مكتامدب ىل ةجاح الق بريدعكأا هنود اوضرعت مم ناف تيبلأ مدهل

 نع ا خكم ةطانح لخد املف هب ىنتاف ىنرصح دري م نافذ

 نبع نب مشاع ىب بللدملا دبع هل ليقف اهفيرشو شيرف كبس

 نبع هل لاق ظحربا هب هما ام هل لاقف هعاجن ىصق نب ٍفائَم

 تيب اذه ةقاط نم كلذب انل امو هبرح كيرن ام هللاو بلطملا

 هني وهذ دعنج نان لق امك وا ميعاربأ هلياخ تيبو مار هللا

 ال عنع عفد نم انحنع ام هللاوف كنيبو هنيب لخ ناو 2 همرحو

 نأ ىلرمأ الك مناك اركانلملا كي قلطناف ةطاقخ مل  لاقف ل لاق امك 6

 ىلأ ىتح هينب ضعب هدعمو بلطملا ق3ييع ادعم (قلطنذ كب هيت

 فو < هيلع لد ىتح اقيدص هل ناكو رفن ىذ ىع 0 ركسعلا

 لاقف انب لون امهيف ءانغ كدذع لله فن اذ اب هل لاقن هسيح ىف

 '0 0 طقم كبلم ديب رسا "لجو !ءافتغ ايو نفك وادب

 نإ الا كتب. لون امي ءىش ىف ءانغ ىبدنع ام اًيشع 4وا اودغاد

 '00 1 ةيصرانادبلا .لسيراسف: قيديص هل .ليفلل سكاس : اسينأ

 ارت اع ةيلكتف كلمل ىلع كل نقأتسي نا هلساو كقح هيلع

 اًثعيف ىسح لق كلذ ىلع ردق نأ ريخ هدنع كل عفشيو

 اديس بللملا دبع نأ سيئا اي لاقف هب ءاجن* سينا ىلا وفن وذ

 سوور ىف شوحولاو لهسلاب سانلا معاي ذكم ريع بحاصو شيرفق

 ه) 400. ؛ ه6 1 شيرف نم. | 05) ( هتمرحو («000. 815 ءط

 7ك دمح 7ع] هتمرح). ) 400. آر ع 2 هءاجف (هدم. ءاتدس 1115هل.)

 4) غ ءغ 811 و. . 2) ط:ةعاوتءم هعاجت,



 قري

 لئابق نم هعبت نمو ساو نارْوَش معثخ ىليبق ىف ىمعنخل
 مه املف هب ىنذ اريسا ليفن هل ذخاو ةهربا همزهف هلتاقف برعلا

 بوعلا ضراب كليلد جفاف ىنلتقت ال كلملا اهيا ليفن هل لاق هلئقب

 عمسلاب سفانو نارهش معتخ ©ىليبق ىلع كل ىادي ناتاضو

 : قيرطلا ىلع هّلدي هعم هب رخو هليبس ىلخو هافعاف ةعاطلاو

 ناجيراف بتعم ند ٍدوعسم هيلا نرخ فئاطلاب 5 اذا ىتح

 نوعيطم كل نوعماس كديبع نحن امنأ كلملا اهيا هل لاقف فيقث

 ديرت ىذلا 2 تيبلاب اذه انتيب سيلو فالخ اندنع كل سيلا

 نكاو ةبعللا نونعي ةكع ىذلا تيبلا كيرث امنأ ثاللا < نونعي ١ ش

 هو جرخن لاغر ابأ دعم اوثعبو عهنع زواجتف كّلدي نم كعم ثعبن'

 وبا تام هب هلزنا ايلف 4سّمغملا هلزنا ىتح لاغر وبا هعمو ةعربأا

 سانلا مجري ىذلا ربقلا وهف هربق برعلا تمجرف « كلانه لاغر
 هل لاقي ةشبلل نم الجر ثعب سمغملا ةهربا لزن املو سمغلالا

 قاسف ةّكم ىلا ىهتنا ىتح هل ليخ ىلع ر/يدوصقم نب دوسالا

 ,ريعب ىتثام اهيف باصاو تيغو شيرق ىم ةكم لها لاومأ هيلأ
 تيهف اهديسو شيرف ريبك فذقموي وهو . مشاع نب بلطملا بعل

 هلاتقب :نيمانلا رئاسا نم تلا ناكا نما لكيت .ةتئانكو 0

 مةطانح ةهربا ثعبو كلذ اوكرتف هب هل ةقاط ال هنا اوفرع مث

 ©) ]ب © 4 ىتليبق. 6) 1 (©ا 111502.) تحاببلاو 201 تبن

 ء) 00. + ه6« 2831 كلذب. 2) آ011ط16ةطغ 02115201 01565[2116,

 5 نيبغملا 012 ني هل ]26 أ 21 م 2 ءه آل كانق#

 ر/) لوز ءمقأ 2غ, 121122 511 112 81 دوصفغمر 21 دوصقم ر 2 دوضفم و

 7106 1ء«عا2مدع5 7332. 15ه. .م) 1063115 لة 202 ©6213 5
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 لجر جرخت اهيلع ربكو هتهظعا برعلا كلذلب تدعمس املف برعلا

 لكيهلا لخدف نىميلا مدق ىتح ةتانك نب كلام ىنب نم

 نيبلا مدقو ذكم وزغ 2ىلع عمجأو ةعربا بضغف هيف ثدحاف

 هلتاقن ىريملل رقت وذ هيقلف ليفلا هعمو ةشبتخلاب ارئاس 0

 ريخ ىقايح نافذ ىنقيتساف كدبع انا امنا كلما اهيا لاقف هرسافة

 | دالكللا بيبح نب :ليفث' ةيقلح راسا رق كقيتساف  ىتقا نم اكل
 هليلد هلعجو لعفف هيقبتسي نأ هلأسف هرساو هباكا مزهف هلئاقف

 « برعلا ضرا ىف

 نيح ةعربا نا مث لق قاحنأ ىبا ثيدح ىلا تيدلل عجر

 جرخو توبهجو تأيهتف ناشبكلا رما تيبلا ىلا ريسلا :عمجا 0

 اوأرو هب اوعظنو دومظعان نكلذب برعلا تععمسو لاق ليغلاب هعم

 هللا تيب ةبعللا مده كيري هنا اوعمس نيح عيلع اقح هداهج

 لاقي عتكولمو نميلا لسعغا فارشا نم ناك لجر هل 3 مارش

 ىلا برعلا رئاس نم ٍهنم هباجأ نمو هموق اعرف رْعَذ وذ هل

 نارخأو همدخ نم ديري امو هللا تيب نع هداهجو ذهربأ برح !5

 هباحعاو رفن وذ منهف هلتاقف هل ضرعو كلذ ىلا هباجا نم هباجاف

 رغن وذ هل لق هلنق دارا فلق ونتي أ أريسا رفن وذ هل ثخاو

 اا كعم ىنوك نوكي نا. ىئسع هنان ىلتقت ال كلملا اهيا

 ناكو قاتو ىف هدنع هسبحو لتقلا ىم هكرتف ىلتق ىم كل

 م ديري اكلذ هءيجو لع ةفربا ىضم م اميلح الجر ةهربا 0

 ٌبيبخح نب ليفث هل ضرع معّنَح ضراب ناك اذا ىتح هل 0-0

 04 هله. 616811. _- 2) 680: لو 2 (6عقؤ زم 815غ1:)



 ومملو

 هئاذغب ميقلا ىلا املف ىصخل لكأي ناكو هئاذغب هيف هيلا ثعبف
 انيقب ام برعلا هب انبيعت لازت ال اذه انلكا ىل هللاو اوُناق

 ميي اذه كىلملا اهيأ لاقف ةهبا ءاجن ىعارخ ىب دمحم .ماقف

 عربا هل لاقخ ىديالاو «بونلمل الا هيف لكأن اللانل دايع

 : ىتم مكتلزنا ىئاذغب مكتمركا اماذ متببحا ام مكيلا ثعبنسق |
 نأ هرماو رضم ىلع دماو ىعازخ نب دمحم جوت ةعربا نأ رث ِ
 انب ىتلا هتسينك سيلقلا مح ىلا ميغدي سانلا ىف ريسيأ

 ةئابك ان” نصرا:نضعبب لزق ذا "يحن لاخلا سا وس ا

 نم“ الجر ةيلا :اوفخي دل: ءاجت انيتءزتوا مايه ءارسإ حالا 0
 ؛0 هلتقف سب هامرف « ىصالملا٠ : ضايح ىب 0 هل لاقي ليذه

 هوخأ لنق نيح برهف 7 هوخا ىعازخ نب دم عم .ناكو

 اقنحو ابضغ ةعمربا 4كلذ داوف هاتقب هريبخان ةمربإب فحلف

 « تيبلا ىمدهيلو ةنانك ىنب نوزغيل فلحو

 هنع ىضر نا دعب ةعربا ىتب لق هنان م دمع ىب ماشع اماو

 م ابجحم ءانب اهانبف ءاعنص ةسينك هلع ىلع هرقاو ىشاجنلا

 ةنا هملعي رَصَيَق ىلا بتكو ؛ةبخملا عابضالاو  ٍبعذلام ةلثفا وا
 هل ةئوعملا هلأسو اهركذو اهرتا. ىقبي ءاعنصب ةسينك ءانب كيري

 ىلا ةهربا بتكو ماخرلاو ءاسفيسفلاو عانصلاب ر/ هناءاف كلذ ىلع

 جاح اهيلا فرصا نأ كيرا ىفا اهوانب متتسا نيح ئشاجنلا

 2) 4 ببذل. لك هدج "عوام ؟76ائ11. 5011625 ىديالاو 12 2 ا آب 5. ل

 1.)6غ28 2 ء60 ال1, 1 ضصايخر لس 5: م.) 202 عمان0: 5 08

 ىضاملا0 4) 2, ؛ هك 801 كلذل. ه) 400. ؛ ءن 201 ىبللتا
 رك) 0101 1 0 81



 هع

 اع فناي مزاح لجر “مكيف نوكي نا نميلا لعا اب ملت ىلا دق

 لسي هنا هتيكح نيح نتملع ول هللاو ىنا لاجرلا هنم فنأي

 مكنم ذخوي ال هللا مياو انيع هتعنا الو هتيّكح ام لأس .ىذلا

 نا رث 2لق هنوهركت ءىت هلثق ©ىخ ىنم مكعبتي الو لقع هيف

 اهنامز ىف اهلثم ري رل ةسينك ىنبف ءاعتصُي سيلقلا ىنب ةعربا ة

 او ىنأ ةشبلل كلم ؛:ىشاجنلاا ىلا .بتك_رث ضرالا ىم ءوشب

 كلبك نال كلمل اهلثم نبي مث ةسينك كلملا اهيا كل تينب

 برعلا تقدحت املف برعلا باح اهيلا فرصأ ىتح هتان © تمسلو

 6 ةاَسنلا ىم لجر بضغ ّئشاجنلا ىلا كلذ ةعببا بانكب *

 دكعقف سيلقلا ىلا ىنح جر كلم ىنب لدحا مث ميقف ىنب دحأ 0

 عنص ىم لاقف ةعربا كلذب ريخأف هضراب فحلف جيرخ رت اهيف

 برعلا محن ىذلا تيبلا اذه لما ىم لجر هعنص ليقف اذه

 بدصضخغف برعمسا جاح هببلا فرصا كلوق نم عم امل ذك ددلا

 |0001 بعت لعاب ىلخل تيل اهنا .ىا اهيف نعقن دج
 نم لاجر ةهربا كنعو همدهيف تيبلا ىلا نريسيل فلحو ةعربأ 5

 ىعازخ نب دمح جهنم هلصف نوستاي هيلع اومدق دق برعل

 هل خا /دعم دموق نم رغن ىف ىملسلا رف ىناوكٌّلا ةبازح نبا
 ةهربال ديع جيشغ هدنع م انيبف ىعارخ ىب سيق هل لاقي

 0 اا 27 ءااذع ' 2) 020.526 2.72.8 6 814 تسل  قاو
 4) 6 ء( 21 هبانكو هربا سنك | 62) 10ءدلارك) 2 656 1825 1

 ءه 811 هك. مجدعوءعناتسم 2115ءط. 11, 9. 18م0 ةاسن ةزدع طقص-

 22, وانذمأ 2 220166 ع2. ى. 8دصاتتت ءاتدتص ءقأ ةاسن. رك 2

 هر [ ©( 821 دعمو



 سد

 ام لك ناكو طايرا ةيد ٍبرخا مث كل كلذ لاقف هلبق اهبيصا

 كلذ هغلب املف ةشبلمل كلم ىشاجنلا ملغ ريغب ةعربا عنض

 من ىرما ريغب هلئقن ىريما ىلع ادع لاقو !اديدش ابضغ بضغ

 5كلذ غلب املف هتيصان رججو هدالب أطي ىتح ةعربا عدي ال فلح

 ىلا هب كثنعب مث نميلا بارت نم. ابارج لم طر هسأر فلح ةمربأ

 كديع اناو كدبع طايرا ناك امن كلملا اهيا هيلا بتكو ىشاجنلا

 هنم ىوقأ نينك ىتا الا كل هنعاط .لكو كرما ىف انغلتخاف

 هلك ىسأر تقلح كقو اهل سوساو اهل طبضاو ةشبلمل رما ىلع

 ! نمملا صضرأ بارت نم باربع هيلا تشعبو كلملا مسق ىنغلب نيح

 ىشاجنلا ىلا كلذ ىهتنا اًملف ههسق ربيف هيمدق نتدحن' هعضيل

3 

 ةكلمو# دع  ئضر دق, ىتاجنلا نأ ةعربا او. املك ضرما كلل

 عونف نوي ىذ نب ةرم ىلأ ىلا ثعب نميلا صراو ةشبنمل ىلع
 ؛ةنالهك ىب .ديز نب كلام ىب ةيقلع ةنباا ةناكير تارا ركل

 نب برك ىدعم ةرم ىبال تدلو تناك دقو ندج وذ ةرم وباو

 ةنينايشكم ةعربأ ىب قورسم قرم ىفا دعب ةمربال تدلوف قرم ىبل ا

 ةدوتع همالغو نميلاب ةحربأ ماقاف رم وبا هنم برهو ةعبا ةئبأ

 لبيع" ىلع و |[ وتخلا كش نم داظعإ ناك ام © ىميلاب عنصي

 لاق ةينارصنلا نم هنيذ ىف اعرو افيرش اديس اميلح الجر ناكو

 «) © © 811 ىميلا لغاب.



 ك1

 ىلا زاكاف امهيلع ةشبلملا تقرفت ىتح هدنج ىف ناكو ئشبلل

 املف رخآلا ىلا اهدحا راس رت هنم ةفئاط امهنم دحاو ّلك

 كنا طايرا ىلا ةعربا لسرا ضعب نم ٍهضعب اندو سانلا براقت

 اًئيش اهينفت ىتح «سعبب اهضعب ةشبلمل ىقلت نإب عنصت نل
 هدنج هيلا فرصنأ هبحاص باصأ ةام انياق كل زوباو ىل زوباف 5

 ناكو ةعهربأ هيلا جرت جرخاف ىنتفصنا دق نأ طابرأ هيلا لسراف

 هيلا برخو ةينارصنلا ىف نيد اذ ناكو ارداح اميحن اريصق الجر

 فلخو ةبرح هدي ىفو اميسو اليوط اميظع الجر ناكو طابرا

 اند املف «ءةدوتع هل لاقي هل مالغ اهيفو هرهظ عنمم ةوبر ةعربا

 ةعربا سأر ىلع اهب برضف ةيرال طايرا عفر هيحاص نم ايهدحا م

 هبجاح * نماشف ةمربا ةهبج ىلع ةيرل تععقوف هخوناب ديري
 ةعربا مالغ لجو مرشالا ةعربا ىمس كلذيف هتفشو #هفناو هنيعو

 ىلا طايرا كنج فرصنأو هلتقف ةمربأ فلخ نم طايرا ىلع ةدوننع

 طايرا هلتق ىف ةدوتع لاقف نميلاب ةشبلمل هيلع نتعمتجاف ةعربا

 لوقي ىأ :رمدكت ا الو با 2 © هدر ةقرف نم < هون انأ 5

 ةدونع اب كيح ةدونعل 000 دنع ميشالا لاقف لاق ب كلنق

 ١ ىيح ةدونع لاقف هتيد الا كلذ انل ىغبني الو دتلنق تنك ن

 © 2 © ل اضعب. ١١ 5) 02. + ءا 2141 (عغ 8715ءاط.ز ءوأب ةجان042).

 6) 0000. 71 هدوتع 761 هدونع 7ءآ 5. م. ن0“ ةصسدمأ. 20 طلعات 8

 4)  ء6 811 هنيعو هبجاحو هدفنا 6ك) 0 هدرأ ز آن هدورأ : 1ع

 | ماتتتل عنج 5 كدر الغ دز6 11عم» 01001 فد... رك) 225653أا1121 و ! . -ِ كرو # 2:
 و2

 هنتتاننم مااتجدلتذ ةدحنت طلع !هءدتص طقطوتع دود م0551 م50

 0 20. 2: م ءغ 8231 كلذ دعب.



 ةلداإز

 خلا عضوم ا نم بيرق ةدحمو ىف ههدجكرا هل لاقي هل !دبع

 نتسلاوف هتبرك ةعربا قرف طايرأ قبس ايقنلا املف هيف ايقتلا

 نم ا ضمجذو 2 يدب هفنأ 5 06 نع ا

 م25كاذ كل لق ىب ان ىتح اهجوز ىلع ا ب نحل

 عربا لاقذ“ نلتقف ةيلع“ اودع ميلا لما نأ رق انام كلخي را
 نا كاف طايرا لنق ىشاجانلا غلبو ارارحا اونوكت نأ ملت 6 ىلا كق

 غلبو هدالب ًاطيو ةربا مد فيرهي نأ نود ةيفان هل نوكيالا

 اناو* كدبع طايرا ناك امنأ كلملا اهيا هيلأ بتكف 4هتيلا ةعريأا ٠

 10 نأ ةهلاسف 03ج لتقو ككلم نيعوت ديري قلك مدق ءكدبعأ

 نقعالاب ترسل »ند ةدولر .اذميللا مجنما ل الادل ع
 هتيراحت ىتيراخ الا ىباف هيف انا ام عيمج هيلا ككل لاو ىنلا

 ال نا تفلح كنا ىنغلب كقو كل ىلاطلس اهناو هيلع ترهظف'

 ةروراقب : كيلا تاقعي "قو دالي" متر: قمد تايربك اانا ىلا

 رو كنيم نم كجورخ كلذ ىو ىضرأ بارت نم بارجو ىمد 7ع

 ىضرف كزع ىزعو كدبع انا امف ىدنع كدي كلملا اهيا متتساف

 «هلمع ىلع دفاو ىشاجنلا دنع
 نميلاب طايرا ماقف لق فاح ىبا ثيدح ىلا تيدا عجل

 ةهربا نميلاب ةشبشل مما ىف هعزان رث كلذ هناطلس ىف ؟نيبنش

 2 ل157 0 (5ةضنغل 5: ثار ل1 51 ل 5 00 دجرأ ءأ 53 هدجر

 71210 طلت: )16  ل2 602 12 كلذ © ذك انآ ملل از أذ 12 دن

 1251152 نأ (ةدتاصع انأ 2). )2  غ 66831 دتيلاب ريخل. 2 0دب 26 221
 ىت) 2 6[ 11117. ا 72 19 1 تكا ط6 111501: زر 6

 نيتنس (ءا كعا)



 لع

 اذألب نع ةعقدو ةشيقخل ةيراح ىف مرما نوكي ناو هترداظم

 ىار املذ هتيحانو هتلوقم نع لجر لك لئاقي اولقو اوباذ ادحاو

 جرخو لبالا نم ةدع ىلع اهلج مث ةريثك مجتافم عنص كلذ

 مكندج ل3 نميلأ نتارخ جينافم هذه لاقف معمج ىعل ىنح

 ظقييظع لاقف ةيرذلاو لاجرلا اوقيتساو ضرالاو لاملا مكلف اهبق

 ' ا لذلاب بتكك ىشاجنلا كا تبتكف اكللا ىلإ كلذب .بتكا

 العزبم ضب لخد انا ىنح ساونذ وذ قب راسف عنم نا لويغب

 © قرفف نئارخكل هذه ضبق ىف كباككا تاقت هجو عييظعل لق

 ا مكدلي' ىق.دوسأ روح لك اوحذأ ' نأ ةيحان ٌلبك لادم

 نم ناك امم ىشاجنلا غلبو ديرشلا لأ خفنم قبب ملف يا

 000 اهدجا نادبتت عيلع اغلا نيعبس هيلا: رهجت ساوف ىذ

 ا] مقاظط ال نا ساون وذ ىارو ءاعنص ىلا اوراص املف موشالا

 ماقاو هب دهعلا رخآ ناكف همحتقاف رجلا ضرتعاو هسف بكر عب

 ءىشب ىشاجنلا ىلا ثعبي رثو اهفيلاخو ءاعنص ىلع اكلم ةهربا 5

 ىنغتسا لق هنا ىارو كتقعاط علخ دق هنا ىشاجنلل ليقف

 طايرا هل لاقي هباكحأا نم لجر هيلع اشيج هيلا هجوف هسفنب

 نآلبلا كايار ىنعمجج هنا ةعربا هيلا ثعب هتحاسب لح اًملف

 | نم اننيدو اندالب لعمال رظنن نأ كيلعو ىلع ثجاولاو نيدلاو

 | هل كلملا ناك هبحاصب رفظ انياذ ىزرابف تتش ناف كعمو ىجم ه١

 "نىض ري انني اهيف ةشابشللا لفقي مث

 | ظايرال ةهربا نمكاو هيف نايقتلي اعضوم ادعناف هب ركملا ىلع

 ©) آس, 8831 («6 آ4)

 | خعربأ عمجأو طايرأ كلذب

 َّ بي



 وم

 فين سأر ىف هاكسمم اوت هنع تثدح ىذلا نادمُعو

 فيبلولا قتلا 0 لحوملا رخو بورسصج هلقسأو ةهمهتسلا

 نورسعلا يابنت ىسمي اذا هيف حولت طيلسلا حيباصُم

 وذل رسل 0 كاكي .هيلا تسرغ ىتلا هتلخلا

 ةفيرحلا بهل هنسح ريغو اذار هتّدج دعب َمَبِصف

 فقيشملا كتم هوك َرْدَحو انيمتسم ساون وذ ملسأو

 ال اهب لون نيح ريم ركذي ومو ىفقتلا + ةبكذلا نبا لقو

 خانم !باصأ

 ,بكلاو هقحْلي توملا عم رفم نم ىتقلل ام كد

 10 رزو نم هل ن أ ام كيسمعت © ةيكاص ىتفلل ام ك3

 ٌرَبعلا تاذب ٍحابَص اذ وأ ريمح نم لكئابق دعا

 6 رمزلاب اولناق نسم نوني و ابوقملا مهحايص :

 كشلا باسطر خانم ل 2 ادئنلا ديويع لثفكا ىلاعس

 لحاس ىف اوجرخث اهيف هشيج لج صيق دنع نم ئشاجنلا

 ىلا وعدي لواغما ىلا بتك ساون وذ مهب عمس املف لق بَدْنَملا

14 
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 ه) 11ع]1115 ؟10عأانا «55ع اكمسم (هن, 1ءءانو 18115ءط.) 761 مهنا

 اكمسم (ةدلل). 2همءطعفص 5. 7١ نادبغ طهط© اقعاش. 2) (6
 1115ه1.) 11نقانت «000. لحرملا "عا 0 2) (5زع 8زوءاط.) 8231 ةبيدلا

 ( هنيدلاو 25. م., آب هميمىلا , ( 422214 خيتذا نبأ. 112©ءالغ122. 5 )4 

 آر (هنطط 281151.), ©عاع51 دوك. م) 1 ومذلابد م6 66 ر

 نو 1ععان0 ركّزلاب درمان 815هط. ءأ هه.
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 خآ ناكف هيف هيحقان هرمغ ىلا هب ىضفا ىتح ركلا ماضحض

 برخاو اهلاجر ثلث. لتقف ةشبحلاب ىميلا طايزا يطوو هب دهعلا

 اهب ماقا رث اهابابس ثلتب ىشاجنلا ىلا ثعبو اهدالب ثلث

 قاس ام ركذي ومو نميلا لحما نم لثأق لاقف اهلذاو  اهطيض نق

 لاقف ةشيخل رما نم نابلعت وذ سود جيلا ة

 هلحر قالعاك الو سوك ل

 لاقو مويبلأ ىلا ىنميلاب لثم ىهف شبل نم جيلا قاس ام ىنعي

 لكلا "نم اهيلع لخد امو اد ىيمدل نجح وذ

 اكوا «نميلا نوصح * نم مده امو هيف اوناك ىذلا علا دعب

 ااوؤنمتو نيحكلس 0 7 نم 0 ام عم را ندد طايرا 0

 انام نم ركذ ف 3 ىكلْمَت ال انف ام ْعْمَدلا دري 0 كَنْوَع
 اتايبأ قئانغلا 0 نيك حاس هع رع الو 0 ل عروتيب نيد

 كلذ ىف ىريمشل نوح وذ لاثو

 ىقير تَُْوَْأ 0 هللا كاحن ىقيطن 2 قل كل بأ هل ىنيعد

 فيحرلا رمكلا نم ىقشبن د انيستا آ نايقلا فزع ىدتل

 55 اهتم 1 م نإ 1 ىلع 0 ريخلا 0

 0000 لقلا نع ذو رن هاهنا د كيسلا ند
 8 ل 260 00 د 8

 قوسنالا (ضسب-د هز رد ج جطاني ناوسلطسأ ىف َبِقَرَقَم و

 هر لاق 28. لن نميلا ىصخحر م 61 لعف امو نييلاب عقنوصح ر

 00| دو نيبلإب ةنوصح-ا 2) 1,6 هاه نار 266835 ىل

 (ق21211). 2 ©000., ان 10عااتتت, هدصت5©7 آذآ,
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 د نابّلَعَت وذ سود جرخو  ««اولعفف هيلع ناك ىذلا

 مورسلا بحاص رصيق ىلع 0 مدقت ىتح كلذ ههجو ىلع ميقلا ٠

 هل لاقف هنم غلب اب هريخاو هدونجو ساوذ ىذ ىلع هرصنتساف

 اهلوانتن نأ ىلع ردقن الف انع تأنو اندالب نم كدالب تدعب رصيق

 5 نيدلا اذع ىلع هناف ةشبلل كلم ىلا كل بتكاس ىنلتو دونجتناب

 نم كراتب كل بللحيو كعنجبو كرصنيف انه كدالب ىلا برقا وهو 1

 رصيق معم بتكف ٌلكاسا ام كنيد لحما نمو كنم لكاساو كيلظ :

 هنيد لسعا نمو هنم غل امو .هقح هل ككذي" هشبل كلش : |١

 امل هنيد لما ىلعو هيلع ىغب ىمم هرأكث بلطو هرصنب دمأبو |

 ١ ةشبمخل بحاص ىشاجنلا ىلع رصيق باتكب نايلعت وذ سود مدقا

 نم ٍهعنم الجر عيلع مماو ةشبخل نم افلا نيعبس هعم ثعبا

 هيلع ترهظ تننا نا هيلا دهعو + طايرا هل لاقب تبلل لهأ

 عهتانباو عئاسن ثلث بساو مدالب ثلث برخاو علاجر ثلث لدقافا

 ركجلا بكوذ رقلا عربا هدونج- ىفو هدونج ه.عمو طايرأ جوخ

 اقوذ مهب عمسو نميلا لحاسب اولون ىنح نايلعت وذ سود هعمو

 أوعيتجاف نميلا لئابق نم هعاطأ نيو ريك هيلا عمجن ساونا

 ملف ةيقنلاو ءالبلا ٍلولحو ةذملا عالدقنال قرفتو فالتخا ىلع هيلا

 ايمزهنا رث لاتق نم ايش ساون وذ شوان هنا ريغ برح هل نكي

 هب لين امن ىلر ام ساوعن وذ ىار املف هعومجع طابرا اهلخدإ

 ههب ضاخن هيف لخدف هبرض رث رجلا ىلا هسرف هجو هموقبو

 4) ه6 881 تح. ة0) 1. مدقدر 3 مكقير ( مدقق. هه 1ص

 ه5أ115 معن ءااطاتك "عزت 5 طابرأ 00122 طابرا : اناا 1[©عألان5, 76510

 م66 0111112011 1١
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 اذإق ناورمونأ نمز ىف ؟ ©دالب ىلع كبش ترهظ ىنح عماط ةيف ٠ . 0 .. ١ دلع 03 هع . ©

 كلذ ىف نميلا كلم ىريمتل ساون اذ نأ مجروهظ ببس ناكو

 11 نم سود هل لاسقبب ئدوهي .هيلع .مدقح ايدوهي . ناكو .نامزلا

 يلع هرعت سأو املظ هل نينبا اولثق نارك لأ ن ل © هربخافذ نارك

 نارك لها ازغف ةيدوهيلل ساون وذ ىمحن ىراصن نارك لهاو

 كلم ىلع مدق ىتح نارجت لا نم لجر يرخت لتقلا هيف رتكاف

 هضعب رانلا تقرحا دق ليجتالاب هاتاو هب اوبكر ام دملعات 010

 ىلا بتاك اناو نفس ىحنع تسيلو ريتك ىدنع لاجيلا هل لاقف

 وطيف ىلا بتكف لاجيلا اهيف لجأ نفسب ىلا ةتعبلا ىف رصيق

 ىنفسب رصيق هيلا ثعبف قرلا ليجالاب هيلا ثععبو كلذ ى0
 3 ريتك

 | لاق كبح نبا اس .. ىاجسا نبا تيبح ىلا ثيدنل عجن

 او بأ ع نب هللا دبع ىع ق ةاكأ نيب دي ىددح' لاق ةيلش

 ارح لحا نم الجر نأ ثّذدح .هنا نَح نب وربع نب دنت نبا
 | دل نارج ايرخ نم ةيرخ رفح بلا نب رمع نميز اة

 العاق اهنم نفد تح رمماقلا ىب هللا دبع دجوف هناجاح

 هني ترخا !ذاذ هديب اهيلع اكس هسأ, ىف ةبرض ىلع هدي اعضاو

 | ىف اهمد كسماف اهيلع اهذر هدي تللسرأ اذاو امد 2 تبعتنا اهنع

 | ءدربخ * رمع ىلا هيف بئتكف هللا ىبر هيف بونكم مرلاخ هدي

 نفدلا هيلع اوذرو هلاح ىلع هورقأ ن .رأ + رمع 4 جيلا بتكف دماي »

 ©) + ه6 4 كربخلا )12 6 1 اعين . 281426 17 تاتعاسللا)

 | (لقءات. تبعتن). 4 2 (ه6 ظدعاط) ربخا 4) 18ه 2 (ه؛ 1كلدعطلب
 "0001 الآ هيلا. 2) 826ع هدم آس



 لردع

 ناك كلانع نِف ثادحالا نم هنيد لحما باصأ ام باص مث

 ىظرقلا بعك نب ديحن ثيدح اذهف ناوجنب ةيئارصنلا لصأ

 وذ هيلا راسق لق «ملعا هللاو كلذ نع نارج لهأ لضعبو

 نيد ىلا ماعد 2 ةعمد نميلا لئابقو ردك نم هدونج ساونل

 همهل لحن لتقلا اوراتخاف اهيف لوخدلاو. لئقلا نيب مريخن ةيدوهيلا

 لتق ىتح ةلثثم لك هب لّثمو فيسلاب لتقو رانلاب قيد دودخالا

 ضعب © نيعمس دقو * لق مرجتاف لمرلا .كلسف هل ننرف .ىلع نابلعت

 لاقي نارجن لها نم لجر مهنم تلفا ىخلا نأ ٍلوقي نميلا لحما
 0: قدا 2تختع نيكول تستأو لاق © ضيف نب 0 رابج هلا

١ 

5 
 نم هعم نمي ساون وذ عجر مث نابلعت وذ سود هنا ىنتحح

 م

 كلت هدونجو ساون ىذ ىفف نميلا ضرا نم ءاعنص ىلا هدونجا

 نب قيد ذل ا ةملس آمد لاق نيج .نبا املأ

 رانلا «دودخألا ثاحضأ لصق« هلو ىلع هللا ليتآ لاق ىل

 ,ةلنق انيفان ن اك لاكي يوكل زيزعلا رهللاب هلوق ىلا «دوقولا تاذا

 ىب هللا ىبع لاقيو غاماماو هسيئر رماثلا نب هللا .كنبع ناي

 كلذ للصأ ناك وه هليق نا كلم هلتق كلذ لنيق لتق رماتلا

 ؛««دهنيد لما نم هدعب ناك نم ساون وذ لتق اماو نيدلا

 عمطي ال الصنم نميلا كلم لوي هل لق هناذ دمحم نب ماشع اما

 نراممدح.

 1م ءءمابص., :2) 1ك 5. م.ر 6 نضيف, 1سمععضطنست. 2) 60002 الل

 ملعأ هللاو.-....2) 1م: 82 54 500 ركز 10ج اطال

 «) ( هن الآ كتعمدو. مر لا آن رام اذذللا نايحو 1



 كمموع

 ىذلا مسالا ملع دق «هنا هبخاف هبحاص ىلا مث هذخاف هيلا

 ةيخاف هنملع فيكو لأت !اذكو اذك لق وه ام هل لاقف همنك

 كسفن ىلع كسماف هتبصأ دق ىخا نبا اب لاقف لق عنص فيك

 رف نارك ىقا اذا وماتلا ىب هللا دبع لعجن لعفت نا -ىظأ امو

 ىف لخدتو هللا دحوتا هللا دبع اب هل لق الأ رض هب ادحا قليو

 معن لوقيف ءالبلا ىم هيف ننا امي كيفاعيف هللا وعدأف ىنيد

 الحا فقبي مث ىتح ىفشيف ءهل ةوعديو مالسيو هللا دحويف

 مفر ىتح قوعف هل اعدو دما ىلع ةعبناف داتا الأ رنض هب نارجنب

 نايرق لعأ ىلع تحسفا هل لاق هانحف نارك كلم ىلا هنأش

 الذ ىلع ردقتق ال لق كب ىنلتمال ىتثابآ ىيدو ىنيد تفلاخو 0

 العا عقيف هسأر نع موطيف لنيوطلا لبلل ىلا هب لسي لعجت

 ل رو نارجكنب هايم ىلا هب ثعبي لعجو قلما د سيل ضرالا

 نلف افا ودم سيل جرخفا اهيف نقيم كله الأ ءىش اهيف عقي

 ىح ىلتق ىلع ردقت ال هللاو كنأ رماثلا نب هللا دبع لاق هبلغ

 ' لش كلذ تلعف نا كناف ةب كنمآ امب نموتف هللا نشوتو

 هللا دبع «ةداهشب كهشو كلما كلذ هللا كحوف ىنتلتقف ئاع

 ةلتقن ةيبك ريغ ةحش هجشف هدي ىف اصعب هبرض رف رماثلا ىبا

 نب هللا دبع ىيد ىلع نارجن لها عمكتاسأو هناكم كلملا كلهف

 هيحو لبخكألا نم ميرم نب ىسيع هب ءاج م 0 ناكو رماشنا

 ا ]ب © 814 هناي. . 6) 2 ءءاآب وعديف م10 وهليو (ءاتقط

 815 5 2الظ16 © (ءالدسستا [116ءانازرا هدم. طر 81/1 ءللار. 2:2 ءللا

 ) ( ء( 8101 هداهش دذهع د.



 نو

 مشاه ىنبل ىلهم دايز نسي ديوي نعا ناك نب دمحم ىتذح

 اضيا قاحا سيح ىنتدجو .لاق.ىطوقلا :زبعك نب هيمو

 نودبعي كيش ,لفا | اوتاك.. نارك لها نأ, نارك لما ضعي لا

 ٠١ ارجو ناب نم اييرق اينهارف نم ةيرق ات ل ا

 ةناملغ مّلعي رحاس دالبلا كلت لأ عامج اهيلا ىتلا .ىمظعلا

 دهبلب ةومسي مثو لق نويميف اهلون نأ املف ركسلا نارج ليعا

 ةييخ ىنتبا  اهلوذ لجر اولق هبنم نب بهو هب هامس ىذلا

 نارك للعا لعجت رحاسلا اهب ىتلا ةيرقلا كلت نيبو ناو نيب

 رسماتلا ثعبف رحسلا ٍعيلعي رحاسلا كلذ ىلا هناملغ نولسي

 فرم اذا ناكش ناجح لما ناملع عم رماثلا ىبااللإ هديا ٠

 سلجبي لعجت هتدابعو هتالص نم ىري ام هبجما ةييثل بحاصب'

 نع هلسسي لعجو هدبعو هللا دحوف ملسا ىتح هنم عمسيو هيلا

 ىل .هنا_نحخل, يبا اي لاقو مابا دينك هيلع هو مظعالا مسالا ٠
06 

 هللا دبع وبا ,ماقلاو هيلع ىلأ املف هنع كفعض د ىشخا هلمتجتا

 د فلتخي ابك رحاسلا ىلا فلتخ هللا دبع هدنبا نا آلا نطي آلا

 ه فيتو هنع هب ىض دق هبحاص نا هللا دبع ىار املخ ناملغلا|

 الا هملعي اهسا هلل قبي م مت اهعيجن حادق ىلا كمع هيف هفعضا

 ث اران اهل دقوا اهاصحا اذا ىتح يدق مسا لكل يدق ىف هبتكا

 فذق مظعالا مسالاب وه اذا ىنتح احدق احدق اهيف اهفذقي لعجا

 هم ماقخف 7 ءىش هضي* رث اهنم جرخ ىتح مدقلا بثوف هحدقب اهيف

 2) 8007 5م, 66غ 211 ةبلع (200 656 1 21561) 1
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 4. 3 ةدخ# ةةم كه. .|ثح ١ 5 ١ 3 ا اع! 0
 : قراببس © امهننفطنخخاف اههيباع قد“ برعلا ضرأ صضعد امحو ىاح

 نارج لعاو ناركنب اهتوعاب ىتح امهب اوجرخُت < برعلا ضعب 8 نم
 ىكيع 4 عل جرهطا نيب ةليوط ةلخأ دبعت برعلا نيد ىلع ذتموي

 نسح بوت لك اهيلع اوقلع ديعلا كعلذ ناك اذا ةنس لك

 لجر عاتناف اموي اهيلع اوفكعف اوجرخ رث ءاسنلا ىلحو هودجو ة
 لق اذآ نويميف ناكف احتاص رخآ لجر عاتباو نويميف عفارشا ىم

 ىلصي هعاتبا ىذسلا هديس هايا هنكسا هل تابب ىف ليللا نم

 قرف حابصم رعيسغ ىم حعبضصي ىتح اروت تيبلا هل سقس

 هل لاقن هب هربخان هنيد ندع ةهلاسف ىار ام ةبجاف م

 عفنت الو رضت ال ةلضنلا هذه قاؤ .لكطاب ىق متنا" اما نويميقام

 كيش ال هدحتو هللا ومو اهكلعا كبعا ىذلا اهيلع توعد ول

 كنيد ىف انلخد تلعف نا كتاف لغفاف هديس هل لاقف لاق هل

 ' تعكر ىلص مث رهظتف نويميف ماقق لاق هيلع انك ام انكرتو

 [هتقلذ اهلضا ىم م اهتفعجت احتر هللا لسراف اهيلع هللا اعد مث

 ةفيرشلا ىلع علبخ هنيد ىلع نارجت لحما كلذ كنع هعبتاف دو

 كلذ دعب يلع لخد رث ميرم نب ىسيع نيد نم
 كلانع ىف ضرا لككب عتيد لما ىلع تلخد ىتلا ثادحالا

 نب تو ثيدح اذهف برعلا ضرا ىف نارجحنب ةينارصنلا تناك
 لل ةتماسص اس لقب نييعخا نأ انس :« نارك لما ربخ ىف هبنم

 0 طك 1 عا 2لوءط)و 2 ءا 1 اطهفقطتخاف. م) طوؤ ص 6 م
 اذ[ 115[1ءال.)و هجم ]ب عغ 2. هء) 0من طقعع (ةط0ع ىدعت)

 © 400. ]. ءغ 2 اهدنع (هرمن ءاتدتص 815ءطب). ) 160 (8تقعءعطمر

 ]1460 117 نما“ ء) 102ةم5ع آب (5: م.)ر عع اهتففجف.



 ةلذإ

 كعم ةنونيللاو كقبصع تدرا كفو, طق كبح ايش كببحا |

 كنا تننط نان ةئجلانك رفا شم ايا ا ا
 اونطغي نا ةيرقلا لما دك دكقو ملاص همولف معنف هيلع ىوقن

 حد .:!ذاو ىئغشف هل احد 3 هب ديعلا «هأجاف اذا ناكو هئاشلا

 5 نسبأ ةخيرقلا ليعا نم لجي ناكو 5 رم ربضلا هك دل 1

 اذا |دحا قأي ال هنأ هل ليقف نويميف !نأش نع لآسفاريرثلا

 هنبا ىلا لجرلا دعف ناينيلا رجالب سانلل لعي لجر هلو هاعذ

 اب هل لاقف هعاج مث اببث هيلع ىقلاو هتر دك ىف هعضوف كلذ

 اح ىعم :فلطنان .البع ىتيب ىف :لعا نا'تدرا ىقاىتا ندا

 لق مث هترحخ لخد ىتح هعم فقلطناف هيلع كطراشاف هيلا رظنلا

 لجرلا :طشتنا رث !اذكو اذك لق كتيب.ىف لعق نااديرت اب

 هباصا هللا دابع نم دبع نويميف اب لاق مث ىبصلا نع بوتلا

 دبع مهللا ىبصلا ىار نوح نويبيف لاقف هل هللا عداف ىرت
 هفشاف هيلع اهدسفيل كتعن ىف كودع هيلع لخد كدابع

 45 هنا نوبميف افرعو قمم مد سيب ىبصلا ماقف هاجم هعنمأاو ع

 ىف ىشهي وه اينيبف عماص 3هعبتاو ةيرقلا نم يرن فرع

 نويميفا لاقف لجر اهنم هادانذ ةبيظع ةرجشب مم مأشلا

 اكسعمد قى ءاج وى ىحسم لوقاو كرظننا تمل ام لاق معذ

 تيم ىتاذ ىلع ميقت .ىتح مربت الوم كدنإ تفرعف“ كت
 مس

 9 اص دعمو فرصنأ ّ هاراو ىتح هيلع 6 ماقو تاف لاق ْن

 ©) 2 هاجافر (2815052. 66 ]46. 197, بم", 25 هعاج اثر 6 662

 هاج امو آس هاج. 65) 66: 8211 هعبتان. .. ) 1 11 ماقاف,
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 ل

 ةريخملا نع اك نبا نمخ اس لاق ةملس امد ل كيج نبااس

 اياقب نم الجر نا ناك نارجتب نيدلا كلذ عقوم نا متدح

 ىرقلا لزني اكثاس ناكو ةوعدلا باج ايندلا ىف !دهار !دينج#

 آل ناكو اهي فرعي ال ةّيرق ىلا اهنم يرخ الا. ةئيرقب. فرعي ال

 مظعي ناكو نيطلا لعي هاتب ناكو هذي بسك نم الا لكأب
 ضرالا نم ةالف ىلا رخو ايش هيف لعيب مث دحالا ناك اذا دحالا

 هلع لحي مآشلا ىرش نم برش 8 م ىسج ىنح اهب ىللصف 10

 ملص هل لاقي اهلها نم لجر هنأشل ىطف ذا ايفختاسم كلذ

 | 02 ةعبتيا ناكف ةلبق" عراك ايش هبص رابح ملاص هبحاف

 لا اىحالا ميمي ىف ةرم يرخ ىتح نويميف هل ىطغي الو بهذ

 ال نويميفو ملاص هعبتا دقو عنصي ناك امك ضرالا نم ةالف

 نأ بحجج ال هنم ايفخاسم نبيعلا رظنم هنم ملاص سلجن ىردي 5

 دك ليبقا نأ ىلصي وع انيبق ىلصي نويميف ماقو هناكم ملعي

 اهيلع اعد نويميف اهتآر املف ةعبسلا سوورلا تاذ ةيل نينتلا

 هيلع ليعف هيلع اهفاخن اهباصا ام ردي رثو ملاص اهآرو تناف

 هيلأ تفتلي ملف كيح' لبقا دق نينتلا نويميف اب حرصف ةلوع

 افرع كق هنا فرعو فرصناو ىسماو غرف ىتح هتالص ىلع لبقاو

 هللا ملعي نويميف اب لاقف هملكف هناكم ىأر دق هنا ماص فرعو

 سسللا جحسشسشدلل

 ©6) © ءا 211 م0651 ىراصنلا.
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 مت هيلعو هيلع اهقلغأ كلت هتبرشم ىف هب الخ املف هلوسر

 هسرح ىلا اهنم علطي ىتلا كلت هتيرشم ةوك ىف هلعجن هسأر زئحا

 سانلا ىلع يرخ رثث هيف ىف هلعجن كلذ هكاوس ذخا رث هدنجو

 4©«“5 سامحت لس لاقف «سابي ما بطرا «ساوت وذ هل اولاقف

 اويهذف <25 ساب ال «ساون وذ نابطرتسا * «ساون وذ نابطرتسا

 رتانش ىذ فوني ةعينخل سأر اذذ لق ام هل لق نيح نورظني

 وفاتك ب نوف راك: نجح ةرسسايت عت ا دوب لات ويل ب هل :ليناعف نك فا ادت _ئصفار تيك نب كحل لي

 ؛ ثيبخل اذه نم انتحرا نأ نتمنا الا انكلج نا انل ىغبني اما

 انام :ةكلتوا 1 .ماقاؤا فسوبر ىبيتو كيج ىبغم تلم ا

 للضف للعا ليجأالا ىلع ىسيع ىيدد ليعأ نم اباقب نارجانبو

 رماثلا ىسب هللا دبع هل لاقي سأر هنيد لعا نم عل, ةماقتسأو

 !5 ىف برعلا .ضرا طسواب كو نارجكتب نيحلا كلذ لصا عقوم ناكو
 نا مث اهنودبعي ناتوا لحما اهلك برعلا رئاسو اهلحاو نامزلا كلذ

 0 نويميف هل لاقي مريطا نيب عقو ىيدلا كلذ لفا اباقب نم الجر

 دوهن 6 املذ نيل وذ ةاعرز ماش لق «دب اونادن هيلع لمحت

 ©«) طاتتعأ2 7321325. 6) آب ءا 8 5هآ1انطح ساب الو ([815 رابطرتسأ
 ساب ال). 1628 70ءان>> سام أ نايطر_تسا (1125 20 5عام5 طهطع6م) 3 4 000 1

 [هرمد ع دزوصت عدم طمد 53415 دانا 202. 2) م, 4 ءغ 811 قوب

 24) 165 761 5. 2. ع«000. 205111. 560 112 ج20. 20 ! 28( 8152٠
 1 ةطقتكر لان طتاهت5 01110612, نوسيميق 0702102613556 01ءاااتقو

 ءدار] طعمأ ان3115 006: آذر «00عءدع 60(ادونحات5 8261.311: ١6
 5 1 61 ظل 1



 اان

1 

 ام رك 0 س نم لتاق لاقف عنم ذكلممللا للهأ توببي كتبغو

 اهرايخ نم تفنو اهتعامج تقرفو اهرما ىف ريم © تعيض

 ريمح ّلخلا اهل ٍعيديأب ىنبكو اهتارس فن اهانبأ دقت
0 

 ةء2نهع هد

 كك ٠١ وهف اهنيد دف تعب امو اهمولح شيطب اهايند م 5

 4 رسْكف هلا! دان اهفارسأو اهملظب كاذ لب عرورقلا كأْذكك 5

 اقساف أارما ناكو عب كحد عنصي تانشا وذ فكوني ع ناكو

 غلب ىنلق كوللا ءانبا نم مالعغلاب عمم اذا ئغبلاو لئقلا نم خانم

 كلي الثث كلذل اهعنص دق هل ةيرشم ىف هيلع عقوف هيلا لسرا

 رضح نمو هسرح ىلا كلت هتيرشم نم علطي مث اكبا كلذ كعب 0

 الأ ديف ىف ؟هلعجت اكاوس لسخا لق هنم :لفسا 2و ةدنج -نم

 هسح ىلع جف هليبس ىلخ مث هنم عرف دق هنا جيلعيل

 كولملا كلت ءانبا رخآ ناك اذا ىتح هحضف كقو سانلا ىلعو

 ندب 00 نب 0 أ كعسأ نابت نسب امون وذ ةعرز

 القعو ديه اذ ا ددوحما نال كاملا حا كجم !نيح

 لكقبا ناك ابيك هب لعفبل رتانش وذ فوني ةعيتسلا هنيللاكيعبق

 لخاف هب ديري ىذلا فرع هلوسر داتآ املق هلبق كولملا ءانباب

 عم هيلا فلطنأ مث همدقو هلعن نيب هلعف افيطل اديدح 1-0

 ©) ١ ه6 1 تنطرفق. ©(ءاع21 تعنص. ١ )2  لتفقيل, 2811 لتقتلا

 9 رورسلا , 0100 قص لم عغ غو عتق ة2110- 2115. 78251225 60

 ©4) طاتصعأو 7ةتتمسأ. 11 عان5ل11ع ءملعرع 00256دصخلط0م0114ةاتك (0)

01134115 65+. 



 مهنم َرُكملا ىَلوَت نم انتَ

 ه مهيلع يقي ديف مفانللا

 سمح نيه هشجلال لا

 انيبتنأ اذا هيومن ا

 اًنامز دوواد تعب انكلم

2 

 كو لل نيلطلا نْحَس
 : بت ككا ل نم يشأ

 نبع

 هه[ 7077 ءهأا 11 ءوعاتاذل

15 

 نابذ

 نابتوم يعدي اذه عبت ند ديح

 6) 501115 0-1 قوط نب كلام 225م1

 هه ©6000. ؟ةضدصأ ةصاع” عيل ءأ عينج (مءآ وادع د م05

 1815و

 نعيش لأ ععاغان77 171016أا11 655 ةناعبشأ (مخريحصأو 1صكعمل 101211123) ٠

 6 تارا ع

 نيد و تيع مسفر 7 يتالج عاوب

 يبرئابتنلا 22228 ناو

 قي سك 8 دنع ٌتِرَقو

 فاس

 هس د

 هير عورف 0 اذأ

 -جا# ولاا م 0

 نيبب هتيابث رك نمو

 نيِجْللا ع يروا لضقك

 نيعبتلا تعب باببسألا انل

 10 ٍنيَتيرَقلا « مور هأرقيل

 متنا ىفبا ركءاميعسلا ازاعوادا

 ة  ييح» عاقل هاك

 نب ماشع لق «كلع نأ دعسأ

 د يبكا, كلاقع تو مكن

 مكلام نب قْوَط ةبحر معن ذ

 « دعسا ني ناّسح عّبت ةّيرس معن تناك
 5 : 5: ا
 قاكاسا ىبا تيبيلح ىلا 55006 عجر

 0 ا فارم ف طر راس

 2) غر م ءأ ال1 نورف“

 (عزا115 20116261115: 1638 ©
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 ام لثم ىلع ايغب محر اذ وأ طق هاخا لجر لتق ام هللاو غنم

 ليق املخ رهسلا هيلع طّلسو هممن بهذ الا كاخا هيلع تانق

 نم .ناسح هيخا لتقب هما ناك نم ©«لك لتقي لعج كلذ هل

 | اة ل اذا صلخلا حبا قيبلا لكايقو وبج : قارا
 امو هل لق ن عنصت نا كيرت امن ةءارب كدنع ىل نا لاق هلئنقو

 رعشلا نم ناتيبلا كناذ هيف اذاف 3 هل جرخاف كدنع

 3 ريوق تيب نم 3 ودم 6 ىرتشي نم 0
52-7 

 1 0 كب هيت دولا 5م اهأرق ل

 كدنع باناآلا ذه تءعضو 0 تيبا املفذ ئنتيصعف كيخا

 تنا 6 نأ كييصي نأ تقفوختو كدنع ىل أرذعو كيلع ىل زذكاح

 كرمأ ناك نسم عنصت كارا ام ىف تدرأ نافذ كباصأ ! ىذلا هتلنق

 نب ورع هكرتف كدنع ىل ةاجن بانالا اذه ناك كيخأ لتقب

 خكاصن لذ نأ ىأرو 01 فارشأ نيب نم ءلنفقي ملف لعسأ نابت 45

 نم لنق نيح ليعسأ نابت نب ورم لاقو ء :ننددصنت هدنم لبق ول

 لاقخ ناسح هيخا لتقب هرما ناك ىنمت نميلا لعغاو ريك نم لتق

 ينيب تع لسقعو ديهستب 6 بالع تبصع ذأ غلا ايف

 لييعر ىذ رذاعُم 4 تو كلقو 00 معرْدَغ قع اودانت

 الإ رق كبر 1 66 6 (ةوز 1 2115تكطن). ,,2) 17, لع( )نأ. 2) : عا 1

 دكصن. 4) طاتصعغو ؟؟ةهاقصأ 12 طقع ءأ 12 231115 121115 35

 ؟0كاتاتق. ) بابل 5كتموأ ممعاتت م2112. 5مل اعد 12153 ىيأ 0 أ
2 

 رك) ( ءا 821 ترهظر
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 هب دنع ليلي ف الف هل لق امك ديوس <

 يع ريوق تّينب ىم 0 5 اًرهَس ىرَتَشي ف د

 ه ىيعر ىتل هلآلا ةرذعف "كتاخو تدع م اًماق

 ندع دلتا ملص لف ندهن قا ف اوينطةسحا ١

 عمجا ام ناَسح غلب اًملف لعفف ةجاحو ةيغب هيف ىل نا باتكلا |

 ورمعل لق هلثق نم ىمملا لثابقو ريكو ورع هوخا هيلع

 دوشح يعني هلكت كلملف . قينع“ ىلع لظفف#الا

 ؛5 لاقف ىلا ل" نلت "نم وعم "نع 5 5 هلتقف هلنق الأ ىباف

 رب نم 0

 باقَُحألا فلاس ىف اليتق َن اَسَح لم ىَأز 1

 نت بابل هل اولاقو شيهجلا يش نم « لايقألا هنَلَتَك

 نب مكّنلو تكيتتك» ب د فيقاسي هبط 0
 15 مهنلا 01 مك + ياا ميلا ' بزلك؟ نبا ةعسا خرابيش لون املف

 كلذ هدهج اًملف ماني ال لعجت نوعزي اميف رهسلا هيلع طلسو

 ٍلوقيو هب امع نيفارعلاو ناهللا . نم ةازكتلاو ءابطالا لكسي لعج
 لكق هل لاقن رهسلا ىئدهج كقو هيلع ردقا الف مينلا ىنم عنتف

 ه) 81غ آ1صعامأغ 00. طممانذعأ ظءتغ. 400. 23, 263 (811). 0) 1غ2 ع2عا2ح

 026, 5ع0 مدع ععماتت سعر نر غ ءأ 811 2, آب ءغ 0 نم انيع هلل (020 وان1-

 طق تنص 8115ه. ةنتانعملنصح ىذلا انيع هال. ) 1:8 طر, 6 تاا
 811:2 لييقلا آه كولملا, © ىلواقملا 5126 نم (1115ءا>. لواقملا). انة

 طلع ءممعد 0 دصاتاتطت 16561513 هعمل اق 13 00



 1غ

 رصن نب ةعيبر نب ىحع نب ورمع نب رخنملا نب ناعنلا نبأ
 أس لاق كيمح نبا آس «“ عبلعو نميلا لحمأ بسن ىف كلملا كلذ

 رصن نب ةعيبرل فشو ميطس لق املو لاق ناجحا نبا نع ةيلس

 الل ركن مهد عنص ام هنبب لسعاو هدلوب ةعيبر عذصو كلذ

 ةشبخل تلون املخ هيف هملعو هركذ اشف ىتح اوثدحتو برعلا ىف و

 لق نينعالا رما نم هدب نوتّدحتي اوناك ىلا رمالا عقوو نميلا

 000 محب ىلا ىركبلا ةيلعت نيب سيك  ىب_ ىتشعا ىشعألا

 قشو مطس نينهالا كنيَذ رما نم عقو ام ركذي وهو

 اعجس نا ىبثذلا قطت امك اًقَح اهترظنك راغشأ تاذ ثترطَن ام
 نب د قلو نما دددال ,ئىيتذلا:ردورعلا هر امنأ جلس ناكو 0

 ناسح ىلا نميلا كلم عيتجاو رصن نب ةعيبر كله ايلف «ىدع

 | ١ وربح ني. دز , نب بوكْيكلَم نب بيك نإ دعس نابث نبا
 عاطقناو ريجم نع كلملا ا 4 ا جاه اغ نك راعذالا

 ىنأ* كعسا نابت نب ناسح نأ ببس رما ّلكو جناطلس ةّدم

 | مجحلا ضراو بوعلا ضرا عب أطي نا كيري نميلا لعاب راس 3 بوك 5

 قارعلا ضرأ ضعبب ناك اذا ىتح لعفت هلبق ةخعيابشلا تناك اهك

 | مهدالب ىلا ةعجرلا اوداراو هعم ريسلا نميلا لثابقو ريم تعرك

 اولاقف ورع هل لاقي هشيج ىف هعم ناك هل اخا اوملكف جياجأو

 اندالب ىلا انب عجيتو هناكم انيلع ككلمم ناسح كاخا لتقا هل

 نميلا لئابقو ريك نم هعم نمو هوخأ عيمجان كلذ ىلع جعبانف

 لكن هناف ىريملل نيعر ىذ نم ناك ام آلا ناسح لتق ىلع

 00 انلانلا [) © ميقو, 0) (012, طوكر ( (عوب ذص غو م عم 21560)



 9س

 كلذ ىئر امل ءةَمسَت تاذ لك اهنم تلكاف ءةَمكأو ةضور نيل

 اهنم قش اب تأطخا ام هل لق ادحاو ايش امهرق نم كلما

 نم ىنيترخل نيب امب فلحا لآ اهليوأت ىف كدنع اف اًنيشأ

 «نانبلا لقط لك ىلع ّنبلغتلف «نادوسلا مكضرا نلزنيل «ناسنا
 هى اب َكّبَيأو كللا ذل لاقف"« نارخت "ىلا نيِبأ نيبال نر

 لاق هدعب مأ ىنامز ىفا نثك وه ىتف عجيم ظئاغل انل اذه ّنأ

 عقيذيو 2«ناش وذ ميظع هنم مكذقنتسي رث «نامزب كدعب «لب
 ىتدحب سيل مالَع لق ٌناشلا ميظعلا اذه ىمو لاق «ناوهلا كشأ

 هناطلس مودي لهف لاق *نزي ىذ تيب نم مخ ؛نكسم لإ

 ؛0 نيب «لكَعلاو قحاب أي «لسم ٍلوسبب عطقني لب لاق عطقني وأ

 لق «لصقلا موي ىلا هموق ىف كلملا نوكب «لضقلاو نيدلا لفا
 ءاهسلا نم ا الرا "ليف و موي لاق لصفلا موي امو

 سانلا هيف عيجايو «تاومالاو ءايحالا اهنم عمُسَي ؟تاوعدب

 لوقت ام ققحا لاق «تاريخلو زوغلا ىفتا نمل هيف نوكي «تاقيملل

 ؛ةعفر نم امهنيب امو ؟ضرالاو ءامسلا برو 0 لاق 3 اب

 نم عتق املك ا قح ء كتأبن 0

 ةشبلمل رما نم ىنتاك هل الق ىذلا نأ هسقن ىف عقو

 كلم ىلا تل بتكو خحلصي امب قارعلا ىلا هنيب لفأو

 تطيل هلل فال مل س0 :

 ءهرذنملا نب ناعنلا ومو ةريخل كلم رذنملا ىب ناعنلا ناكرصن نب ةعبب

 همم ل للا

 «) 0. ل عك 2. .25) ه00. ل (ع6 215كط.) هيف. 21[

 هب كنامنا.
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 للر

 ميطس اي كيباو كلملا هل «لق *شرج ىلا نّيِبَأ نيب ام نكلميلف
 هدعب ما ىنامز ىلا ميطس اب ناك وه ىتف عجوم ظئاغل اذه نا

 نيض< «نيعبس وأ «نيّتس نم رثكا «نيح هدعب ”لب ال لاق

 00 لاق عطقتي وا كلم نم كلذ مودي لهف لك «نينسلا نم

 ايسب نولتقي رق 2“ نينسلا نم نيضح < نيبعبسو عضبل عطقني 5

 ىلي ىذلا اذ نمو كلملا لق «نييراه اهنم/ نوجرخو «نوعمجأ

 خقيلع جر م ىذ مرأ هيلي لق ةجارخاو جلنق ىم كلذ

 نم كلذ موديفا لاق “ 0 ادحا . هنم كتي, الف < ندع ىم

 ىكز ا لاق هعطقب نمو لاق عطقني لب لاق عطقني وأ ةناأطلس

 نم رطب لاق لب ااه م نشو لاق ؛ ىلعلا نم ئحولا هيتاي 0

 00 دللا نوكت ءرصتلا قب كلام نب ؛رهف نب بلاغ دلو

 3 معن لاق اد نم جيطس اب رهدلل لهو لاق 7 رهذلا را كك

: 2 0 : 3 7 : 2 

 /قفَشلاو معن لق مطس اي انربخم ام قحا لق «نوثيسملا

 ايلف «قحل هب كتابنا ام نا «قستا اذا «فّكغلاو ©« قسغلاو ؛5

 00 ثبيأر نق ىنا .فقش اي هل لاقف هادف فش هيلغ مدق غرف

 اهليوأت تبصا اهتبصا نا كنان اهنع ىقربخاف اهب تعظفو ىنتلاه

 مآ ناقفتيا رظنيل جلطس لاق ام همتك دقو ميطسل لق امك

 تعتفوف ككل نم تجرخ يعي تيار مسعف لاق َُن افلنخذ

 ©) ]1 (ءعغ 15[1ءط.) لاقف. 2) 02. + ءا 1. ) + ع 2 نمو

 4) 022. 1, ع6 05 5ع( 5ع2) 2014عوأر ان ءهتئانات 16عانو 23

 ةزغ اب ربك 0081006 اي 5: م:
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 الو انحماك .عدي ملف هتكلمم لحما يف ثعب امتآر املذ اهب عظقو

 دق ىبتا هل لق مث هيلا هعمج الا امجنم الو انكَح الو احا

 اهصصقا هل اولق اهلبوأتب ىوربخاف اهب تيعظفو ىننلاه ايور تيار

 ىلا .نتمطأا مل اهب مكتربخا نا ىسنا لاق اهليوأتب كربخنل انيلعا

 5 ا لبق اهفرعي نم الا اهليوأت فرعي ال هنا اهليوأت نع مكربخ

 اوعيج ىيذلا موقلا نم لجر لق كلذ مهل لاق املف اهب هربخأ

 هتف فشو ميطس ىلا ثعبيلف اذه كبري كلملا نك ناف كلذل

 عطس مساو تلأس امب كناربخ» امهف امهنم ملعا ىحا سيل

 نب ىدع نب بّثذ نب نزام نب دوعسم نب ةعيبر نب عينر
 0 نب ؛بثذ ىلا هنبسنل ىبئذلا مطسل لاقي ناكو ناسخ نب زا

 رهذن ني كرثأ نب مكر نيوركشي ىيديتس نا ا

 امهيلا تعب كلذ هل. اولاق اهل راستأ , ىب .رقبع ني سيف لا

 نم ايهلثم امهنامز ىف نكي رو عطس قش لبق هيلع مدقف
 نق ىنا ميطس اي هل لاقف هعد جطس هيلع محق املف ناهللا

 ؛ةاهتبصا نا كناف اهب قيبخاف اهب تعظفو ىنتلاه ايور تيا

 دقو رفعج وسبا لق* «ةَمجمَح تسير لعفا لق اهليوأت نيبص
 ءقوف © هَمْلَظ نم ن م © ةممح تيار رخأ عضاوم ىف هتدج

 ام كلملا هل لاقف «ةَمْحَمَح تاأذ لك اهنم تلكاذ «ةمهت ضر

 فلحا لاقف اهليوأت ىف كدنع اف جطس اب ايش اهنم تأطخ

 ه2 شبكلا مكضرأ نطيببل «شقح ىم نيدركلا 0

 2) 8ةعع د ]ب ع6 2 غةتتأكاتلو 0 رفعج اودأ 011 نب

 ربيرجح 21 هزل لك لك 0 عضاوم
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 | ةدعلا تتناك ةينقأ ىذا ريك ةكلع تيب. !ذهف برعلا 3
 ند »ب ني

 رساي نبا شعري «رمش ورع نب كيز لوالا عبت سدعب* ناك

 ارنغ ىذلا شعري رمش 2همع نبا رادذالا ىذ وريع نبا معني

 لوقي ىذلا وهو ةريخل ريحو كنقرمس ىنبو نيصلا

 اد نني نم ليكلا تبلج  ىناميلا برتك وبا رمش انآ
 الجو ةي+ ىف نيصلا ارو 2 أودوم اقنع ىسنآل

 فم نيمو ا مكحب مهدالب جف مككتف

 انني عل ا شعري رمش كعب 0 0 لاق" ءافيتلتك .ةلويصقلا

 نيز نب بكْيَكلَم نب برك وبا دعسا نابث وهو رغصالا عب
 ةنيدملا مدق ىنذلا وهو راعنالا ىذ ورع ىبأ لوالا عبت ىبأ

 لاقو هاسكو مار تيببلا رمعو نميلا ىلا ٍدوهي نم نيربخل قاسو

 وطن نب ةعيبر كلم ليق هكلم ءالوه لكف رعشلا نم لاق ام

 0| ملك نميلا كلم عجر وصن نب ةعيبر كلع ايلف ىبخللا

 ورع نب دكيز نب بركيكلم نب برك نأ دعسأ نابت نب ناسح
 نيا ىنتدح لاق ةميلس اس لق ديح ىبااس ««راعنالا ىذ

 ةتلاه ايور ىأر رصن نب ةعيبر نأ ملعلا لها ضعب نع قاما

. ٠. 2 2-2 <2 . ٠. 

 1 5( 1[!ءعودءططوم 022ع5ءهلطذ6 مشو 560 7عاقاتك (آذ12. )©
5-7 

 5ةرتا1ةططتت طلع عتم 05 6) 0000. لوالا عبت (هدج. 2) للعب

 | ادت“ عشا رعتالا ىذا وربع نب معني' رساي :ىب .شعري ريش
 ةمع نب ورمع. 2 1638 1و 2 1111160 ع 51112205160 0151211502 و

 6 مادو متعو 1 مأرو ردع 101263 0 ماي ]ل 3123-

 | ةعصقع :ععاع 5ع طقطعءغز 0ع متع 01151115 121:20 : منع مشع 2010

 1500. مح, ]80. 5. 2
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 نإ در نك ةينحلا نبا 0

- 22 

 ناكو ىفدصلا لك ىب عفاش كلذ ليق عين 02 مدخق

 1 لاق كملع نم ىقب ام عبت لاق هعيدون دارأ املخ هدنع ماقاف

 ىكلم ىنزاوي اكلم ميقل دج“ ليف لاق قداص ملعو فطان ربا

 ةديلع ديزي اكلم نحن لهف لق ٌلِجَت ناسغ كلمل الا ال لقا
: 

 ىف .فصوو «روهقلاب "يأ «روربهرابلا هدا لف قو لف ملا

 «ىبنلا دما ؛رونلاب ملظلا رع «ريفسلا ىف هتتنمأ تلضفو «رويؤلا#

 « يصف ئب ا نحا:!رزو « ول ىنب دحا 2«ىج نيح هتامال ىبيطا

 يمعلص ىبنلا ةفص دج وه !ذاذ اهيف رظنف روبزلا ىلا عيت ثععبفا

 10 نع تلح نمع قناح#“ا نبا نع ةيلس انما لاق كيج نبأ ع

 نميلا لفا .ءاملع .نم هيغو سابع نبا نع ريبح نباةيكلا

 كلذ نك , كتيىدشل ضعب عاضعب ثّدح ثيداحالا ىورسي نم

 نميلاب ناك مكن نم اكلم نا تيدلل اذه ى عيتجا نك

 ناك ىقو رصن نب ةعيبر هل لاقي ريمح نم ةعبابتلا نيب اميِف
 ؛ةراعُدألا ىذ ورع ىب دكيز وهو لوالا عبت كلم نميلاب هكلم لبق

 نتي :ىفيص : نشب سيف ميكب لهقاولا با راتغلا د ةعوبأ نبأ

 0 وا ىرضالا ابل

 نب 3 نب ثدَعلا نب ىلتأو نب ميلا ل ةةيواعم نسب سيلا

 نب ريمح جلا د 9 1 0 79 نب ريو نب بي

 ©) م ءا ؛ نيبلاطلا (علدصست 8155 2 ملظلا).
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20 
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 قوق ن « دتسملا 1 نم فذلاب

 لجروبزو مة تلودملل نسم 0

 0 5 لك ع 2 ٌتدراف

 دجسملا باوسخح نس 0 ع عفلدب هللاو

 ن٠ يَ

 مهيضو هيك ” يدلل 1 0 سف

20-2 

 م 0-0-5 ىيفوقلا 5 0 5

 كي ا طم ةشنكتو كرلملا ل "نى

 ىغتلبي براسغُملاو قراست:#مسلا 6 كلم

 كش 3 مسيسكستح نس م ملع 0

 اهبورغ نع سمسا بيغ ا

 0 ىف

 0 تاك سيقلب 0 كي حيه

 د طأقو اك ىذ

 ن - - -

 اك ميدل

 ىلل اذه ىلع عبت فنح ناك امنا هنأ نوعزي راصنالا نم

 مدق نيح عك الم دارا هناو عرهظأ نيب أبناك ىنيذلا دوهب ىم

 كرعشتا ىف لاق كلذلو عانع فرصنا ىنح غانم هوعني ةنيدلأ جياع

 هه © 0

 ©) 13 2. 11 727770 011110135 112غ, 16861101111 6556© دنسهملا,
 : 55ه

 0 13 م, ( (6( 2!عوعار هةر زالعر 260 غلب.



 ل

 7 - م 2

 اهراوقو اكيفد انكوت ندعو

 - نه ع ن د -

 انرودكصو 0-0 انضم نيكل
 - ن 2 8 - 2 الب 5-

 يد 0

 اهلوم 0 200 ا ىنقلو

 55 قبل هيي 2

 اهْطْسَو رداغأ ال بتي تمج نا
22-2 - 0 

 ب بهتشيم امسي الو اًقْذَع

 مدع ةظيرف نم 0 :ىدعص

 0ك -

 كوفخت ةيضرق ْنَم وج لاق

 دقوملا ميكجلا نم باسحلا مود

 انموق ىم هل هب تو دقلو
 0 ري“ د اه

 لدبي تكاي أبو ٠ باس 5 امفن

 عمل سا د 30007

 ارهاض اتيب نأ ببسحا ام

 نيني 0 تل ىف هيلع
 ه5 هنّ 1 2

 َقنَنِعَأ ليد جب [تتانفأ يمين

15 

20 



1.4 

 هل اتيب ماكر ناكو امينيد ىلع ريك كلذ دنع تقفصان هنم

 لاقف غكرش ىلع اوناك ذأ هنم نوملكيو هدنع نورحنيو هنومظعي

 هنيبو اننيب لخ هب بعليو مانتفي ناطيش وه امأ عبتل ناربخل

 نوسأ ابلك نميلا لعا معزي اميف هنم اجرختساف هب امكنأشف لاق

 وهمو ىل ركُذ امك نميلاب مويلا هاياقيذ تيبلا كلذ امدهو هاحذق

 هريسم يف عبت لاقف ء«هيلع قارهت تناك ىتلا ءامدلا راثآ هب ماكر

 عنص امو تيبلا نأشو ةنيدملا ومأ نم هب مه ناك امو كلذ

 نيح تيبلاب عنص امو اولا ام هل اولق ىيذلا ليذع لاجبب

 ٍلوسر رمأ نم ناربخل هل ركذ امو هريهطتو هتوسك نم ةكم مدق

 معلص هللا 0
 هع 60 06 - 8602 07

 كمرالا موسن لقسم كسموسن لابي احم

 ءدسسست هربت ال ىنأك اقرأ

 556 5 نيطبس ىلع 1
5 

 دسفسم موي باقعب مسهسأ 9

 2- نم

 الون ةنيدملا ىسم توت نيكل 15

 0 كلسقرملا قفاسطو امين 1-2 باط
 ل د ل

 ةوابوسب لوم صرع تنفتح

-_ 

 دَقْرَعلا عيقب ىسلا فيقعلا نحب

 د 2 عع" 1 ة آم طمع ءوتتتملا7© 761511111332 ©204115 1220010 3

 47, 712000 تح 45: ععاع «001ععو (عاتمتم 1]ءدءاطتتةصأ] 162102 5. 7.
 نرسقو انط1 طمصصات]1ا1 7725505 15)111 6211211215 1ةعان7غا12) 1113

 طمأغ25 , 2ءوانع تحل 1م مممع7عر 7615122116 56 06١م كتغاهم 2. 1.01. 6

 ل1 12112 ءدحصتس2و ©020ءطوطغر ءودر نا13ع 12 ععتاتت015 15320 71
 1311551222 121:عاد] ءاموتتأات1“ 71 1272111 710عط قال, 012011110 116

 5151 معرذانةكانطح 62طعءاضطلم. م6) غ عع م قل
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 نب دمحم نب ميعاربا تعمس لق ئظرقلا كلام نا نب ةبلَعَت |

 نميلا نم ائد ال اغبت نا ثّدح هللا «كيبع نب ةحّلط ||

 مكنيد نم ريخ نبذ :نأ لاقو هنيد تأ ماءدف اننيد تنقراف كقو ا

 ةلحا معزي اميف نميلاب تناكو لاق معذ لاق رانلا ىلآ انمكاست زول

 وضت الو ماظلا لكأت هيف نوفلتخ اميف نيب مكحت ران نميلا

 امو مناثوإب هموق يرخ متفصنا عب ال اق املف املذ بدال

 دنا ل 0 ن اربخل جوسخو 6 قع نوبرقتي ب

 ريمح لاجر ىم كلذ لج نمو اهعم اوبرق امو ناثوالا تملكاو

 اهببضت رث ايههابج قرعت ايهفانعا ىف ايهفحاصمب ناربلل جوخ وأ

 ناك كلذ نعو 78 كانه نف دهنيد ىلع نكنذ يح 1-0 نتنففصاف

 15 نبأ نع ةملس انضر ل 0 نبا 12 نميلاب ةيدوهبلا لصأ

 نم امهعم جرخ نمو ن 1300 نأ هباكتأ ضعب ىع قاحسأ

 اندذف فحنإب ىلوا وهف اهذر ىم اولقو اهوذريل رانلا اوعبذا امنا ريت

 ءاوداحن علكأتل ٍهنم تندفذ اهوذريل جناثواب ريج نم لاجر اهنمأ

 العجو كلذ دعب ناربخل اهنم اندو اهذر اوعيطتسي ملف اهن

 ه٠: تجرخ ىذلا اهجرد# ىلا اهاذرم ىنح صكنتو ةاروتلا نا

 2) 516722 07060 ططغ ربل لل 2ك 1 كليسعا مز ا كلل

 كلانه. -) هذع آب (ء6 28156.): 4, © ءا2 اوداحو.
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 هدنع ىبغبو كولملا نم هدارا نم كال نم اوفرع دق امل هكاله

 القف كلذ نع امهلأسف نيربخل ىلا لسرأ اولق امل عمجا املف

 كوعد ام تلعف نّئتلو كدنج كالهو ككالم الآ ميقلا دارا ام هل

 00| ىتارمأت !١ذ اي لاق اعيمج كنعم نم نكلهيلو نكلهتل هيلا

 فوطنت هلهأ عنذصي ام «لنع عذصت الق هيلع تمدخق اذا عفصأ 5

 نيبل .هنأ هللاو امأ الق كلذ نم امتنا امكعنميب اذ لق هدنع م

 ةنيبو اننيب اولاح هلا ىلتو كانربخا املل هناو ميعاربا انيبا

 امهتيرح ىدصو ابهيكصن فرعف مهل الق امك وأ كوش لما

 مدق ىتح ىضم مث علجراو غيديا عطقف ليذه نم رفذلا برق

 ىرا مث فصخل هاسكف تيبلا وسكي نأ مانملا ىف ىرأو ةكم

 هةوسكي نأ ىرا مت رفاعملا هاسكف كلذ نم ىسحا هوسكي نأ

 نوصزي اميف عبت ناكف لئاصولاو ةعالما هاسكف كلذ نم نسحا

 نأو ةريهطتب ممأو مهرج نم هنتالو هب ىصوأو هاسك نم لوا 15

 نيربخلابو هدومجح نم خعم نمي نميلا ىلأ اهجوتم جوخ - احانفمو

 ةيف لخد اميف ليخدلا ىلا هموق اعد نميلا لخد اذأ ىنح

 8 «« ىميلاب تناك ىتلا رانلا ىلا هةويكاكح ىنتح هيلع اوباث

 نب كلام ىأ نع قاحسا نبا نع ةيلس اسس لق كيبح نباو

 0000 ل !دكتور ( كلدتو...: 2) 2 انالقو 128 5. 2: 1و 06766

 66 ةصص٠ 20 8لوءطب 10. 2 © ضياخلا (نأ همتضاتلا11

 1815 ضئاخ).



 دلتشنق و ناش البت

 ماده "نيس اويل

 نأ راجتلا ىنب اي

 هوو

 ناك اذا ىتح نميلا ىلا هقيرط

 1: تا[3كنسو 40 تا[

 6) آم, 6

 106 مأر ءرو636 عام1112 21

 اثر

 نادمج نم فكلاب

 ؟710عادتتت ءددع 1لعدت 11 عصانما

 هرهزلا عم ودعي «ذأ اًدسأ

 لفك 0
 200 7 ع هد 3 ع

 5 3 - 0 تا 7

 هرش ناوالا قسم ميك

 خنلا ة ةيبغل اه هجن
 ”60 ل 27

 ردك ْنَجَي ال ءارْيَع ْرْكَي

 عبت نم مهاسما"ركذي راصنالا نم لجر لقوا

 2 هعصتملاو فيواسألا ليخت

 هعظفيلا برك م 00

 , و ةكم ىلا هجوف اهنودبعي
 ن٠ د

 اولاقف ليذحت نم رفن هاتا ةنيدملاو ةكم نيب ءهقيرط ىف مِمأو
 كولملا هتافغأ لق رثاد لام تيب ىلع كلدن الا كلما اهيا هل

 اولق ىلب لق ةضفلاو بعذلاو توقايلاو دجربزلاو ولوللا هيف كلبق

 نةكدب نيتلكملا ديزي فز هيتع لسير هل هيه

 ه) (082]ءعأاتتؤف 2عءوألتخلات1 !اذسأ تح ادزاز

 2 فادزدنتو (81502..تنقا ذأ, 061206 اودغ)»

 ( خببعلاك. ؟ءيدصط طاتزاتك طعطصت75ءاطا1 هددت لهصأ 11ك

 زد د7 0142102ع 20 7ءموزهددعست 10 آ[15عا. عا «0لعتع طاتزاتك ١

 © 0000. ءمدمتتم 551226: 2 .خ

 ورعب اك 0 2 ا ورعك رخ كفي. 1,عع10 ©«00115 أ مأر 1ع

 طمصقر 5ع0 تمز 1323و, 2 زد 1ءععاانطل 121001163 ©56

 11 نتم01 1عتع 6غ دز ءدتتتج]) 21طاتك

1151 

 ) 400. 6 نم.

 2 آب هعصللاو.

 دارس

 د1

 نان1] ءوأ ع ]1ط2135 5هءاصت.
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 ءاعمس نيح 2 ناضسار نالاع ةظيرق ىنب نم «نوهي رابحا نم

 ال كلملا اهيا دل الاقخ اهلعاو ةنيدملا كالها نم نيريام هنم

 نمأن مثو اهنيبو كنيب ٌليح كيرت ام الا تيبا نا كناف لعفت
 ىبن رجاهم ف الاقف 2 كاذ مو ايهل لاقف ةيوقعلا لجاع كيلع

 هرارقو هراذ نوكت نامزلا رخآ ىف شيرق نم ىل اذه نم بخ و

 نأ ىارو ةنيدملاب كيري ناك امع امهلوق نم كلذ كنع هانتق

 امهب يرخو ةنيدملا نع فرصناف امهنم عمس ام هبجتاو املع امهل

 لكساو بعك نيربل مسا ناكو امهنيد ىلع امهعبتاو نميلا ىلا دعم

 امك امهنامز لسحها ملعأ انكو مع ىنبأ اناكو ةظيرق ىنب نم اناكو

 |.ارك رخي قبح, نبأ .نخا فلم ع نيه فيحض نبأ ىلا وكن

 خايشا نع كلام نب سّنأ نع شاّيع ىنأ نب نإبأ *نع ورم*
 كلاخ وهو راصنالا نم رعاش لاقف ةيلعاأجل كردا ىبمت هموق نم

 نب فرع /نب دبع* نب وريع نب ةيْرَغ نب ىزعلا دبع نبا
 نب ورعب رخافي عبت برحو مايرح ىف راجحنلا نب كلام نب مْنَع
 هعانتماو هلضف ركذيو ْةَلُط 5

 هرطو ذل نم ىَّصق مأ ككذ ىهتلأ مأ اعصأ
 ”0 دما بلبشلا كركذ امو بابا تكف أ
  ةرسيسع ىتغلا !ى 5 اهلثم ليي عإا با اًهييينا
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 هيجيشو ناورشونا نمزو ذابق مايأ عبن ربخ ةيقب ركذ<©

 ببسو ةشبللا لاتقل ىميلا ىلا شيلد سروفلا

 اهيلا مايا ههيجوت
 لق ىاحا ىب دمج ىنثّذح لاق ةملس اس لق كيبح ىبا امب

 ةنم لبقا نيح برك وبا 9 ناب وهو ارصتالا عبت ناك'

 ىف اهب رم نييح ناك دقو ةنيدملا ىلع هقيرط لعج قرشملا '

 ةليغ لتقف هل انبا حرهطا نيب فّلخو اهلعا مهي م هتءلب ا

 عمجت اهل عطقو اهلا لاصّتتساو اهبارخال عمج وهو اهمدقف
 اوعنتميل هما نم كلذب اوعمس نيح راصنالا نم ىخل اذه هل

 ؛ دحا مث راجكتلا ىنب ءدحا ةلطلا نب وربع ذثموي عسيئرو هنه

 مهب لون نيح عبت ناآكو هلاققل «اوجرخ لوذبم نب وريع ىنب
 رجا هل لاقي راجنلا نب ىدع ىنب نم ٍمنم لجر لتق دق

 هلجنم هبرضف هذج هل ىنذع ىف هذجو عبن باكا نم الجر

 نم رثب ىف هلتق نيح هاقلا رف بأ نمل رمتلا امنا لقو هلتقف

 !5 تيلع ماعبت كلذ* دارف < ناموت تاذ اهل لاقي ةفورعم مرابآا

 هنولئاقيو علناقي قبرحو هبرح نم كلذ ىلع عبت انيبف اقنح

 هبجتيف ليللاب هنورقيو راهنلاب هنولئاقي اوناك هنأ راصنالا معرتف لق

 ناربح هءاج ذا ماركل ءالواه انموق نا هللاو لوقيو مانم كلذ

 ةسلسطظللسعشسد

 ه) 1ص ةضع م20115 موقد ©0015 'طانطتصسععسس1ا5 ('1) ءغ 10ع
 ةانطدءضرم 00215 061عغمع ءغ 12 مدتكتم 10110 20010 060ءااتك ةاتواتت
 1ععغم» 20 ءمدصز ند ععس لكم 111353 كانت 2216 205:210:ع () 200101
 ناتدتع 06510ء2دصخات> ءغ 12 1 ءغ 12 .1٠ 3عع 51ع216ع0 11652 5
 هر 0م. + كك (00 ) آب هك ©وخا. 2) 7 اوجرخ مث. آب هت. 0

 ءا اتفقت... 6) 1هءغجءانطم ١ 7), 127650701201581 1ك
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 © كله ىتح كلذ ىلع لزي ملف رارملا لكآ وربع نب ثراخل لآ ىلي
 8 كازبالاو .باتتلا ىبخأ .عجر اانا ناجي اةرغا ناورتشوناو لق

 ا دوسألا ىعب سرفلا كرلم لبق نم. برعلا كلم ماشع لاقو

 ناعنلا ةنبا ره هماو ناعنلا نب رذنملا نب راذنملا هوخا رذنملا

 ةماو رذنملا نب دوسالا نب ناعنلا هذدعب كلم مث نينس عبسو

 ىدّتكلا ورع نب ثرامخلا نخا راح نب وريع ةنبا كلما ما
 3 تن

 ىدع نب كلام ىب. ةمقلعا ني. رفعي وبا :فلختسا رق .نينس عبرا

 مخل نب ةرامث نب قرا ىنب»: سسأ ني..روك نب .ليمكلا“ نبإ
 وذ بهو حبلا قعلا ىرمأ نب رذنملا كلم رت نينس ثلث

 هماو هرعش نم هل #اناك + ىيرغضل كلذب ىّمس امناو لق ىنيترقلا
 | ددلالعا ب مج نبا توعالئبا» ةيرام قو:ءامنلا هام

 1 جروخلا- نب دعس ىبا ناَيَحَصلا رم“ نسبا ةانما يوب نبا

 نيعبراو اعسن هكلم عيمج ىناكف طسق نب رمتلا نب هللا مين

 0 للا دنيا كنح هماو رخنملا ب وزعت دبا كلم ف, دنس

 ا 0 قايتلو .لك !ةلنس  ةيشنع تس راوُملا لكآ رجاح نب ورم 5

 معلسص هللا لويسر ىلو دنع نب ورسع كلم نم رهشا « ةينامثو
 0 الا اةيلف ةزتخ ىلا: لايفلا !مظو :ناوؤشمنا ' نمو» ىف كسلذو
 2> نر

 © نتببلا مهسلكي

 926 قرأ نك ىصزأو هل علا ل قرد 2 ىذ. 1مععقأاتت. 205غ 127

 121غ ةامتو 10ع2115 2036© 115 حاسم 65) 2 ىدبلا

 519 ىدملاو 1 ندنلا (ا16 1133123 2022 101105 76815 61514

 عنديلا. ) آ ءع6 0 (5. م) نيتريفضل. 4) 1. © © انناك.
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 همركاو برعلا ىلع نامعتلا ىب رذخنملا كلمو نَدَع ةيحان نم

 رت هدهاعت ىلا جان ناك ام دهاعتو نثادملاب هكلم ىف ماقأ مث

 ناك دقو هدج روريف رتوب ابلاطم ةلطايهلا ىلآ كلذ دعب راس

 هصوخش لبق هيلا بتكف كلذ لبق ناقاخ رهاص ناوزشونا '

 ة ٍغكلم لتقف ماتا ةلطايهلا ىلا ريسملاب ميو هيلع مزع ام هيلعي |

 ةناغرق هدونج لوناو اهءارو امو ْخمْلَب زواج هتيب لفأ لصأتتساو 1

 هنورصنتسي موق هافاو نئادملاب راص املف ناسارخ نم فوصنا رث

 لما نم دنج ىف هداوق نم الث #هعم ثعبف ةشبلل ىلع

 رو اهب اوماقاو نميلاب ىشبحلا اقورسم اولتقف اهيلي امو مكيّدلا

 ,م دوفو نم هباب رضحو مسمالا عيمج هباهت اروصنم ارفظم لزسي
 ءاملعلل امركم ناكو عئارظنو 0 نيضلاو كرتلا نم ريثك ددغ

 رخآ ىف معلص < ىبنلا كلوم ناكو 2ةنس نيبعبراو اينامث ©« كلمو

 نيعبراو اعبس ناورشونا كلم « ناكو ماشه لق «ناورشونا كلم

 هللا ٍلوسر وبأ بلطملا دبع .ىب هللا دبع كلو هنامز ىفو لاق ةنس

 5 © هناطلس نم نيعبراو نيتنثتا ةنس ىف ري معلص

 نابعتلا نب رذنملا هلا .ثمعب :ناورشمتا نش .ئوق .امل ماشع لآ
 ناك امو ةرسيكل مكلف ميرمتلا نم ةأرسمأ ءاهسلا ءام هماو ربكالا

 ه) 1ذصتق طمعسدع !1ةعاتصتع ©0015 6) 8ع زةصعامأغ

 «ملعرع طونتق. (2: 7جيتقك 1ععاملمطدعو عا عجمع202341012ع5 12 ءزاخ5 10231

 عاصم عا (ءزجأن1 5152168602018 2): 2 ]163 ]/, (0 (©61 52822 36)

 نيتك :ان3يَس 1 نيك" عدلا" ١2 261 0 ل 6) آس ءا 0 ناك,

 ركز 281 1210. 2110106 96213 0115107 ١ دز 15: 02766 ا ا
 70 نميلأ ز «مد510عع5 1ععملمطدعقر 51 5ء2لطاتسكالل' 82 ماض عا35و 0
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 توببب لكوو عيؤقي ام مل ىربجاو ةّدعلاو ٌباودلاب هاوق راسي
 نوصخخلو روصقلا قرطلا ىف ىنبو سانلا ليس «لهسو نارينلا

 نلدتلا, غلبأ* هانم كو نم ىلا مدقتو ةالولاو.لاهعلاو . ماكل رخو

 سانلا لجو اهب ىدنتقاف م هاياضقو 8 هبنكو ريشدرأ ريس ىلا كيعو

 ةيكاطتأ وحن راس داليلا هل "تنادو كلملا هل قيسوتسا ايلف “اهيلع و

 رث اهحتتفاذ رصيق دونجم ءامظع اهيف ناكو هكلم نم نينس دعب

 اهقرطو اهلزانم ددعو اهعرذ ىلع ةيكاطنا ةنيدم هل روصت نأ رما

 بنج ىلأ ةنيدم اهتروص ىلع هل ىنتبي ناو اهيف ام عيمجو

 رق ةيكاطنا ةروص ىلع ةيمورلاب ةقورعملا ةنيدملا تينيف نئادملا

 ةنيدملا باب اولخد املف اهايا هنكسا ىتح ةيكاطنا لما لج م

 اهيف اوناك ىتلا هلزانم هبشي ام ىل عههنم تيب لك لعأ ىضم

 اهكتفاف لفرح ةنيدمل نصق رث اهنع اوجرخج ل هتك ةيكاطنإب

 00 إب درت نب هياط لخوا اهنود امم ةيرتتكسالا رق
 مورلا نم فرصنأ رث ةيدفلا هيلا لجو رصيق 4 هل ىعنذا 1008

 مث هتيعر ىف هب هورتو اوناك امو هلبت هيف كرداف ررخل وحن فخاف

 ام نيلبج نيب < كانه ركلا نم ةيحان ركسف ندع وج فرصنا

 لسالسلاو نيدخل دعو روخصلاو ماظعلا نفسلاب ةشبكلا ضرا ىلي

 هل ماقتسا فو ىئادملا ىلا فرصنا رث دالبلا كلت ءامظع لتقو

 / نيركلا نيبو هنيب امو ةينيمرأو مورلا الب نم ةلقرم نود ام

 «) 1 (ءعغ 5م1. 3ه) ليهستو. 425) 0 اهبكح (56ءانأات5 5112 5:

 قهر مان ونانع2 70 5ءوانع25 521115 داياصوو). ) 8دعع 120ع 2

 غلبا هنض. 1. 2) 1' هيلا. © © نكلانج: ١> ر) مع ع

 00, (2ءءاع 5م. قه ركلا),
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 ةيكدزملا © سوورب رمأ رث هتنواعم ىلع سانلا ثحو همسكو كلذ

 ةعابج لتقو ةجامل لهما ىف علاوما نمدقو عقانعاأ تبرضف

 ىلا لاومالا كرو خلاوما ىف سانلا ىلع لخد ناك نمن ةريتك ا

 وه نمي فحلي نأ هدنع هيف فلتخا دلوم لكب رماو اهلها |
 :ىنذلا لجرلا لام نم ابيصت ىطعي ناو نبأ فرحي ل اذا عنه

 نأ اهنسفن ىلع كلغ هأرما لبو لكتزلا هلق 131: هيلا قيل ١
 ريحت رث اهلها ىضريو اهرهم اهل مرغي ىتح اهل بلاغلا ذخوي
 اك نوكي نا الأ ةنيغ نم جيبوزت نيبو هدنع ةماثالا نيب ةعرملأ ْ

 هلام ىف لجرب رضا ناك نم لككب رماو هيلا كرتف لوا جوز اهل
 ,ه فاظلا بقاعي رث قلل هنم ذخوي نا ةيلظع !ادحا بكر وأ

 تام نيذلا باسحالا ىوذ لايعب رماو همرج ردقب كلذ دعب

 تيب نم متزاهج لعجو ءافكالا هتانب مخكناف هل اوبتكف عميق

 مانغأاو هنع قاسو فارثشالا تاتويب نم « ٍهناَبُش حكناو لاملا

 نيب* هدلاو ءاسن ريخو* هلاعا ىف هب ناعتسيل هباب ةمزالع مرماو

 ,ء نهلاتما ىلا رجالا + ىف نرصيو نيساويف هتاسن عم 4ىمقي' نأ

 رفحو راهنالا ىوكب وماو ةلوعبلا نم نفءافكأ نسهل ىغتبي وأ

 رسج لك ةداءاب رماو عتيوقتو تاراعلا باكا فالساو ئنقلا

 نسحا ىلا انكلذ :ثري نأ نيبوتخ ةيرق وأ ترسك ةرطنق وأ عطق

 نم هل نكي مل نف ةرواسالا كقفتو حالصلا نم هيلع ناك اه

 ©) 52. 30 اسورب 25 6) 15 00010. (5من. قه, 1ذ). 18ه“ ظ

 مقوم مده 16ءانم هدأ مهتم , 0113ع 1عاتع هعاتأد عة5وعأر 51 200141112 ©55أ خب. ٠
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 ةئام ىف لبقا هناو مدالب وزغ نع «هب جنيفكي * ءادفب منوقتي
 ىلا لسراو ٍلوص دالب ىلو ثام فراشش* ىتح لتاقم فالآ ةرشعو فلا

 لاوضاب هيلا ثعبي نأ هيلع ةلاطتساو دهايأ هنم دعوت ىف ىرسك

 اهيا هنرطعي اوناك ىنذلا ءادفلاب رَجْنَلَيِو ءرجنبو رَكبَأ * ىأو
 ّئطو 7لأس ا< هيلا ةتعبلاب لجكي رث نا هناو ىرسك كلم لبق

 امم ءىش ىلا هبجكج مو هديعوب ىرسك للفك ملف هروجانو هدالبب

 ياجفلاو لبسلا ةعانمو لوص / باب ةيحان ناك هنيصختل هلأس

 هنردقمع تاك هتفرعلو هدايا اهللاس ناقاخ ىاوبكنس ناك ىتلا

 ةلاجرلاو ناسرفلا نم لتاقم فالآ ةسمخ ةينيمرا رغت طبض ىلع

 نم فرصنان لوص 2 رغت 7 ىرسك نيصقع ناقاخ اوبجكانس غلبف 0

 '0 رج ءازاب ناك نم رحقي مو ابتاخ هدالب ىلا هعم ناك

 || اهيلاوح تينبف ىرسك رما ناك ىتلا نوصحلل ودعلا نم

 فرع كف ناورشونا ىرسك ناكو «اهيلع اوبلغيو ةراغب اهونشي
 ةتفأر * عم همزحو هسأبو هلقعو هملعو هيأر ىف الضف هنم سانلا

 فارشالاو ءامظعلا هيلا لخد دسار ىلع اتلا دقع املف عب # هنكرو 5

 [نبف ابيلدخ ماق جتلاقم اوضق الف « هل ءادحلا ىف اودهتجاف

 روما ريبدتب هلكوتو مايا هقلخ دنع هقلخ ىلع هللا معن ركذي

 ”اااذطخ ىف هكذ الا ايش عدي رثو هل شياعملاو تاوقالا ريدقتو

 0000 دا مأو روما عايض نم دبي ارلتيا 1م سانلا .ملعا رق

 ملصي اميف رظان هنا مهملعاو مهشياعمو مثدالوا ىف مهلاح داسفو 0

 6) © مهنوفكبو. ث) © اهكراب (م20 ام لزاث) ء) '1' ةهارتتم

 اانآ) © ىجننو رجنا 2 © هلأس 2 هس. 15: رز © دالبب
 5( ا 2 ابكسيب 1102 |بحادسدو 47 أبنكادس. ميز 02. 0.

 2 6 روغن. /2) 1 هجرو هعارر 55. 36 انغ 0)»
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 ةماو ةرجنب* اهل لاقي «ةّماو رَكّبَأ* اهل لاقي هما ّنأاو هبورح

 هدالب وزغ ىلع اوولامت ناَلأ اهل لاقي ةّماو رَجْنلِب ءاهل لاقي
 اهيلا * جكلسم ناكو اهلعا ىلع :اوريغيل ةينيمرا ىلا اولبقاو

 ىتح عقانم ناك ام ىلع ىرسك 5 ىضغاف ركانكم الهس ء ذثموي'

 هام 2 عوملطصاو جولتاقف ادونج هيلا هجو هدالب ىف اونكمت اذاا

 اهالاو امو ناجيبرذآ اونكساف اورسا ٍهنم لجر فالآ ةرشع الخا

 # ةدارا رضصب ءانب 2 نالاو لوص ةيحان ىف ىنب زوريف كلملا ناكو
 كلملا ثدحاو اعايا ممالا كلث لوانت نع هدالب نصحك نا

 ىنتح اريثك ةءانب ىطاوملا كلت ىف هيبا دعب ر/نم زوريف نب ذابق

 ا ىف توحنم رخصب لوص ةيحا ىف تينبف رمأ ىرسك كلم !ذأ

 ”«اوبجنتس ناو قد 7 نأ ودع نم اهيلا نووجكلي هدالب لفال

 ىنذلا وهو ادونج متكاو رعاو هعجحشاو كرتلا عنما ناك ناقاخ

 عتعنمو ةلطايهلا ةرثتك فئاخ ريغ ةلطايهلا كلم #رزو لئاق

 رخبأ * لايتسا هناو اهنم هيلع بلغ ىرسك ناك ام'الا مدالكإ

 اولاؤي ل سراف كولم نأ ةملعاو قتعاط كنف مرجنلبو رجنبو

 «) 1 همأاو دكحناو 0 ةفقمارخل (مءاتاتصح 32م0 آ1ك). 86) 13ععان

 نان 17106 ةقاتعا ير ءأ م11 322 6 2) 0.2

 ايقاف. الآم 0 أو رس سمبل» ء) 157ء250 ه:لت026 16 ' يكت) © اة

 مى) 1 اضغاو. 2#) © خولطصات. 2) 1 ندللاو. 7( 1 دارأ. 2) 0م. 0

 7) '1' اونكدسسو ©( اوبحس (28125/8هل26؟). ) '1 زرو أ 205غ

 5. 2. (14 درورور 500٠ 0) 1 لشتفو.“, ضر 6 لا

 7) 17 رجنلبو (1©0 ركو) رخنبو رزساملا 0 رجالو وكانت نذ
 (710. ةاتزناتنك ةلططتم 00١
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 ' 1 نع قربك ,نيلا هلت هلثع تبع عل نكي رث ميطع
 لطباو 6 نادماب نب قدزمو ناكرخ نب «تشنارز عدتبا امم ءىشب

 هنع مثاهن امع اويتني منو اهيباع اونبت اريثك ارشب لئنقو امهنعدب

 ؛اهيلع اولازي ) ىتلا غتلم سيجملل تبتو ةينانملا نم اموقو اهنم

 ناكو لجر هكلم لبق دونإل ىلع ةسائرلا و ةذبهبصالا ىلي ناكو 5

 ةخعبرأ نجيب ةخبتوملاو ةيالولا هذف هن َ 3م دالبلا يع هيلا

 هكلمل ما ندر وت قا قار 2 ءروشلا الم نسق 0

 1 ساس هنو هوا

 0 ناتسلبازو مخرلاو 7 تسبو دولا“ انه فا ساو

 زرابلا اهل لاقي مآ يف لتقلا مظعاو 4 نانسلباكو ى ناتسدرتو

 0 هنتكلع دالب نم عضاوم عنكسأو 0 نع جتيقب ىلجأو

 لاقي ىرخا خخمأ ترساف رمأو هبورح ىف هب ناعتنساو ةيدوبعلاب هل 5

 الجر نينامت ةلخح ام اولنقف قب 7 رهأو هيلع ب مدقو 00 اهل

 ىف مهب نيعتسي زوريق مارهش ملازناب رماو مايحاسا عنامك نم

 ©) ( تمد زر 2( دراماب و 6 قدزم. ء) 400. '1' اهالاو امو.

 ©6) © سرفلا. 2 © للعب. مك [ت:تىودع 000. (ء: 15) دنسلا

 تسوىتسو (ءدوي 1ععاتش د20 1طد 1آكط21002). ع) © (ءغ ةطاتاك)

 ناتسوردو٠ 1 ناناسرو دو. 61 111 تر 2726. طللر 631 653

 آاطم 1[كطمل لخم 1 عطمعتتع همز عرعتخأ ص نانتسعد» /) 00 نافسراكو.

 2) 0 رزابلا. ) رهاق.



 مل“

 ناجييرَذا 2 نابسوذاف ناجريخضتلا نب ©«ىاو ىلا ابق نبا

 مالس هليبق نمو اهزيحو ناتسربطو كنوابْنُدو اهزيحو ةينيمرأو

 مدقن ى اوقرك ني فشق نانلا ال صحرتشنإ امنوا ١
 لضفالاف لضفالاب هراكملا ٌليلحو م نتفلا عوقوو معنلا ٌلاوز هايا'

 ةةشحو ملعن ال اناو هجرك وا هلم وا همشح وا هسفن ىف هنم'

 هب معث نأ ىرحا الو ةماعلا دنع قير ّلِجا ءىش دقف الوا

 كلملا هل مكحتسا ايل ىرسك ناو ءئاص كلم دقف نم ةّيلبلا

 ىب #تشئارز هل لاقي اسق لهأ نم فقفانم لجر هلم لطبا

 قاثو كلت هتعدب ىلع سانلا هعباتف ةيسوجملا ىف اهعدتبا ناكرخ

 6 ةيرذم لهأ نم لجر اهيلا ةماعلا اطدذ نمت ناكو اهيف كمآ

 هل هنّيزو سانلا هب وما امم ناكو /ذادماب نب قدْؤمم هل لاقي

 نم كلذ نا ركذو خيلهاو هلاوما ىف ىسانلا ىديلع عتحو

 رن ول هناو باوثلا ىسحا هيلع بيتيو هللا هاضري* ئذلا وبلأ

 ىف ةمركم 2 ناك نيدلا نم* هيلع مثحو هب مثرمأ #ىذلا نكي
 نى ةيلعلا ىلع ةلفسلا كنذب ضخ سوافتلا ىف ىضرو لاعفلا
 ةيصغلل 2 ليبسلا ليسو ءامرللا رصانعب ءاموللا سانجا هل طلتخاو
 لوصولاو . هتمهن ءاضق ىلا راهعالو ملظلا ىلا ةماظللو بصغلا ىأ

 ءالب سانلا لمشو نهيف نوعمطي اونوكي رث ىاللا مئارللا ىلأ

 ه2) 51غ نأعزلا16 00عج. 10د ىئار ع هيوناز: 6(

 ناسوواف , 1 ناتو اف. 6 6 5. و 1 ريغلا. 2( 6 تحس ذزو

 6) 1 هيردمو 00 00 دراماب 6 فقدؤم (5ة1ع)ل. .ى) 48

 ىلع. 7/0 210 تييتيور 0 تبدو. 2( 42, نم 1 "

 ناك نيذلا, © دهانسم نيذلا نم. 42#) © لبسلا.



 ىل)

 13 اذخا انك ىذلا قيرطلا ىف افرصنا ناسحو امش ناث

 نيصلاب لاومالا نم ازاح امب عبت ىلع امدق ىدح اًادبا ثيح

 . تناكو 4 خباطملا نم بعشتلاب لونف 0 مالك ىنح عين © راسو

 اهنع هدعب نييلا كولم نم دحا بخ ملف نميلاب عبت ةافوو

 الكا نيذلا رابحالل :دوهيلا ىيد ىف لخد ناك هنأ لاقيو لاق

 ا ناكو رابحالا كلذ 6 تروأ ام ذيقد نم ناك رابحالا بعك ملع

 ادللأ نأ ركذ هناف قاما ىبا امو ريح نم الجر رابحالا بعكذم
 2 تع 5 ذب م 35 7 4

 لعسأ نابت عبت هناو رخآلا عبت ةعبابتلا نم قرشملا ىلا راس

 ىبأ وهو راعذالا ىذ ورمع نسب كيبز نب بركيكلم نب برك وبأ

 © دنع ةملس اس لاق 0 ىبا كلذب انتدح ناسح

 د هس د2 - ن

 ناورونأ ىرسك 15

 بتك كلم اماف روج مارهب نسب درجتي نب زور نب ذابق نبا

 '00 0 لش ونه دككنو لك ناك نينانسوالخ'ةعبزا ىلا
 ىلا اهنم ميدباتك ةخسن ابتك هلبق ىمو سراف دالب ىحاون

 قسك ىللا نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب ناجيبرذآ 4 نابسوذا

 5 ©) © رعاوشلا ث) 0دت. 1. ) 1 راس م جياطبلا

 | 1 ةانكطا 1710: 67707: 212:1 مو 6ه) ترو.

 '0 1 نيتاسواق, © ىساسواق. 1106 01عج1142115 همدصعم 1ع انطلوانع

 6مرات معانات ء5أ 260114 5610, 1211122 125211 10 2هءاع 511

 #) 1 باتك. #) 1' ناتسواف, © ناسواق, 1' 200. كلم.



 ملأ

 كله امالغ اهنم بيصان اهسفن ىنحكنتل اهلقع نم ىنغلب '

 ةعبرأ يم ماو لاما سمتلأ ىجا رث ىتاو «برعلاو مجتلا* /

 ىضمأو اهيلا اهعفدا انف انهه ةضفو بهذ 2م توبات فالآ |

 ناك نيله واو قأرمأ بيننكر ضرالا ىلبوشيستاك للطن ا

 هدتبجأ ىق نسلق هتلاسر اهيلا ؟تيهنا املف اهل لاملا كلذ

 توبات ّلك ىف توبات فالآ ةعبرا اهيلا لسراف ركذ امب ثعبيلف
 فالآ ةعبرأ اهنم باب لك ىلع باوبأ ةعبرا دنقرمسل 4 ناكف نالجر

 مدقتو لجلجاب هل برضي نا مهنيبو هنيب ةمالعلا لعجو لجر

 برض ةنيدللا ىف اوراص املف ٍهعم هجو نيذلا هلسر ىلا كلذ ىف

 ٠ ليخدف سانلا ىف رمش ثهنو باوبالاب اوذخان اوجرخ لجلجتاب هل

 ىفلف نيصلا ىلا راس رت اهيف ام ىيحو اهلعا لتقف ةنيدملا

 عبت نب ناسح دجوف نيصلا ىلا ىضمو ممزهف كرتلا فوحز
 ضعب ,كذ اميف اهب امقاف نينس ثلتب اهيلا هقبس نك دق ا

 لقو لق ةنس ىيرشعو ىدحا امهماقم ناكو انام ىتحح سانلا

 ,رانملا لعج ءاعبت نأ اكله ىتح نيصلاب امقأ امهنأ مغز نم

 ليللاب رانلا اودقوا ثلح ثدح اذا ناكف نيبو هنيب اميف ١

 تدقوا اذا نا نيبو هنيب ام ةيأ لعجو ةليل ىف ريخل قاقا ا

 كاله وهف اثلث تدقوا ناو رفعي كالم وهف ىدنع نم يرانا

 نيران تناك ناو ناسح كاله وهف ران ممهدنع نم تناك ناو عبت|

 وررفعي كاله ناكف نيران كفوا هنأ مث كلذب اوتكذ امهكاله وهف|

 يلع عيشجملا كيرلا ملون عبش كاك ناك كلتازلا

 ©) 107656 هرلتسع ©, 7) 020. 1. 2) 1 تفتفلا

 ناكو. ه) عجبت.



1 

 كفكتلاب علل الين دل نفقشي 1 و ع ب تراثمل ما [قرلا# نانآف
 3 2 ك1 0 5 6

 !ذ ةاريش هيخا نبا هجوو هيلع لونخ ةريثل رهن وهوا لعقف

 هكردا رث ىرلاب قحل ىتدح رمش همرهف هلئاقف قابق ىلأ حانجلا

 عبت 6 هجوو ناسارخ ىل حان اذ ارمش عبت ىصضماو هلتقف اهب

 | ا ريق نيلفلا "اا قبس اندكتا“ لاقو ىغشلا“ ىلا «نانسحح هيا

 افيعس ىف انك لاقي ةيظعا شيج ١ اههنم ىدحاو. لك نراكو

 ٍلوقي ىذلا وهو مورلا ىلا رفعي هيخا نبأ ثعبو اغلا نيبعبراو فلا

 هيبابإل اولَوَت ذأ ريمحل 4 ةيعادلل 01 حاسص اي

 اراه امك لتكمل هود مزور قكدحلا 7 جصن الك

 ُْ ةواثالاو ةعاطلا هوطعان ةينيطنطسقلا ىلا ىنح رفعي راسف 0

 نم باصاو اهرصاحت رهشا ةعبرا ةريسم امهنيبو / ةيهور ىلا ىضم

 'اوبتوف اوقل امو مورلا جرصباف اوقرف نوعاط متيف عقوو عوج هعم

 ىنح حان وذ رمش راسو كحا ٍهنم تلغي ملف لتقف ةيلع
 هم

 ل3 ىاز املف اهنم ءيشب رفظي ملف اهرصاخن كئقرومس قا
 -و7

 ةذيدملا نع هلأسف اهلها ىم الجر قخا ىتح سراب فاطا و

 بارشلا الا مه هل سيل سانلا قجاف اهكلم اما هل لاقف اهكلمو

 ةيدهب هعم ثعبف سانلا #رمأ ىضقت يىتلا كى ةنبا هلو لكالاو

 ىذلل برعلا ضرأ نم تّثج امنا ىثا اهربخا يدل 2 لاقف اهيلا

 «) 4040. © رهن. 6) ]دع هدمصحتدع 710 ةصقنق 2. آاءر 3112.6 4

 6©) ( دجوف. 2) اناعوانع ء00ع> (1' كبحعأ) كبحعأا م حام اب

 ةبيغادللو 003ع 71:63 ©6]012عأا113 62221701351: 560 12012 51112 ©61-

 الا هلل 512 0110011 1ععاع 5ءوع ط2طعدط6. 2) ( فلا نونمت

 اوه اياورز 1 طمص متقأ هيوأر للا نينايت“ هيمرلا» ى) 00. 1“

 /2 1 روما. 2) 0 ,لاقو.



 مما

 لعجو ىينلا ىقليو رمتلا لكأي ثراخل لعجن نابق ىلي. هيف ىون

 لكآ هام لثم* لكأت ال كل ام ثراكلل لاقو هيلي ام لكأي ذابق ا

 رف .ءهب وهم كابعر نا: ملعم انمنغو ءانلبأ«ىكتلا لكاس الإ
 هباككأ نم بحا نمو ورع نب .ثراخل دروبي نأ ىلع اكلطصا'

 ةىار اًملف كلذ نم رثكا اوزواجج الو اهبابلأ ىلا تارغفلا لويخ

 باحا ,ماف داوسلا ىف عمط فعضلا نم ذابق هيلع ام ثراث

 زييرصلا دابق ىناذ داوسلا ىف ©اوريغيف تارفلا اوعطقي نأ هحلاسم

 ىلا لسرأ رث ٍهكلم فنك نيحت نم اذه لاقف نئادملاب وهو

 هناو اوراغا كف برعلا صوصل نم اصوصل نأ ورع ىب ثراخل

 ,م هعنص ام اعينص نيعنض ىقل ٍكابق هل لاقف هيقلف هءاقل بك

 سصوصل اهتللو تدعش الو تلعف ام ثراخل هل لاقن كلبق ىحأ

 دونذلو لاملاب الا برعلا طبيض عيطتسا الو برعلا صوصل نم

 داوسلا نم /ىنعطت نأ كيرا + لاق ديرن ىذلا اف فذابق هل < لاق

 لفسا نم :برعلا بئاج ىلي امب هل رمان احالسادب :نخآ) 4

 ىلا ىئدنللا وربع نب ثراخل ملسراف مييساسط ةنس ىو تاوغلا

 تذخا دقو مجاءالا كلم ىف تععبمط دق ىنأ نميلاب وهو عب

 كلم نود سيل هنا ٌلبقأو بنل عيجاأت ييساسط ةتس هنم

 هنال ءامدلا ةقارف لكتسي الو محلا لكأي ال 2كلملا نال ءىت

 تارفلا نم برقو ةريخل لون ىتح راسو دنلا عبد عمجت فودنز

 زر 1 نيتك 70 2077و ا

 اوريغبو.- 2 0رلاعما نا 0 مىطعلا 21 لسسرأو٠ /) ك0

 1" ةيلع.
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 4محح

 لعجو ةروك روكو ناجرأ اضيا يدتو «نابقمرب ىمست ىلا قو
 هنبا نابق كلمو مو مار ةروكو قوس ةروك نم فيتاسر اهل
 ناكو ذابق كلح ايلف همتاخ هيتخو اباتك كلذب هل بتكو ىرسك

 ققنف ةنس نيعبراو اتلث بساماج هيخا كلم 2ىنسب هكلم
 © كلذ ىم فذابق هب رمأ ءام ىرسك 5

 اللا ء نايا تناك ىلا تداولا نما وك اماركذ

 هلامع يىملاو ريدتكلم ىف فايق مايا

 دراكلا ئقلاامل لاق دبحم ىب ماشعف نع تقدحو

 | نابعتلا ئدتكلا 2ىدع نب* رجح نب ورمع ىبا

 رذتملا هتلفاو هلتقف ةقيقششلا ىبا سيقلا ئرمآ نب رذنملا نبا

 اودع ناك ام ىدنللا وريع نب ثراثل كلمو ربكالا ناعنلا نسبا

 هنأ ىدنللا وربع نب ثرامخل ىلا سراف كلم زوريف نب نابق ثعب

 ىتاأو دنهع كلبق ناك دق ىذلا* كلملا نيبو اننيب ناك كق

 ىراديو ءامدلا هركيو ريخل رهظي اقيدنز ابق ناكو كاقلا نأ بحا

 هنامز ىف ءاوهالا تركو ءامدلا كفس ىم هركي اميف هءادعأ ؛5

 ندع ىف 2ىدنللا ورع نب ثراخل هيلا خت سانلا هفعضتساو

 رمخ ىم فبطب ذابت رماثذ مويفلا 2 ةرطنقب |فقتلا ىتح ةدعو

 نيب اعضو مث 2هاون هيف رن هيف لعجت قبطب رماو هاون عونف
 آلا ىذلاو ورع ىنب ثراخل ىلي ىونلا هيف ىذلا لعجغ امهيديا

 ©) © ذابق مرب, 1 ذايقمرب. للود مادضع هعتطنتت. 0 8) 0 ىنسد ور

 1 ىنسك م 30 بساماج اهيلو نينس عمرو 1ك ىذكس عم).:

 03 1 ايملز ّدص © طوعع ءغ 5ءولاتعم5 70 0ء1عإاقم ه4) 1 ناك

 5001 نم. رك 0 هكلم. مى) ىلاو نتعوتع ©006*>» ) 02. 1

 ' 0 طق ق.- 2) © اون



 مال

 سبل نتاقأ فابقل انتخا ناو زوريف نب بساماج هاخا هناكما

 هايا اهعنف 0 هيلع لوخدلا نتلواحت اسوبح فذابق هيف < ناك ىذلا

 اهحضفي نأ لجرلا عمطو هيف نمو سبخناب ناك لكوملا لجرلا
 ىف هتفلاخ ريغ اهنا هتربخان اهيف هعمط اهيلا ىقلاو ببسلا كلذب

 : فابق ىدنع تماقاف ىجاسلا نلخدف اهل نذاف اهنم ىوهي امم ءىش ا

 هعم ”كبفاك بلا: ظسبلا "نم اطاسالا ف انابك< كتله كرا

 نم جسخاو طباض ىوق هناملغ نم مالغ ىلع لجو سبل ىف

 محاف هلماح ناك امع هلأس سبلمل ىلوب مالغلا وم املك سبا

 اهكارع ىف هتشرتفا تناك شارف هنا هتربخاف ذنابق تخا هتعبتاو

 ٠ سمي رثو لجيرلا اهقدصف فرصنتو رهطتتل تجرخ اهنا اهنناو'

 لماخل مالغلا ىع ىلخو هل اراذقتسا هنم دي فو 'طاشبلا]

 ضراب فحدف نابق برهو هرثتا ىلع تيضمو فذابقب © ىضف نابقل

 هعلخو هفلاخ نم براكف هشيجاسيو اهكلم كمتسيل ةلطايهلا

 هل اهلها ءابظع نم لجيب رْمَشرِبأِب اهيلا 4هكتبم ىف لزن هناو
 3/وفس ناك ناورمونَأ ىَرْشك مل دحاكن ناو ءرضعم ةلنببا
 دهمأو ناورشونا هنبا هعم كلذ 357 نم عجر فكابق ناو !ذنقا

 بساماج هوخا كلم نا دعب هكلم ىلع بساماج هاخا بلغف

 اهنم تتفاو مورلا دالب كلذ دعب ازغ ذابق نأو نينس تس

 تينيف رماو اهلها ىبسو دمأ ىدت ةريولَل ندم ىم ةنيدق

 هر ذابق مار اهاّمسو ةنيدم زاوعالا ضراو سرف نيب ام ٌدح يف

 ت) 0م 07111١6 هك كنا“ ©) © ىضمو. ©42) 0000. مادب

 ) 0 ىصخ“ ر/) 1 هريس



 ةقعم

 مما

 اوعو اهيف اوملاظت سانلا ىلكو ىساتلاب غنمب دابعلا اهمسقيل

 نيلقملا ىلع نيرتكملا نم نودربإو ءاينغالا نم ءارقفلل نوذخاب جنا

 وه سيلف ةعتمالاو ءاسنلاو لاومالا نم لضف هحنع ناك نم هناو

 كذزم اوفناكو هومنتغاو كلذ ةلفسلا صرتقاف هريغ نم هب ىلواب

 آنك* ىتح ميما ىوقو هب سانلا ىلتباف ميغياشو هباحصأو

 ةلاوماو هتاسنو هلرنم ىلع هنوبلغيف هراد ىف لجرلا ىلع « نولخدي

 هودعوتو كلذ نييزت ىلع ذابق اولجكو عنم عانتمالا عيطتسي 02

 نم لجرلا فرعي ال اوراص ىتح اليلق الا اوتبلي ملف هعلخ

 اوريصو هب عستي امم ايش لجرلا كلج الو هابا دولوملا الو هدلو

 ااقيردل اخأ اولعجو اوس دىحا هيلا لصي ال ناكم ىف ذابق 0

 00 لع انيق نيمتا لق كنا :نانقل اولاقو. هناكم تساماخ هل

 ىلع هوداراو كئاسن ةحابا الا كلذ نم كريطي  سيلو ىضم اميف

 قار املف رانلل انابرق دلعجيو ندكذيف هسفن جيلا عفدي نأ

 هسفن الذب فارثشالا نم هعياش نمي يرخ ارخوس ىب رهمرز كلذ
 ةاخا سرمطو هكلم ىلا نابق داعاو اريتك اسان ةّيكَدَملا نم لتقف :

 ىلع نابق نوشركب امنا كلذ دعب ةيكدرملا ليزي مث مث بساماج

 كدزم هلك ىتح ةكولم رايخ نم ذابق لوي مرثو هلثق ىتح رهمرز

 «روغتلا تدسفو فارطالا ترشتناذ ةيلع هاج ام ىلع

 اوسبح م سرفلا نم ءامظعلا نأ سوفلا رابخاب ملعلا لأ ضعب ركذو
 اوكلمو دما نم هيلا هامد ام ىلع هعياشو كدزم # عبذا نيح فابق

 ©) (1غ3 5م. قه)ز 1 نولخدي اوداك, 0 نولخديل اوداك.

 0001 الور (5م2- 30ه الخ). 2 ©. © 2 © عبن“



 ” مل

 فارطالا ىلا ٍبونإل هجوو هايا هنبا ةمدخ نم ناك .ام هل مكشو

 سرافو زاوهالا نيب ىنبو ةريتك ايابس اوبسو ءادعالا ىف اوكنف |

 قرح ريشدرأ ةروبكب ىنبو ناولح خنيدم اضيأ ىنبو ناجرلا خنيدم ش

 ىنثادم ىوس كلذو ةرخ نابك اهل لاقي ةنيدم «نيررك ةيحان. فا

 ةنضم اًملف اهدقع روسجو اهرفتحا راهنا ىوسو احبأشنا ىرقو

 سانلا لام 2هرومأ ةسايسو هكلم ريبدت ارخوس ىلوتو همايا رثكا '

 رث ئكنتحا اهلف هرماب اونواهتو كابقب اوفكساو هولماعو هيلع

 لاقي ىذلا ىنزارلا روباس ىلا بتكو هب ضرب مثلو كلذ لمت

 مودقلا ىف دالبلا قّيهبصا ناكو نارهم هنم وه ىذلا تيبلل

 دجوف فنايق ىلع روباس أدغف < هيف هرماب * هرمأو أرخوس لاح

 خم عراك اعهو. ىقلا حنا نوبانس و ا"نم كلكل | 0 ا
 ذّئنيخغ نكاسلا هعدوتساو هقثواذ © هجرخاف هيذنجا رث هقنع ىف

 ؛ةاككلذ بهذو / مسير نارهمل * تبهو ارخوس حير تصقن ليق

 ىضم امل هناو لتقف ارخوس لتقب كلذ دعب رما ذابق نأو التم

 لاقي لجرل مىهتعباتل هوسبدو هنع هولازذ هكلم ىع هتلازا ىلع

 ضرالا ىف قازرالا لعج امنأ هللا نأ !ولق هل باكا عم َكَدَْم هل

 ه2) © (©6 55. 30) نورزاك» 1' نوراك (6:16 1ةط» 1 نورزاك

 5011 م5ز6, 560 77621112 ©5أ نيزراك د ءك, 15غ ]هر ناتعدت 5عولن1 ان ]ع

 50 هوهأ 206 هرماب هيف. 42) (0 الفغتم:'' < 0

 ري 17 مارهب صير "211 ةقعراجل 1



 مهل

 'اهيشغف «تخحلتوين اهمماو نابق ىلآ ةئبالا تراصو العف ىتح

 ' الج هما اهل رماف- 5 ناورشوتا “كلم ةليللا كلك ىف فابق
 ةنيه نع اهتلأس ةيراثل كلت ما نا ليقو اليزج ةابح اهابحو

 ا نإ سرع كاملا قل فرخ الك اهنا: اهعتملغلف :هلاحأ تاق

 | لو كولملا ءانبا,+ نم هنا: اهقان تنلعفبعذلاب انيوستم هايوارسا
 كلم ىبأ هنا هملعأ هيلا لصو ايلف ناتاخ .ىلا ذابق ىضمو كلذ

 هدعوف هرصنتسي هاتأ هناو هبلغو كلملا ىف هداض هاخا نأو سراف

 اب هعفنادي نينس عبرأ ناقاخ دنع ذابق ثكمو ةدعلا ىنسحا

 )000 1 داحي ةأئمأل لا :لسرإ فابقت لعب رمألا لاطظ انلخ ةدح
 اع راجا .هلستو اهجوو هيف“ ملكت ناوأ اذلو ةذختت ناد

 اشيج نابق عم هّجو ىتح ناتاخ ىلع لمحت لوت رو تلعفف
  لأس روباسيت ةيحان ىف راصو شيل كلذب دابق فرصنا اًملف
 اهنا نم كلذ ربخساف اهرما ىع :ةيراجناب هاتا ناك ىنذلا لجرلا

 'اهعمو هتتاذ اهب قوي نا ذابق رماف:امالغ تحلو دق اهنا هتربخان

 '00 ادخن اهلاش هيلع تلك ' املك. اهذيب. هدؤقتناورشوتا »و

  لاقيو هلامجو هتروص ىف هيلا عون دق وه اذاو هنبأ هنا هتربخاف

 دولوماب نميتف شالب كالهب عضوملا كلذ ىف هيلع درو ربخأل نا
 ّلا* راص املف كولملا ءاسن بكارم ىلع هما لجو هلمحب رمأو

 هرسمأ ديلا ضوفو ارخوس صخ كلملا رمأ هل قسوتساو < نئادملا

 ” 6) 1 تخنبيب 0 تخدنوببر (501. 30 تخدناأونب. -

 11, 530 تاخدوباب). ؟؟عطاتتح 710عأان5 ©55ع تخدناوين. 65) 5

 ؟هعدلتاتسم 2005 2ععاع ذطقاتانت أن 2002 م2626 ايلطاواتع 12 ©0016

 طومد (صق2) هع ص جاتت5ذ طوصتق ؟عاعرتاتسم 11طتمتتحطت (انغ 1125023)

 ٍ ءععرممم1دت1طاتك. .م6) 0 نيادمل اب.
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 ممم“

 عيتجا «دسأر ىلع شالبل ياتلا ىقع املف ددملاو ةنوعملا هلسي

 ارخوس ٌىفاكي نا ةلأسو هل اوعدو دكنهف فارشالاو ءامظعلا هيلا
 ةريسلا ىسح شالب لوي رثو هابحو ةمركاو هصخ هنم ناك امب

 هغلبي ال ناك هنا هرظن نسح نم غلب ناكو ةراجلا ىلع اصيرح
 :اهيف ىتلا ةيرقلا بحاص بقاع الأ هنع هلعا الجو برخ اتيب نأ

 ىلا اورطضي ال ىتح جمنقاف لسو عشاعتنا هكرت ىلع تيبلا كلذ

 و ةفاواشالب اهاّمس ةنيدم داوسلاب ىنبو هئاطوا نع ءالملا

 © نينس عبرا هكلم ناكو نثادملا برقب ىتلا طاباس ةنيدم

 كلم ثا
 د

 10 نابق

 ريصي نأ لبق ذابق ناكو روج مارهب نب درجدزي نب زوريف نبا
 رف شالب هيخا ىلع هب ارصنتسم ناقاخ ىلا راض دفق هيلا كلملا

 ذابق سفن تقانف ارخوس نب رهمرز ميفو نيركنتم صوخشلا
 ,تاذ ةأرما هل سمتلي نا هلاسو رهمرز ىلا كلذ اكشف عامل ىلا '

 نم الجر ناكو هلزنم بحاص ةأرما ىلا راصو كلذ لعفف بسح

 اهنانبا 4 اهل تليق ىااهلا نا يلف وكب ةنباآ هل تنناكو ةرواسالا

 هيف امهبغري امب امهيلع ريشيو اهجوزو ةءلا بغي رهمرز لوي

 ©) © هسار ىلع جانلا شالب (58:. 30 سالد سار ىلع جاننلا).

 ةز) 5زع نكءعرودع هك00ع+ (5م2. داباسالبز 1. ء. ذابآسالب هد]تمءنتص).

 6) 1 هعدابت, (5م:. 350 هدعبات ناك نمت ريسي رفنإب 4) 1 اهلاسو,



 محل

 هلئاقف ةقيقشلا نبا سيقلا ئرمأ نب نامعنلا ىلا راسف اهالأو امو

 كلم بهذف رمتلا ىم ةأرما ءامسلا هام هماو ربكالا ناعنلا ىبا

 0 ول اودع ان" كحتللا ورع نلبي: ثرالا يلو: نانا لآ

 دثع هماو < ناعنلا ىب رذنملا ةهنبا ناعنلا دعب كلم ماشع «لاقو :

 نييعبراو اعبرا ىاسغلا وربع ىب هللأ ديز نب ةانم ديز ةنبأ

 نينس ىنامت دوجدزي ىب ريج مارهب * نومهز ىف كلن نم ةنس

 00000 ار امج مار ندا ةرجفرم: نفوز زي هشلا حست
 «هنبا هدعب كلم مث ذنس ةرشع عبس درجدزي ىب زوريف 4 ىمز

 ةنايجيهلا ىنب ىم ناعنلا ةنبا ره هماو رذنملا نب نوسألا 0

 هنرسأ ىذلا وعو نابنَم نب لفذ نب ةعيبر ىأ نب ورم غنيا

 | ادد نجا زوزمتا ىمر .ث. كلف نم ةغس نيوشخ سرا
 نب ذابق نمز ىو نينس عبرا دجدزي نب شالب نمز قو نينس
 © نينس تكس زوريف

 هنبأ ديجدبيب ىب زوريف دعب كلملاب ماق رق 5

 نق هوخا /ذابق ناكو ربج مارهب نب دوجدزي نب زوريف نبأ
 كرتلا كلم ناتاخ ىلا دابق برهو شالب ىبلغف كلملا هعزان

 ه) 400. © ريغ. 2 25) © © 1 ىب. ) 1' >ءمعاتأ رذنملا ىب

 نايعنلا ىب. 2) 0ص. طقعع 00 6) 0. 0. رك 0006 2

 (لمهد) ةكقطءعنع 50166 فايق, وننم0 ءاندصت هلئطأ 1ةم9عصتكالتت 26

 1ةلمصع هقتعأ. مى) 163 '1' (ء6 502. 3ه)ز © دبلغف.



 ىحأ

 ناسح راس املف هنامز ىف ةدّنك ديس ناكو ىدتكلا ركح نبا '

 نب ورع لتق ايلف هرومأ ضعب ىلع هفلخ سيدج ىلا عبق حبا
 رجاخ. ىب ورنع عنطصا" ةتاكم كلمو. عيت ' نب ناسحيباخلا عم
 ريغصتو هب هماركأ ورمع دارا امم ناكو لسفر اذ ناكو ىدنلا]

 : ىف :تمّلكتفا عّبت .ىنب ناسح .ةنبا هجوز نا ناسح ةيخا تيا

 من هنال اهب اولتبا ىتلا ثادحالا نم دنع ناكو رب هنأ

 برعلا نم دحا تيبلا كلذ لها ىلا جيوزتلا ىف عيطي نكي
 كلمو وريع نب ثرامخل رجح نب ورعل عيت نب ناسح ةنبآ تدلوو
 ناسحح كلو .نا 1 بوثم نب «لالك دبع عبت نب وري دعب

 ؛0 هتماهتسا نىلخل ناف ناسح نب عبت ىم ناك ام الا اراغص .اوناك

 ل ا ع

 ناكو ةنسحح ةسايسو ةبرجتو ىسب هيلوف ةكليملا تيب لها ريق

 دهموق نم كلذ وسي ناكو ىوالا ةينارصنلا نيد ىلع اوركذ اميق

 مأشلا نم هيلع مدق ناسغ نم لجن هيلا هد ىذلا نإ

 نم لقعاو مجنت 3 ملعا وهو اكيكع هدايا ىلمل ةماهتسأ

 نامزلا :ف نوكي .امو :هلبق ناك امع اثيدح. كتكاو. هنامزاى ملكا

 عبت نب بركيَكلَم نب عبت نب ناسح نب عبت كلمف »
 ثرامللا هنخا باب ثعبف ةديدش ةبيه برعلاو ريم هتباهف نقلا

 ه« ةريخلو دعم دالب ىلا ميظع شيج ىف ىدنلتا رجح نب ورع نبأ

 ه) 1غ3 1طص 202210 3ه7 ةون., 1[عقسفمر 5ء0 28عوطخفس لالك ع
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 ماو

 . اولبق ناك نم مظع ىف راسو «بهات ارخوس دنع هربخ ةقيفقح

 ' لرنشخا غلب. ناجرج غلب املف ةلطايهلا دالب ىلا دنجلا ىم

 هل لاغب لجر 6 هنأ ل.سراف * هنابذرمو ةهدبأ ندع اكسل هريبخ ومع

 ليسراف زوروغل ةملمج مقتول هيلا راس اغنأ هنأو نراق هتبترلو أرخوس 5

 ا8] تمدق ىذلا ربمالا ىف كليبس نأ لوقي راونشخا هيلا

 الأ ىايأا هتبراح نم هدونج ةرثك ىف هبقعي مل ذأ روريف ليبسك

 رمأو هب ًابعي مو راونشخا لوق ارخوس هنهني ملف راوبلاو ةكلهلا

 ”اهمادقا ةذشل راونشخا ىلا فحزو اوحلستو اودعتساف هدونج

 اكلص ارخوس هنم لبقي ملف هكلصو هتعداوم بلطف هبلق ةلحو ؛

 زوري ركسع نم هدكنع رابع ءىت 1 هوك 83 ربيدصب نأ نود

 6 هطبارمو هنئازخو زوريف لاوما نم باصا ام هيلأ راونشخا © ملسف

 قالب ىلا هلك كلذب ارخوس فرصناف سوفلا ءامظع نم هدنع ناك

 الاتس تتناك ٍعضعب لاقف زوريف + كلم ةّذم* ىف فلتخاو «سيفلا ؛5

 1 ةنس نيرشعو ىدحا تناك نورخأ لاقو ةنس نيرشعو

 ” زوريفو مارهب نب درجدزي مايا ىف تادحالا نم ناك ام ركذ

 نميلا لعاو برعلا ىلع امهلامع ”نيب
 اكولملا مدلخلا ناك انف ديف ام ئسب ماسث:2# ىسع ككبح

  معريغو ريمح نم فارثالا ءانبا مهكلم نامز ىف ريمح نم
 د

 ع عبت نب ناس مدخي نىمم ناكف لكابفلا نم

 ©6) 1 متعاقد“ 4) 0 هيلا ارخوس لصو املف. 2 9. ©
 2( ف ملسو. 6 ل 0 1 ىكلم الدلم. 00 ظ تيسر 2

 نيبسدأ هبيينس. ىمى) 0 نم.
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 ةرانملا .كلت ربمأ ىق: نوريف نم نكراب راوسحا ص رع ل
 الو كفالسا هنع ىهتنا امع زوريف اب هننا ©يلوقي هيلا لسراف

 هتركت مو 7 هلوقب زوريف لفك ملف 500 من ام ىلع مدقت

 لعجو اهيلا هوعديو راونشخا ةبراح معطتسي لعجو هتلاس

 ةكرفلا ةبراح لج نال « اههركتسيو هتبراحن نم عذنج راونشخا

 فلخ رفح رما راونشخا ناو ةدياكملاو ركملاو عادخلاب وه امنأ
 ئمغو اع ءارذ نورشع هقعو عرذا ةرشع هضرع قندنخ هركسع

 م وف تلم يال راي فاعض بشخ

 كشي ملف 4 هركسع نم هدنجع را راونشخا ةلحر زوريف غلبف ديعب ١

 ىف .بكرو :لوتطلا برضي ربما برضو فاشكتا هزم كلذ 0

 عكلسم ناكو ريسلا « اودغاف هباكعاو راونشخا بلط ىف هدنج

 اهيف ىدرتف هتايغ ىلع ياويحقا هوغلب املف ىدنتل كلذ ىلا

 فطع راونشخا ناو .ٌمرخأ دنع نم اوكلمو هدنج ةماعو ا

 ذيوم ناذبوم رساو هيف ءىش لك ىلع ىوتحاف زوريف ركسع ىلعا
 ؛ةءاسن نم هذي ىف راص .نميف روريف ةنبا تخد روريفق تراشل

 نم ىّلك ةثجو* زوريف ةناج تجرختسا راونشخا رماو زوره
 راونشخا اءدو سيواونلا ىف تععضوف ىدنكل «كلذ ىف هعم طقس

 مر "نالت ربح ناو هيلع تبان اهشابي نا ىلأ تخد روريق

 2 ترقتسا ©«١ذا ىتح اوعزفو هل اوجتراف 4 سراف دالب ىلا طقس

 2 0 26 كرمه. ) 1 اههكتيو. 4) 1 ةركسعم#

 م 7 اوذغاو: ري هزع 0 و. 2, 1 هوفحقا. .م) © لكوب 07) :



 ىلا

 000 انك 0 ترا يبا ”روتُسيوا نب ىسرت ل
 نسب #روان نب ى كندرك نب / هيوربن نب* < كيبوا نب 4دكيبأ

 ضعب ركذو ««رهشونم نبا ركون" قلما ودا ب ةاكدؤك ب دوك

 اوك 7 راونشخا ريبخو زوريف ربخ نم سيفلا رابخاب ملعلا لعفا

 هل اهجوننم جوخ ل زورمف نأ دكا دكحلا كك اتاكد ا

 0 ايشرهب ةخنيدمو 7 نوبسيط هشام لع (فلخا راونشخا

 ناكو نراق هتبترل لاقي ناكو لق اذه ارخوس كولملا ةلح انتنناكو

 000 ناك ةراثم" علب اهل وريف“ ناو :ناتسكحس انههغم م لكي

 اهروجج الثل كرتلا دالبو 0 دالب موخت 8 1 اهانتبا روج

 نيقيرغلا كرت ىلع سرفلاو كرتلا نيب ناك قاتيمل ناسارخ ىلا كرتلا 0

 دالب ىلا اهنواجج ال ن م دفاع روريف ناكو اهل ىتدعتلا

 لجر ةثامتلتو اليف نوسمخ اهيف لمضف زوريف رما 7 ةلطايهلا

 أع راونشخال ءافولا 4 معز كلذب دارا ”اهعبتاو ارج همامأ ترج

 0 ©) © ناهدر (581. 0 ناه 6) (01. 5112153 2. مريب 31212. « رى آن 11. 1
 روباسدو. طمعع هنظ. 1. 2) 505. 30 نورك. 4) ]ب كيبأر (521.6

 اناينأ)ر 010.21 كيبأ نب ©) (98[1 5م1.), ]1س كسوأار 1 كييوار

 نكيتوأ. رك ]1 5. 0., 0 هيوريو (5721. 60 هبومكب)» ى) (16غ3 5م1. 30)

 زل ©. م.ر ( كيدرك. 2 روانو آب روانو (5م1:. 30 نرواب)٠ 08

 0266 1“ 2 15 اكروبسن ٠ 0 كروس (521.: 30ه واكدود).

 6#) 1:3 1, ]1 وشم, ( اوشنمو (501. 30 اوسيم). 7) 12 560116-

 (لانات5 ء000. ةدعرمع 12ءدخ راوضسأز 01136 1013556 ءقأ 8

 311640115 طاتزات5 22113610115. 7) آب الا كلذ نمر 0 تكد.نك ا

 ريغ. 2 نيتسيطو © ا آل نروسيط» 0) آم يهيشرسهفو 459

 ويش دره. مز 800. ] هل. ي7) 8لع ةآمعامأأ 72381213 1311223 ©0-

 0 مال ١2 0من © ى) 0 رفت 1



 ىكابلا/

 ميم 2 كليف 0 ّ ا تاياولا عيد مح اه

 ه قيما هولا ب بكر 10100 ةرواسالا نم ةعامج

 هدعونو سب هنذأو هيلا لسراف راونشخا ىلا ىهتنا ىتح ريسلا

 اوقتلا اًملف اميظع اشيج راونشخا هيلا ثعبف راوبلاو ةكئاجلاب
 كرو نم ضعب ىمر هنأ لاقيف نيلدم 2دجيف ارخوس جيلا بكر

 ةبائتنلا تداك قدح هسإف : ىيع نيب نتعئوف ةيمر نم هبلع

 ؛0 هاقبتساف هيكار نم ارخوس ىكفو سرفلا طقسف هسأر ىف بيغت

 راونشخا ىلا اوفرصناف تيار اب هربخاف كيحاص ىلا فرصنا هل لاقو

 ارخوس ىلا لسرأو تهب : ةيمولا ذا ىأر املف عم سيفلا اولجو

 فلطتو ناويدلا هلع دوش نأ ىتجاح هل لاقف كنجاح لس نأ

 ىرسالا لفقنتساو هدي ىف ناويدلا راص اماف «كلذ لعفف* ىرسالا

 ىدتفا كلل ىيبت الف اهب الا [فرصنم ريغ هنا راونشخا ىلا

 ناويدلا ذخاو ىراسالا ناقنتسا كعب ارخوس فرصناو هسفنا
 ضرا ىلآ هنئاوخ نم زوريف عم ناك ام عيمجو لاومالا عاصراو

 نم هب .اوغلبو هوما اومّظعو وفرش مجاعالا ىلا: راص املف سأل

 20 < روباسيو * نب أرخوس ومو كلامأ ل هدعب ىكي رثاام ةلرنملا

 ت) 0م. 1' (8ما“. قه 501172 لعفف). 85) 81تآالات5 710عاانلت 8

 تستر 01100 13166 57. 30و 312 10168 تءبت 2 مه 0 روداسنو , آب

 روباس, 6001 30 روداسنو 211113. 011131 120111211122 131126 01118



 ماب“

 هقاتيمو هللا ىهع هل زوريف لعجك نا ىلع جدالب ىلا اوفرصني ىنح

 جنولتاقي ادنج عيلا ثععبي الو هضرا موري الو ورغي ال نأ

 بتكو كلذب راونشخا ىضرف هنوبج ال اذح ايهنكلم نيب لعججو

 ىلخ مث !دوهش هسفن ىلع هل دهشأو اموننخ اباتك .زوريف هب هل

 ارد ةيمللو .فنالا هلبج هتكلم- ىلا راص ايلف !فرضناور هليدش

 كلذ نع هتضاخو هوارزو كاهن نأ دعب هازغف راونشخا ةدواعم

 | كيوكر لا 00 لبقي ملف دكهعل /] ضف نم هيف امل

 هل لاقي هيأ ىدجو هصخي ناك لج كلذ ىع هاهن نميف ناكو

 ىف امهنيب راذ ام بتك 0 © ذوبدزم ىأر املف « ذوبدزم

 راونشخا دالب وحن دهجول زوريف ىضمو اهيلع منخل هلأسو ةفيكت 0

 اميظع زوريف دالب نيبو هنيب اقدنخ رفح راونشخا ناك دقو

 تاير اهيلع بصنو رطانقلا هيلع كقع زوريف هيلا ىهتنا اًملف

 ىقتلا املخ موقلا ىلا زاجنو عفارصنا ىف هباكالو هل امالعا اهلعج

 ةظعوو هل هبتك ىذلا باتالاب راونشخا هيلع ٌجدحا 2 كسعم

 للك ملكف افقاوتو اكحنو اجا الا زوريف ىف هقاتيمو هدهعب 5

 اكلذ دعب ايهنيب 3 تييشنو اليوط امالك هبحاص امهنم دحاو

 0 ناك ىدذلا كهعلل م 7 نم روف ىلع زوريف باخكاو برش

 جردج

 زوريف مرهناذ باتللا اذه ىفء.اب ذخ مهللا 3 ممر ىلع ايعفرف

 «) '1 ذفوندرم ءأ 0051671056 0 ذويذرم و 7 روسدرسفو © دوبومو

 (8م1. 30ه دوددرم : 61. 721721 316. 13). 7) 112 ل (ءعك تمنع ة6)



 انف 7 را عار اا

 ل ا 1 1 :
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 م86

 هسفن هل لذب راونشخا باكا نما الخر' نأ رتكذقك ةبعرا هذا

 ىلا نسحاو زوريف فيرط ىلع-ىنقلاو ىلجرو ىدي عطقا هل لقو

 كلذ لعفف زوريفل لايتحالا ركذ اميف كلذب كيري ىلايعو ىذلو

 ركنا هب رم املف زوريف قيرط ىلع هاقلاو لجرلا كلذب راونشخا
 علاق هنال هب كلذ لعف راونشخا نا هبخاف هرما "نع هلأسو "هلاك |

 ماو ههجرو زوريف هل قرف ©سرفلا دونجو * زوريغب كل ماوق ال هل

 هّلدي هنا معز اميف هل ةدنم صصنلا هجو ىلع هيلعاف هعم هلمك |

 هنم ةلطايهلا كلم ىلا لخدي رث رصتخم قيرط ىلع هباكتكاو 1

 ىذلا فيرطلا يف ميقلاب كخاو هنم كلذب زوريف رئتاغف دحا ا

 ,هامّلكف ةزاغم كعب ةزافم هب عطقب لزي ملف عطقالا هل « يكذ '

 ىنح ةزافملا عطق نمو ءاملا نم اوبرق دق عانإ جيلعا اشطع اوكش

 الو مّدقت ىلع هيف نوردقي ال هنا ملع اعضوم هب غلب اذا

 كانرّذح انك ىق زوريفل زوريف باحضصا لاقف هما هل نيب رخآت'

 امدق ىضملا نم كب الف نآلا اماف رذحت ملخ كلملا اهيا اذه

 ,, شطعلا لتقو عفرجول اوضف اهلك تالامل ىلع ميقلا قاون ىتح
 ىلع يلع اونرشا املك جودع ىلا هعم اج مع زوريف راضو مرتك

 عليبس ىلخ نا ىلع حلصلا ىلا راوئشخا اوعذ اهيف' م ىلا لال

 راويسحا ردات عام ءأ ؟0ءولع5 1مععاتتاو, 5ع0 م12عاعن عج 133 10 عأانن

 راوتنشخا نأ ةهدمع» طقطعأ (اذ( عتق ر ةلومم تدع 6عم 015ةصعأد)
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 !مدعدص عدمت 1طن 0100385ع (5م1. 3و راوسسخا)». ظله 7عو11165©عا3-

2 206 : 
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 201010, ا ا رك.
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 مخي

 ملأ

 قلق ناو ةرضس الو .ةيئان الو ةيرج الو يلع جارح الا ينإ

 نانا - ناعأ "مث خبيقيو عتوقب اهيف 00 ها سفن عكلم

 ماعط وأ ىره وأ ةرومطم عهنم هل ناك نم لك جارخا ىف جيلا

 راتثتسالا كيتو هيف 7 سانلا توقي امم «هريغ 1

 ىف ةعضلاو فرشلا لهاو رقفلاو ىنغلا لما لاح نوكي

 0003 نام ايسنا نأ معلن نأ "هجا, 2 ةيخاوإ |ددحاو 2

 هيف توج ىللا عضوملا وأ ةيرقلا لحأ وا* ةنيدملا لحما بقاع

 ةتيعر زوريف ساسف لاكنلا كشا هب لكنو ءايج ّيئسنالا كلذ

 الخ ام ايوج نم دحا بطعي م ةسايس ةعاجناو ةبزللا كلت ىف

 « مظعتف 02هيدب دي ةرخ ريشدرا ةروك قاتسر نم ادحاو الجر

 لهتنا دناو زوريغو ةرخ ريشدرا لها عيمجو سوفلا ءامظع كلذ

 ' دام جيلع دتيعغ لاوناور هتيعرلو مل همجر تشن ىف هجر ىلا

 نتحلضو هيلع نوكت تناك ام ىلع  هابملا ةرثنك 2 هدالي تداعو

 زورهف مار ر/ اهامنو ةنيدم ىرلاب تينبق رمأ زوري ناؤرراخاشألا

 زوريف نور اهامسو ةنيدم لوص بابو ني نيبسبب اميفو

 تيبح املو زوريف ى مايه اهامسو ةتيدم ناجكبرذا ةيحانبو

 غرفو مهفقو هثادعا ىف نختاو كلملا هل فئونساو زوريف دالب

 اديرم ناسارخخ وح هدونجع راس ثلتلا ندملا هذه ءانب نم

 لتشا ”ربخ راونشخ ١ غلب املف ةلطايهلا كلم /راونشخا 7

 <©) 1' كلذ ريغ. "2) آل غبي اف 08 خيملعأو. 2) ©1222 1 010

 | لفل 6م ععدت همن 16 4) © 6غ هبوب 1116611201. )ل مظعفر 1

 . مظعيف. هنزل لك هدضطع 5: ىي) لب عننا مارهس 2 7) ؟ةتتع ةهتاتطنت

 ع( ءمرماتست ملأاتتت 12 000. : راويسح , اويسحأ تعا. (ن0جقأذصأ 1116و



 بن
 ملأ

 ملف ةسايسلا نسحا عساسو ةيابإل ىع فكو لاومالا تويب

 ىلا راسو هد -- لإ * اعءايض لحا نينسل بسلا كلث ىف 3”

 هاوعز اميف اوناكو هيخا ىلع هايا م كلم 0 ْق 2 نك

 2- ميديا 0 دالبلا كرت لكتسي 000 6 ميك لع ا

 لحما نم لجر يلا راس ىتح ناسارخ ةماع ىلع اوبلغو كلاب

 جوخ اميظع هيف ناكو زاريش لسا نم ارخوس هل لاقي سراف أ

]55 6 21111117 0 

 نيرشعو اعيس كلمو ىبسلاو ءارتسالا نم زوورهف ركسع ىف امم

 ادودحت اكلم 0 :راك رابخالا 0 نم 0 ريغ - «««خنس

 15 عبس هكلم 83 تطخحق داليلا 7 0 لحما ىلعو ءبلع 1

 راجشالا /تلحقو نويعلاو ىنقلاو راهنالا تراغف ةيلاونم نينا

 هدالب نم + لبو 0 ف 07 عورؤلا ةماع تيجاهو ١

 هدالب ا معو ةلجد ءاه :لقو لوول يفق نأ ردقت ال تت

 ٠ ٍقملعي هتيعر عيبج ىلا بتكف دثادشلاو بيلو ةعاجلاو تابزللا

 م ةم0. © هك آب كلذ. ١ 3) وهف. 15. .:ن 1ع نأ. 2 ل
 هز 0 1 لا
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 اهكلم ربخاو ةلطايهلا دالبب فو هنم زوريف برهف دكرجدني هيبا

 ملأ“

 هدم نا هلأسو هنم كلملاب ىلوأ هناو هيخا رمره ةصقو هنصقب

 ةلطابهلا كلم ىناذ هيبا كلم ىلع ىبيناكإوو رمره جب لئاقب شيجإ

 ميلظ كلم رمره نأ ربخا ىتح كلذ ىم لاس ام ىلا هبيج نأ

 جلصي هلو هللا هاسضوب ل «روسشل نك ةلطابملا كلم لاقف رصاج 5

 وثالل كىلملا كلم ىف فرتحكايو. فصتني نأ عاطتسي الو هلها ليع

 سشيبجإ ناغلاطلا ءبلا عضد نأ لعد زورمث لكماث ملظلاو روجاب لأ

 ىلع بلغو هعمج تتنشو هلتقف < هاخا رمره* لئاقو 2 »هب لبقان

 ىذلا جارخل 8 مارهب نب درجدنب 312 اوقاتلا موولأ ناكو “ كلل

 ال0 ىاةزارب نب ئسرن رهم هيلا هجوف هيبا ىلا هنولمكب اوناك 0

 ناآكو هتدارا هل غلبف اهيلع" هيلا ههجو مارهب ناك ىتلا ةّدعلا

 ىو © خضعب لوق ىف* رهشا ةعبراو ةنس ةرشع ىلامث درجدني كلم

 كلم م

 زوري ٍ
 نم رفن ةثلقو هاخا لثق نأ كعب روسج مارهب نسب درجدزي نبا

 نم زورمف ك2 لاق ني هوي عءاتتلحو هنبيب لهأ

 كتيد اهمءاو ةدحاو امهما تنناكو ا وسقو درجدوي نب زمرف

 5230 زوربف رفظن كلما نم اهيلي ام ريك ندادئاب تسناكو 0

 سانلا طخحقو 0 ناكو ةريبسلا نديحو لدعلا رهظاو هسبحت

 نإ 2010: 1طام: +87) 1 مهببف» ©) '1 رمره ناحل نز



 هدأ

 ىف نارينلا تويبو تاغابلاو ىرغلا هذه ليش © مو ةورسس فشلا

 رما نم هغارف دعب مارهب نا ركذو هفالح ىسحا ىلع ىاب مويلا

 ورث اقلخ ٍهنم ىسو ةميظع ةلتقم عهنم لتقف هب عقواذ نميلا

 اوفلتخاو نيفصو كق ام هكالم رما ئه ناك رق "فيكم ا ذا فرصنا

 ةرشعو ةنس ةرشع ىلامث هكلم ناك عجضعب لاقف هكلم ةذِم ىف

 ةنس نيرشعو انلث هكلم ناك نورسخآ لاقو اممب نيبرشعو رهشأ

 © اممي ىيرشعو رهشأ ةرشعو

 10 هدعب نم كلملإب ماق مث

 درج ظ
 ءامظعلا هيلع لخد هسأر ىلع يانلا كقع املف روج مارهب نأ

 ركذو انسح ادر هيلع ترف كلملاب هوونهو هل اوعدف فارشالاو

 هيلعاو اهل ناك هسولج لوطو ةيعرلا ىلا هنم ناك امو هيقانمو هيأ

 15 الف هبيبأ نم هنودهعي اونك ىذلا لتتم هنم اوحقف نا هناا

 خحكلصم 3 نوسكسن انما هضاولت ناف هو كمن ناس نأ ل ىغبتس

 لضفا عل تسمو ةريسلا + ىسحاب ضيف رئاس هناو هيبا بحاضا

 كيلا انسح هدونجو هنيعرب انوور هودعل اعماق لزي مو ننسلا

 0 ناتسجس ىلع اكلم ناكو رمره انهدحال لاقي نانتبا هل نأكل

 كاله دعب نم كلملا ىلع رمره بلغف زوريف هل لاقي رخآلاا

 2) ]له رثا ير © رت لوسن) 5) 4120 0اا 1

 نسحأ. ٍ
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 نم ناك نأ لبقو ءاسورلا سبر وأ ءارزولا ركزو ةةيبرعلاب هريسفنو

 ورهشدرأ اظروبك نم 3 نيرابتشتد قاناسر نم © ناوربأ اهل لاقي 6
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 كنذ لايصت :.ل روب دانس اظروسك نم ةيج 0 م | حتما قدي او --

 مال

 اميذ اأن و ران كلبي اهبف نْخّتأو ةعيشر يكل 0 ىبراستشدو

 نايسوترهم اهل لاقي ةياغلا هذه لأ ىقوت هرانو مويلا" ىلا ركُذ

 اهنم ةللدأو از ١ لعجو يرش ع عجرأ © نأو اورد نم برقناب نحو

 4 ناياذخ 0 ارم زاوف داك تيمنا فا نم دنا "لعش ران تيب

 لاو راثلل ميظعتلا هجو ىلع + قديس / ىلا « ىلبقا كلذ ريسفتو

 'اولسو ا ادراك رسخألاو © ناذادتوارو هامسو 2 نادتوارزل رخآلا

 اذه ىفا قختاو نافستشجام هامسو سنشجامل رخخآلاو 7 ناذاذراك 0

 فل رسشع ىنثا اهنم غاب لك ىف لعج تاغاب ثلث ةيحانلا

 رشع ىنتأ غاب ىفو نوتفيز لصأ فلا رشع ىنقا غاب ىفو ةذلخا

 ه«) 0000. ع1 ةذعر 761 نأو ريبأ د 7عأ 5.2. 6) 1311© 00

 ص ءمل4ك., 5ءعل عقم. 280هدؤعتتمتع 10عم 3200101 ور ن0 ةصأع

 (آ1) ندرامنسو 7] 1 ىيزابتنسر 7ع1 (0) زيرابتشد [ةعاالاتك هدحلأأ

 72041116 011212 در 01100 126غ 5م. 6. 2) 12 ©( ذره. 20

 لط نان0 طمع 7ععءعاع 5ع 2631عأر 21361015515 5 ١ذمع نأ كلذو

 هيابأ لونم ن 2 0-2 م1:ععااتتت 112 آب 2 اهيف. 2'2) '1' رارق

 رادذح 0 آب نادادح روارد راوصو 6 ناباذخ زووسعت (5م1. 36

 نابلدج نوأ نم راوغ). 011001 عم 521م51, 1012 213126 11

 100 َن 1710عاات1 عووو عاعم ل زا ل16 1 (عأ هرتز 20

 '06[ ]ل ليبقأ. - /) 0000. ةزصع# هدم. ى) (1غهب 5م1. 36) و ورآم 1

 ىديس. 7) ] داك وأرول» 1 رادنتوارول, © ىاباد-نواردلو
 (515. 30 ناد ناورزسلا» 2) 1 ناذادتوازروو © ناسكتوارذو

 نأكدوأدرد (882: 0 ناذادئاوررا» 2( 6 نآاراد ناكل (ةذعزر ل

 (5م1. و ادرادل) 2) ةهزع 1', آس (© 5م. 30), © ناراداراك (4

 ؟عزلاتتت مانتغ0). 772) 1[ععأغ 012. 501.



 ملأ

 نب 5 9 ىسب « هوربانسيس 6-0 8 نافسيبس نب « ذابهريخ

 :كارآ ةدوجو هبدأ ىنسك سراف كولم عيبمج دنع ايظعم ىسر رهم

 ردقلا ىف هوبرق لق كلذ عم دالوا هل ناكو هيلا ةماعلا نوكسو

 ةٍههنم نأو هتبترع نوقحلي «اوداك ام لاعالا نم كولملل اولجعو

 دكصق ىسرت ردهم ناك < ذادنوارز 2دجحأا اوزرب اوناكا ىف  ةثل

 مارهب هريص ىتح اميظع آرما كلذ نم ك كردان هقفلاو ىيدلل هب

 ناكو ذبوم ناذبوم ةبترع ةهيبش ةبترم ذبرعم ناذيع روج

 مارهب مايأ جاوشل ناويد ايلوتام لوب مو 7 سنشجام رخآلل لاقي

 ؛0 ناكو ثنالسناشو ىاتسار ةيسرافلاب هتبترم مسا ناكو روج

 ةيسرافلاب هتبترم مساو مظعالا نسيثلا قيضلفم / درك دمع ثلاثلا

 ةبنرم 0 ذيهَبصالا ةخبترم قوف خبتنرم هذهو 2 راس نارطسا

 ها 6

 راذمرفجروب ةخيسراغلاب هتاينر ع ىسون وسهم مسأ ناكو / ذبجرأالا

 20 ذانهروح و 1 ذاسن_هرهوج (5م1: 30 دابر بححرد)

 6) 1. دافسنس, '1' نافيسيس, © كافيستيس, (501. 30 راقسيس). 0

 ةءعركاتوسم؛ < 2) 155171 لن كر "و ها فسيبس ر (51. 30 "و مدبب سس)

 120161551121112. 4) 0 اوناكو (585. 6 خقحالد ناك اهذوار

 ء[0 ل تأةكؤأ اند ( 2 تزطتو )25 ( ردك م6 نادنورز) 1[ ععالاتك 710عأاتل
 0 درر 3 درر

 85 ذاك ناورز. ركز طتصعأت ؟هتاقضا. مى) 1' رالستاسو ىلرتسأر

 (ن20و3ع س ءعمعوود 2013. 01512 عأام), © 2-1 لو ىار تم.سأر :

 1 ندالسياسو ى ارسسدأ 51 30 السبات رتسار) 17 6 وأ

 رال ستانفورد 1145110 ده147- )  (5ر 36 ادراك)» 7
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 هل ىمضو كلذ نع مارهب هاهنف كلذ ىلا هتباجاب مارهب بحاص

 اوقتلا املف هل !ًدعتسم مارهب يسخو هلوق ىلا نكسف هما ةيافك

 برضي لعجت ميلع لج رت ىرهظ اوسرحا كنهلا ةرواسال لآق
 0 لآ ظسو برشيو عفى ةتيرض ىهتنتف مسأر ىلع .لجيلا

 سرافلا ليتكو فيسلاب ه"رقشم ل.لقيف  ليفلا انو نينتاب هعطقيف 5

 افاد ل ةلاجر ا ىمولا نونسك ال ميق دنهلاو هجرس نع

 هنم اونياع ايلف هيف سلا ذفنا جدحا ىمر اذا مارهب ناكو هل

 مارهب بحاص منغو ءىث ىلع نوواي ال نيمزهنم أوسأو اونياع ام

 ٌناكف مارهب دعمو ارورسم اروبح فرصنأو هودع ركسع ىف ناك ام

 ا ناركمو لبيكلا هلك هتنبا هحكنا نأ هاّيا هتاناكم قام

 ىلع هل كهشاو اباتك كلذب هل بتكو كنسلا ضرا نم  اهيلي

 لجو مجحكلا ضرأ ىلا تيمض ىتح دالبلا كلتب رماو ادوهش هسفن

 سو وكم ىزغأ هنا رث ارورسم مارهب فرصنأو مارهب ىلا اهجارخ

 اردت نا .نمأو لئاقم فلا :نيعبرا ىف مورلا كالب ةرارب نبأ

 )00 035 ىكي از .«انما اهريعو# ةواتالا قمل قف ةطانيو اهبيطع

 'لطرطسقلا لخدو ةّدغلا كلث ىف 2 هجونف ىبسرت رهم لكم

 انآرا ىذلا ٌلكب فرصناو مورلا ميظع هنداهو < اروهشم اماقم ماقو
 وِ

 0 ليقف هيسأ 2 امدرو امركم ىسوف 4 رهمل لزب مو مارب

 نىسب 0 نب ةزأوب نسب ىسرن رهم وهو يسر رهم ليف ايد

 00 111 1 (615521.36)ر: ل ءا اق. 2) 516 ( (68 ترش 306:

 )0 | قو ]ب خهجوف. 2) 5من 30 انوهشم. 42) 516 1 (66 5م
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 مكب

 ناوا ىلإ هيلع هفلخ اميف هيلا مّدقتلا كارا امب هيلا مذقتو

 اركنتم دنهلا ضرأ لخد ىتح هتكلم نم صخش هناو هفارصنا

 هرمأ نم ءىش نع اهلها نم دحا هلسي ال انيح اهب ثكف

 هقلخ لامكو هلامجو عابسلا هلتقو «دتيسورف نم نوري ام ريغ

 5 نم ةيحان ىف ما هغلب ىنح كتذك لبي ملف هنم نوبجتي ام

 نا ممضعب لأسف اريثك اسان لتقو لبسلا عطق دق اليف غضرا

 دعم لسراو هب اعذف كلملا ىلا هرما ىهتناو هلتقيل هيلع هلدي

 ةمجالا ىلا ٍلوسرلاو مارهب ىهتنا املف هبخ هيلا فرصني الوسر

 مارهب 0 عنص ىلأ * ورظنبيل ةيجش ىلأ يوسرأا اقر ليغلا اهيف ىتلا

 ىلع ليفلا اهل انج ةبذدج هءبذتجاف هرفشع هذخاف هيلع بتوو

 هلجو هسأر رفجاف مهسفن نم ىكمأ ىتح هنعي لزب ملف هينبكر

 ؛ةاملف هيلا رظني كلملا ليسرو فيرطلا ىلا هجرخا ىنح ةرهظ ىلع

 هنءرجو هتدلش نم بجتف كلملا ىلع هربخ صنقا لوسرلا فرصنا

 نم لسجر انأ مارهب مل لاقف هرمأ همهفتساو اميظع ءةابح هدابدو

 هنم تبرهف ءىت ىف ىلع طخس سراف كلم ناكو سروفلا ءامظع

 هيلأ راسو هكلم هعزن دق ودع كلملا كلذل ناكو كراوج ىلا

 هم ناك امل دنم .مارهب بحاص كلملا لجو لمان ةيبطع 2001

 مهو هيلا ٍيارخل لجو هل عوضتل ىلع هداراو هئتوق نم فرعي

 2 1 هلاسو رد 87( 1 عينص هل 86 عذصي امم.



 مث

 نم نافاحن ليلكا ىف ناك ام د ران تيب لح هناو ناجبرذ]

 ةيلحو رهوجو رحب اصصفم ناقاخل ناك افيسو «رهومملو تيقاويلا

 ثلقل ٍيارخَل سانلا نع عفرو 00 ةأرما .نوتاخ همدخاو ةريتك

 ءارقفلا ىف ملسسقو ههجو ىف رصنلا نم ىقل ام ىلع اركش 8 نينس

 فلا نيرشع باسحالا ىوذو تاتويبلا ىفو اميظع الام نيكاسملاو 5

 ١ ف كي ابنك قانآلا ىلإ :نالخاوبخ :تسعنكو غرد. عدلا

 لكوتو هيظعو هللا لحم هناو هدالب ناقاخ دوروب هيلع كو ربخل

 سراف؛ ةتامتلتو . تاتويبلا لها :ىئم طظعر ةعبس ى هوم راسو ةيلع

 لفن ىنح فبقلا لبجو ناجبرذآ فيوط .ىلع هتطبار ةبخأ ىم

 هل ركذو ءالب نسحا هللا هالباف اهزوافمو مزراوخ قئرارسب ىقكسعزو

 دقو اغيلب اباتك كلذ ىف هباتك ناكو جارك 7 نع عضو ام

 ارحل لما نع عفري نأ رما كلاما هيلا ىضفا نيح مارهب ناك

 فلا نوعبس كلذ نأ َملَعَأف جارخل نم يلع تيقب ىتلا اياقبلا
 ؛اهيف ىلو ىتلا ةنسلا ياوخ ثلث كرثبو اهكرتج رماف 2,د فلا

 ناتاخ هانغم .ىم < نيمسيل ىلا فرصا . امل زودت ماها مرا ليقو 5

 رهم رزوتساو يلب هلوناو ناسارخ هاخا سل كلوا وللا

 ا اديام هسذا هملعاو راذمرفجرزب هلعجو هصخو 4 ةزأوب ف ىبسرن

 ةكلم ضعي ةزايخح فطلتلاو اهرابخا فرعيل كنهلا كالب ىلا

 هتكلم لسعا نع ةنوويم ضعب كلذب فقخل هتكلم ىلا اهلها

 0001 فاوكو. )2  200:1 هيلاوتم . 2 1 نويسيطو 1“

 نيتسيطر 6 روس مط 0) 1 كراوس 77ع] كر أرسل لمح م1211
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 مارهبل اورقا ىتنح ٍهنخضتاو جلتاقف هلاتقب هرماو غنم رهنلا

 اعجار ناجيرذآ ىلا «فرصنأ مارهب ناو ةيزلل ءاداو, ةيدوبعلاب
 توي ىم ناتاخ ليلكا ىف ناك امب ماو دناوسلا نم هتلحم ىلإ

 ةدهدنج ىلإ بتك مث اهب ةكلمملا راد م لزنف 5 نيوبسيط ةنيدم

 ءاخأ 0 رث هدنج ومهأو هرصأ ىم ناك امو ناقاخ هلئقب هلاَمعإ

 اهب هيلا مكقتو ْخحَلَب لزنيو اهيلا ريسي نا هرماو ناسارخ ىسوت

 :تكرف اهب نّيصلل هام ىلا مكلم ىخا قاراساكييت نإ 8

 بج ىف مطتراذ هبلط. ىف نعماو ريع ىلع كشف ىكيصلل موي كال

 ؛ تماقاو ةميظع لاوماب بلل كلذ ىلا تراسف هتدلاو غلبف ىرغق

 دنم ةهجرخإ ئم 2 ىلع لاومالا :كلتخ قافناب ترمأو هلم بيرق

 امك] كلذ نم اوعيج ىتخ ةمحو اريثك انيط ٌبِمل .ىم اولقنف

 ىلا فرصنا امل مارهب نأ ركذو مارهب ةتج ىلع اوردقي مثو اماظع

 عّتح ةيلاوتم امايا هتكلم لحأ بطخ كلا ءهوزغ نم هنكلم

 دذ يلع ةعسوتلا هتين نا قملعاو ةعاطلا موزل ىلع هتبطخ ىف

 هتظلغ نم جلا ةماقتسالا نع ًاولاز نأ هناو هيلا ريخأ لاصيأو

 نيبللاب مجرما ختفا ناك دابا: ناو هيبا نم لان ناك امم رثكأ

 راشبألا برضو ةظلغلا ىلا كلذ هراصاف كوليلل ديبعلاو ليغ

 520 فقيرط ىلع ناك كلذ ةوزخ نم مارهب فارصنأ 8 ءامدلا ككفسو

 ٠ كنه رجل هكا )2
109 



 مك

 هتلطبار نم لجر ةئامتلثو تاتويبلا لهأو ءامظعلا نم طع, ةعبس

 ا لع ىسرَ سول ذلاةاهخإ يعل حش ارا هدو !نبأب وذ

 بره كلذ نا ىف فلختسا ام ىلع هاخا هفالخاساو راس نميف

 راوقالاو ناقاخخ ىلا كفو فذافنا ىف اورماوتو هكلمل مالساو هودع نمو

 م نأ جتلتاقم ةمالطصأو مدالب ةحابتسال هنم ةفاحم جركل هل

 نم سيفلا هيلع عمجا ىذلا ناتاخ غلبف كلذب هل اونعذي م

 مارهب ىلاف عروتلاب هدنج رمأو جختبحا نماف هل عوضخلو دايقنالا

 ةهمهزعو ناقاخ رسماب يخاف ناقتاخ رسبخإ ندب دهجو ناك نيع

 ناتاخ لتقو هتيبف دعم اوناك نيذلا ةّذعلا ىف مارهب هيلا راسف وو

 نم لثقلا نم مسلس نم مزهنأو هدنج 3 لتقلا ىشفاو هلبب

 ىف مارهب نعماو هلاقتاو قيرارذو عركسع اوفآخو جفانكا هوكنمو

 ن5 ةتدلكبا نتح" تلغو  ليلكاو ناقاخ جانب مايجب 6 رفظو نيبلاس

 دابح انابزررسم اهنم © هيلع بلغ ام ىلع* < لعتساو كرنلا دالب رو

 بلغ امل ةمخاتملا كالبلا لسا نم سانا هاتاو ةضف ىم اريرس

 نأ هولأسو ةعاطلاب هل نيعخاب نيعضاخ كيتلا دالب نم هيلع

 رسمأو اح عل ىف ةودعتي دف عنيبو هنيب ام لح خملعي

 ترجدزي نبا كلملا زوريف اهب رمأ ىتلا ةرانملا كو ةرانم تينبف

 ءارو ام ىلآ هداوق نم ادثأق مارهب هجوو كرتلا دالب ىلا تملقف د

 ه) 1 ككشي. 25) 1 رفطظف, آر هظو. 2 1' فلخاتساو.
 ا طه (0,1 تلغ ام لعر 1 هيلغ بلغ ىف: ام
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 يف هتءاسال دّيغتلا ىف مارهب ملكي نا «ولأسو مويلا كلذ دعب

 نم الأس امدف مارهب رذنملا مّلكف ٍهنع زواجتلاو حفصلاو كمأ

 اميف مارهب هفعسان هسفن ىف يلع ليتحا ناك ام هبجوتساو كلذ

 رماو ةنس نيرشع نبأ وهو كلم مارهب ناو «#لامآ طسبو لأيس

 ةدعب سانا سلجو ةعدو ةحار هنيعر مزال نأ كلذ هموي نم

 ىنقتب مرمأيو هسفن نم يخل مدعي ةيلاوتم مايا ةعبس كلذ
 "ام ىلع ةوهّلل ارثكوم كلم ثيح مارهب لوي ل رث هتءاطو هللأ

 هلوح نم عمطو كلذ ىلع هايا هتيعر ةمالم ترثك ىتح هاوس

 نم < لوا ناكو هكلم ىلع ةبلغلاو هدالب ةحابتسا ىف كولملا نم

 ىف هارغ هناف كرتلا كلم ناقاخ هيلع هل 4ةرتاكملا ىلا فبس

 ناقاخ لابقأ سرفلا غلبف كرتلا نم لجر فلا نيسيخو نينثثم ١

 نم هيلع لخدو ملاهو كلذ عيطاعتف هدالب ىلا ميظع عمج ىف

 هنا هل اولاقف ةماعلل رظن مدنعو ليصا ىأر هل سانا عئايطع

 امع كلغش دق ام ودعلا اذه ةقئاب نم كلملا اهيا كفرا لق

 نزعوتم ايقحلي ماليك عدل ايقاققتكلقلاو ملل" ىد عال

 يرق: #انبو هللا نأ مارهب هل لاقت راو 2ةّبسم هيف" كيرلي رمأأ
 ديصلاو. ذّللتلاو وهللا ىلع ةرباثتم الا تدوي' رو هوايلوا ىو

 هجوتيو اهرن تايب ىف كسنيل ناجيبرذآ ىلا راسف رهجت هناوا

 ىف هريسم ىف وهليو اهماجآ ىف ىيصلا بلطيو ةينيمرا ىلآ اهنم

 ©) آب هكيلاسفم 4) آب © © بهللا. 2 9صبام 2) 1 هك 0

 ةرباكملا. 2136 يا نظل. 6 دادس "117 ديبسمم و

 0 ءئسمر 1 دنس 1 كرا تاك
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 جاتا وحك هجونو أزرج لو هنوقو © هشاحبب تناك * هنقنل هلوق

 " سرفلا نم كحا ىأر نع ال كنم عوطت وه امنأ هيلع سمدقا

 ' أر املخ حيدسالا ودح عسا رق ديف مكيلع رزو الو كرب

 كبونذب ب لقو هب فنه امهئاقل ىف 4هذدج ذبوم ناذبوم

 امي مارهب حابف امدقم ةلاحن ال تانك نأ مدقأ ربك . اهتم. "تجتاز

 ايلخ اهدحا هيلا ركيف نيدسالا وحن ىشم رث هبونذ ىم فلس

 ش هيذخفي دكسالا ىنج رصعو هرهظ العف خبتو بتو مارهب ئىم اند

 رت لج ناك ىنذلا زوجنلاب هسأر ىلع برضي لعجو هنخاتا ارصغ 0

 ةيدي ىتلكب امهك رعو هينذا ىلع ْضبقف هيلع رخآلا نمتالا كس

 كلذ ناكو هل ناك ىذلا زرجنلاب ءامهسأر ىلع* امهيلك ايهلتق مث

 لوانتف لفشل كحلذ ضخ نمو ىرسك ع ىو / ةعينص نه

 هب فته نم لوا ىرسك .ناكف ةنيزلاو جاتلا كلذ دعب < مارهب 5

 هقزرو نوعببطم هل نروعماس هلودح نم ىخلا مارهب هللا كرمع لاقو

 لق اولاقو رضا ى عبيمج هب فته رق خعيسلا ضرالا ميلاقأ كلم

 رذنملا اوقل ءارزولاو تايالولا باكصاو تاتويبلا لهاو ءامظعلا ناو هل

0 

 )ا ل ةسشطن 3 تناك. 1 ههانتسسص هقطبب. .؛ 2) 1 لاق. ء) 0.1

 2 كوجحو ا[: 6-2010 هسأر ىلعز 10116 15عام ل0

 برضي 761 ابيض. ر/ك) 1 مهعنص. م) 1 عمشلا



 متأأ

 فرص ىلع انممت .نا انأ عم مارهب ل5 در ىلع ردقن انسل انآ

 ٌليتسا نم ةرثلآ انكاله كلذ ىف نوكي نأ فيختن هنع كلملا

 هعدي مث امم انيلع ضرع امب هنكمن انللو برعلا نم شاجتساو

 هب فصو ام ىلع نكي ناف هتعبجو هشطبو هنوقب ةقث الآ هيلا
 ةدل ةعاطلاو عمسلاو هيلا كلملا ميلست الآ ىأ,ر انل سيلف هسفن

 هتلئاغو هرشلو ءارب 2 هتكله ىم ىنحكنف ةرجخمو افعض كلهي نأو

 اذهب ملكت نا دعب مارهب داعف ىأرلا اذه ىلع اوقرفتو نونمآ

 ناك. ىم., ةرصحو» ليمالاب ديح ناك ئلخلا هسضحبكا نسالجو ل

 نا اماو سما تسملكت اميف ىنيبيجحت نا امأ هل لاقف هذاك

 ؛0انرتخا كقف ىح امأ موقلا لاقف ةعاطلاب ىل 5 نيعخاب اوتكست

 انيضر ىق انللو بحت ام الا هنم رن رثو ىرسك كلملا ريبدتل ا

 نيدسا نيبب تركذ امك ةنيؤلاو انتلا عضوي نا كلذ عم

 هل انملس امهنيب ىم اهلوانت امكيف ىرسكو تدنا امهناعزانتتو

 ذبوم ناذببم ةنيزلاو يجاتلاب قاف هتلاقمب مارهب ىضرف كلملا |

 ؛ةايهعضوف كلي كلم لك سأر ىلع يتلا دقعب ناك لكوملا
 نيعوجم نييراض ىيدساب ذّبهبصا ماطسب ءاجو < ةيحا .ىف*

 هيف عضو ىذلا عضوا 5 ىنع اههدحا فشقوف نيلبشم

 ىرسلل مارهب لق مث ايهقاثو ىخراو هثاذك رخآلاو ةنيولاو جانا

 اهيلوانتبو ءدبلاب ىلا تسنا ىرسك لاقف ةنيزلاو جانا كنود

 © مارهب هركي ملف بصتغم هيف اناو ةثاروب كلملا بلاطت كال ىنم

 ه) 13 '1', (0 هتكلهم, آم هكلق». 65) آ. نيعضاخ. .<) 023. ]مو

 6 هر 2:



 ملأ

 كلملا ىتنيدم ىلا هنم ةدجنلاو سأبلا ©« ىوذو برعلا ناسف نم

 نم ةربنم ىلع مارهب سلجو سانلا عمجت مما اهدرو اذا ىتح

 سيفلا ءامظع ملكتو هنيه نع رذنملا سلجو ءرهوجع لذكم بهذ

 مارهب ىا ديجدوي ةظاظف جمالكب رذنملل اوشرفو تاتويبلا لسعاو

 لتقلا رتكأو ضرالا هيأر ءوسب برخا هنأو هتريس ءوسو تناك 5

 أروماو اهكلج © ناك ىتلا دالبلا ىف سانلا لتق دق ىتح ابلظ

 كلملا فرص ىلع اوقثاوتو اودقاعت امنأ هنأ اوركذو ةعيظف كلذ ريغ

 كلكاب رمأ ىف عربج الل نا رذنملا اولأسو كلذل درجدوي ىلو نع

 ثنا < مارهبل لقو كلذ نم اوتب ام رذنملا جوف هنوهركي ام ىلع

 وشعم مكبذكا تسل ىنا مارهب لاقف 4 ىتنم ميقلا ةباجاب ىلوأ 0

 ىدنع رقتسا امل دجدزي هيلا متبسن امم ءىش ىف نييلكتملا

 ر/ هقيرطل ا هيده ءوسل هيلع ابراز تنك كقلو كلذ نم

 ام لك ملصاف كلم لب ىلع ني نأ هللا لسا لزأ رثو هنيدو
 هذهب ملل فا رثو ةنس ىكلمل شتا ناف عادص ام بأراو ؟دسفا

 تدهش أ قدقو اعئاط كلما ىم تأربت مهلا يودع علا رومالا 5

 ايكح اهيف ونه كيلو فيوم ناذبرمو هتكئالمو هللا ىلع كلذب

 ىاضر نم مكيلعا ام ىلع تنيب ىذلا عم انأو مكنيبو ىنيب

 نييبراض ىيدسأ نيب ىم ةنيزلاو ياتلا لوانت نم: مككيلمتي

 دعو امو هذه مارهب ةلاقم ميقلا عمس املف كلما وهف نيلبشم

 مانيب اميف أولقو علما نتالطسبناو كلذب اورشينسأ هسفن ىم 0

 )| 11 ريوس 20043 كواؤءا 21: (64) رهوجاب. ١ 4) 0مم 15
 اال هل. 72) 1 ةتقيرطل.. ج) آس دسف.
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 ام ىلع راغاو هلثاق هلانقل حا كرحت ناف امهيلأ هعئالط لاسرا

 لانق مظعتساو .امهيلا هعئالط هجوو نيتنيدملا نم ابيرق لزسن

 ©« ىلاوج اودفو' تاتويبلا لحاو ءابظعلا نم بابلاب نم ناو سوفلا

 5 ناعنلا رمأ هنوملغي هيلا اوبتكو رذنملا ىلا درجدزي لئاس بحاص .

 لاق هيلا 5 بنتك ىذلا باتلتا ارقو رذنملا ىلع .ىاوج تروءاملق |

 ىناوج لخدف هيلا هلصوي نم هعم هجوو مارهب كلملا فلا هل

 هيلكف .هثاور نم هغار امل نوجحسلا كرش اهنأ هنا مارهب فرعف

 ؛ لسرأو رخكنملا ىلا هذرو كعولا ىسحا هسفن نم هدعوو مارهب

 تربلت دق ىناوجن رذنملا لاقق بتك ىذلا ىف بيج ,نأ هبلأ

 كلملا مكتيحان ىلا نراعنلا هجو امناو هب ىنتينا ىذلا باتللا

 ىلأوج»ع عمم املف مكابيأ هلوخحو هبا عم: هللا "ةكلم كتبك مأرهب

 هسفن كنع هتبيعو مارهب ءاور نم ىياع ام ركذتو رذنملا ' خلاقم

 تيأر نأ رس ىلتثو اباوج اربخت تسسل ىنأ رذنملل 6 لق يح

 تاتويبلا لعأو ءامظعلا نم اهب نم كيلا /عيتجف كولملا خل ىلا

 ءىش ىف كوفلاخ نسل عمنا لمجج ام هيف تأو كلذ ىف اورواشتو
 راسو ثعتسساو هيلا هلسرأ نم ىلا ىناوج رذنملا كرف هب ريشن اهم

 9 للجر فلا نيتلت ىف مارهبب ميديب هدنع نم ىنلأوج لوصف دعب

 ه) 0000. ماعتسوتتع قاوج 761 قاوح ”ءآ 5. 2. 65) 400. آد

 ديف. ) آه ناب ملعت ©4) © ءا 1 رواشن» هك آم لاهفت ل7



 هلأسذ مورلاو رصيقل ةذدهلاو حلصلا بلط ىف «سونايت هل لاقي

 هيلا لل, ا ببارضتالاب قادت: ىذالإ ف ةوجندوب + ليكي نأ : مارد

 هوبا كلهف نزلتلاو معنتلا ىلع ليقاف برعلا دالب ىلا فرصناف

 تاتويبلا لاو ءامظعلا نم سان كقاعتف بئاغ مارهبو درجدزي

 نإ * اولقو هتريس وسل درجدري ةيرذ نم !دحا اوكلع ال ناو

 00 لبا قو ماربب ريغ اللا .لشخك اذلو 3 فلج اه ديجدري

 بداي بذأتي و هلاح اهب فرعيو هبخ اهب < ىلبي طق ةيالو

 جهطأ نيب هشنل عاقلخ هقلخو برعلا بدا هبدا اهنأو مجتلا

 ىلا مارهب نع كلملا فيص ىلع ةماعلا ةملكو هتملك تعيتجاو

 01 لوهيتيا شو ىرسك هل لاقي كباب ىب ريشدرا ةرئع نم لجر م

 ىلا ىرسك ةكيلت نم ناك ىنذلاو درجدزي كاله ئهتناذ وكلم

 يلع. نم سانو هنبا ناعنلاو رخنملاب امحف برعلا ةيدابب وهو مارب

 150 هيصخ نودحجت مكبسحا ال ىلا هل لاقو برعلا

 هتظاظف عم مكيلع ناك هماعناو هناسحاب برعلا رشعم مكاتا ناك

 كيلو 59 ىعن نم هاتأ ىذلاب 0-0 سرفلا ىلع تناك هتّكشو و

 كنلوهي ال رذنملا لاقق كلذ 03 نم رواشت نع اوكلم نم سوفلا

 كفالآ 0 ةيهيجلو كنا أد هيك © ليكلل فطلا ىاح كلذ

 / نوبسيط ىلا هنبا عم « ٍغهجوو برعلا ناسف نم لجر
 هع

 ه) طاتصعأد ؟ةتلقطأ. ©ة080610ج+. 2 5) '1' درجدروي فلخب م.

 '0 مللي دك لينع ا ١ 2) 1 ةليحلا. )311 ع[-]ب مهوجوو.

 7 ( 3 نويسيطر ( نوسيطر آب نوسمط»



 را

 نم رم نللو عليخ ءارجا برعلا نمّشجحتا ال مارهبل لاقف دبكرم
 هل لاقف كسفنل طبتراو كاضر اهنم رتخاو كيلع ليخل ضرعي

 افرشو اددوس لاجرلا لضفا ىنلو ٍلوقلا تنسحا دفق مارهب

 فرعي اهماو ليس .لضفا الا نكرم: نوكي "نا ىعبني شيلا

 5م ىضرف ءارجا الب ةبرجك الو «ةيرجتلاب ضعب ىلع اهضعب لضف

 سرف رحبف نيخسف نم ليشكل تحرس ةبلخمل روض رذنلاو

 اهتيقب هدعب لبقا مث اقباس اعيمبج ليخل كلت رذنملل رقشا

 ,هرماك هيف كل هللا كرابي لاقو مارهب ىلا رقشالا كلذ هديب رذنملا '

 بكر مارهب ناو رذنملل ركشتو هب هرورس مظعو هضبقب مارهب |

 رصيف كيصلا ىلا رذنملا هيلع هلج ىذلا رقشالا سرفلا ممي تأذا]

 ريع ىلع كش ىق دسأب وه !ناف اهرحن دصقو اهيلع ىمرف ةناعب |

 ةيمر مارهب هداميف هسرتفيو هيصقيل هيفب هرهظ لوانتف اهيف ناك

 5 ىتح هترسو ريعلا رهظو هنطب نم ةباشنلا تذفنف هرهظ يف

 اليبط كبف اهثلث نم بيرق ىلا اهيف تخاسف ضرالا ىلا تدضفا

 مارهب رماث تريغو مارهب سرحو برعلا نم سان دكهشمب كلذ ناكو

 نأ مث هسلاج ضعب ىف ريعلاو ىسالا رمأ ىف هنم ناك. ام روصف

 ناكو هيبا ىلا صخشف هيباب ماملالا ىلع هنا رذنملا ملعا مارهب

 هم ةمدخلل مارهب فختاف هل كلوب 1 ال هقلخ وسل درجدزي هوبأ

 رصيقت خا هيلع دفو درجدزي نا مث هانع كلذ نم مارهب ىقلف

 «) 1 ةيرجتلا ىف. 52) 7 رادب رادب 761 5. 2 6)

 ا
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 هبلط ىف طرفي امو هنفو ريغ ىف لاني هنقو ىف باطي امو هدتقو
23 

 نذإلا ىلا رئاص «كلئأو ' كولد نو“ م :ئشقاو لاشي الف تعفي

 ندير مثل هنال ماعلا ملاص كباطو كولملا هب فنك ام ىلواو هللا

 نيدولا نم قكعلأس ٠5 نع ىلع لجعف نووقي «دج .ىكر هلل

 نم كلما باب ىلا هذه م مارهب ةلاقم* عمم ةعاس رذنلا دجوف 5

 همم ةيسورفلاو ىمرلا ىملعمو سرسفلا ءاهقف نم طرب هاتأ

 ان ءامكح نم ءابيكح هل عيجو بدا ىوذ ةصخو خباشللا

 5 ياكإل تكف وو مارهب عمولاف برعلا نم نيكجكو مورسلأو

 رانك هلا ردو -ةديف ةدوتاث'ءانقو :لهملا كلف "نم تعط

 ملعتي قا 'لاعس-ام لك“ ملعتت .مارهب ديما مرتع ام هنوديفي 0

 عمتسا ام لك وو ثيدمل باصتاو ةيكلمل لها ىم « عامتساللو

 0 داعب ناد دعو ىقلاوا ميلكت رمزاب ملع املك كقثو

 هضحح نمو هيملعم قاثو هظفحو كيفا ام لك دافتسا كقو ةنس

 رح مارهسب باتاو خيلع هلضفي هل أاوفرتعأ ى مدح كدالا١ للعأ

 ةيسورفلاو ىمعرلا ىملعم رهأو هنع فارصنالاب عرمأو هبييلعمو رذنملا 5

 ماكحالاو هب بردتلا هل ىغبني ام لك ٍعنع ذخأيل هدنع ةماقالب

 7/برعلل ناعنلا نذاف اهباسنا ىلع ثانالاو روكا نم. ةليخ

 ليل رايتخا ىف مارهب ىأر نم ناك ىلا رذنما غلبو كلذب

 2) 1 070-5 2 >2 افم. 2 ) ل ه«هصخور 0

 ةدرص خور ( ةهيصخو (02 1011 ةيصخو): 'لات22- 1' بدالأ ىوذ.

 2) لب © © عامتتسالاو. ا ت11 6 برسعسلا.
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 نب رخّتملاب اعدق هتذاضحو هتيبرتل برعلا رايتخا ىف هل اكيف

 هابحو برعلا ىلع هكلمو «دمركاو دفرشو مارهب هنضختساو ناعنلا

 هليوأتو 3 درجتي دورا مار اهادحا ىجدت نيتينس نايقبترع

 مظْعَأ اهليوأتو تسشهمب جدت ىرخالاو + دروجدوي روزوس ذأ

 ةدتلونم ىف كلذل هفاقكتسا ركقب ةوسكو ةلصب هل رمأاو لوكلا

 هدلحن ىلا رذنملا هب راسف برعلا دالب ىلا مارهبب ريسي نأ ماو
 ناحناو ةكحح ماسجا تاوذ ةوسن ثسلت هعاضرل راتخاو اهنم

 تانب نم ناتأرما نهنم فارشالا تانب نم ةيضر بإداو ةيكاذ

 ةرسللا نم نهكلصا اب نهل رماو مجكلا .تانب نم ةأرماو برعلا

 ؛0 هعاضر ىلوادتخ هيلآ نجحا ام رئاسو برشملاو معطملا»و شرفلاو '

 سمخ 4هل تنشأ اذا ىتح ةعبارلا ةنسلا ىف* مطفو نينس ثنلت

 مياعتلاب نيبردم مساع ىوذ توم ىنرضحا رذنملل لاق © نينس

 ريغص كعب كنأ رذنملا هل لاقف هقفلاو ىمرلاو ةباتللا ىنيملعيل

 نايبصلا» مللي ام ميلك ميلععلا ف نكلت ناااقلا ناي

 ؛!ةيرضحاو بذأتلاو ملعتلا فيطي ام نسلا ىم غلبت ىتح ثادحالا

 ىرعل انا رذنملل مارهب لاقف هملعت تلأس ام لك كيّلعي نم

 لقع كلقعو سلا ريبك تدناو كنتح لقع ىلقع ىلآو ريغص

 4 لاني هبلط ىف مدقتي املك نأ لجرلا اهيا ملكت نإ 00

 2 ةمركو /) 516 (6 نكن 5212 36 ن1 5 3 ءأ 020. ف نت

 مدع) نو '1' ةءءانت02 70 فوزي. آب دوحديبدو ىن مأر“ 2-06

 منك 710عأان7) ©أ 0 (ءتطح م 299 01 5 درر نورس دأر

 سوح دود. 2): 516 0 (ءاضرررت 3هز)ز كنا هيلعتا 2)) 23986 60 لا

 07 1 مساق. م كريضحاف,
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 تا 2

 ريدسلاو امر اعم ركبلاو كلاي م ةيك 2 1[ 5سم

 ريصي تالا ىلا ىح طبع امو ءلاقف هيلَق ىوعراف
 5 ت0

 | بكفتسلا .كاسنيف مهو ف ذم الو 0 حالقلا دعب مث

 روبكلاو انهما نك تولاف كس قر 0: ليلو اوكضأ 2

 اكدت ا حاسو هكلم كرست نأ ىلأ ناعنلا كلم #ناكفة

 را قل اكلك نم ؟ىبلالا» نبأ لقا رهشأ ةلعمراو/ نسا" ىيرشعو

 عبرأ درج د زد نبأ روج مارهب نمز ىو. ةنس ةرشع سيخ درجدوي :

 نولوقي جناف جروماو عرابخاب سرفلا نم ءاملعلا اماو ةخنس ةرشع

 © هكاذ انا ام كلذ يف

 هنبا ميثالا درجدري دعب كلم مق

 روج ماو
 فاناكالا ىذ روباس نبأ هاش 0 كرما قدا (ىشخلا نجد 1

 نيبضم تاءاش عبسل هامويدرورق زوردؤوموه ناك هدلوم ّنأ ركذو

 هبابي ناك نم مارهب كلو ةعاس اعذ درجدزي هابأ 6 نافذ راهنلا نم

 اناناع نكي اناس 0-5 هدلوم بانك ةماقاب م 2ماق نيكنملا نم 15

 علاطم ىف اورظنو سمشلا اوساقف هرما لك هيلا لووي ىذلا

 ناو هيبا كلم مارهب ثروم هللا نأ درجدزي اوربخا مث ميجنلا

 ريغب ىبري نأ ىأرسلا نم ناو سرفلا اهنكسي ضرا ريغب هعاضر
 ضعب ىلآ ةيبرتلاو عاضرلا ىف هعفد ىف ىأرملا درجدزي لاجاف هدالب

 سوفل /' نم نكي ف نمم ريغ وأ بيعلا 7 وا مورلا نم هبابب نم

 اف اتادلام (كلل1ل َضز) طلق )ل عا ل (6اكلر 210: 6 اضرعم (مآان-

 تست هلل. <) 1 لقو (هلئت). 4) 1 ناكو. 2 1' وس / 0 كهكاث و.



 مما
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 ثراح ملا كلبك نم اديس فمع

 ءيعنصلا يملا زادت ةلسم 300

 بئاصملا رثكاو اراوم مأشلا ارغ لق اذه 0 ناكو ماشه لاق

 جدعباو هودع ىف ةياكن كولمل شا نم ناكو منغو ىسو اهلحأ ىف

 ةاهادحال لاقي نيتبيتك هعم لعج سر كلم ناكو هيف اراغم

 لاقي ناتللا امهو سرافل ىو ءابهشلا ىرخاللو خونتلل كو رسود

 نم هل ندي مل نمو مأشلا .دالب ايهب وزغي ناكف نانليبقلا امهل
 نم هسلج ىف اممي نسلج هنأ ملعا هللاو انل.ركذف لاق برعلا

 لخنلاو نيتاسبلا نم هيلي امم فجانلا ىلع هنم فرشاف قنروخل

 ؛» ىرشملا ىلي امم تارفلا ىلعو برغملا ىلي امم راهنالاو نانو

 ىار ام هبجتاف عيبرلا مايا نم موي ىف فجنلا نتم ىلع وهو
 لثم تيار لع هيحاصو دهريزول لاقف راهنالاو رونلاو ةرضخل نم

 لق موي ىذلا اف لق موحي ناك ول ال لاقف طق رظنملا اذه

 ايندلا ككرتب لق كاذ لاني ميف لاق ةرخآلا ىف هللا دنع ام

 ع سيبلو ةتليل نيش ركلم ضاتسف دمتم اهي سامللاو ل ا ا

 نوملعي ال سانلا حعبصاو هب ملعي ال ابراه ايفخاسم يرخو سوسملا

 أطبا املخ لعفي ناك امك هيلع مهل نذوي ملف هباب اورضحخ هلاك

 نب ئدع ٍلوقي كلذ 2ىفو هودجج ملف هنع الأس عيلع نذالا

 ىدابعلا كي
 هرميصبت ىَدُهْللو اَموَي قيشأ ذا فتروخلا بر ءركفتو

 0 0 بهشلا::-8) 1 قضم." 266: 7 ا (ةلئثلر آل

 ركشتي (8عءاعتر هدللل). 1 8عءادتأ ةعداعمدأ12 1 ُثَ 100 ا

 ركفن وأ 10 ركفت.
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 ىنيتآتل لاق لاعف الو بسن ىف لسعف يلع ىل سيلو راوحا

 هنود لاح ارمأ كتابح نم ائوهجر لاقف نلعفالو نلعفال وأ هب

 هموق ىلا امهعم بنكف ثرامل دبعو ليحارش هينبأ اعدو كباقع

 هتاودج نتقبل اص بقنا خ

 ةكاح نيرشع نابينيلا عصر ىببس

 تاقستلاو ضضيمازقلاب هيلع لعب

 بعصلا حذابلا ىذ هاب لدمك 8
2 

 تيل نيل نك ندم ههيناك

 برغلاو قراستسملا لقأ هر كلو

 لا هدو نحو ع رايتقي

 ت03 تح

 هجر قوش ئ 7 ٠ يلعلاب اوفذفقآ ٌلاقف

 2 نا 36 --

 0 © بكاعأ ع هللا ومعلم أذيف

 تا

 تطاق نفح نبأ نع َّث َْن ..اك امو

 ِبْلَك كَ م ىلا ام ِبْنَكلا 5

 مدالب رقع كسكللا 0 لل

 ني كلو نم نعتللا تأ للَكَف

 2022 ا - - كك

 هسفن ةخنفج ني نوم ىدحلأ نودو

 32 7 2 : تدا د 55

 بعشلا يع ميلظلا نودرسب لاجر
- 

 6) 4 كر 2) 0 (06120:) دوبح.ورا عنا مظعأ,



 مهأ

 ىع لأسف كلو هل ئقبي ال ناك فاتكالا ىذ روباس نبا هاش

 ةريبمل رهظ ىلع ٌلدف ماقسالاو ءاودالا نم كت ءىرم «ءىرب لؤنم

 انكسم قئنروكل ءانبب ماو اذه ناعنلا ىلا روج مارهب هنبأ عفدف

 ىنب ىذلا ناكو برعلا ىداوب ىلا: هةجارخاب هرماو هدايا ةلوناو هل

 5نم اوبكاعت هثانب نم غرف املف راينس هل لاقي 3 الجر فنروخل '

 تراد ام ثيبح سمشلا عم روكي ءانب ةتينب هلهأ انأ ام ىف

 هنيث ل مث هنم لضفا وه ام ىنبت نأ ىلع ردقتل كناو لاقف

 ناحمطلا ىبا لوقي كلذ © ىفف قنروشل سأر نم حرطف ف رماذ ,

 0 ىنيقلا :

 رفكملا ءازتج ىزعلاو تاللآبو 2اهبرو بما اججلا رام ا . ءازجأ] /

 5 نس 25 0 523 - 6 2 3

 رامنس ىزجاي امك 0 هدو 6 نع © ناليغلا ابأ هةونب ىزج

 ىلّشهتلا سايا نب ديزي لاقو

 ئارتفولم انج را عاج هلعف اوسأب لامك هللا "ىَرَج

 8 ئدحما# اكو" ىبلكلا (نيليقلا ل 5 6 دبع لقوا

 ديعب بجعأو هتبجاف هيلا كفوو ىناسغلا ةيرام نب ثراثل ىلآ

 ني" مين ىب اى عصعسما جلا هدد ناو فيتم للا
 كلملا نظف ةيح هتشهنف بلك نم ذو دبع ىنب نم فب

 ور موق 2# لاقف موقلا ءاوهب ىنّمج ىزعلا دبع لاه ئلاناغأ هنا

 0) 106غ 6. 0 هنا 270261201112 105 جاك 6) 13 1 ©

 خ فوط. 89,.11), 1 (لش) لجرب 20 1 ىو 4 كل
 ) آه ناليعلاو دزدع ةماتع. '1' (ما ظءاستل
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 هلق امج ةجوزف الم سيفلا نأ لاقيو سرفلا كلذ نياعي م

 تلاقو «اهنيب ةيعرلا تضاخو * هيف ببسلا ىلع فقوي رثو كردي

 و : م كلم ناكو انب 0 انل هللا قضي نم اذه

 خخ: نامتو ع ةسيمخو ةفنس نيرشعو عد ا 9

 © اموب رشع

02 

 سوأ هلع ىلع 0 ىب 7 فاد اسأ روبداس نب 01 دكديع

 ا هلنقف مدحل © نسب كيننع نى انيك تاج عب راثف كك 10

 ريباس ندب مأرهب ديع ىف كلعو نينس سيخ سوأ :ةيالو عيمج

 ىبا* 2ءدبلا سيقلا ورما هلع ىف هدعب فلختساو فانكالا ىذ

 ةناكم درجدزي كفلخ سا ميثالأ درجدوي كيع ىف هكالق“ ناكو

 ىرمأ نب ورع نسبا 2 ءدبلا سيقلا ىرسمأ نسب خانمعتلا هكندأ 5

 لعذ ئب 0 ىنا ذنبأ ةقيقنت 0 0 نىب ورم نب 0

 1 مأرهب نبأ هيثالا درجدزي َ رك ا 0

 ْ لإ طاق 1. (2]7] حنم ةيعرلا تيضاخو , 1, هنم ةيعولا تصلخوو (:

 30 اهميد ةيعرلا ت.صلخو) 6 0000 ىدبلا 177 ىدتلا: 6 0010

 061 184) © ه1 ىدبلار آل: ندنتلا 6

 ندبلا , (13222[1 نحيلا). ه) 02. 0 ءأ آر '1' ءاتدتص طتع ىدبلا.

 ا] 10 6 © ةئايتب



 مخ

 عيمج ىف الضاف هبدا ىف الماك ىسرن ناكو ههد ٌميكح ىسرنا

 ع رهسضو يسال ره هنومسي  اوناكو هنامز لعمال امدقتم هبهاذم

 نع عزني نأ هنم ناك ام ةيعرلا تلمف* هدتبرازهلاب بقليو
 7 تّدتشاو كلملا هل ىوتسا املف هنم © ىسرن حلصي ناو هقالخا

 ةكفس نم رقكاو ءافعضلا ىلع لجو ءامظعلاو فارنشالا هتئاعأ

 ىلر املف همايا ىف هلثم ةيعرلا لقبي مث اطلست طّلستو ءامدلا
 اوكشف اوعينجا رولل ىف اعياتت الا دادزي ال هنا فارشالاو هوجولا

 ليجتكتب هيلا اولهتباو عبر ىلا اوعرضتو هملظ نم شب لزني ام

 هصق ىف موي تأذ ىارف ناجرجب ناك هنا اوعرف دنم مذاقُنأ

 , فلخ مافو ةرويص ىنسح ىف ليخل ىف هلثم ري رل ءارثاع اسرف

 زواجتم نأك هنال هنم سانلا بجعتف هباب ىلع فقو ىنح 4 لبقأ
 لخديو مجاليو جيرسي نأ هب رماذ هربخ دوجدزي « ربخأف ل

 ملف ر/هجارساو هماجلا * دبك أره 0 تساس ' لاك

 جوخ يلع سيفلا عانتتما بلا ىهّن كلذ نم نم ادحا ع

 روةديب همجناف سرفلا كلذ هيف نك ىذلا عضوللا ىلا ىهنديب

 ملف هيبلو همارح لشو اجرس هقوف عضوو هرهظ ىلع ادبل ىقلاو

 هرفتيل مبنذ عفر اذا ىتح كلذ نم ةىيشب سرفلا كركي

 رث هناكم اهنم كله ةحصضر هداوف ىلع هحرف سرفلا هريدتتسا

 ه) 0م. آ.. 1" 200. كلذ ىف 5056 هنم (06ع5: كلذ ,قاذه 5

 3ه)١ 8) 15 ءم00. 50 و, 0عاعملسست (50: 35 ىدنيأ - التي.

 6 طاتصعأدب ؟هحتفسصأت, ٠ ميز ل6 ل (عغ كروت 50)) ذل تأ © ليف ةصأع

 نجح ىف ه) 113 '1' (ءا 5. 3ه), آب ءا 0 ربخاو. م) 1

 هماظ-لو هجارسا. ى) 1: (©6 14) هسفنب. :
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 ملم

 كلذ نم هدنع امب هبجم ةذشو رشلا تاهجب ئناك هتنطف عم

 هراقتحاو بداو ملع نم سانلا ىديا ىف ناك ام ّلكب هفافخاساو

 "ةدش نم غلب ىتنح ةعطلا ءىدر فلخل ءىس اقلغ كلذ عم

 ٌريسيلاو اريبك هدنع ناك تالولا نم ريغصلا نا هتّدحو هقّلَغ 5

 ا اللا فيطلت ناك ناو نحا ردغي هه رق اهيطع تاطقسلا نم

 ناكو اعيفش كلذ نم ءىيشب هدنع ىلتبا ىئل نوكي نا هنم

 نم ءىشت ىلع ادحا نيتي نكي مثو ايهتم سانلل هلك هرهد

 "ذواوه ناو «ءالبلا ىنسح ىلع ىفاكي نكي رو ءاينالا

 (ااهألا اذه ىف كتلاعج رذتق ام هل لاق هيغل لبجر هيف هملك

 اولد ىف عبلكي ىكي ملخ هيلع تذخا امو. هيف انتملك _ىذلا

 ناو مسالا كبلم لبق نم هيلع نومداقلا دوفولا الا دهبشا امو

 لالخ نم عمج ناك امو هترلبو هتولطس نم اوماس اهنا هنايعر

 | بدإبو ةحناصلا ننسلاب هتكلق لبق ناك نع ةكسمتب ةميسلا 5

 ةبيقعلا "كش نم هيلا بنذاو هدنع ّلز ىم للك بقاعي نا هيأر

 كلذل ناكو ةثامتلك ةلم ىف اهلثم هنم غلبي نا < عاطتسي ال ةامب

 ١ عطفا هعأرو سبل امب هل ةبقاعملل هنم اراظننا طوسب هعرقب ل

 لقا نم الجر قاص هتناطب نم !اذحأا نا هغلب اذا ناكو هنم »

 ةتيالو دنع رزوتسا ناكو هتمدخ نع هاكن هتقبط © وأ هنعانص

 ©) 1 الب (ءانعسص 14 البلا. 84) 1 ام. ) 5. عاطتسا. )و.



 مث

 هوا هدعب كلم ث

 هابآ نأ كلذو هاش نامرك بقلي ناكو فاتكالا ىذ روباس ىبا

 متك اباتك هداوق ىلإ بتكف نامرك هتايح ىف هالو ناك روباس

 5 نامركب ىنبو كلملت ةكصنلاو هللا ىوقتب عرمأيو ةعاطلا ىلع هيف
 هكلم ناكو ةرمأ ىف ادويحص هتيغل ةسايسلا ىسح ناكو ةنيدم

 لسجر هلتقف هيلأ اوراث كاتفلا نم اسا ناو ةنس ةرشع ىدحا

 © «خباشنب هدايا اهامر ةيمرب عنم

 هدعب كلملاب ماق مث

 ِن م 0

 10 ترج

 ىذ روباس نسبا هاش نامركب بقلملا مارهب نسبا ميثالب بقللا |
 درجدزيب نأ ٍلوقي نم سرفلا باسناب ملعلا لمأ نمو فاتكالا

 ٍلوقيو هنباب سيلو هاش نامركب بقلملا مارهب وخا وم اذه ميتالا

 بسنلا !ذه هيسن نممو فاتكالا ىذ روباس نب دجدري وه

 رى اظيلغ اظن ركذ اميف ناكو ديحص نب ماشه لوقلا اذه لاقو

 هعضو ليق اميف اهمظعأو هبويع لكشا نم ناكو ةريثك بويع اذ

 اههم ىق ملعلا نم افونصو هل ناك بدأ نسحو ىنهذ ءاكف

 لاعتساو رومالا نم راضلا ىف هتيور ةرثكو هعضوم ريغ اهملعو'
 ةلئاضملاو ةدياكملاو ءاهدلاو ةبراومل ىف كلذ نم هدنع ام لك

 لعممأ عا ةمان0 ظاعلصت از١*) طقطعأ ةخةنس نيسيخز 13 4 10[2-

 2111. 50 '1ةطدتلا 1هدغعاتت نينس سمك ط2انا1155ع, 110

 ع 521.

 2) 6 عن ابا



 مث

 نم تركذ ام ىلع هليع عيمج ناكو روباس ىب روباس مايا ضعبو

 © ةنس نيتلث ىبلكلا ىبا ركذ ابيف هيلع هتيالوو برعلا

 هوخا فاتكالا ىذ روباس دعب كلملاب مق مث

 ريشدرأ

 راتب. نناومزع ا نيبا © قارهبر: نب *+:مارهب نما .ئسرنا حسب. .ومرك» ىبأ
 ءامظعلل سلج هسأر ىلع جاتلا دقع املخ كباب .,ىئب ريشدرا ىبا

 نسحاف روباس هاخا هدنع اوركشو رصنلاب هل اوعد هيلع اولخد املف

 رقتسا املف هدنع هيخال جركش نم ناك ام عقوم جيملعاو جباوج

 كلم مث

 روباس

 ةيعرلا ترشبتساف ىسن نب ومرغ نب فاتكالا ىذ روباس نبا
 بتللا بتكو ءاقللا ىسحا جيقلف هيلا هيبا كلم عوجربو كلذب

 هعارزو كلذ لثمب رماو ةيعرلاب قفرلاو ةريسلا ىسح. ىف لامعلا ىلأ ؛5

 هتيعر ىلع الداع لزي رثو ةغيلب ةبطخ قيطخو هتيشاحو هبانكو

 عضخو ماتعاطو جتبحو تدوم نم نيبت ناك امل قيلع اننكتم

 لهاو ءابظعلا ناو ةعاطلا هكنمو عولضملا ريشدرا همع هل

 نم ةرح ىف هيلع برض ناك طاطسف بانطا اوعطق تاتويبلا

 805 نينس سيخ“ هدكلم ناكو طاطسفلا هيلع طقسف هرجخ 0

 مشمش شع سل

 ©) 02. 600. 2) ]ب هنس نيسيخر 11 01100 ؟0:[ةقذع اناث

 ءرع 1121023 15مد]ةتدعطقأر ءاتزانك ععالاتأ 2115 1عاالق (ذ2 ©00. آعأع



 مث

 عتاوصاب رصيق باكا هبتناف جبستلاو ديخأاب عتاوصا تعفتراو

 كلت ىف مورلا ىلآ جرخو عابعو ةنيدملا ىف ناك نم ريباس عبجو .

 ذخا هنا لاقيو برخا ام ةراعب هذخاو ديدغاب رصيق لقثا مث

 لخنلا ناكم نيتيزلا سرغي «نابو اهنم مدع ام هب مري ىتح

 مورسلا نكرت كلذلف انيلع كيغبب كوازج اذه لو راج ىلع

 انيح هنكلم ىف روباس ماقا رث 2باوذلا تقترو باقعالا ناخّتا

 ؛ه ىبس نم نكسأو اريثك ايبس ىبسو اهلها نم لتقف مورلا ازغ رن

 علصتسا رث روباس رهشناريأ اهامسو نيوسلا ةيحاتب اعاني نيكل |

 لكاو نب اكو سيقلا ٍببَعو بلغت لثابق ضعب نكساو برعلا ١

 دتسلاب رخآ ىنثادمو روباسيت ةنيدم ىنبو زاوهالاو جونو نامرك

 سلا نم خركلا هنكساف كنهلا نم ابيّبط لقنو ناتسجحسوا

 ؛ة ةيحانلا كلت لها راص كلذلو سوسلا لحما هبط ثرو تام املفا

 ٠ سيقلا ورمأ ةعيبرو رضم ةيحاض ىلع هلماع روباس ىهع ىف كلهو

 روباس لعتساف رصن نب ةعيبب نب ىدع نب وربع نبا ءءدبلا
 هردلبع ىف ىقبف ركذ اميف سيقلا ئرمأ نب وريع هنبا هلع

 ىسوت "نبني نمره :ىني ريشدرأ ةيخا .مايأ .عيمجمو روباشس كلج
 ه) 0 (ء 5015: 30) نأو. 2 2) ,رر0همكانعتانصأ 231165 «216عمزناتط هانم

 7علع5 0عمجعمل عمت ع5.” لود 2ععاع طقعع ءرع27عو51 176151026 20 ١
 2 1 ىدحيلا, © قنديل



 م

 هايا هتيمست ببس كلذ ناكو كله نأ ىلا 0 فانكأ . عونو

 نخضتا نأ دعب روباس نأ «رابخالا لها ضعب* ركذو «فاتكالا !ذ

 برق امم اهيلا اوراص اوناك ىتلا ىحاونلا نع مالجاو برعلا ىف
 لأ راصو مأشلا ىلا طبه رق ةماييلاو نيركلاو سراف  ىحاون نم

 نع ثحبي ىتح مورلا لوخد ىلع هنا هباكتا ملعا مورلا حو

 لاجث مورلا ىلإ لخدف مثذونج ددعو 0-2- ابخا فرعيو عرارسأ

 اورضكحل سانلا عمجع رمأو مثوأ نأ هدغلبو انيح اهيف

 عيلل كلذ ةدهش ىتح ل ا قلظناف هماعط

 : 000 ا لالا ا هطلت جاع فدل مبا لإ طل

 ضرا ىلا هدونجب راس مث ربث كلج ىف ج رالف رصيق هب رمأو

 بارخو لتقلا ىم رثكا < ةلاخل كلت ىلع* روباس هعمو سراف

 ةنيدم ىلآ ىهتنا ىنتح راجشالاو لخضنلا عطقو ىرقلاو ىثادملا

 اهضعب مدعو قيناجلا بسنف اهلها ىصخت دقو روباس ىدنج

 ةسارك نولكوملا مورلا لفغ ذا ةليل تاذ كلذك 28 انيبف

 تقلا ىلع اوقلي نا عترماف زاوعالا ىبس نم مرق هبرقب ناكو روباس و
 نالو كلذ اولعفف مهبرقب نتيناك قاقز ىم اتيز هيلع ناك ىذلا

 ةنيدملا باب نم اند ىتنح بدي لوي ملف هنم لسناو دلل
 هب رورس لتشا اهلها ىلع لخد املف همءاب هسارح ربخاو

 0 عاضعب». 6) 1 لهشي. ) 163 (, (5م1:. 3ه «أ 15 كلث ىلع

 نال “1 ةهلاخ نم كلت ىو آب هلاح نم كلذ ىلعز 820 ؟عتاتتت 21163-

 معمر دلكأ هطقاقمعأ 5م. قو. 1'هد16 12. 7105 5كتمذأ6 نم كلث ىلع

 هلاخر ناناطان5 731214 ءهم123:ععا75ؤ 171 ءمزتتتأ15 20011113 5

 هزاع دان. )4  ( ءأ '1' وهر (5م1. 36
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 0-0 مكتاتقل ىيهن نأ ريغ نم ايوج اهب اوكلهت نإوجين |

 مكيلع هومتسأر متنك نا اسيئر انيلا اوحرسف احر هل عرشنو

 نم دحا هيأر ىلع هعباتي ملف روباس نايتا ىلع سوناسي مزعف
 نم الجر نينامث ىف روباس ىلا ءاجو هبأرب قبتساف هدنج داوق
 ةروباس غلبق هجات هيلعو هدنجو هركسع ىف ناك نسم فارشا
 هنم ناك امل امركش زوباس هقناعف ادجاستو هاقلتف ديلا دئيحم

 داوق ىلا لسرا ريباس ناو معنو ذئموي هدنع معطو هرما يف

 0 بكام ويب عنا عيلعي هعنم ةسائرلا ىوذو مورلا دنج ١( ا

 جيجاني هايا جكيلمم ناو سراف دالب ىف هكالم ىرج سوناسوي

 4( دق مورسلأ 85 لاق 0 هلدليجإأ سوناسوب رهمأ ىوقو هتوطس نم ا ا

 ضراب ناك ام اوعطقو اريثك ارشب اولتقو اندالب ىلع ةراغلا اونش
 انيلا اوعفدي نأ اماذ اهترايع اوبرخو رجشو لخت ىم داوسلا

 نيبيصن كلذ نم ائوضوعي نأ امأو 2اوبرخو اودسفا ام ةميق

 مورسلا اهيلع تيلغف سراف دالب نم تناكو هنم اضوع اهزيحو

 هو ضوعلا ىم لأس ام ىلإ روباس هدنج فارشاو سوناسوي باجاف

 ندم ىلا اهنم اولجن اهلها كلذ غلبف نيبيصن هيلأ اوعفدو

 فلاخملا كلملا كلم نم < ٍهسفنا ىلع* ةفاخض مورلا ةكلم ىف

 نم تيب لها فلأ رشع ىنثا لقنف روباس كلذ غليف جهنم

 نيبيصن ىلا ّيحو هدالب' نم رخا روكو ناهبصاو ركطصا لها
 ه١ مورلا ىلا دونجل ىم دعم نمو نوناسوي فردعلاو اهايأ عنكساو

 برعلا لثقي ىرض روباس ناو كله رث اريسي «انمز اهكلمو

 ©6) آ]/ ءأ (2 ايف. 6) 1' اوبرخاو. ه) 9. 1. ه4) آم انامز»



 مثل

 هعيج اوضفف كئلتاقن ريباس ىلا اوفحرف هولأس ام ىلا 8باجافن

 هدنج نم ىقب نميف روباس برهو ةميظع ةلتقم مهنم اولتقو

 تويبب رفظو روباس ةلح © نوبسيط ةنيدم ىلع سونايلل ىريتحاو

 نم قىاثآلا يف نم ىلا رهباس بتكف اهيف هنئازخو روباس لاوما

 رمأيو برعلا نم هعم نمو سونايلل ىم ىقل ىذلا قيلعي هدونج و

 هدونج نم ملبق نميف هيلع اومدقي نأ داوقلا نم يف ناك نم
 براحت فرصناف قفا لك نم شويلمل هيلا تعمتجا نأ ثبلي ملف

 ةنيدم* 0 سونايلل < لزنو  نوبسيط ةنيدم هنم لقنتساو * سونايلل

 ”اهتيب اميف فلتخ' لسرلا تناكو هركسغب اهالأو امو < ريشدرأهب

 هباصاخ هثرح ىف موي تاذ اسلاج ناك سونايلث / ناو روباس نيبو 0

 ىلا عقلامو هدنج عور ىف طقسأف هلتقف هداوف ىف ع -

 ال ىروش اوراصو سرا كالب نم ىصفتلا نم اوستيو هب لون
 كلملا ىّلوتي نأ سوناسوي ىلا اوبلطف جل سئاس الو غيلع كلم

 ىلع هنا جملعا هيف هيلع اوكلاو كلذ ىاف جيلع نكلميف هل

 هتربخاف ةّلما ىف نوفلاخم هل © اسان ىلي ال هناو ةينارصنلا ةّلم ؛5

 سونايلل ةفاخ اهئومتكي اوناك امنأ هناو هتلم ىلع هنا موولا

 روباس أو ةينارصنلا اورهظاو هيلع هوكلمو ؟اوبلط ام ىلا جباجاف
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 ملك

 برعلا ةلثك نم ناك ءامو: روباس نم ماقتتإلا :نم ةصرلا ٌبيِسْل

 فلا نوعبسو فلا ةثأام برعلا نم سونايلل ركسع ىف عمتنجاو

 هدمدقم 0 ىلع هثعب مورلا ةقراطب نم لجر عم جايجوف لئاقم
 سراف دالبب عقو ىتح راس سونايلل ناو + سوناسوي ىمسي 11

 ةرزشلو برعلاو مورلا دونج نم هعم نم ةرثك روباس ىلا ىهتناو ظ

 ىف ملاحو مثددع غلبمو مثربخ هينأت ائويع هجوو كلذ هلاهف

 دب هوتا اميف نويعلا كقلوأ ليواقا فلنخان 4 جتيعو عنتعاجش

 نم سانا ىف راسو روباس ركنتف هدنجو سونايلل نع رابخالا نم |
 بحاص سوناسوي ركسع نم برتقا املف 8كسع نياعيل هناقث

 ٠ سوناسوي ركسع ىلإ هعم ناك نيم اطهر هجو سونابلل ةمدقم '

 مهب مورلا ترذنف اهقئاقح ىلع اهب هونأبو رابخالا ءاوسسحجبيل ٠

 ضنا رمال :عتج دحا:لقي ملف ونود رشا رعت 00 ١
 ىلع ةّضقلاب هبخا هنم الجر الخ ام هكسع ىلا هل اوهجوت

 ادنج هعم هجوي نأ هلأسو ناك ثيح روباس ناكمو اههجو

 ه5 ىلا ةلاقملا هذه عمي ثيح سوناسوي لسران ريباس هيلا عفديف 1

 لحتراف هرذنيو هرما نم ىقل ام هملعي هتناطب نم الجر روباس '

 ىف ناك نم ناو هركسع كا هيف نك ىذا عدلا نم روباس]
 روباس ةيراحص ىف مهل نذأي نا هولأس برعلا نم سونايلل ركسع'
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 فشلا يكناج ! ىلا اهانن ةنيدم 2و سوسلا ىرخالاو خوكلا

 ازغ هناو < معلص ىبنلا لايناد ةثج هيف توبات هفوج ىف ىذلا

 تينيف رماو ةيمستلا ىف «اهفيفخت ىعب سوسلا بعلا ايدام :

 ناسارخ ضرابو ةروك روكو ءروباس ىنخ اهامس ةنيدم ىمرجابب

 :ينيطنطسق ةنيدم ىنب ىخلا وهو مورلا كلم نيطنطسق

 هكلم قرقو نيطنطسق كلهو مورلا كولم نم رصنت نم لوأ ناكو

 جيلع مورلا تكلف ةتثلثلا هونب كلهف هل اونك نينب ةتلث نيبو

 نيحي ناكار/ سونايلل هل لاقي نيطنطسق تيب لها نم الجر
 ةينارصنلا رهظيو كلذ رسيو ةينارصنلا لبق تناك ىتلا مورلا ةّلمب

 اهتيهك اهداعاو مورلا ةلم رهطا كلم اذا ىتح كلي نا لبق

 ىراصنلا رابحاو ةفقاسالا لتقو عيبلا مدهب رماو اهئايحاب جرماو

 ير هنكلم 3 ناك عفو رزوخكلاو مورسلا ار اعويج 7-0 هنأو 15

 كلذب برعلا ى ترهنذاو سيراف دوجو روباس عب لتاقبل برعلا

 2 8056اقل هاد 6 أ 171 روداسه د ىدأر 106م 05105

 انراسهرلل نب. 2) نص. و 0 © 1. ) 1 ملسلا هيلعت 1
 اهيعحنر 1 © © اهتفخخ 1 اهتقح 6) 1غ3, 202 5122© 2

 ع1 5مععاعر 1عععدقلتتتت هعجوعأ (؟. ط0 ةتحتت , ك4 10521156 4105 511

 ه1 مودة كعمل 11472 ربم عرعر 7. 296, "1 روباسابيخ آب ريباست نجر
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 ما

 الو اهلعا لتقي 2 ىيركبلا دالب ىرقتساو ظّحلا دروف هباكتا يف

 رات دروذ ههجو ىلع ىضم مث ةمينغ ىلع جرعي الو ءادذ لبقي

 ىشفاف * سيلا دبعو لثاو نب ركبو ميمث بارعأ نم سان اهبو

 رطل قيس كلاس اكس كاملا ايل فيش اللا ماي ا

 :لبج. .ى'اراخا هلم هيجنيا قل دقيت كا
 اهلها دالذ سيقلا دبع كالب ىلا فطع مث رح ىف ةريزج الو

 لتثم اهب لتقف ةماميلا ىلا مث لامرلب فحلف ٍهنم بره نم الآ

 نم بج الو هروع الا برعلا هايم نم ءامب رجب رثو ةلئقملا كلت

 نم كلانه دجو نم لتقف ةنيدملا برق ىلا رث هبط الا هبابج

 , ةكلم نيب اميف بلْعَتو ركب دالب وحن فطع إم رسأو برعلا

 نيركلا نم بلغت ىنب نم ىكسا هناو ههايم مطو ىسو

 فئاوطو سيقلا دبع نم ناك نمو طخلاو جيف اههساو نيراد '

 متو نامرك لثاو نب ركب نم ناك نمو رجحت ميم ىنب نم

 »يةلظنح ىنب نم غانم ناك نمو < نابأ 0 نوعلدلب ىيذلا

 ةنيدم داوسلا ضراب تينبف رما هناو زاوهالا كالب نم 4 ةيلمرلاب

 ر/ اهادحا ناتنيدم زاوهالا ضرابو ءرابثألا كو روباس روب اهامسو
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 ه©) 2040. 1 لعد. 6) ©. 51 هغ (, تن0101 6 ( كف

 ه) 0 ءغ 1' دايا (ءغ 1طن 1كط21005). 42) 1 هليمرلابب 2) 0صتقأا

 1'جاح. 201111113. 7:ءالاطوم 17 تلات 101 1عدع ءاربكع تو روباس جرزس+

 راينالا و روباس زوربش ةنيلمو. ) 0000. اهدحأ.



 ما

 فريضنيلف هلعا ىلا فصني نأ بحا نفذ جناوخاو هئايلوأ نع

 ا( لا لاصتلا ليكتشتا نأ بحل نمو: كلذ ىلا اوذاصت

 موزل ىف فارصنالا راتخا ىم ىلا مّدقتو هل كلذ فرغ ةعضوم
 نم كلذ ءارزولا عمس املف هيلا ةجامل تيقو ىلا هدالبو هلها

 ةسايسو رومالا برج لاطا دق اذه ناك ول اولقو هونسكتسا هلوق 5

 تعباتت رث هنم انعمس ام ىلع هقطنم ةّكصو هيأر داز ام دونلل

 « ىتح هءادعا عقو هباكتا ميق اب روغتلاو نادلبلا ىلا هرابخا

 كتشاو ليخل بوكرو حالسلا لج قاطأاو ةنس ةرشع كر مل

 رث ابيطخ جيف ماق مث هدانجاو هباكصا ءاسور هيلا عمج همظع

 بدا نم اوماقا امو هثابآب ضيلعو هيلع هب هللا معنا ام ,مكذ

 تضم ىتلا مايالا ىف روما ىم لقخلا امو خمتادعأ نم اوغنو

 ةضيبلا نع بذلا ىف لعلا ىدتبي هنا عملعاو هابص مايا نم
 نم ةلذع ناو هتبراكت ءادعالا ضعب ىلا صوخشلا ردقي هناو

 نيبعاد ميقلا هيلا ضهنف لجر فلا ةلئاقملا ىم هعم صخشي

 هوفكيل دونلملو داوقلا هجويو هعضومب ميقي نا دولأسو نيركشتم 5

 هولأسف ماقملا ىلا جبيجج نا ىاف هيف صوخشلا نم رّدق ام

 نم سراف فلا بضختنا مث ىناف اهركذ ىتلا ةدعلا ىلع دايدزالا

 نع متاهنو هرمال ىضملا ىف هيلا مدقتو 8#لاطباو هدنج ديدانص

 راس مث لام ةباصا ىلع ةجيعلاو برعلا ىم اوقل ىم ىلع ءاقبالا

 لتقو نوراغ مو برعلا ىم سراف دالب عجيانا نم عقوان هبوو

 ركلا عطق مث عتيقب برهو رسالا فنعا رساو لئقلا حرسبأ خانم

 «) 600ءدلتسح هد اذأ (وقن00 ءوأ ]2 51. 30)



 ماب

 جوزغي ال انيح ميرما نم كلذ ىلع اوتكف دالبلا كلن ىف

 ةبيع ةّلقو لافطالا نم لفط ىلع كلملا بات جدقعل سرفلا نم

 ام لوا نأ ركذ عرعرت املف عرعرتو روباس كرح ىتح هل. سانلا
 ىف وهو ةليذ تأذ ظقينسأ هنأ همهف نسحو هريبدن نم فرع

 6 ىح لاشتف ركسب سانلا 8 ءاضوض نم* © نوبسيلحب ةذكلمملا رصق

 رسج ىلع عماحدزا دنع سانلا ةيكض كلذ نا ربخاف كلذ

 نوكي ىتح مخآ رسج نذاخضتاب رماف ىيربدمو نيلبقم ةلجد

 سانلا محدؤي الف ىيربدملل اربعم رخآلاو نيلبقملل اربعم اهدحا

 نم نطف امل هتنطف نم اوأر اب سانلا رشبتساف امهيلع رورملا ىف

 ؛0 ىرأ ركذف ند نم هب رما اميف ماكقتو هنس رغص ىلع كلذ

 نه .برعلاب قست برقع يح يكلقر مرج 3 ا
 زاولمل ىف غسفناب ةرطاخملا نم سانلا حارتساف ناك ىذلا رسم

 ىف هريغ ديوتي ام مبيلا ىف ديوتي « مالغلا لعجو رسل ىلع

 رمالا دعب رمالا هيلع نوضرعي ءارزولاو باتلتا لعجو ليوطلا نيل
 ه5 نم ناك ىمو زوغتلا ىف ىتلا ونِلْمل رما هيلع ضرع اميف ناكف

 اويظعو 2ٌلخا ىف متكا ناب تدرو رابخالا ناو ءادعالا ءازاب '

 ناف مكدنع اذه نربكي ال روباس هل لاقف كلذ ىف رمالا هيلع

 هناب اعيمج ونأمل كتلوا ىلا باتللاب رماو ةريسي هيف 6

 عئانغ مظعو اهب مث ىتلا ىحاونلا ىف جتكم لوط هيلأ ىهتن

 2)' نرش ل 2) آل أ ( 5. 2.و 6016553 120129 2

 12 2-1 6) '1' اهييف (6أا 582: 36)

 حا



1 

 الو كلع رق ةيعرلا ىلع لدعلاو دالبلا ةرايعو ءافعضلا شاعننا ىلع اصيرح

 هثتاسن نع هيلا جليم اولأسف سانلا ىلع كلذ قشف هل دلو

 ناك زمره نأ جضعب لق ىقو 2 ىلبح ©نهضعب نأ هل ركذف

 اثولو .ةعرملا كلت ناو: هما ئطب ىف ليكمل كلذل كلماب: ىصوأ

 نينس تاس علضعب لوق ىف زمره كلم ناكو فاتكالا اذ روباس 5

 ©رهشا ةسمخو نينس عبس ىنيرخأ لوق ىفو رهشأ ةسمخو

 كلو مث

 فاتكالا وذ روباس

 0 دل با رمزا با ءارعم نم عار نم [قشسرن قب رع ا نتا
 ىف ةربخ اوتبو هتدالوب سانلا رشبنتساف كلملاب هل رمره هيبا ةيصوب اكلم 0

 ءارزولا كلقتو فارطالاو قافآلا ىلا نربلا هب اوهجوو بنالا اوبتكو ىاثآلا

 كلذ ىلع اولازي مثو هيبا كلم ىف اهنولعي اوناك ىتلا لاعالا باتللاو

 ال عراك هنا سوفلا ةكلم 2!فارطا ىف عاشو عربخ اشف ىتنح

 ام نوردي ال. نهملا ىف ايبص نومولتي امنا اهلها ناو هل كلم

 .دالب تندناكو مورلاو كرنلا تكلم ىف تععمطف هرمأ نم ىثاك وه 5

 لوانت ىلا ممالا يوحا نم اوسناكو سراف ىلا دالبلا ىدا برعلا

 راسف عشيع فظشو علاح وسل مدالبو ماشياعم نم ءىن

 نيركلاو سيقلا كبع دالب ةيحان نم كلا ىف هنم ميظع عمج

 ًاافايساو | ةرخ ريتتدرا لاحاوسو  #رهشاوب. !وخانأ :ىدح  ةمظاكو

 داسفلا اورتكاو جتشياعمو متورحو قيشاوم ىلع اهلها اوبلغو سراف

 9) ١12 لب (6أ درت. 20: 4 عضعب) ز 16 ىهضعبب». 20 121

 نيكل 1 له ءأ تر. 20) كبح © 32. 21 نم فارطالا. 2) 80د

 عزت اتت "121. 1132 7333 7015 101133: 2216551556 : آب رهسأ نبا :

 (© رهشناربا ىلعر 1 رهشناوبر (521. 30 رهسيربأ,و 3 هش مبأ).



 مالو

 لبقن مدلا اندعاس نا لقو ةريسلا هيف ىسحاو انسح اذرم هيلع

 هكلم ىنس ىف فلتخاو مسقلاب ضرن كلذ ريغ نكي ناو ركشلاب كلذ

 © نس ةرشع عبس ناك كضعب لاو ذنس ةرشع ىلابث هكلم ناك ٍضعب لاقف

 كلم مث
 ون

 5 مارهب

 روباس عرج ومره »» عريرب# ماوهب, نب < ماروف نيا مساس ص حل
 اوعدفق ءايظعلا هيلا عمتجا هسأر ىلع ٍباتلا دقع املف ريشدرا نبا

 نأ لبق ناكو درلا ىسحا جيلع درف رعلا لوطو ةيالولا ةكربب هل

 © نينس عبرا هكلم ناكو ناتسجاس ىلع اكلع كلملا هيلأ ىضفي

 1 5 هدب كيلا
 ىسرن

 تلخد هسأر ىلع جانا دقع املف ثلاتلا مارهب وخا وهو مارهب ىبا

 هتفناكم مرمأو اريخ مثدعوف هل اوعدف ءامظعلاو فارشالا هيلع
 عيبضن ىل انا كلم موي لاقو ةريسلا لدعاب هيف راسو هرمأ ىلع

 15 8نينس عست دكلم ناكو انيلع هب معنا ام ىلع هللا ركش

 كلم مث
3 1 

 ردح 1

 سانلا ناكو ريبشدرا نب روباس نبوموع نب مارهب نب مارهب نب ىسرف نبأ
 اونك ام ملع دق هنا غملعاف ةّدشلاو ةظاظفلاب اوسحاو هنم اولجو لقا

 ه٠ ةظلغلا نم هقلخ ىف ناك ام لدبأ دق هنا هملعاو هتيالو ةدش نم هنوفاخ |
 ناكو ةريسلا لحعاب هيف راسو ةسايسلا قفراب «ساسو ةفأرو ةقر ةظاظفلاو |

 2) 15 1. © ناش ةاشبر (35..582 هاسن ءاسب), 1. هاشداهاشبا
 17عءأاتق ءمدتت10110 210 دهامناكس (ن100 5ء2ةعاتتصأ 11312123, 2111).

 6) 0م. ©0010. (5ع0 ءوأ 12 1ك ةغ 51. 3ه).



 ماع

 جرف ىلع ةعيبر نب رصت نب ىدَع نب وريع كلهم دعب روباس
 ةريزخلو زاجكاو قارعلا ةيدابب .نم رئاسو رّصمو ةعيبر نم بوعلا

 ومو «ءلبلا سيقلا ورمأ هل لاقي ىلع نب ورعل ىبا ذثموي

 ا الل. كامحو عيب نكي وصنا: لاا كولم نم رتمستت نك لوز

 عبراو ةنس ةثام هليع ىف اكلم دمح نب ماشع ركذ اميف شاعو 5

 نيرشعو اتلث ريشدرأ ىسب روباس 8 نمز ىف كلذ نم ةنس ةرشع

 6 نمز ىفو مابأ ةرشعو ةنس روباس ىب زمره* 8 نمز ىثو أرهشو ةنس

 ىفو مايا ةتلثو رهشا ةختلثو نينس ثلث روباس نب زرمره نب مارهب

 ادراج روباس نبا رتارف ىدب ماوه نسي .”مارهج 7 تفز
 « خنس ةرشع 0

 رشبتساف ةدوتو ملح اذ الجر ركذ اميف ومرغ نسب مارهب ناكو
 ةسايس ىف هكلم يف عيتاو هيف ةريسلا ىنسحاو هتيالوب سانلا

 هنيد ىلا وعدي ركذ اميف فيدنولا ىنام ناكو هثابأ راثآ سانلا

 ااا رام باربا»دنم باب“ لح هقيلعتو انبك" تحوز هدلج

 ناكو هتلم ىف لخد نمو هباككا لتقو ىناملا باب جيدي روباس

 © مايا ةتلتو رهشا ةتلثو نينس ثلث ليق اميف دهكلم

 هنبأ هدعب كلملاب ماق مث

 مارهب

 | اليم ديما ملح 3 نالوا ريشدرا قب روباهس نيررمرف نب مارهب نبا و
 ترف هثابأل نوعدي اوناك ام لثمب ءامظعلا هل اعد هسأر ىلع اتا ىقع املف

 0 1 16غ10  ىدتبلاو همم 0) '1' ء © نامزز ؟10ع ودنقع

 كدت م. ملا 2 22 6عمدطم: 1:



 "اره

 ىف نويكنمل ركذ ىذلا فقحن نق هنا هملعاو هب رسف ربخأ

 ناك ذأ رمره ىلا هيف اوبهذ امنأ ناو ٍهنم كلي نمو كرهم كلو

 هبهذاو هسفن ىف ناك ام ىّلس دق كلذ ناو كرهم لسن نم

 ناسارخ زهره ىو ريسباس اك رسمالا ىصضنفاو ريشدرأ كله ايلف

 ةممالا كولم نم هيلي ناك نم عفو لجفلا لفتت اهيلا ةريسو

 هاعذ نأ هنأ هومقوو روباس ىلا ةاشولا هب ىثوف !اديدش اربجت رهظاو

 رميه ىلا كلذب رابخالا كمن كلملا هزتبي نأ ىلع هنأ, بججب مل

 ام اهيلع ىقلاو اههسحو هذي عطقف هسفنب الخ هنا ليقف

 ثعبو طفس ىف اهريصو بايتلا نم سيفن ىف اهجرداو اهظفحح
 ,لعف ام لعف هزامنأ هناو* دغلب امب هيلا بتكو ريوباس ىلا اهب

 لصو املف ةهع !ذ اوكلج ال نأ ٍغمسر ىف 2 نالو هنع ةيهتلل ةلازأ

 نم هلث امب هيلا بتكو افسا عطقت روباس ىلا هعم امب باتالا'

 رل اوضغ اوضع هندب عطق ول هنا هملعاو رذنعاو لعف امب مغلا

 ةسأر 0ع جانا عضو ال هنا ليقو هكلف كلملاب !دحا يلح 1

 15 كم ]وفرعو باول هل نىسحاف هل أوعدف ءايظعلا :بلع لكحل /

 © مايا ةرشعو ةنس هكلم © ناكو زمر مار ةروك ريكو هثابأ ليبس '

 مارهب

 9 «كيباب' قب ريشنرا :نج ءنوباس قب رمزعا نبا مارا
 نسب مارهبو روباس نسب زمرفو ريشدرا نب روباس لامع نم “ ناكو
 ©) آه آ: 1' ه6 0 اهمناو (8م:. قه ءا 14 هناو هزصع اهنأإ٠. 0) 1

 0000. (ع6 5م. قه). حتت 710عاان ©5526 ناكو. )آب ءا © ناكف.
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 مز

 شطعلا هب لتشاو كبصلا بلط ىف ىعمان !ديصتم اموي جرش روباس

 اهدصقف اهيلا توا زمره ما اهيف تناك ىتلا ةيبخالا هل تعفتراف

 ل 5 : 2 وع هلا (ناينم يباع علا ةتلوانن ءالا ثتلطق اييغا ءغالا ىخيت

 ءاعرلا رضح نأ ثبلي ل مث اقيتغ اهجوو ابيجت اماوقو اقثان

 هنم اهجوزي نا هلأاسف هيلا هضعب اهبسنف اهنع روباس علاسف#

 1-0001 تشكو ) نفظنف افذإ تلو :هلءاتما ىلإ ءابي .راضف. ةنعانيف
 و 9 خر سا حملا 3 و9

 سمئلب ام اهنم سمتلاو اهب الخي اذأ ناكف اهسفن ىلع اهدارأو

 اكلي ارهق ةبناجا :ننع ' هترهقو :تعنتما.:ةءولملا نم :لجبلا

 نع نصحفف هركنا اهرمأ نم كلذ لواطت املف اهتوق نم بكعتو

 ًءاقبأ تلعف ام تلعف امنا اهناو كرهم ةنبا اهنا هتربخاف اهرمأ 0

 0 اموب بكر رسبت درأ 0 عروس هل تعدنتا ىتح كرس | رخسف

 ةلجافم| هلزنم ليخدف هل هتكذ دارآ ءيشل روباس لينم ىلأ ًافكنا

 ناجوص هدببو ع رعود كفو زمرف َج مسح راوقلا ةد رقتسا املف

 ةيلع وريشذدرأ نبع تعفو املف ةرلا 0 8 جبودصب وهو عب بعلي 5

 لأ قر ىلا لا 0 مانم هبذ ىلا هداشلا ىلع فقوو هركنأ

 0000-3 0 06 0 0( تامالحلا للحا لع ضاذأ تبفوي الو دف 2 8 كنا : بشد

 اهب اوناك روصأو ل :لابعو هوجولا نىسح- نم ايف تتناك

 ةقيقح هابا ريخاو هنم ناك ايم ءاطخاب رارذالا لبيبس ىلع ارفكم 50

 ت01 161 5716 36ه)ر 1 006 كامالعب. ١" ١ 2) 1121 (61 هر

 36)و '1' ع[ (© هءاندتساو.



 ملل

 ملعم ىلا «ليب ملساو ةنيدملا مسرف امينوك تركنا ناذللا نارمالا

 أدبو ملعملا هب الخ ةنس ىف باسملو بانللا هميلعت هيلع ضرفو

 هب ىلأ رث ميلعتلا ةهداجو امهب لغاشتي الثل هتيخو هسأر قلك
 تابثاو ةنيدملا ىلع ةقفنلا ءاصحا هدلقف رهمو طغن دقو روباس

 هكلذ ليوأتو روباسويدترأهب اعاتسو ةيحانلا ريكو اهباسح

 زوياس ئكنج :ىقيح ىلا '# قروش 2ليدسو ةيعاطتا نال
 رضح الو ءاهثانب ىلع ناك ميقلا مساب «ليب اهنومسي زاوهالا لعاو
 «ءب لعلاب هرمأ !دهع هيلا دهعو زمرف ةنبأ كلم تملا روباش
 ةنس نيتلث كلذ ناك هضعب لاقف هكلم ىنس ىف فلتخاو

 ؛ خنس نيتلتو ىدحا هكلم ناك نورخأ لاقو اممي رشع ةسمخو

 © اموي رشع ةعستو رهشا ةتسوا

 هنبأ كباب نب ريشدرا ىب روباس دعب كلملاب ماق رث

 رز '
 ريغ ريشدراب هتروصو هقلخو همسج ىف هبشي ناكو ءىرجاب بقلي ناكو

 هو ةعوسلو : سشاطبلا نم ناك ةننا“هلاا ةزيبحتو هديأرا ف اذيا فشلا

 تانب نم ليق ابيف هما تاناكو ميظع /يرما ىلع فال مظفو

 نيمكنملا نأ كلذو ةرخ ريشدراب ريشدرا هلتق ىذلا كلملا كره ]|

 ريشدرا عبتنتف كلج نم هلسن نم نوكي هنا ريشدرا اوربخا [وناك

 لامكو لامجو ليقع تأذ تدناكو ومره ما تدلفاو علتقف هلسن
03 

 ناو ءاعرلا ضعب ىلا تواو ةيدابلا ىلا تعقوف فلتخ ةدشو

 2) طوصعأم ؟7ةتاقصأ. 2) ( هداحور (521. 0 هاراجو) آب هرواجو. 1

 م طتصعافب ؟ةتافص “م )©  5م1:. 30ه حع]لا5 هطت. و. .ء) 13 © (ءاس

 ةرد. 30) ضوز آب عا 1 ل. رك 400. ]1 عت 1ث ركذ ايبف ( 66
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 ملك

 نإ ريطبني ناكو لق اهيف ترآ نبق اهنكع. نم. ةنكعيأ ةقزتلم

 ناك ءىت قأب كحو روباس اهل لاقف اهترشب نيل نم اهكم

 وغصو لحكنلا نم راكبالا دهشو خاو كبولاب تيلق كوبا «كوذغي

 ”اذلا كيبأ نم كل ةركواو: كيب اذهع تححإ انأل كيباو ناق'نيدل

 يبصع رت احومج اسرف بكرف الجر رماذ نيركذت امي كاذغ#

 رعاشلا ٍلوق كلذف اعطق اهعطقف اهضكرتسا مث هبنذب اهثادغ

 راثرتلا بناجن اهنم عابرملاف ةريضت نم « 0 لا مق

 ىدع ىنع هاياو عراعشا ىف اذه # نريض مكذ ءارعشلا تكا كقو

 هلوفب 55 نبأ

 روباكلو هيلا ىبكت ةلجد ذاو هاني نأ ء رضعلا وُخأو. .0

 روكو ءارذ ىف ريطللف 0 ا 0 «داننتن

 © روجاهم هبابف د كلا قيبملا ابك .ةيعيدم

 ةيطبنلاب ىمست ىتلا ريباس ناش 07 ىني روباس نأ لاقيو

 أمل روباس نأ لاقيو « قيدنولا ىنام رهظ روباس مخ في اد

 اجش اهدنع فداص اهسسويل روباس ىدنج عضوم ىلآ راصاق

 ةنيدم عشضوملا كلذ ىف نخضتي نا زوجج له هلأسف ؟ليب هل لاقب

 )00| نم تغلي دق امإ عم ةباتللا تمهلأ نأ جريب دل ةلاقف

 نكيل لب روباس 2مل لاقذ ةنيدم عضوملا اذه ىف ىنبي نأ زاج

 ©) 1 كيدعي (نت. هكله/.)٠. )8  5ع 000. ع 1آ4. 11ءآتتتك 5651م-

 ةزووءأ 1 0 انك طقاطعأ هيا.  ء) آه م00. (هلتأ :عءنتك صقل.

 2) 5ذع طتع م00. ةزصع هتتتعتام. 2 2) آاه 17 (هلتن), © هك آب ىصخملا
 اا لا 5: م. (5م12. 6 أهدر ز 1131023. ©« 2110471121 اهبور, اسهيو) : آتحح

 ” لال.  ي) 2ا12عأ3 73112136. ١ /2) 13 1 (ءغ 501. 30ه)و ل 6غ 0 لاق.

 "0 ل113 1 (عغا 5م: 30)و ه2.' ظ عل(



 ملك

 اوملَع

 مص دق مكرم ىلا سلع: ةرشيو < ةتيصع اخ ناكو

 ْمْشَج ْنَم هْمَشْجَي َتْوَملا ىرأ مكفايسأب اًمارك اتسم

 ضير ىلا تجرخاف تكرع ةريضنلا اهل لاقي نزيضلل ةنبا نا
 ءاسنلاب لعفي ناك كلذكو اهنامز ءاسن لمجا نم تناكو ةنيدملا

 5ىارف ليق اميف هنامز لحما لمجا نم روباس ناكو نكرع نع اذا

 لعجت ام هيلأ تلسراف اهتشع هتقشعف هبحاص امهنم دحاو لك

 كيمللع نتنلاق نهنود ىسفنب 0 ىتاسن 02 كعفرأ 5 كيكح

 ءاقرز وكب خيراج ضيحكب اهلجر ىف بنئاف ةقوطم ءاقرو ةمامكإ

 0 ككلذ ناكو ةنيحلا نعادتخ ةنيدمللا ظتئاح لع عفت اهناف اهلسرأ

 انأ تلقو هل بقأتو لعفن اذه الا اهمدهي ال ةنيدملا مسلط

 لعفف ةنيدملا لخداو جلتقاف اوعص اذف ريكل سرمل ىقسا

 ءانفأ تديبأو ذتموي نرزبيضلا لتقو ةونع اهكتفف ةنيدملا تيعادتو

 ىلا فرعي .ىاب غانم فيي ملف نوبيضلا عم أوناك ىيذلا خعاضق

 ؛ة وربع لاقف اوجردو اوضرقناف ناولح ىنب نم لئثابق تبيصأاو مهلا

 نويصلا عم ناكشلا نا
 نيبع شب نإ هس تكد اشك 2 ا كْنْرَكَي ملأ

 1 - 3 5 3ع . 5-0-2 -0

 ديحلا وك ل تاللجُم 2 مهانأ
 «نيدحلا وبرز هلافق نأك اًرْضَص نصحلا ىساوأ نم َمُدَهف

 اهب سرعاف نويضلا ةنبأ ةريضنلا لمتحاو ةنيدملا ا 0 ش

 1 ةخنوش شح نم 0 اهنا لون م 0 7 ومتلا نعي



 ملثم

 ربخا هتبيغ نم مدق املف ريشدرا ىب روباس ناسارخ ةيحان

 يهعدلا موج وزع نيطلا لعق نم كلذ“ ق“ لاق" هنمر ناك“ اع

 فال نب نارثع نب ناوُلُخ نب مّشج نب ءاعذلا نب 2 ىَدْجلا
 ' ةعاضق نبأ

 اكوا ةمدالّصلا ليكلاو فالع نم عنجب مانيقل ه

 روزوسهسش ٌقبارَق تضف الاكت امم سر ني

 3 رسيعسلا 5 ةريزجكالاك عب عيكب كيعب نم مجاعألل « اَنْفَلَد

 هنصح نع انآ ىنح 3 ا هنم عاك اب ريباس ربخأ املف

 | لح روباتسا لقا ادقأ "ئبلللا» نبا معرف "نصل ىف" نويصلا نصخو

 ىلأ لوصولا ع الو 6م حمل 0 ردقي ل نيخس عسبرأ :لنيمتح 0

 1 ٠ كلا قدك نفاخ د نسجيفا خي“ لروما ىلشعللا ماو“ نويِصلا

 ر/لاقف نيلوح هيلع ماقا امنا

 معت نم تلاخ 0 ىتعنب هلقأ نا عرضخلل وك 0
 582-5 نص مس

 ا هيف بلو دصن د نيلوح 5 وفل عددا روسبسقاست نع ما

9000 

 ريقي مل هروح ليقشمو ةوحَف دم هدأز وا

 مقتني ملف اسقورسُط ا هلعف م ىأَر م
 2 د

 «) 0000. ملأز ؛هدتمج حمد هءانذر 5عل ؟تكاستآتفر ءات» ةانتلطم ا

 طماتإا» ه0. 113152 مم1ع10 285. 4 0) 115 ]4207 ءأ 8 ءاضق " (2

 ةوفتتلم). "1 عا اآلن ىلا (112 '1' عجتنعووم دعم 01512 أ112) ,

 0 دلال )2  102 1 (26]66. 11, 283), © انقلذو ا اففسلز.

 201 رسيعشلا ب آب ويفقسلا. 1ءتواتتت عععج1ا 121. 0010012:

 دلل (26/2-:11, 37) (مءائاتك." 2) 1 دمدح. ؟ رث) 06: ]6 3) 1
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 ملخب

 سونايرلا فخا هنا ركذو روباس ىّدنج عنكساو دعم ةريثك ةعامجو

 هانبف عارذ فلا ةيضرع لعجك نأ ىلع رتست نورا ءانيب

 دعب هكاكف ىف روباس مّكحو موولا نم هيلا ماصخشا ميقب ىمورلا
 هقلطأو ةميظع الاوما هنم لدخا هنا ليقف ناورذاشلا نم هغارف

 5 © هلثق هنا ليقو هفنا عذج- نأ كعب

 رضخلا اهل لاقي ةنيدم تارفلاو ةلجد نيب تيركت «لايك ناكو

 لوقي ىذلا وو نورطاسلا هل لاقي ةقمارجلا نم ليجر اهب ناكو

 ىدايالا 2 داود وبأ هيف

 ورطاسلا هلخأ فب ع رضخلا نم تحك دق َتوملا ىو

 0 ا لها نم نزيضلا نأ ليقو نويضلا هيمست برعلاو

 نزيضلا هناو * ةعاضق نم برعلا نم هنا ىبلللا نب ماش معزو

 قف 2 د # ورع نب (2 مارجالا ني ىيبعلا ني ةيءاكت ٠0

 هما نأو ةعاضق نسب فاشل نب ناريع نسب ناولح نب جلس

 هماب فرعي ناك امنا ناو ةلهيج اهمسا ناولح نب ديون نم

 5 نب كيبع ىخب نم دعم ناكو ةريزُمل ضرا كلم < ناك هنأ معزو

 غلب كف ناك هكلم ناو ىصح ال ام ةعاضق لثابقو # مارجالا

 لا اهباغ ىاك ةبييغ ىف داوسلا نطعب نم,افرطت كنأو ل |

 2) 1غهر ان 011116106 51" عا ار ضمت" لابتك 12مةطقلاتت1 6556 0

 نام[ ءعيم 01100164 11 7151026 22632 2. 33 ©>م16551), 00ءانثك
 6 110كم 01 41521156 ت15 ك1. ه2 رعت ىةىع/رم# ل1147 )17:67* و
 2. 25067 دلل 0“ 65) 0000. دوأذ. ه) ( (هغ]20:) مأو حالا |

 ل ميصكالاو (1اطد ع مدجالاو 6131 + مارجالا). 1

 21522 ءاانامل 4١ 4) كدت 966 11 2 ل ناك قلق.

 1 ان ةان[052 مردحأو 1108 مارجالا,



 ملك

 ىضفي نأ

 جانتلا نقع املف ةقرو ةيعللاب ةفآرو فطنم ةغالبو شطب ةّدش

 ىف اوبنطاو ءاقبلا ٍلوطب هل اوعدف ءابظعلا هيلا عينجا هسأر ىلع

 هناسحأ نوعدتسي اونوكي مم عنا ةملعان هلئاضف ركذو هدلاو ركذ

 راك اك ارم 8 أميخ مدعوو هدلاو 2كذ هدنع لدعي ءىشب و

 آر نميف اهمسقو سانلا ىلع اهب عسوف لاومالا نم ىئاوخل ىف

 هلامع ىلا بتكو ةجالل لهاو دونللو هوجولا نم اعضوم اهل

 عيديإأ ىف ىتلا لاومالا ىف كلذ لتم اولعفي نأ ىحاونلاو روكلاب

 . عيضولاو فيرشلاو ديبعيلاو بيرقلا ىلا هناسحاو هلضف ىم لصوف

 لابعلا هل 0 جشياعم هب تعفرو قمع ام ماعلاو صاشلو 0

 هتريس لصف نايف اديدش انارشا ةيعرلا ىلعو هيلع فرشاو

 نيبيصن ةايدم  ىلآ راس هنأ ليقو كولملا عيمج قاثفو هتوص كعبو

 دونج نم دونج اهيفو هكلم نسم تيضم 0 فد اذ ماع ىدحال

 جانحا ام ناسأ مخ نسم ةيحان نع هانا رث انيح 2 صاحخخ مورلأ

 ىلأ عجر 3 اهمها مكحأ ىتح اهيلا صخشف هتدهاشم ىكأ 5

 رمعيقل تناك ةميظع الاومأ ذخاو ىبسو ةلتاقملا لتقف اهنم « لخد

 اهنئادم نم ميتفاف مورلا دالبو ماشلا ىلا اهزواجت رق كلانه

 رصاح هناو 4ةيقوذقو ةيقولق جتفا اميف نأ ليقو ةريتك اندم

 هلجو هرساف ةيكاطتا همكم زود الا ذل لاقي مورلاب نك اكلم

 ذآ 104 2 (ءا كررت: 29): 0122:1266. 21 اومعوف (ءا 5: 36)

 الكاف ((66 5227 7)3060: 1 لخ نفر ل لخدو. 2)) 7112

 1< 277 2801[ 22 و 172113136 11113 ه) 0. ماها.



 ملأ

 ةنبا انربتخا امل انأ هيف ابانكو ييشلا ريكاذم هيف دجوف قمل

 اهلتقب انرما نيخ ريشدرا كولملا كلم نم تقلع ىتلا «كشا

 نطب اهانعدوذ بيطلا كلملا عرز ءاوتا لحاسن رن اهل نيح

 هضان ل اةلعل شالا لا انأربتو انكلم انرما امك ضرالا

 ة هلعاب فخ ىنح 42 عوررملا قمل ةيوقتب انقو اليبس اههضع ىأ
 نا كلذ دنع ريشدرا هرماف !ذك ماع نم اذك ةعاس ىف كلذو

 هبارتا نم مالغ فلا ىف هضعب لاقو مالغ ةثام ىف هثيهب

 قرفي ال اعيمج هيلع ٍقلخدي رف ةماقلاو يلا ىف هفابشاو

 ظن ؛اهلخ ميشلا تكلذ لعفف بدا الو ةماق الو ىز ىف خنيب

 12 نأ رمغ نم دالكتساو ةنيب ىم هنبأ هسفن نتلبق ريشدرا جيلا

 اوجرخاف اعيمج هب رما مث هب نحن وا هيلا ءهل ريشا نوكي

 ناويالا يف وهو ةرللاب #اوبعلف ةلمليص اوطعاف ناويالا ةرخ كلا '

 عاكف «هيف وهم ىذلا ىناويالا ىف ةرللا تلخدف هريرس ىلع

 لحج 3ف مانيب نم ردد اس مدقاو ناويالا اولخدي نا اعيمج نايلغلا

 تر ناك ام عم هتءرجو همادقأاو هيلع هلوخدب ريشدرا للتساف 1

 ش
5 

 دكت ياكم نود باع هنّقرو أر نيدح رم لي هل هسفن لويف

 روب هاش مالغلا لاقف كهمسا ام ةيسرافلاب ريشدرا هل لاقف هنبا

 دقعو هرمأ رهش هنبا هنأ هدنع تبت املخ روب هاش ريشدرا لاقف

 م) © هإ 1" مشار طماع ممسس (آك نغ آ). 2) © عوزرملا ١"
 عوزسملا. ه) 02. © © 316. 2) 400. "امي. 1# هيل ا

5 
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 ىقاذ ىلبح اهنا هتربخاف اهلتقيل ئيِيشلا ىصضف اهلتقاف اهب قلطناف

 عطق مق ضرالا ىف ابرس اهعدوان اهلبك ندهشف لباوقلا اهب

 لاقف كلملا ىلا عجرو هيلع متخ رث قح ىف اهعضوف هريكاذم

 قل عفدو ضرالا نطب اهتعدوتسا دق لق تلعف ام كلملا هل

 لعفغف هنئاوخ ضعب ةعدولو د«. باع مئات نأ لاس بلا ه

 نأ خايشلا هركف امالغ تاعضو ىنح خيشلا دكنع ةيراشل كتنماقاف

 كردي مح اكييف هب هيلعي نأ هركو هنود كلا نبأ ىبسي

 كلو ةعاس ىبصلا سايق ذخا خيشلا ناك دقو بدالا ليكتسيو

 اعماج اهسأ هامسف كلميس نأ كلذ ننع ملعف علاطلا هل ماقأو

 روب هاش هاهسف ةهب ملع اذا رايخلاب هيف نوكيو اهساو ةفص نوكي و

 مسالا !ذه ىمس نم لواوهو كلملا نبا ةيبرعلاب اهتمجرتو

 اديك لك عض عب لاقو رببقدرا نبأ ةيبرعلاب دونم روباس وغو

 0 كلغلا» 1 تنكر ىخلا) كا نلو. «ةيبرعلاب: اهتفجرتا روب: هش

 نيمالا خيشلا ءبلع ليخدف هل كلوي 3 أرهد ريشدرأ ربعك هلسن

 كلما اهيا كنرك ام لاقف انوزحن هدجوف ىبصلا هدنع ىذلا 5

 ىثابأ ككلم كلملا ىل افصو ىتجاك ترفط ىتح برغم لاو قوشملا

 لاقف ةيقب هيف ىل نوكي الو بقع هيف ىنبقعي ال كلها ث

 بيط كلو ىدنع كل كريو كلملا اهيا هللا كرس خيشلا هل

 ناعرب كرأ ئكفاخ هتيتخو كنتءدوتسا ىذلا قحاب عدان سيفن 0

 تفو هضف رث هفاخ شقن ىلا رظنف قلاب ريشدرا اطدف كلذ

 ت) 6 لس “022:1 )7 ١



 م

 روباس

 لتق ىف فرسا كلملا يلا ىئضفا امل كباب ىب ريقرا ناكو

 ببسب ممانفا ىتح فئاوطلا كولم ناك غنم نيذلا- ةّيئاكَشألا

 دج ريكالا رابدتقسا نب نْمِهَب نب ريشدرا نب ناساس ناك ةيلا
 هر ,هدلا نم اممي كلم نأ هنأ اهأالا « نام هيب باسل

 ىلع ككللذ بجواو ادذدحا 6« هرخ نب كَسشأ لسن نم 7 قبتسي

 نم كلم وأ اوكلم © نا ادحا جهنم اوقبي ال ناب ماصوأو هبقع

 ريشدرا هلسنو هدلو كلو نم كلمت نم لوا ناكف «اموي دحا

 ادحا نم قبتسي ملف جلاجرو مءاسن اعيمج جلتقف كباب نبأ

 0 نأ ريغ كحا هنم قليبي م هنا ركذف ناساس هذج ةمزعل

 اهلامج هبجتاف ةكلمملا راد ىف ء ريشدرا اهدجو * ناك ةيراج

 تركذف اهبسن ىبع لوتقملا كلملا ةنبا تناكو اهلأسف اهنسحو

 بتيق متنا ءاركبأ اهلأشف ؛كلكا .كسناقصعيل امياك كيل

 هئنما املخ هنم 8 هسفنل اهذختاو اهعقاوف ركب اهنا هتربخاف

 ,ةك.شا لسن نم اهنا هتربخا ليخإب هنم اهناكمتسال اهسفن ىلع

 اهنا هريبخاف انسم اضخش ناكو ماس ىبا ثكنجره اعدو ماهنم رفنف

 رذنب ءافولا ماهتتساب ىلوا ىتك لقو كسشا لسن نم اهنا ترقا

 ئسبلع دق ام ىلع ىبلق نم اهعقوم ناك نأو ناساس انببأ

 ©) 0. 16 2) ]- ىقيتسي الز © ( قبتتسي 2(2).: ) 5ع عالقتتتا

 جاتاطأر, طعوتتع 710 71326 61 4) 40. آب رهدلا نم. ١

 ه) آب اهدجو ربيقدرأ» /) 1 اهنعع ى) آب 5. مىو 0( نيح شهر ١

 1 ديحوشز (14 كجرش) ز 126611101225 ماس نبأ ؟10عانم ءووع 1لعصت ٠

 011 ةاتج13. 16ءاما5 ماسربأ (163 1 8



 مل

 ثلث ثالثا ةثلك ىلع ةريحلا نولونيو قارعلا فير ىلا نوجرخف

 كير اى رولاو ,رعشلا تويبو» لاسطملا !قكسي. ناك قماا2و تو

 2و دابعلا ىناثثلا ثلثلاو اهقوف امو رابثألاو ةريخل نيب اميف. تازفلا

 و فالحالا ثلاتلا ثلثلاو اهب اونتباو ةريثخل اونكس اوناك ىيذلا 8

 ربولا خونت نم نكي م نم يف اولزذو ةريخل لعاب اوقحغ ىيذلا

 اتينب رابنالاو ةريكل تناكو ريشدرال اونأد نيذلا دابعلا نم الو

 دنع اهنع اهلها لوكتل ةريخل نتبرخن رصت نب نمز ىف اعيمج

 نيسمخو ةنس ةثامسمخ رابنالا تريعو رابنالا ىلا رصن تخ كاله

 اهايأ هذاخناب ل نب وربع © نمز 58 ةريبد تربع نأ ىلآ ةخنس 0

 نأ ىلا ةنس نيقلتو اعضبو ةنس ةئامسمخ ةريشمل ترعف الونم

 كولمو نأودرأ تر 3 كلذ ع اخ دبب ةوشع ىلآاهتو يا ذختام

 © نارهشو نينس .قامت ريشدرأ نب. روباس ىمز قو رهشأ
 كاب نيب ويشدرا .دنعب سراخ .كلمب ناك مكئاقلا .ىع.ربخل ركذ

 هئدآأ هدعب نم سراف كاع ماق كباب 7 ربيشدرأ كاف امل

 د نامز ان ة5ةعرتتانق اه 0ع ل1 هعزو هعاعات كم0. طحتتأأم 5ع-

 نانتعدأ 115 111 ءغ نمزد 10 ن0100 '1جط, 12 غ2لتاطاتك انآط1ولاتع 5م

 5ةلؤوء مالأمز 0112710 م161  ءعم نانموانع طلع ءا 1م

 ةعتاطو. 8) آب ناكو.

 ئنمز » 1 نامز



 ملأ

 0 جلذاو هنكام لوح كولملا رهقو ةيأار هل درت الو عمج

 ارشنع عبرأ كلف نأ ب ناودرأ هلزق تنفو نم هكلم ناكو ةراعلا

 «رهشا ةرشعو ةنس ةرشع عبرا هكلم ناك عضعب لاقو ةنس

 5سراف لع ىف ريشدرا محق لق نيكل نوني ماشه ىع تتدحو

 نيّينامرألا ىلع «اكلم اياب فقفاوف قارعلاب كلملا ىلع ةيلغلا كيري

 طابثأ نوينامرالا ماشع لق «نييناودرالا ىلع اكلم ناودرأ قفاوو

 لئاقي ايهنم دحاو ٌلكو لق ماشلا طابنا' نويناودرالاو داوسلا

 نيدناسنم هدلناقذ روشدرأ لانق ىلع اعيتجاذ كلما ىلع هبحاص

 هلل هل 6 رف باب 0 .راك اذاف اموب -- ِ اذع هلتاقي

 اباب نجد ور رمت درأ يلكاو 0 هعلدبو ةنع 0 نأ 9 اباب

 نأ ثيلب من 5 بردت رهشدرا غرفتو اهيف امو هدالسب نعءنو

 ؛ةاهلهأ نم هيواني ناك نم ردهقو اهكولم هل تنادو قارعلا كلم

 © هقفاوو فلاخ 58 دارا ام ىلع غلج ىتح

 نأ انور م ٠ ريثك 0 3 علاب نتكلم أ لع رهشدرأ 00 1

 نب كلامو* 0 ىنبا ورميو كلام عم اولبقا اوناك ىيذلا 0

 9 ناكو ةعاضق نم كلانه نم ىلا #مأشلاب اوقحلف عريغو ءريهز

 «) 800. 1' ناك. 2) 1 عاضطاو اناي.1 1 )516 117 هانازئل) هلك

 نيمدذ 3 نير 7710: 513212 2. اياخم 5هنن 12) ©5126

 ©«( 3200. اومضناو.
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 ريشدرا هجوت رث ةعاطلاب ناركم كءامو 0 0 اشك كلم

 ىلا 0 6 هرطضأو 8-9 42 00 صاخ بو داكبلا اذ روج نم

 كتسناك هنا لاقيو هتايح ىف هجانب هنبا روباس جوشو اهب ماقاف

 هعيش فيناسر نم 0 نارجوك قاناسر نم « رآلا اهل لاقي خدرقب 5

 ةلتاقمو زونكو لاوما اهل تععمتجاف كبعتو مظعت ةكلم ةرخ ريشدرا

 ” تاريشنا ةنيحجم لئرافب“ اهتم“ ندم قامت. ىتتجا ناك ةناو .انهل

 | راوسالابو ريش درأ وحار ةايدمو * رسيشدرأ ّر هاب ادمو تاو ىو

 0 2و رهشدرأ خد داوسلابو زاوسعالا قوس و رهشدرأ مم 10

 / اسف نيركلابو 100 2 كو ريةدرأ م فاباخسأو ىتادملا
 -_ر

 يانزرح و ريشدرأ ذود لعوملابو طخلا ةنيدم ىو ربشدرأ

 ابتك فئاوطلا. كولم ىلا بنتك هروهيظط سنع ريشدرا نأ وكذو

 هما رخآ ىف ناك املف هتعاط ىلا ©ءدو اهيف غيلع منحا ةغيلب

 هل لفي ل أروصنم ارفظم ادوهح' لوب مو هلهع هدعب نسل مسر 5

 عدو

 لاو قراطبس 10 قراطمس 6 5 ماجه دس (5م2. 30 و مطتتل

 00 فوطنس)». 171014101 6556 2011611 237 0 قلل 01

 | 1 (لخ) كنس كفن "2 (1152 5821 36) 1 زالاو آب عا © نالا. (2ءادع

 0 ةعتطتكات»"» ديعؤر). 2 11016 6 00 تلا ل

 0 نارجوجر 0( نا 2م 1120.) 62) 112 6 50 56 1

 اهننيدم رهجشدرأ ا آب ةمااتنم اهريصاخت.  رك) 0م. 1. 0 وبر 5[

 ىبأ ردات طب (0111 226 0 مأر 57 مأأ 7 مدع كنان عتما !)

 © ويذرا (5م1:: 6 وذر). ى) 51,6000. (عغ 8من. 30ه: 12 2

 عا طين ءادتاتك فابارتتسأ). )  آد راسيقر (© كاسب (2)5: 36 انيفز

 110117 ىتبا. 173104



 مل

 مدقت كقو لاتقلل ميقلا فاصاف ناودرا هافاوو كانه تسناك نيسع

 روباس لتقف منيب لاتقلا بشنو مينع راعفاد ريشنرا نيب روبالا
 ناودرا ىلا هعضوم نم ريشدرأ ضقناف هديب ناودرأ بتاك © نادنبراد

 دهجو ىلع ىقب نم برو هباكتا ىف لثقلا رثكو هلنق ىنح

 5 كلذ ىفو همدقب. ناودرا سأر اطوق نتح لين ريشدرا نأ. لاقيو

 ناذيق ىلا هعضوم نم راس رت 2هاشنهاش ريشدرا . ىمس ىيلأ

 راس رف « ةونع لدجوملاو ةينيمرأو ناحيِبرَّذآو لب ىلاو اهكتتفاف

 ىطاش ىلع ىنبو اهزاتحاف داوسلا 4 قو نان اتسروس ىل ىلا ليصومللا نم

 سقرتع ىف ىنلا ةنيدملا ِت © نيبسهط ةنيدم ةلايق ةلجد

 ؛0 اهيلا مضو اهروكو ريشا د هب اهايسوإ ةيبرغ: ن“ ةنيدم نئادملا

 اهيلع لعتساو ربوج رهذو 8 » طيقرد رهنو. ناقموولاو ريسرهب

 ناتسجس ىلا اهنم راسو ركطصا ىلا تاوسلا نمازكتت 0

 دالسب ميخل ىلا مزر أوو كح 5 00 نلف ناجرج 0

 تيب ىلأ 8 ثعبو ةعامج لنقو ورسم ىلا عجر رث ناسارخ
5 . ِ 

 ©) 1" تاكنيأذو (521: 6 رادنب نادل. 17 عالاتاتت , 2721 101 ذاتي ذأد.

 2) 62 ةانع دان (36:..591 كامن اميز اخ ءاونهاشت)) 1 داشناهاش و

 1ك تابت ناهاش. طلوع 1011703:133, ها 0113 ©عا61735 01635 556 ©01-

 داق, طلع ممصعتعسص, ط151 1212 ©0016ع5 ؟مدصتقع دهاشنمفهاتش '

 102815 135ع1ع 77101 عاجأ اخ ه) 165 72216 19. 502125155 21160.
 آب ع © هدم. (عوأن ذه 505. قهر و11 16ءاع هده. ىلإ ةصغنع ليثملر 536

 همدان 14 ىلا. 2) 1 ءا 0 وهو. ه) 1. نوسنهطر 1 نوسيهطو '

 6 نوشيهط (طعدع 0 30 نوبسوط) اناا 01يوم هالك ْ

 ءمرتحاح عاتت 01:3. ا11 , 012111122 ء5أر 0113 101133 12011211215 1156 115115 51
 رك) 60000. ةئيحمور"(521:7365 6614 ه2. وز." 2) 60005 (61 رنا :

 30) رهسر هذ ر ربو هذ, نييسسروسه-ذ. 1110© 10111123 1560116115. 101733

 22ةاداعد ةرحاتل 70ع625 عوك -تس. ) 1" (ع6 5م. 30) هاتاف.



 ما

 ىذلا جاتلاب ىنابح هللا نأ ريشدرا هيلا بتكف قاثو ىف هب

 نم تلنق نم ىلع ىنناءاو اهتكانتفا ىتلا دالبلا ىنكلمو هتسبل

 اناف ريشدرا مار اهيمساو اهبنبا ىتلا ةنيدملا اماو كولملاو ةربابخل

 قذلا رانلا تيب ىلا كزونكو كسأرب ثعباذ كنم ىكمأ نأ وجرأ

 فلخو رضطصا وح ريشدرا صخش رث ةرخ ريشدرأ ىف هتسسا ة

 هيلع درو ىتح اليلق الا ريشدرأ ثبلي ملف ةدخ ريشدرأب ماسربأ

 ىلا تراس رث ابوكنم هفارصتاو زاوفالا كلم ةافاوع ماسربا بانك

 ةجوتو سراف ىلا دع رث هلنقو اهكلم روباس فاش رمساف ناهبصا

 ءراسسس ىو ناجّلا ىلإ راصو زاوقالا بحاص ةرفوريت ةيراخ
 بكر كلانه ام ىلا راض املف قرس ىلا رق زمرهمار نم 4 ناشاطو 0

 ةنيدملاب رفظف ليجد ئطاتش ىلع فقو ىتح هباكا نم طعر ىف

 لكترا مت مكانغلاب سراف ىلا فرصناو زاوعالا قوس ةنيدم ىنتباو

 ١ راع قا نورزاكو ةرج»(ويرطا ىلا راوهالا“ كلا اعجار" شرافا نم

 ىنبو + ودنب هل لاقي هي 6 اعلم لعل ناس ىلا زاوعالا

 تاتري ناودرأ ىلا لسراو سراف ىلا فرصنا رث ناسْيَم حرك كلانه ؛5

 "ا ىف كيفاوأ ىتأ ناودرا هيلا“ لسراف هيف نالتتقي .انعضوم

 ًاوبتو تقولا لبق ريشدرا هافاوف هامهم حالسنال ناجرمرف ىدت

 لع ىينحأو هدنجو معسفن ىلع قدنخو اعضوم ءاحكصلا نم

 2) 1 راسص (66 5122+ 39)» 6) (000. هاج. ماتتتعأق ع1 هدحطتق

 آء1 ع مدتأع (5217. 30 رفوريق). ) آب راشسرو (© نايسسو '

 اساس (527. ناسيبس) ؟عتاتطط 110عأات1 556 ليبتس (5. 101

 لاينس). 4) 0000. ناساطو (521. 0 راسراطو)» 2 0 اودبنو

 آلا قاسر (521: 30 كنوان). 21371



 مأاب

 لاقي كلم اهبو نامرك ىلا راس مث اهلها نم ةعامج لتقف نا

 ىتح هسفنب ريشدرأ لئاقو !اديدش الانف وهو «لتتقاف شالب هل

 هل انبا 0 0 0 كلف ةنيدملا ىلع 0 شالب 4

 5 هفيسب 0 «لزقف رمشدرأ ءبلا 1 50

 « جل تيناك * ريماتطم نم جرخاسأو هلو_دح ناك نم لنقو نيفصن

 نم #ساسربا كلم ناكو كرهم ىلإ بتكو اهيف ةعومبج ازونك

 راسف اولعفي ملف هتعاط ىف هلاثما نم ةعامج ىو ةّرخ ريشدرأ

 قسولل ءانب ىف دخاو يل ريج ىلا راص 0 كريم لئقف جيلا ش

 ؛ه هيلع درو ذأ كلذك وه انيبف كانه ران تيبو لابوطلاب فورعملا

 أرق, كيلذل نيانلا ريشدرا ميج ةنف تانكي 2 ناونرالا
 كفتح نبلتجاو كرويط تودع دق كنا هيف اذاف ةترضع باننا

 ياست اق مكلا زرنا نعت نازعالا ماييخ 3 جلا ىدركلا اهيا

 اهلهاو اهكولم تيلغو اهيلع تيوتحا ىتلا دالبلاو هتسيل ىخلا

 -_ معم روج كيري را ءارخك 8 اهتم ىنلا خنيدملا ءانيب كرمأ نمو ١

 ةنيدم ئكسارف ةرشع اهلوط ءاركت ىف نتباذ اهعانبو كانيلخ ناانثا

 ا زاوعالا اكله هلا هجو كلذ هنأ هيلعأو ريشدرأ مار اهيشن

 2) آط و ع م132ععزز6م عزةتتحلت 261201:13 8251125111123 (

 ءا 5م2.36). 2) آيروسأ 0 نوسدأر 1 درسنأ (5م1. 30 دويسأ). 1710

 ءووع ءمرمتمأ تح ع 2012126 2ءا0©1671 727هز1760ع/# , 1101 5
 ةععادت دنع ءءمرمأاس1 ممئان16 داوبناتبا. 2 1' هل. 2) (5زع 1ةرز 1

 نيداسربا, © ساسبيرهر آل ناساس ىب. 2لورطعت عمم (3ما:. قه
 ةبيتاسرب 5مءءامزاتتت , 560 1هلفانتت). ) [ءالان5 525. 30 نآاودزال

 0 نا /) كرنب 36 20 هدودر تح.

108 



 ملك

 هلسسيو هل عرضتي اهب لضتي امو لابخل كلم يبل قاذورأ

 اباتك عناودرأ هيلأ بنكف رهرج جانب هنبآ روباس جيرنت ىف نذالا

 امهلتق نم ناك امب فالكل ىلع ريشدرا هنباو هنأ هملعاو اقينع

 جناناف مايالا كلث ىف كلهو كلذب كباب لفكح ملف التق نىمق

 نأ ريشدرأ ىلا بتكو هيبا ناكم كلمو جاشلاب كباب ىب روباس

 هعانتما نم روباس بضغف كلذ نم ريشدرا عنتماف هيلا صخشي

 أوعيتجاف هنم انس ربكا مهضعب ناك هتوخا نم ةذع اهب

 جاشلاب ج نتف 0 عيملل ملسف كللا ردروسو جالا أو رضحاو 10

 بنارم اموق بترو جو ةوقب ةرسمأ جتفأو ريرسلا ىلع سلجو

 ضوفو هديب فلطاو اريزو ءرفحر نب 4 ماسربا هل لاقي الجر ريصو
 هتوححلا نم سحاو فيوم ناذيوم. #رهاف هث لاقي الجر رّيصو هيلا

 نأ كانا م ةريتك نم ةخعامج لتقف هب كتفلاب هعم اوناك موقو

 دعب اهكحتفا ىنح اهيلا داعف هيلع اولسف دق درجاراذ لها ؛5

 م) 0متكزغ طلع '1دط. 7؟2طقر 0113ع 22طعأ 85م1. 3ه: ءانب لزنو

 ءىتش ءانبلا كلذ نم هيلع طقسف درجإارأد ةجردم ىلع ىامخ

 رضطصا ىلا راس هبخ ريشدرا ىلع درو ايلف هفلتاف. 23) 5ع 7
 ا[ 5016 5)30 اآلن ماس عيبأو © ماس نب 0 1 رفح. 1126© 5611م-

 هز[ 12214, 5ع( ؟ءالاتتتت ©5أ راذمر هر جرب ماسرسبأ 0 أريزو» الأ

 طقطعأ 5م1. 36ه (5. م. 5 ةمردعلا 10 116 120136123 10

 5116 36عا153:1170 («012113. عاوطتتآ23:61ع011112 168ععاط). 40) 163 0 (ءأن

 كرنك 236)و 1 ورسهاق و آب رهاضر 11013 ٠



 مام

 ريشدرال ىلا اًملف « درجبارادب اذّبَجْرَأ يص دق «ىريت هل لاقي

 نيب هفقوف ءاضيبلاب وسو رص زج ىلأ دوسبأ هب راس نجينس عيش

 ء!ذبجراو هل ابيبر نوكيل 2 ىريت ىلا همضي نا هلاسو هيدي

 كلذ نم هلأس امب بتكو كلذ ىلا هباجان هعضوم ى هدعب نم

 ةكلع اًملف هانبتو ٍلوبق نسحا هلبقف / ىريت ىلا هب راصو الج“

 نم موق هملعاو هب همايق نسحو رمالا ريشدرا دلقت ىريت
 ريشدرأ نا ركذف دالبلا كلي هناو هدلوم الص نيفارعلاو نيمكنملا

 هناو موي لك.ريخل ىف دادزي لوي مو كلذل ناكتساو عضاوت

 دالبلا .هكلجب هللا نا هل لاقف .هسأر ىلا سلج اكلم هموت ىف. :ىار

 (مهسفن نم سحاو كلذب رس ظقيتسا املف هتبعها كلذل ذخآيلف

 هنأ لعف ام لوا ناكو هلثم دهعي نكي مل شطب ةكشو ةوف

 هل لاقي عضوم ىلا مث رّهشونم هل لاقي اهب ناك اكلم لتقف

 بوتولاب هرهأو مة ناك ام هببأ لأ ككتكا 0 هءلبق نم امبق

 2( 00000 ىومثر ىرعبو هي 6( آب © ( دكنجرأ ز 1 لِيَحأ

 (!دضحرأ رندا 306 اد بجرأ 1آ]1كش). ه#م) 06000. 7ةقاقتأ 5

 درجعاراد , درجعاردو درجكزر أد. 2) طططتسع !طةعاتتق 11 0. 6)

 مدت. ذم آب (5م1. قد. 14خر)ز 1 !اذيح نآو. رك طلصتم 1ةءانصةعاس 0,
 ى) طوصعاف ؟ةضمصأ. 2) "1" نيساق, © ريساق, (آ4 نات 6عر 501. قو رفسأو

 32 ىعساأو)ز 1111 2) 162 701 سيوك 60001,

 7210ع كساطتاتتصم. )6  0ص. طقعع ل. )42  1 ميوولرو © نسيووسلو

 آم ىسوردل (ةدوز 14 زموول درت“ 3ه). طلوع عا 223815 111113

 رري) 1620 .(ع6 5721. 36)ر لن عطا 2



 انهي

0 3-5 

 م

 نب نمهب نب اراد ىب اراد ةهيع نبأ مدب هعرب ابلاط سراغب

 «لوقي اميف اديرم هابجاح هلتقف ردنكسالا براح ىذلا رابدنغسا

 نيذلا هثابآو هفلس مايا هيلع لوي مث ام 2ىلاو هلها ىلا كلملا كر

 « لحاو كللمو نحو سيول م عيجو فئاوطلا كولم لبق ا 21م

 « هدوربط اهل لاقي رخعطصأ ىرف نم ةيرقب ناك هدلوم نأ رك

 اجت . ناساس هذج ناكو رخطصأ ةروك نم وينخ قاتسر نم

 براح هنأ هشطب ةدشو هتعاجت نم غلب هناو شطبلا كىيحش

 عمزهف ةدج سأب ىوذ رخطصا لهما نم الجر نينابث هدحو

 ناساس ناكو لامكو لامج تاذ «تشهبمأر اهل لاقي 7 نيج زابلاب

 اكو م قيقانأ ا تايب لاهيا وكمان ابيب لاحت روان

 لوطو كباب ناساسل + تشهبمار تدلوف ةيسورفلاو كيصلاب امرغم

 سانلا رسماب ماق نيت ل وسوسن نم لوطأ هتدلو نيح هرعش

 ذةموي رخطصأ كلم ناكو ربيشدرأ كئيبا خل ىو ِ خبدأ كعب

 نسب ماشهم نع تكثدح ابيف هل لاقي 4نيجكرزابلا نم لجر

 ىصتخ مل ناكو / رفرج ىمسي ناك «رييغ لقو رفروج كنتم

 6 معز“ 6) 12 ىلع (ةذطع و١ 2 168 71 تتطم ةعتطصتم. هذ

 6000.5 طمتح هعةااتتل. 2 4©) آ1لاتطلاتتتت. 211213: 731. 12 ©000.: 5

 12012112115 205661101 301101 51. 30 14101011 نسكاد .٠ كك نيكل

 011001 2211115 6 تشهنمأر (5م1. 35 تشيد مار

 ع( نيشهب مأر)١ رك) 102 © (اميع) ءأ 5م. 3هز ]1 ليق اميفو

 كل لاقي هيف. © 32) 104) ةماكقي (00 11:15) 6000. 5127537١ قليهأ] راثو

 آب كنعأ ران, © ىيف ران (5215. 0 ق.يكعان ران, 01100 ا 1]مقانانت 3

 تكا) 77 220 رهرج آه 1 رهوج.



 مزز

 نع ربخل ركذ ىلا نآلا عجرنو

 سرفلا كولم

 انركذ دق انك ذأ“ ييراتلا مات قاينسل هكلم ىنشسو

 سرفلا ىف فئاوطلا كولم مايا ىف نمناك ىنلا رومالا نم لئالجل
 1 , ويشد دهع ىلا برعلاو مورلاو ليثارسأ ىنبو

 ىراصنلا وق ىف لباب ضرا ردتكسالا كلم ندل نم ىضم انو

 يلوق ىو ةنس نورشعو ثدلثو 00000 لوالا بنتللا لفأو

 بشو ةانس نوتسو تسسو < ناتثام سوجملا

 هاش كباب نب ريشدرا

 :6 نب كنا نب“ ناتفاس ب“ قيباب نيب رعصالا “ناسا نبا ريخت لت

 بساتشي»# نيرزرابحتنسا + ئب *فدللا يجرب جاتا كح ا
 ريشدرا هبسن ىف لبقو 4شنميك نب © ىجويك نب بسارهل نبا
 نسب فيرفأعي نسب «رارزز نسب كباب نسب ناساس نب كباب نبا

 بسشارجل نت ةبساتشب 7 نبا ااودتغسا: نما قنبر ب كس
 «) ]. دنس ىتيام. )5  06626210813 1سكعوتص ءوأ ذص (نز كت. آذر

 م1:266عرعدن لمت لكطفل0.: 11, 266 : 2125:0015 117252 - ل هرضل
 هرت013 3 كلم داش 115006 30 كباب ىب ناساس ءا 200. كباب ىب

 ةضاع ىمهب ىب. آه ةتاع سرهم (06 136أ 0 سمرهم) هرم. ىبأ

 ىب ىكباب نب ناساسز 16123 0. نب ناساس نب 2126 نمهبز 200.

 نب ناساس 226 ب.ساتشب. -- 150 سمرهم 10166 201115 5

 نسوهم و هك. ؟ءاكاتك 32110 001*3135 111, 264, - ط0 ريخ 116 أ

 1213 ربسخ رببتح» نان وتتت 111 ©عاع215 202115

 (هاوع مء] 0عامءاتلع ةتتماك ةانضغر ا يشدزأ (0), لسباب (1).

 ء) طاتصءام ؟ةقتدصأ. ةلئطأ زموءمتتلالق ىنحوا ىبكر ىكوا ىك.
 6) ظاتصعأتد 723. ىاثط1 شونم ىسك . 22 0) 51غ م1عزتات7201164) 2

 ممد مادصع هعا2 (577. 30 برز ٠١ © نيرز)»



 * مآ“

 جرختأ نأ ىحور هب © نارظتني ظنك ىلح نم يات امهعم قوف
 5 لضنللا ىلا اهني !ىعص م يانلا كلذب اهانيز تيجرخ !ذاف

 نتسنإ مهللا لاق ءامدلا ىلع سيجرج لبقا اهحور هللا ضبق

 مهللا ءادهشلا لئاضف هب ىنيطعتل ءالبلا اذهب ىنتمركا ىذلا
 ايندلا ءالب نم ةحارلا هيف ىنتتدعو ىذلا ىمايا رخآ اذهفة

 اذه ىناكم نم لوزا الو ىحور ضبقت الأ كلسا ا مدهللا

 لبق ال ام كتيقنو كتاوطس نم نيربكتملا موقلا اذهب رع ىنح

 قوملظ مناف ىنيع هب رقثو ىردص هب ىفشت ءامو هب جل
 برك الو ءالب ىف عاد ىدعب وعدي الأ كلساو مهللا نوبّذعو

 0000 د وز يح بجرم هلا يملا يلكمتتو خوك ة يفرم
 رانلا جيلع هللا رطما ءءدلا اذه نم غرف ايلف هيف ىنتعفشو

 ةكش نم اًظيغ فدييسلاب هوبرصف هيلا اودع اوقرتحا املف

 تقرتحا اًملف هدعو ام ةعبارلا ةلتقلاب عت هللا هيطعُيل قيرمل
 ضرالا هجو نم هللا اهلج ادام, تراصو اهيف ام عيمجب ةنيدملا

 جرخ رهدلا نم انامز تتبلف اهلفاس اهيلاع لعج رق اهلقأ ىنح 5

 اديدش اميقس مقس الا لكلحا همشي ال ىننتنم ناخد اهنحن نم

 عيمج ناكف ءاصعب اهضعب هبشي ال ةفلتخ ماقسا هاهنا الا

 كلملا ةأرماو اغلا + نيقلتو ةعبرا هعم لتقو سيجرجكب نمآ ىم

 ©ر“ هللا اهير*

 2) لن نايظننيو ا 16 6ع: كر ل3 نأ. ءزارلكا امد

 11-000001 - نيتلقو لقفل 1402علي هلل



 مأأ

 هلخدي الو فسشل ةفاخ « منص فوج ذئموي ذنم سيلبا لخذ

 ىنتعدخ سيجرج اب كلملا لقو كاذبا نوركذي اميف اهدعب
 ادع كلذ تلعف امن سيجرج هل لاقف ىتهلآ تكلفأو ئقروغو

 تعنتمال 2اَّذا لوقت امك ةهلآ تيناك ول اهنا ملعتلو ربتعنن

 هانا اماو ىتم اهسفنا عنمب رل ةهلآاب كليو + كتقت فيكف ىتم

 انه لف ابرد نت ئكتمدم 3سم هلا سيفا

 اهنايا هل تفشك نيح كلذو كلملا ةأرما تملك سيجرج '

 ىتلا رّبعلاو سيجرج لاعفا عيلع تدّدعو اهنيدب منيا
 كضكيم ا الا لجرلا اذه نم نورظتنت ام هل تلاقو مارا

 0 موقلا اهيا هللا هللا مكمانصأ تيكلم امك ©اوكلهتذ ضرالا مكب

 ام عرسا ام ةردنكسا كل اًكِيو كلما اهل لاقف مكسفنا ىف

 نيبس عبس ذنم هيساقا انإو ةدحاو ةليل ىف رحاسلا اذه كلضا

 كب هرفظي كيك فلا كيار اننا هلل كقوءانيسم ان ىف 0

 رمأف ىنطوم ّلك ىف كيلع ةجْلو ملقا هل نوكيف كيلع هطلسيو
 ,5 فالع ناك ىتلا سيجرج :ةبشخ ىلع تليكف كلذ كنع اهب

 ىلع تلعج ىتلا طاشمألا اهيلع +تلعجو اهب تقلعف اهيلع
 سيجرج اب كبر عدأ كتلاق باذعلا عججو 5 سيجرج

 اًملف كقوف ىرظنأ لاقف باذعلا تملا كق ىف ىنع 2فقفخبا|
 ن0

 نيكلم ىرا تلق ككحضي ىذلا ام اهل لاقن نيككض ترظن

 2) آب 1256236 نم. 7) ©0121 1 ءغ لكل م) 0. .آط ع6 06

 126غ .كلتو. ”هرا ل كال نويكلهنف. 2 آ :تنليخح.ا 72

 وكر 1 قف ا
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 انف اعبر ]د حاو ا اهيهذ) قمااربانم' ةلدع كشعب قو 'ماشاقالا

 لردعاي تيكا :ءالغلا ىلا لافتفا اهعم ا ريقلاو ل نمجشللا ٠ نووبفُيآ 8و

 ىنذلاب كبلع مزعيو كلسي سيجرج نأ اهل وقت لاق مانصالل

 ة يرحدت كتلبقا كلذ مالغلا اهل لق اماف ءدتتج الا كقلخ

 انهي فسخكف هلجرب .ضرالا ضكر هيلا تهتنا املف سيجرج ىلا

 نم اًقرق ابره اهنم منص فوج نم سيلبا بسخو اهببانعو

 اةرعواسأ نأ دل عضخن هتيصانب لخا سيجري وم املف فسشل

 ىرذلو ةشجتلا, نزلا ,ءاهتياا ىقربخا 1 "لاقف سيجرجت ةيلكو

 اعلا هنن كسفن كلهت نأ ىلع كليك ىذلا ام نيعلملا

 هل لاقف منهج ىلا نوريصت كدنجو كنا ملعت تانأو كعم 0

 1 معا يش عع كم اوما نيب ترش وطن ولاا
 نيع ةفرط مهنم دحاو وأ جتلالضو مدآ ىنب ةكله نيببو ليللا

 ١ 1 ردك ت عيل كازاطلك هدا نع قفل - رطل تحتمل
 رلاتفلدل عيبج+ هب نذدلتي ام. عيبج لستم ةّلدلاو كلذ :ىف

 ةكتالملا عيمج مدآ. كيبأل دج هللا نأ سيجرج اب ملعت

 نيبرقملا ةكتالملا عيمجو ليفارساو ليئاكيمو ليربج هل ءاودجسف
 نجا ال تلقف نيجسلا نم تعنتماو هلك تاوهسلا لهاو

 اب نسيج رج هالخب )ليه "لقد الق هدم ريح ,اناو :قلكلا ذهل

 ©6) 1 :تيبجلا 610 هلا 232ءأ 5 نام 1لعر» 731م. 2 8) 17

 جردت» 1 تاجرخو ز 5ععاتأال5 51112 آخ نات1 135عأ جرح نت 6(

 اهيا 7 عقيب. )1 تح سكر, 1 هد دل
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 معن لاقف سيجرج «هعدخن هنم سيئأيو همنص كلهي نيح كلم ا
 كلملا حرفف هل مبذاو هل ٌلجما كبنص ىلع ىنلخدأف تش اذا

 كيلع مزعا ىلا لقو هسأرو هيلجرو هيدي لبقف هيلا ماقف هلوقب

 ىتيب ىف الا ةليللا هذه تيبت الو مميلا اذه ّلظف ال نا

 5 باذعلا بصو كنع بهذيو ميرتست ىنح ىلها عمو ىتارف ىلعو

 ناك نم هنم يرخاو هتيب هل ىلخأف ىلع كتمارك سانلا ىريف

 ًأرقيو ىلصي ماق ليللا هكردا اذا ىتح سيجرج هيف ٌلظف هيف

 تباجتسا كلملا ةأرما هتعمس اًملف اًنوص سانلا ىسحا .ناكو روبزلا

 لأ سيجرح اهمدنخ هغم ىئبت هفلخ؛“هواالارغشتا مؤ
 ىلا هب !ذغ حبصا ةاّيلف اهنايا تيتكف اهرماو تنمآق ناممالا 1

 ىف ء نحس ناك ىستلا زوجتلل ليقو اهل دجسيل مانصالا تيبا

 ىلا ىغصاو كدعب نتف دق سيجرج نا تملع له اهتيبا
 همانصا تيب ىلا هب بخ كقو هكلم ىف كلما هعيطاو ايندلا

 اهقئاع ىلع اهنبا لمحت" عضارعا ىف زوجحلا تجرخت اهل دجسيلا

 ؛:سيجرج لخد املف اهنع نولغتشم سانلاو سيجرج « بوو
 ىلع اهنباو زوجتلا اذاف يظن هعم سانلا لخدو مانصالا تبب

 قطنف همماب زوجكلا ىبا اعدف اًماقم هنم سانلا برقا اهقئاع

 هما قئاع نع محاقا رق طق كلذ لبق ملكت امو هتباجاب

 ظف كلذ لبق ضرالا ئطو امو نيتيوس هيلجر ىلع ىشهي

 هذه ىل عدآف ٌبهذأ لف سيجرج ىّدي نيب فقو املف هيمدقب

 ه) 0ص. آس )2  آه 20036 نأ. ه«) آب سكس 2) 7

 ه) اناعمولانع ©«00ع< مدون 14 زبون 5126 و.
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 4مم

 اويه اًملف عطقتل ةرجشلاب» مدهف تيبلاب رمأف اهتبأ اهل ىفشو
 رمأو اهوكرتف ةرم لوا تناك امك عت هللا اهسبيا اهعطقب

 لجعب رماو داتوا ظعبرا هل ©كتواو ههجو ىلع عطيف سيجرجع

 ' امو حان لجعلا ليفتسا ىف لاعجو لثج ام :اًناوطسا رقوأت

 سيجرجو ةدحاو ةضهن لجتلاب نيضهنف اريث نييعبراب اعد
 ىتح رانلاب تقرحأف ةعطقب رما ثق اًعطق ثلث « عطقتف اهنتك
 ملف ركلا ىف 4 ةورذخف 0 دامولا 000 !دامر تداع !نأ

 هللا نأ رحب اي لوقي  ءامسلا نم اتوص اوعمس ىتح جّناكم اوحربي

 نأ ديرا ىناف بيطلا ىسلل اذه نم كيف ام ظفحن نا كرمأي

 هتعيج رث رجلا نم هتجرخاف مايرلا هللا لسرا رف ناك امك هديعأ 0
 مايق .كورذ ىنيذلاو هورذي "نا لبق ةتيهك < ةربص دامولا داع ىتح

 هنم يرسخ ىنح ناك امك روتي دامولا ىلا اورظن مث اوحربي من

 | 1 هع نخرج :عحجوب اوعجرت ةسار:ضفني , اوبخم, سيحرج
 ىنلا ميرلاو هايحا ىذلا توصلا ربخ هوربخا كلملا ىلا اوهتنا

 |” دخ وبه اييفإ سيجرجا اي كل ليما كلما هل لاقف ةتعنج 6

 ' دل ىتيلكخب ىدرهت كنا نسانلا .لوقي نأ الولف كلو

 ةاش هل مبنذآ وا ةدحاو ةدج“ نولفال لجأ نللو كب ثنمأو

 هلوق نم اذه سيجرج عمس اًملف كرسي ام لعفأ انا. رث ةدحاو

 /دل نيوي نأ ءاجر هيلع هلخدي نيح منصلا كلهي نا عمط

 ©) 1 كتوو. 62) 0000. ارافشاو, 14 انا عع. 4 1 ءا آش

 عط_ةناذ 2 16562010 136 آل م01 ذص 6000. 066560 )ل

 ةودص , '1' هريص. 7/) 5زم :ءءاع ةصتطو 0



 معا

 بارش وا ماعط كدنع لع زوجتلل لق عوبل هغلب اًملف «باوش
 !ذك ذنم م ماعطلاب انذهع ام هب 5فّلحي ىذلاو الا نلاق

 نيفرعت لم سيجرج اهل لق ايش كل سمتلأو بخأسو اذكو

 هللا ىلا اهعءدف لق ال نيلق نيدبعت هاي لق معن هل نلاق هللا

 :ةبشح نم ةساق ايتنب قو ءابش'هلا كلطت نتقلطتا متل ا

 ءئضك 5 ا ان دعدلا ىللع ليفان كيفلا 3 نسخ نول

 فرعت وا لكوت ةهكاف لك 6 تتبنأف ةماعدلا كلث ترضخا ىنتح

 رفعج وسبأ لق ءايبوللاو * ابللا تتتينا اميف ناك ىنح نميبت وأ

 قوش نم عرف ةمامدلل رهظو / لكوي بح دل مأشلاب تيكا

 10 دغر ليا اهو امر وو زوجكلا ليفي هلوخ امو هلظا تيبلا

 ىذلاب ثنمآ تلق اهدعب نم اهتيب ىف ثدكح ىذلا تار املف

 لاق ىنبا ىفشيل ميطغلا هول اذه عدآف عودل تيب ىف كعطأا

 بشق 18 تاقنف رصبأف هينيع 3م ةعنو فتقكاو قم :يقاكأ

 ناف هيرخا لق هللا كجر هيلجرو هناسل قلطا هل تلق عمسف

 ؛5 ىلا رظن اًملف هتنيدم ىف يريسي كلملا 0 ءايبطع انكار

 هب اهفرعا تننك ام ناكمب :ةرج# ىرا ىلا هباككأل لق ةرجشلا

 نأ تدرا ىذلا رحاسلا كلذل تتبن ةيجشلا كلث هل اولق

 ةريقغلا 2: تعبشأو اهنم عبش / لق ءاش اميف وهف عوجناب هبّلعت

 ه) 0م. طر مط لشك 2) 1 فلج 1 فلك, لش

 ) 1 ماعط نم اندنع امر 14 ... كهع انل اه. 4) 0. آبز 14
 نع عع." ,2) 1 مل ةسسفءتناو 001004 أ لش هنا ركز 14 026 ملا

 2) ]له تيعبشور 5هل 14 0100116 انأ ع '1' ©.



 م.

 تعجرو ضرالاو ءامسلا نيبب ام رفسأو ةيلظلا تغشكنا ملكي

 اب ىردن دل انيلبقرط هل لاقي نم لجر دل (لاكعف عغسفنأ هيلا

 ىذلا وه ناك عراف كبر مآ بئاجكلا هذه 2 تحذأ سبيجرج

 7” رت ىنلا روبقلا هذه ىف ناف اناتوم انل © 2 ةعداف اهعنصيب

 انئامزر لبق تأم نم علنمو فرعن نم ٍهنم انتاوما نم اًناومأ 5

 انفرع نم فرعنو غملكنو اوناك امك اودوعي ىتح ميكي دعداف

 تميلع دكقل سيجرج هل لاقف هربخ انربخا فرعن ال نمو نم
53 

 الا 2بئاجحلا هذه مكيربو حفصلا اذه مكذع هللا مفصي ام

 ' روبقلاب رما رت هبضغ كلذب اوبجوتستف هكاكاح مكيلع مهل

 اوحرب اف ءاعدلا ىلع ليبقا مث مهمرو تافرو ماظع كو تشينف 0

 سمخو طعر ةعسنت اناسنأ 5 ةعبس ىلا اورظن ىنح عئاكم

 ا 91 نييج حج هل لاقف ريبك جنم يش !ذاذ ةيبص ةثلثو ةوسن

 نامز ىف لق تمم ىتم لاقف ء ليبوي ىمسأ لاقف كمسا ام خيشلا

 ايلف 4 ماع ةئاعبرا نم تام لق وه !ذاف اوبسحن !ذكو اذك

 / مكباذع فانصأ نم فبي م اولق هتباككصو كلما كنلذ ىلا رظن هد

 أودعف امهب ها شطعلاو عول لا نمتبّذع دق الأ ءىث

 مكبا* ئبعا نبا اهل. ناكو اًريرح ناك ةريقف ةريبك زوجع تسبب ىلا

 الو ماعط كحا دنع نم هيلا لصي الف اهني ىف هورصح لعقتم

 ....... هل كام و سسعس

 4) 0000. ىيحككر 161600116 220 هييح»» 82) 1 بيجاعءالا.

 «) 1 ليبوتر 1 كسوي (مات5ءأ3 ةانط يو 2 2عمءد. 22.)ز 5021251

 5ةءءاتطلان1> 5 حوم , 0001 ء) ممصعا> ةقأ 12 112747011. 5.

 5انم132 هم220612013:615 27 14734 ءأ 14735 (11> 29 17205 06656.

 | لل نسر طهانلا 26.



 ةدثاملا «هذهو ربانملا هذهو ةينالا * هذه ىشنُي د كبير عداف ىتش

 اهنم دع لك“ :فرعت“ اوضح :دوعت شر لوا اهب ال

 اًريزع ارمأ تلأس دق سيجرج هل لاقف هرمثو هرهزو هقروو هنولب

 جتاكم اوحرب اف هّبر اطحف نّيهل هللا ىلع هناو كيلعو ٌىلع

 ةاهقورع تيخاسف اهلك ةينآلا كلتثو ربانملا كلث ترضخا ىتنح

 اوفرع ىتح اهرمثو اهرهزو اهقرو تيبنو تبعشتو ءاحللا تليسلا

 بدتنا كلذ ىلا اورظن املف هرمثو هرهزو ةذولو دهماب اهني دوع' الك

 مسأل بتْذَحا انآ" لاقف ل ام :بلع ع ىذلا سيطيلج# هل 1

 هنم عنصف ساحن ىلا ديف هديك هنع ٌلضي اباذع رحاسلا اذه :

 ,م اًتيربكو انضاطرو اظن ءاهاشخ اريك هنيسلاو نوط ااا

 دقوا مث اهنيج قاوشكلا عم. سيجرج لسخدا رق اًعيِنرْزو

 لك باذو ةروصلا تبهتلا ىتح دكقوي لوي ملف ةروصلا تحض ١

 لا تام اماف اهفهيج ىف سيجرج تامو طلتخاو اهيف ءىنت

 ال ٌنِعر هيف املظم دوسا اًباحس ءامسلا تألف افصاع اًضير هللا

 مذ 2دالب .تألف' اًراصعأ هللا "لسرأو ”تاكراذشتم !تفعاوصو قرصو 0

 أوتكمو ملظأو ضرالاو ءامسلا نيب ام ّدوسا ىتح اًمانقو اجاجت

 راهنلاو ليللا نيب نولصفي ال ةيلظلا كلت ىف نيريكتم امايأ

 اذا ىتح سيجرج اهيف ىتلا ةروصلا ليتحاذ ليئاكيم هللا لسرأو

 نوعمجا مأشلا لها اهتعور نم عوف اًبرض ضرالا اهب برض اهلقا

 ه ةدش نم نيقعص ههوجول اورخث ةدحاو ةعاس ىف اهعمسي قلكو

 فقو اًملف اًيح سيجرج اهنم يرض ةروصلا ترسكناو ٍلوهلا

2( 00 
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 مكنا مكارأف مكنيعاو هنع مكيديا ركس هنا متعزو رحكسلا ىلع

 ملف هومتلتق لق مكنا مكارأو مكباذح معبلا لصي مو دلع

 ذ] تولا وسفن. نع ,ًاردي؛ نأ. زدق :ظق: اًرحاس متيار !لهف' تنعي

 هلعفو هب هلعفو سيجرج لعف هيلع صق رث طق انّيم ىيحا
 كمالك نأ 7 اهلا للك 0 يلع متحاو هتبحاصو روثلاب 5

 تيار ذنم اًبجحم ىل هرما لأز ام لاق هيلأ ىغصا دق لجر مالك

 هللا ىهشاو تننم] لب لق كاوهتسا هلعلف هل اولق تيار ام هنم

 اوعطقف رجانخلاب هتباحصو كلما هيلا ماقف نودبعت ام ةىرب ىنا

 لبق هللا هلجتأف نوعاطلا هباصا اولقو تام نا ثبلي ملف هناسل

 مآ, املخ هنأش اوبتكو عرفا هتوي سانلا عمس اًملف ملكتي ن

 همالك عيلع صقو كرمهأ 8 فشكف سانلل زرب هنومتكي سيجرج

 ام معنو ىقدص اولاقف تيم وهو فالآ ةخعبرأ همالك ىلع دعبذاف

 عل 0 لوي م 7 جقتوأف كلما هيلا نكعفا هللا عك لاق

 ىلع لبقا هنم غرف اًملف مانفأ ىتح تالثُملاب غلتقيو باذعلا

 ىيذلا ءاليه كباكتأا كل ايحّف كبر توعد اله هل لاقف سيجرج 5

 راخ ىتح جنيبو كنيب ىلخ ام سيجرج هل لاقف كتريرجع اولتق

 0 كسل كنا سيطيلج< هل لاقي ةئايظع نم لجر ل قف <« جل

 كلئاس ىتاو:هديعي رث فلذل أدبي ئذلا وه كلهلا نا سيجرج

 ءالوه ىموق كتيفكو ايضاح نات دعا كيلا هلعف نأ ارمأ

 | لع اننيب ةدئامو ىرتت يح اًربنم رشع ةعبرا انتك هذه هه

 راجنا نم وه رق سبايلا بشخل نم عنص ّلكو فاحص حادقا

 21 1 ازاج
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 اذهب ىل هللا فطلف تشطع تنك دق اريخ الأ نجا ام لاق

 ىلع رحاسلا لبقا كلذ هل لق املف مكيلع هب ىناوقف بارشلا

 كلثم الجر سات تدي زعبل وما كلملا اهيا ملعأ لاقف كلملا

 ىذلا كلملا وهو تاومسلا رابج ىساقت كنلتو هتبلغ تنك اَّذأ

 ةعنصي امو سيجردك نعم»س ةنيكسم ةأرصأ تناك كقو « مارب ل

 تلاقف ءالبلا نم هيف وه ام نشا ى وهو هتتآف بيجاءالا ىم

 شيع الو لام ل نكي 2 ةئنيكسم ةارما ىتا سيجرجا اباؤإ

 نأ هللا وعدتو ىنجرنل كتئتجو. .تاف هيلع ثرحا تنك روق الأ ّْ

 اهل. ىيحي ,ىا هللا قاعح رف هنيه كقرتنف طوقا ا

 ,ءاصعلا هذهب هيعرفاف كروق ىلا ىبهذآ لاقف اضع اهاطعأو اهروث

 ذنم ىروق تام سير اي تلاقف هللا نذاب نعل هل لمقو

 هم ىقع رمل لهفه كيبل ا هنقرفتو مايا

 ىتح تقلطناف هللا نذاب ماقل اصعلاب 0 رت «هيحاول لولا

 دحا اهريث نم اهنل ادب ءىث لوأ ن اهروق عرلصم تنثأ

 ,ىاصعلاب اهتعرق رث رخآلا ىلإ اهدحا نعيمجت هبنذ رعشواهيقوإ

 ىتح هيلع تلعو اهريث شاعف اهرما امك تدلقو اهاطعا ىتلا

 نم لسجر لق لاق ام كلملل رحاسلا لاق. املف كلذب ربخل مسءاجس

 موقلا اهيا. ىنم اوعمسأ كلمل دعب جيظعا ناكو كلملا باخ

 لجرلا اذه رمأ متعضو دق مكنأ لق ملكتف معن اولق مكتلحا

 20 05 ) آب اعدو. ه) 0000. هغ 14 ايحأ.

 7) ررآ] داع كمصحت كاتانطت 3عاجا1 أ 1111112 (012ع[67ع2) 21101106

 166م: وذ”
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 نقو هلا نورخآلا رعشي ملف نيرباصلا توم نمو هداهج فخ

 اوعر احرف هوعنص كف جل نبع لدغ فوك و سيجرج ليبقأ

 هيشا هام اولاق البقم سيجرج ىلأ أورظن اهلف سيجرج- توسع

 ءافخ ىم سيجرجب ام كلما لق وه هنأك اولق سيجرجب اذه

 فيلا اذه لأ مله .ىئحور ىلع درو. قايحا  مكنم محراو  اًريخ

 ىلع ٍجضعب لبقا كلذ هل لاق املف مكارأ ام مكأرا ىذلا ميظعلا

 اا ىهأ هل :اوعمجت "دنع كنيغاو' مكييديا ركع حاس اولاقفا نصعب

 ضرعأ يبل كلملا لق ةكسلا ةءاج اًملف ةرّكشلا نم مدالبب م
 ادب ل عدأ هل لاق ىتع هب م ىرسي ام كركاس ريبك نم ىلع

 نيتنناب 1 10 تكا سسحا او: سفن د قأ هلق رقبلا - ىم

 ذب ترك رب رسما رق ازرق ىف اذاقا ىرخألا ق كفن رق

 وبخو نجتو نكطو ىرذو ساد رق دصحو اعنيأو عرؤلا تبنو

 ردقت له كلملا هل لاق نورت امك ةدحاو ةعاس ىف كلذ لكأو

 اال هكسما يأن ىا نحاشلا لاق باد 2 ل هضسمع نا ىلع

 اف ثفن' دقلاب ىأ ايلف ءم نم يتقب ىل حدا لاق اًبلك لاق

 سيجرج هبرشف هبرشي 3و ةيلع موسعأ كليلل لاق مرق رحاسلا

 لجين اذ ام رحاسلا هل لق هنم عاف املف هخآ ىلع ىنأ ىتح

 ©) ]1 هدم, لعتص ط2طءا هيششز آش انك عع. 85) 14 اوعاج. ) "7"

 ىرسنت, ]1 ىرتسي (ماتتعأو انا ي 2 خعءوعصأ ١ طمقصاتل, 14 ىرسسي.

 24) آخ طمعع لكنهم ؟ء2طقر نا13ع 12161] ععأتو 123113160115 (,راتك 710أز5ر
 1آ70115-62)0 2”) ءووع 710عءعمصغاتتت, 012.6 )2  1 أذه ىل خس 14

 ا 16.
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 ىف رارم عبرا نهيف كلتقيو كبّذعي نينس عبس اذه ىودعب
 كثلبقت ةعبارلا ةلئقلا تيناك اذف كحور كيلا ثرا كلذ ّلك

 فقو دقو: الا نورخآلا رعشي ملف «كرجل»كتّيفرأار كحل

 سيجرجا كلملا هل لاقف هللا ىلإ وعلي عهسوور ىلع سيجرج

 5 هناطلس ىنلا ىنجرخا لق ىجسلا نم كجرخا نم لق معن لاق

 باذعلا فانصأب اعدف اًطيغ ّىلم كلذ هل لق اًملف كنئاطلس قوف

 هل «فّتصت سيجرج .افآر املخءايش اهنم فلخي ىلا

 ىلعأب اهبذاعي هسفن ىلع لبقا ث اًعرجو ةفيخ هسفن ىف سجوا

 نيتبشخ نيب هوم هسفن هباتع نم غرف املف 'نوعمسي مو هتوص
 ا نيب طقس ىتح «هورشوف هسأر قرفم ىلع افيس هيلع © اوعضوو
 هلو اعَطَق اهوعطقف هيتلزج ىلا اودع رق نيتلزج راسو هيَلِجر

 00 ةيراض نسأ ةعبشأ|

 تبعت ننمألا هللا نمل اهرخت نييص اتا اهبل ل ا

 ىنألا هيفت نأ ولأت ال اهنثارب ىلع تعماقو اهقانعاو اهسوورب
 1ة ليلا كرت ايلف :اهقاذ: ةتيم لوا تناكفااتيم|كلذ طفي 0

 هاوس ىتح ضعب ىلع 0 هوعطق ىذلا هدسج هل هللا عمج

 ريعطاو ؟تنكل رع نم هجرخاف اكلم لسرأو هحور مخيف كر مث

 لق سيجرج اي كلملا هل لاق اوحجصا ايلف كازعو هشبو هاقسوا

 ىف بارت نم اهب مدآ قلُخ ىتلا :ةردقلا نا ملعأ لاق كيبل

 همهللا ىف هدعاج مث كودعيب فحلاف بيل رعق نم كتجرخا ىتلا

 ©6) ]1] فصن .1٠( «. فصن). 25) 1 اوعضو مث, 14 نأ 6 ع : ٍ
 6 1 هور شر آب هرسسوش و 1ك 111 7 9
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 الي اذا« حلا يلح ناعوأك ساكت قم .ضرخم نما هلكعيا اذ قلن

 ىتح هيف لزي ملف هيلع فبطأو هفدج ىف لخدأف هب رمأ ارا
 ملأ نجت لا لاقف هب امد هلتقي م كلذ ىنر اًملف ءهرح درب

 كثربخا امأ سيجرج هل لاقن هب بّذعت ىذلا باذعلا اذه

 ' 0 خا نق“ لب لق !قاسفف .نس"اوج لوا وها اير" ككل أ 5

 هل لاق ايلف كيلع متكجل ىقربصو كباذع ىنع لم ىذلا وهف
 نأ نع هيأر عمجاو هكلمو هسفن ىلع هفاخو رشلاب نقيا كبلذ

 اًقيلط هتكرت نا كنا هموق نم الملا لاقف نجسلا ىف هدلخي

 | اتا ذكي هل رم قلتو دلع عاب: لمي نأ .كسوأ سنلا ملكي
 ىلع نجسلا ىف مطبف رماف سانلا مالك نع هلغشي ىنجسلا

 ىف ىيدح نم داتوأ ةعبرأ هيلجرو هيلي ىف كتوأ رث 2دهجو

 | كل ضرك ماطخرا نم 8 ناوطام رضا رق“ ةستو اهنعا:ىكر لك
 رشع ةعبرا رث لقي ملف لاجر ةعبس ناوطسالا كلذ لج هرهظ

 كلذ هموي لظف كنلقأف الجر رشع ةينامثت رث هلقي ملف الجر
 در اكلع هيلا هللا "لكمرا لييللا "هكردا اننلك سلا كح اًقكوم اذ

 رجكا هنعغ «علقف ىحولا هءاج ام لّواو ةكئالملب كَيُأ ام لوا

 ايلف هازعو هرشبو هاقسو هعطأو هيلجرو هيّكي نم داتوالا عزنو

 هللا ف هدهاجت كودعب فحلآ هل لقو ىجحسلا نم هجرخا حبصأ

 ةليلتبأ ىتاف ربصآو رشبا كل ٍلوقي هللا نان هداهج فقح

 ©) آب 1ممعكم هرلتصمع ىكسلا ىف ههجو ىلعز ]14 انا 26.

 0) آس ةناولطساب ©( 20 هناوطسأ, 1ك انأ :جع. هم) 5ءءبصلنتط 1ك ز

 0006 عطصقت.



 أذ

 اهتيب ىف بالللا اهيلع © تمحتاقا ىتح اهسفن ىلا اهكلم ميظع
 اهلاصوا عابضلاو بلاعثلا ترجو اهمد تغلوو اهمحن نتشهتناف

 تلا امو نار ةنبا مدرد نم كتنيالبب تسلان امو اهلعجت ىلا

 انل سيل ءايشا ىع انثذحت كنا كلما هل لاقف هللا بألا

 :امهيلا رظنا ىتح اهرما توكذ ىنييّْذللا نيلجرلاب يدلك ملع اهب

 ذل: لاعفا ةيتذجلا قادما نت نت منعت 3 ا ربتعأو

 نالجرلا امأو ةللاب < ةرغلا كك نم راكتالا 0 اما سيجرج

 لاقف ايهلزانم لونتف امهلعب ّلعت نأ الا كبري ىلو اهبارق ىلق

 كبذك انل 4نّيبت دقو كيلا انرذعا ىقف ىحن اَمأ كلملا هل

 10 كلملا ريخ را عيفيمتاب» كاك كذا اينع ترد روماب 5 كال

 هل ليقف ديبي تخل نحسلا كيج اباقسلا سس
 ءايشا هيلع ددعو ءامسلا عفر ىذلا هوه نولفا ناك نا سيجرج

 نسخت تامل اييكام فان تشن هللا ةردق نم

 هلق نم بيصخ دنبلا يسير ديسد كلل نش 000

 ىديلع تلعجو باذعلل هل تبصنف مةبّشكب رماو اًديدش ابضغ

 هدلجو هيحل عطقت ىتح هدسج اهب شدخكف ديدلل طاشمأ

 رن كلذ ىار املف «لدرخلو لكلاب كلذ لالخ / مّصني هقورتو 1
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 ىار اًملف «هغامد :دنم لاس ىتح هسأر اهب رمسف اهب رما ارنا

 «) 17 نييحتفا, 1 تيبحقا. 82) آب 20016 هيلا. )آم علا |
 (ماتس ءاان> 22310115 766210 20)ععل1). 24) آب ىبيبوب 8 لك 216
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 انوي

 بأم

 ف ا ع ا لكاع هيف د اك 0 ناف هللا

 رونلا ةجيلاو شيولا هل "تبن! ىخ هللا ةمارك دهب © هانت ملف

 نيا ىنتتحو ةكتئالملا عم ريطي ايضرأ ايئامس ايكلم ايسنا راصق

 جسملا نم كموق ميظع هناف .كتيالوب لان امم 4سيطيلج لعجت

 (دلعلا الاجر ؛لدعا هلضف هللا : ناف- هللا ةيالوب لان امو ميرم نا

 هللا نراك ام 78 كما * نق كنب ثا قيربتعفلا هبل ماو هلكت

 مورلا اذه مآ لعجت نيأ ىنتّدَحو اضيا لقو ةمارللا نم هب هّصخ

 اهدوسو هحورل اهنوج رهطو هتيللل هللا اهراتخا ىتلا بيطلا

 تلات امو ليبزا نم هللا ةيالوب تلان امو اهلعجت نيأف هثامأ ىلع

 ا هللا انيفلسا (كتلقو كتعيش“ نم. تناكار“ نا اهنا كتيألوب

 ©) 1 اننيلبقرطر ةئعم 1: 5. م. 400ما381 16ه. |[هكحمزي
 ع« 11ه7ةربمم]. قربت. كلاتنك. 87221., ك0. 14734 هلتتك كات50عدط ءم-

 لتعت5 165 ته ده 1412هزب761. ىزنمر 400. 17255 اطمدص مير آن 174
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 ناب

 يف هللا ىقلأو هداهجب هسفن ثّدحو هيظعأو هب عظف عنصي ام

 هل هيدهي نأ دارا ىذلا لملا لإ دعف هتيراجمو هضْعب هسفن

 هدهاج نا هو ايش همم نبي رز يح هلم لها ق ا

 ناك ام ٌكشا ننع هيلع ليقأف هسفني كلت لي نأ بحاو لالا

 :كسفنل كلم ل كيلع كبح كنا ملأ مل للهخ الو | |

 كعفنيو كرضيو كتيبيو كييحكي ىذلا وهو كقزرو كقلخ ىذلا

 مصا ناكف نك هل لق دقلخ ىم فلَخ ,ىلا تحع دق تا
 د

 ىنغي الو عفني الو رضي الو عمسي الو رصبي الو. فطني ال مكبأ

 م سانلل ةنثف هلعجل ةّضفلاو .بعذلاب هتتيرت ايش هللا ىم اليا

 ملكف ا 0 هللا دايع ميلع توبجباو هللا نود هتبع ١

 رما هفيرعتو هديجمو هللا ميظعت ىم اذه وكب سيجرج كلملا
 هتلسم هايا كلملا باوج نم ناكف هتدابع حلصت ال هناو منصلا

 انا لق نا سيجرج هباجأف وه نيا نمو وه نمو هنع هاي
 د5 نم هيبلإ مهرقفاو  هدابح لذا دنمأ ”نياو هحيحه _ىبأو هللا 0

 هناو هلاحو هب ءاج ىذلا ام هربخأو ريصا هيفو تقلخ بارتلا

 5 ناتوالا ةدابع ضفرو هللا ةدابع ىلا سيجرج كلملا كلذ اعد '

 ناك ول لاقو هدبعي ىذلا منصلا ةدابع ىلا سيجرح اعد كلملا

 امك هرثا كيلع ىثرل لوقت امك كولملا كلم هنا معزت ىذلا كبر

 2 سيجرج هباجاف ىموق كولم نم يلوح نم ىلع ىرق! ىرن

 2) 1 (61 18) 2 /) '1' كناو. 2 51610001 06

!1 ,16 .12 



 ب

 ابن لق كيج نبا انتدح امك لصوملاب كلم ىلا ةرم رهجت

 ملعلا لحما نم هريغو هبنم نب بهو نع قاحا نبا نع ةملس

 ارابج ناكو هلك ماشلا كلم دق ناكو «هناذاد لصوملاب ناك هنا

 لما نم احناص الجر سيجرج ناكو عت هللا الا هقيطي ال اًيناع

 | ا يي هس كاما مقو اينكولا ناو نقلك

 اوعمسف نييراوحلا نم اياقب اوكردا حلق اوناكو مناجاب نوفحتسي

 ال ىتح ةقدصلا ىف هلام ءفلتي نامزلا هيلع قأي ناكف ةقدصلا

 ّلثم بيصيف ةيرضلا برضي مث اويقفا بصم ىنجت و دم ىقبي

 بغريي امنا ناكو لام ىف هلح هذه تناكف ةفعاضم اًفاعضأ هلام 0

 ةناخ ديلع نيكرشملا خيال ىمأي ال ناكو ىنغلا نم يلا ا

 1 كولا كلف نم ننحألا لعج ؛الثل هل هيدهي نا ىيري لام

 © هدنعو ل سلع 8 0 كفو دعاجس لي # هعاجغ هنود اًفاطل 4

 فانصا نم افانصأ برقو اًرن دقوا كقو قكولمو هموق ءامظع

 لاقي منصب رما دقو هفلاخ ىم هب بّذعي ناك ىذلا باذعلا

 ىقفلا هل لحسي من ندع هيلع نوضرعي سالف بصنف نولغأ هل

 سيجرج ىار املك باذعلا كلذ فانصأب بّذعو رانلا كلت ىف

 ©) آس هياداأدز اذ 171274س+01. هز. , 11071. : هنعل 111, ). 2

 [1مززو 15 هنازاد: وأ م) 1, 20016 مل ل 21

 بلقني. /2) ] ءاكح بر اك ان( 16 6 اذ ةلتع



 بالذ

 اًملف هقنع ىف اهيلعجأف مان اذا اولاقف نيدح نم ةعماجع اهيلأ

 نم تعقوف اهبذج ٌبه ايلف اهتمكحا مث هقنع ىف اهتلعج مان
 كتوق هب برجا تلاق اذه نتلعف مل اهل لاقف هقنع نمو هدي
 كبلغي ؟ىه'نضرالا ى اما نوتشمش اي”ايدحتللا ف كلقم تيا |

 ,ملف هب كربكمب انأ ام لق وه امو نيلق دحاو ءىش الا ال لق

 د 505 لاقف ريتك رعش 15 ناكو كلذ ىع هلأست هب لزق

 ىرعش الا ىنطيضي الو دبا ؟ىت ىبلغي الف اًريخن ىتلعج ىلإ

 تثعبو كلذ هقئوأف هسأر رعشب هقنع ىلا هذي تقثوا مان اًملف

 هينيع اوقفو هينذاو هفنا 0 اوعدجن هروذخأف اوءعاجن مهقلا أ

 , نيطاسا تاذ ةنذثم تناكو 2 ةنذتملا ىتارهظ نيب سانلل ةوفقوو

 ءامو* نيسمش ىلا اورظنيل سانلاب اوزيل فرشا ىق ٍقكلم ناكو

 هطلسي نأ كفقوو دب اولثم نيح 4 نوسمش هللا اطدف هب عنصي

 اهيلع "ىلا ةنذعملا لمع نم" قيذوعب نحألا نآا رك
 هرصب هيلع هللا درف امهبذجت اييبذجكف هعم نيذلا سانلاو كلملا

 ,ىنم اهيلع نمو كلملاب ةنذتملا تعقوو هدسج نم ا!وباصأ امو

 ©اًمدَع اهيف اوكلهذ سساثلا

 سيجرج ربخ ركذ :
 نم نيطسلف لكا نم اكاص هلل !اًدبع ركذ ًايبف شيع © 84|

 وب ةنأو ةنكسلملا لأ لا لضفلاب دوعلو سانلا ارح خب ىنعنتدسب 1

 2) ]ب هذه اوصختح. )23.  6..0000 14 طقع ءآ 207 اناا

 ةنيتكم عا ةندملا6 2) 6800: ا5 72) كاني ل هر نيدوعلا |

 14 نيدو 1

 هس © 5



 يوت

 13 اينخ_ جيخو هبخ نم < ناكف «اهنودبعي ناتوا لا دموق

 ةيغملا نع قاحسا نبا نع ةملس اس لاق دي نبا انثدح ام

 ناك نوسمش نأ ىناميلا همم نب بهو نع ديبل لأ 6 نبأ

 لعأ + نم ناكو ًةريذن هتلعج دق هما تناكو اًملسم الجر جيف

 ىلع اهنم هلزنم ناكو مانصالا نودبعي ارافك اوناك مارق نم ةيرق#
 بيسيف هللا ىف ثدهاججيو هدحو مهوزغي ناكو ةريتك ربغ لايما

 بعتو 0 هولتاق !فاف رغب 0 ل 0 0 مي

 00 بشيك بدع هلم < ىح ل

 س0 ى

 دقثوي ال ناكو شطبلا يف قوق ىطعأ دق ناكو ىوري ىتح

 مهوزغيو هللا ىف ممدعاج كلذ ىلع ناكو ه,هيغ الو ديدح

 نسل اولق ىنح ءىث ىلع هنم نوردقي ال هتجاح قانم بيصيو

 اًلعج اهل اولعجن هتأرما ىلع اولخدف هتأرما لبق نم الا دونأت

 مان اذا اولقو اًقيتو البخح اهوطعأف ملت هقثوأ ان معن كتلاقف

 هدي تقتثوأ مان املف ر/ «هذخانف هيتأن ىتح هقنع ىلا هدي ىقتوأف دو

 هقنع نم عقوف هديب هبذج به اًملف ليش كلذب هقنع ىلا
 لظق كلثم تيار ام كتوق هب برجا تلاقف تلعف مل اهل لاقف

 اولسرأف اًيش هنع نأ ملف لبخلاب هلل ارك ل خلا لت

 ©6) ]1 ناك م نع ]ةعلم 17 752 كيبل ىبز 1هعازم

 ةهمعسم 1 ءممقؤنصسمغ 1طن طتوءاقمم !. 12 ءدلعطط ©21ع235: 48

 11122ةاننج ءأ 1اطتح 120 ةنج 0510علي. ه) آن عم 4) آه 01

 الع ميغي رح مقا نم ىجالي خيقل اكرر هن طش د

 ويعب فه ممصعم م2. 10 ءدؤر هك دما ]00. ور و ه ]ةعؤغ 11و
 0006م 1 4 9

 اأو ع6 197, سورس, 10 5001 بت رز 1



 فاه

 «ء ن١ همم - 0000-7

 ةدل“دلا بصي تلا نه لقسم نسر

 هل 2لجعف ايش ميقلا نم فبي مل ٌةبْصَع هايا عقفاعضتسال

 هدعب نم هموق ىَلَع اَنْلَرْفَأ امو ءلقو هنم اواحتسا امب ةيقنلا

 خوي اندباك ام لوقي نيلونم انك امو ءامسلا نم كنج نم

 5 ةدحاو 220 الا 0007 نأ «كلذ نم انيلع رضوا رسمالا ىأ

 اودابخ ةخيكاطنا 7 كلملأ كنذ للا كلهأف « نوكماَح مه اذاف

 تدني نبا انكذح «« :[بقاب غانم (ؤبي ملف ضرالا هجو سع

 مكحلا نع ةرايع ني ىنسللا نع قاكما نبا :ىع ديزل اننا

 ترام نب هللا دبع ىلوم مساقلا ىأ مسقم نع 2ع نسب *

 0 لوغي ناك هنأ قتابغ ندب هللا دبع ىع لص نع لفوت ىبا

 مصاع نع نابيغس ات لاق لوم انيك لاق راشب ىبأ انتدح

 بيبح سي بخاص مسا ناك لق /يدتخم نا نع لوخألا

 يق ناكو .٠ © قرم" نبا

 45 نوسمهش

 نآكو هدّشول هللا ماده دكت مورلا ى 7 نم خير لله نم ناكو

 2) نت: لل ظدفلا 20 5 1: ا[ 226م 0) 60000 ل2522 ا

 هر 1.295 48281. 26[11ع. ١ ء) 15127 هنن ) © ل

 60001 7 ل راخ وبأ, 168 راج ىسبأر 01100 همدصتنلا7 م20 وبأ

 دلخم ةنتطأ زانطعمأ (811221 ءا 1ط٠ص 22]1120): (ةغاتا7 2200© ]3:10-

 انا, نان05- 1م 1181012 (لاحتكا 11, 2 3516 600: 7/1256 1

 قوول) ع ط7طقطقطت, 1لهوعن/عطقلا , م. ظبي. مسصعمدم همسهعم كلكم

 5عر طلخغاتت, عا 600 نيتخ م 2) 51 1 ل ىو.
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 نك

 المر 0 ىلا رامبو ه«همللا مهكذي عايسلا ىبَسُي ' ءاشجف

 'ةلزجلا مكلاسي د“ ىم' اوعبتا © ىيلسزملا اوعبتا ميشا لاق

 ئدهلا نم هب مكوءاج- ام ىلع كلرزما مكنولاسي ال 0 نودتهم

 شنب انتدح «مهادهب اودتهن مهوعبتاف نوخكا مل مهو

 ىهتنا امل لاق ةداتق ىع كيعس اسد لق كيري امن لق ذاعم ىبأ و

 اولا رجا نم اذه ىلع رولات ليه لق لسولا ىلا ابيكا ىعي

 ملاسي ال نم اوعبتا نيلسرملا اوعبتا موق اي كلذ دنع لاقف ال

 «نودتهم مهو ارجأ

 8 ام فالخ مادا رث «قامحا نبا تيدح ىلا ثتيدحلا عجر

 هنا جريخأو هبر ةدابعو هنيد هل رهظأو مانصالا ةدابع نم هيلع و

 ىنلا نر ىل امو 8لاقف هو كح كم الور اذكعن كيلانعولا

 ىنا هلوق ىلا ةَهَلآ هنود نم دخن < قوُفجتوح .ههلاو ىفرطق

 ا اددلف هب مترفك_ ىنخلا مكيرب تنمآ ىا نوعمسأف 00 0

 هلتقذ دحاو لجر ندوب ىيلع» اويكو كيلذ هل لآق يلف “ ىلوق

 انثدلح  ««دنع عفدي لحأ نكي رلو هيقسو هفعضل ةوفعضتساو ؛5

 ضعب نع قاحسا ىبا ىنتدح لاق ةملس اس لق دي نبا

 ا كلجرأب هوتطو لوقي ناك دوعسم ىب هللا نبع نا هباكعا

 91 - 007 ابلخدم ءزتكلا لخذآ هل هللا لقو هرسبد نم هبصق

 ايلف اهبصنو اهنزحو اهندلا مقس هنع هللا بهذا دق اهيف قزري
 «نومَلَعي ىموك تيل اي لاق هتماركو هتتجو هللا ةجر ىلا ىضفا و« ه2 2320

 نإ ال كللاتا ٠ 12) لك 01. 26 ىورامجت دو. 4: الو. 252" 2 )للطاب

26 .75 ]5 



 فل

 امجربّذكف نينثا هنم «هتنيدم لها ىلاو هيلا هللا مّدقف مملشو

 0 ىيراوح نم اوناك لب نورخأ لاقو «كثلاثب هللا ززع رق

 ىسيع لكسر اوناك اماو هلل السر اونوكي رو ميرم نب ىسيع
 رسما نع ناك امل مايا ميرم نب ىسيع لاسرأ نلتو ميرم نبا
 5ليقف هللا ىلا مسايا هلاسرا فيضأ كلذب هايا هركذ ىلاعت هللأ

 «ثلاثب انرزعف اهوبذكف نيتثا يلا انلسرا فا ا

 كلذ نما ٍْ

 ديعس آس لاق جلا 5 ا لاق 1 نب رشب انثدح

 0 انا ا ا 00 0 يلا انلسرا ذا

 نم نيلجر ثعب ميرم نسب ىسيع نأ انل ركذ لق نولسرم
 اولاقف ثلاتب اهتوعاف اهيبّذكف مورلاب ةنيدم ةيكاطتا ىلا نييراومل

 5 خيالا نولسوم مكيلا انا

 للسرلا هقعد املف 44 ىاحسا نبا ثيدح .ىلا ثيدحلا عجز

 #15 امو عنيد © تباعو هب ترسمأ ىذلاب تيعدحدصو هللا رمأب هندائو

 مْكَنِمَجرَنَل .اوهتنت مل نعل مكب اًنريطت اناء ميل لق هيلا

 ىا ْمُكَعَم مكرئاط لسرلا هل تلق  ميلأ باد انم ننس
 د هب ند 502

 هموقو و عمجا اًملف «نوفرسم موق مننا لب متركذ نأ مللاعا
 ىصقالا ةئيدملا باب ىلع وهو ابيبح كلذ غلب لسرلا لتق ىلف
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 نا

 2 اَنْرْرَعَ نيت مهمل املس نأ « نولسرمْلا اهناج ل

 9 قلانك 3“ كلاعقا ركذ ىتلا تايآلا 0 مكمل ان اوُلاَقَ

 32 ناك مهضعب لاقف هك اا خا

 ءايبنا بخ اهيف صقو تابآلا هذه ىف هللا عركذ ىيذلا ةئلثلا

 ناك ىلا ةيرقلاو سخطنأ وهو مورلا كولم ضعب ىلا ةلسرا السرو

 لسرلا ءالبه اهيف هيلا هللا لسرا «ىذلا كلملا اذه اهيف

 «ةيكاطنا

 هكينول لاو نيريوكذ

 بحاص ثيدح نم ناك لاق ةملس اس لق ديح ىبا انتدح

 25 نع دعلتا اعلق ئاعسإ# نب قمت انقدتح ! انيق .0 سي

 لعأ نم الجر ناك هنا ىناميلا هبنم نب بهو نعو رابحالا

 اييكسا الجر 'ناكو ريوق لعي ناكو ابيبح همسأ © ناكو ةيكاطنا

 ةنيدملا باوبا نم باب دنع هلزنم ناكو ماذكلا هيف عرسأ ىف

 اميذ ىسما اذا هبسك عمجي ةقّدَص اذ اًنموم ناكو ايصاق

 فصنب ىدصتيو هلايع افصن معطيف ىيفصن ههسقيف نوركذي !5

 نماقتساو هبلق رهط نيح هفعض الو هلع الو هيقس هّمهي ملف

 م 0 ةيكاطما ,ةنيدم "اهب ومع ئدللا» ةنيدملاب ١ ىاكوا أ مكوطق
 دبعي 4# سخطنا 00 نيبجادبا نيب : لا هل لاقي :نعارفلا

 تا كلا“ 2) ] © نر هل ىسسسيو ا رسل 211
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 بم

 توحلا هاقلا هنا هب هللا هفصو ىذلا همقس ىناكو .ميقس وقو «هللا

 « مظعلاو مكللا ةرسنت لق سوفنملا ىبصلاك لحاسلا ىلع

 نب دبزي نع قاحسا نبا نع ةملس اس لق كي نبا انثدح
 نبا نه .ريبج.. نب: :ديعس نع ةبلعبا لاب ىيرذإلا تبع حا
 ةركلا لحاس ىف هظفلا ىنح توحلا ىنعي هب باخ لاق ساني

 ل ا !:ليعتسسعلا

 نتيبنأف ءارعلاب مرط لوقي ةريرع ابا عمس هنا ء طيسق نبا ىنربخا |
 ءابدلا ةرجش لاق ةنيطقيلا امو ةريره ابإب انلقف ةنيطقي هيلع هللا

 تيرا د نم للاب 20 00 6 هل هللا 2ايه 1

 © تبن ىنح و ا

 ع 7 5 8 كل 5 ١

 ىةيرقلا باحصضأ التم مهل برضو 2لاقف هليزنت ىف مركذ نيذلا
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 اكدلذل

 مايا ةثلت ىلا. عينأي هنا معربخاو .باذعلا هموق دعو ناك سنوي

 للا ىلا 2اوراع اوجرخ رق اهنكلوو ةدلاو لك نيب اوقرفف

 باذعلا رظتني سنوي !اذغو باذعلا نع هللا فكف هورفغتساو

 ' رلطناف ليق :نيب هل 4 نكي. رثو بنك ىم .؟ ناكو ايش ري'ملق#

 ليللا ةملظو توما نطب.- ةملظ لاق تاملظلا ىف .ىدانف ابضاغم

 نسبأ ىع ةملس 0 1 ىبأ انتدح « رجلا ةملظو

 ةيلس مأ ىلوم عفار ئسب هللا كيع نع هتدح ىع قاحسأا

 هللا ليسر لاق لوقي ةريره ابا تنعمس لق معلص ىبنلا « ةجوز

 | هللا نما تولملا ىطب+ ىف سنوي سبح هللا نارا امل معاص و

 4 قاف امظع رسكن 2 اح عىل سمر الو 0 نأ تول

 ركبلا لفسأ ىلأ هب ىهتنا ايلف ركلا نم هنكسم ىلا هب ىوه

 ' ل ءيلا هللا ىجوأف !كلع اما ةشفت ىف لاق اسح سنوي. عمس

 ١ وهو حبسف لق رجلا باود ميبست اذه نا تول ىطب ىف

 ىلاصع سنوي ىدبع كلذ لاق ةبيرغ ضرأب افيعض اتوص عمسنل

 ناك ىلا ماصلا دبعلا اولق رحلا ىف تول نطب ىف هر

 لق يامك لحاسلا ىف هقذقف توحلا رمأف كلذ دنع هل اوعفشف
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 ناكر دعا. 24 1كم. 10ه, 75. 38 انأ 6ع. 4) 1' ىكتر ظدوات. انأ

 000 2 1 /) 1 ء1 851 هتخاتر اذ هتخاي.- م) 0
20 

 آب عه 3



 ايام

 نسبي دلق اهدجوف ةرجاشلا ىلا ممي تاذ عجر مث هثوق هيلا

 تيكبو ةرجاش ىلع تنرحا هل ليقف بتوعف اهيلع ىكبو نزحن

 ءاعيمج عاكالع تدرا «ةدايز وا فلا ةثام ىلع نزح رثو اهيلع

 نأ رم وق نفل نب تظك متا لا ءابعجلا ل

 5 ىفل ىتح ميلا دىعف يلع بات دق هللا نأ عبخضيو هموق قي

 هنا هربخأف م فيكو ملاح نعو سنوي ميق نع هلأسف اًبعار

 ىلا مربخأف هل لاقف لوس ميلا عجري نأ هاجر ىلع ناو ريخ
 ارتع دل لكسف نهاشي هلا: :عيطعتا"9 !للعت !نيضوكي ليلا

 امو لاق سنوي كفل لق كنا كت“ قيشع هذه لاقت هيت 8

 «( تيقل دق كنأ كل دكهشن اهيف سنا ىتلا ةعقبلا هذهو لاق اذ

 نتيقل لق كنأ كل لهشت ةرحشلا هذهو لق اذ امو لق سنوي

 هوبدكف سنوي ىقل هنأ عربخأف هموق ىلا ىارلا عجر هناو سنوي

 مبصا اًملق مبصأ ىتح ئلع اولجكت ال لاقذ ارش هبا اوُيهو
 عتربخأف اهقطنتساف سنوي اهيف ىقل ىتلا ةعقبلا ىلا هب ادغ

 سنوي ىقل هنا هتربخأف زنعلا لأسو سنوي 5 ىقل ةذا

 نفور نأ" ت“ قوي ىقل دق هنا جعتربخأف ةرجشلا اوقطنتساو

 اونَماَق « نوكيزي 3 فلأ ةئام ىَلأ هانْلسرَأو < لق كلذ كعب ماتأ

 دّبح نب وربع نب 4نيسمل ىقدح « نيح ىلا ْمُهاَنْعتَمَف
 - 2م 0

 نب ورع نع قاح#أ نأ نع ليئارسأ نع نأ "سنن للف د رقت

 2) لس ه6 ةدايزو ءنورع الخ: كعمل ءااالعكمتل 270 0 ا
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 بم

 ياذعلا اهيشغ ةيرق نكي. ملخ نيح ىلا متانعتمو اينحلا ةيلل
 0 0 نلت ىلز املك ةصاخ ا سيقوم موق الا 'اهنع كسفأ

 نلعب ىنل نإ ند وطمس عم قلطنإو دير لح امتع بقت ينل

 اولاقف ميرلا نم فص اهلها باصأف ٌةنيفس بكر ىتح هيلع

 بحاص وه هنأ فرع دقو سنوي لقو مكدحا ةيطخ هذه

 00 ا ةناوررجلا ف وفلان ىيطص هتف خنت
 نق مهل لاقف «نيضخحذدبلا نم ناكف مفاسق عماهسب اوضافأ

 ىف دقلي نا* هيلع ا هناو ل رمالا اذه نأ مكتربخا

 نيضخدملا نم ناكف ء«ةيناتلا مهماهسب اوضانا ىتنح ةرجلا

 ةهيلع اوبا ناو ىنذب رمالا اذه نأ مكتربخا دق مل لاقف

 نم ناكف ةتلاثلا هماهسي اوضانا ىتح ءرحجلا ىف قلي نا*

 تحت كلذو رجلا ىف هسفن ىقلا كلذ ىلر املف نيضحدملا

 40 نأ ةيطخل فرعو تاملظلا ىف ىدانف تول هعلتباف ليللا

 | دل قيقز ناكو .نيناظلا نمز تنك .ىتا داحس, تنا.لا ملا

 نم ناك هنأ الولف «لاقف هيف هللا لونأف حاصلا لعلا نم هلوو
 للعلا نأ كلذو نونَعِبَي موي ىلا هنطب ىف تبلل ؛ نيحبسملا

 ميقس وفو ءارعلاب هاَنْذَبَنِو «رثع اذا هبحاص عفري ملاصلا

 | لقي نم ةرجش هيلع هللا تبتأو رججلا لحاس ىلع ىفلأو

 تعجر ئتح ىبللا نم هيلع /رطقتي عقلا ةرجش ركذ اميف و

 2 150137 75: نز كا 2) هده 2 كك ك1
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 انلخذ

 نيبب اوقرفو عاضرا نم زارب ىلا ةيرقلا نم اوجرخم اورذحن ميقلا

 سنوي رظنتو جلاقأف هولاقتساو هللا ىلا اوكع رث اهدلوو ةباد لك

 ةيرقلا لحما لعف ام لاقف 0 هبارم ىتح اهلهاو ةيرقلا نع ربخل

 عقدص هنأ اوفرع مرهطا نيب نم يرخ امل يبن نأ اولعف لاقف

 5 ضرالا نم زارب ىلا هتيرق نم اوجرخُ باذعلا نم مدعو ام

 هبلا اوباتو هللا ىلآ اوجعغ مث اهدلوو كلو تاذ لك نيب «اوقرفو

 بصضغو كلذ دنع سنوي لاقف لق باذعلا نع رخأو مهنم ليقف |

 در مث ميمي ىف باذعلا هستدعو اًكبا اباذك ميلا عجرا ال هللاو |

 « ناطيشلا هلرتساف هبرل ابضاغم ههجو ىلع ىضصمو عنع
 ماس لق ياجلل نب قاما اند لق ميعاربأ نب ئنثلملا, ىكداك ْ

 نق: لج اننا لاق عيبرلا قمع الينا ١ نحارفعج ىأ ىب هللا قلل

 مق نع تدم باطخل نب ربع ةراما ىف هرحص ىف نآرقلا أرقأ
 باذعلا عبيصم هنأ مربخأف دبذكف هموق رذنا ثيح سنويا

 نم اوجرخ ةهنكل باذخلعلا ٍغيشغو كلذ اوار املف هقرافو

 مصاوعدو عبر ىلا ء اوراج جناو عيفر ناكم ىف اودعصو نكاسم

 كلا ضن أع باذعلا هنع فشكي نا نيحلا هل نيصلخم

 اهعفنف تنمآ ةيرق تناك الولف عت هللا لينا كلذ ىفف لق علوسر

 ىف ىرضلا باذع عنع انفشك اونمآ امل سنوي موق الأ اهناهيا

 ©) '1' اوقرف مم. 8) آه 831 هزئعدنسص 0ءاعج01 205 مأاتتت 5
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 مل

 ىتح هب فلطنا رث ةلجد ىلع هب رم ىتح قلطنا مث «ةلبالا

 أس لق نسل اس لق ثراذخل ىتدح ىىينين ىف هاقلا

 اهنا لاق نابع ىسبأ يسع بدو نى سه ا لاق لاله وبا

 «« تول هذين ام دعب سنوي خلاسر تناك

 00|( نلا هيلا لشرأ نم ةقانحأ نعي هلم كلك ناك نورخآ لوو
 ام لوزن مثدعو هنكلو ءهبر ةلاسر مايا هغيلبتو هيلا عئاحدب هللا

 رل نأ جقرافف هل هتقو تلقو ىف هللا سأب نم مرْكَح ناك

 باذع موقلا ٌلظا اًملف نامالاو هللا ةعاط اوعجاري رو اوبيتي

 هللا عفرف هللا ىلا اوبات هليونت ىف هللا فصو امك عيشغف هللا

 ناك ىنلا باذعلا عافتراو عتمالس سنوي غلبو باذعلا غنع

 «بذكلا هيلع اوبرج دقو هيلا عوجرلا هركو هبر ايضاغم بهذف

 ديزي ندع قاحسا ىبأ ىدع 00 لق 3 ىبأ م

 2 ريبج نب كيغس نع ةملس ىقأ ىب هللا ىبع نع دايز نبأ 15

 أاودرف هتيرق لها ىلا عت سنوي ىنعي هللا هتعب لق سابع ىبأ

 هيلا هللا ىحوأ كلذ اولعف ايلف هنم اوعنتماو هب مءاج ام هيلع

 نيب نم خاف اذكو اذك موي ىف باذعلا يلع لسرم ىنأ

 ًاولاقف مايا هباذع نم هللا ثدعو ىذلا هموق ملعأف عرهظا

 مكدعو ام ناك دللاو وهف مكرهظأ نيب نم ٍبرخ وه ناف هوقمرأ

 هءارو يلدا اهتكبص ىف ٌباذعلا اودعو ىتلا ةليللا تناك اًملف

 0 1 كليألا 1ك اكشن عم11:)2-0.18.11 2دعو



 نمش

 سن آنت هع* 23-_ من اع 20م - هسداع د © 5

 نم ةاتيكاتو اهل !انبكشساف 0 نما تنل و قالا

 نم فلسلا فلتخذا كقو 2 نينيوملا ىحنُن هل مَعْلأ

 ََك هنظو اًيضاغم هبرل هدباهذ ىف معالم كيت اييبث كشإاكلا ا

 كلذ ناك ٍهضعب لاقف - «؛كلذ نيح 82ىفو هيلع 0 5

 6 مابا هغالبأ لببقو جيلا 8 وبكل 7 هقطد لبق لفه

 وسلا ممل

 ملف يلا ريضملا هبر رظنتساف هللا هطّقسَي ام نوميقم هيلع

 ١ هراظنا كونو هرمأل نوفنلل هايا هللا لاجحتسال بضغف هرظني «

 10 كلذ لاق نم ركذ

 باذعلا نا عرذتاف .ئونين لها ىلا فلظنا لاقو سنوي ىنعيا

 سنتا: لاق كلذ. نم لحما“ رمالا .لاق .ةياد» سفعلا »لاق ترص لل ْ

 ؛5ةنيفسلا ىلا قلطناف بصضغف لق كلذ نم ليجتأ رمالا لق 2#اذح '

 لق رخأت الو مدقت ال ةنيفسلا تسبتحا بكر املف بكرف

 ايا تولمل ىدونف هبنذب صبصبي تولمل ءاجن ٍهسف لق اوهاسف
 اديحسمو ازوح هل كانلعج اهنأ اقزر كل سنوي لعجت ث انا توح

 ىلع هب رم ىتح ناكملا كلذ نم هب قلطناف تولل همقتلاف

 ه) 3. كا 811 ردقن, 1 ردقي.. )16 8814 |

 نسحلا (512), 12150, 2822 ©56 بهيبشأالا نسوم نظن 2

 © 22 0 2/711 ات انصب 2 اديب :



 مز

 ىتغلا لاق ىصم ىذلا مكلم ىنعي نالف ٍممق نم لجر ١
 ىتح سانلا هعم بكرو كلم 0 قاما ىلا ىف اوقلطناأ

 ايلف, قاصتأ ىلا لخدأا ىنوعد ىتفلا لاقف فهكلا ىلا ىهتنا

 كلملا لخبا ىطبتسا اًملف هناذإ ىلعو هنذا ىلع هللا برض عرصبا

 اذ ريغ ايش اهنم .نوركني 0 لد م تاسجا انا ععم ناار خل

 ةداتق لق «ملآ هللا اهتعب ةيآ هذه كلملا لاقف اهيف حاورا ال

 هيف !ذاذ فهكلاب اورف ةملسم ىب بيبح عم سابع نبأ 0 ازغو

 دنقل سابع نبا لاقف فهكلا باكا ماظع !ذه لجر لاقف ماظع

 ند لاق* ©ةنس ةثايثلت نم رثكا ذنم ٍغماظع + تبهذ

 نم ناكف «رفعج 0

 ىتم نب سنوب

 ئينين اهل لاقي لصوملا ىرق نم ةيرق لأ نم ركذ اميف ناكف
 نع ىهنلاب سنوي يلا هللا ثععبف مانصالا نودبعي هموق ناكو

 وم :ناكف ديحوتلب رمالاو عرفك نم هللا ىلأ ل رمالاو اهتدابع

 5 لاقف ةباتك ىف هللا هّضق ام هيلا ثعب ىيذلا وماو هرمأو

 ارهغوي و الا اهناميا اهعقتكا تيتملا يوك اتناك ةةلولخ الحف

 اًيَنّدلآ ردا اليف يخل تاديعا يدم اههقك لوننعا انهت
 نطق اًبْصاَعُم َبَعَذ ذا ن اول ادي نيح ىلا مفاتعتمو

 - تت

 تنأ الا هلا ال نأ تاَمْلَظلأ ىف ىتاَنَف هيلع ردقت ْنَل كَ

 ©) '1' © آب اذاسجل. 62) 1, (ء6 28172) رمعو (1. © ريسعو#

 0 ال تنفذ. 1 نع 2) 1501. 20, 750 )10

 21و 75. 87-58,



 برأ

 ةسينك مدنع اونبف هيلا اولخدي نا ىلع اوردقي ملف

 ىيحج نب نسل انتدح  ««هيف نولصي ادجسم اهوذختاو
 ناك لاق ةمركع نع ةدانتق نع رعم آد لاق قازرلا دبع اس لق

 هنيدي ©«اودّرفتف مالسالا هللا جقزر مورلإ كولم ءانبا فهكلا باكا

 50 هناخمس ىلع هللا برضف فهكلا ىلا اوهتنا ىتح جموق اولوتععاو
 ناكو ةيلسم ةما تعاجو جتما نيكله ىتح اليوط ارهد اوثبلف

 ول كيبت لكات كاعن كيوتو حورلا ىف اوفلتتخاو اًماسم كلم

 ضرالا هلكأتف نسل امأو سورلا ثعبت لثاق لقو اعيمج دسللو

 جوسُملا سبلف فلطنا مذالتخا هكلم ىلع قشف اًئيش نوكي الف
 ٠ ىرت دق بر اي لاقف لجو مع هللا امد رث دامرلا ىلع سلجو

 فهكلا باح هللا ثعبف هل نّيبي ام هل ثعبأف ءالوم فالناخا

 هدجولا ركني لعجت قوسلا لخدف اماعط هل ىرتشي مدحا اوثعبف

 ومو فلطنان ارهاظ ةنيدملاب نامالا ىريو + قريطلا فرعيو

 لجولا وظن املف اماعط هنم ىرتشي الجر ىنأ ىتح فداسم

 ,ىىنعي 2عَيرلا فافخأ اهنأك لق هنا تبسح لق اهركنا 8 ىأ

 انكلم لب لاق < نالف مككلم سيلا نئتغلا هل. لاق راغصلا ليلا

 هبخأف هلأسف كلملا ىلا هعفر ىتح امبهنيب كلذ لوي ملف نالف

 دق مكنا لاقف ٍهعيجت سانلا ىف كلملا ثعبف هباكتا ربخ ىنتغلا

 يآ مكل ثععب دق لجو رع هللا ناو دسللو مورلا ىف متفلتتخا

 «) طتصعأو لتدعم ص آب 2 1عععج6007ع ةتمدطات 6)20عاه ةاتصغز لل

 اوذوعتف. -5) 5ءءيصقسس '1'ز آم (عغ 8817) مداح“ © 1 ىورطلاو

 له دنا 726م (7]0)2 (66 ظالاف) عدرسلا فاقحإ. 4م 516 0

 ها



 امثو

 ها

 عتاذآ ىلع برضف مكيأر نورتف هللا ءاش نا مبصت رق ةليللا

 فهكلا اولخد كق مودجو ىتح منوعبتي هباكتأ ىف كلملا جر

 لخدي كد تول ع 0

 و ليعفف 0 اًشطع ا هيف عقعدف فهكلا باب ميلع

 ايعار نا مث «نامز دعب انامز فهكلا باب هيلع ىنب ام دعب

 هتلخدأف فهكلا اذه نيكف ول لاقن فهلا دنع رطملا هكردأ

 هللا ّدزو ةديف ّلخدأ ام تف ىتح هجناعي لؤي ملف رطملا نم ىمنغ

 مدحا اوتعبف اوكجصأ نيح دغلا نم مداسجا ىف ةحاورأ ميلا 0

 هكني ايش ىلر متنيدم باب ىلأ امّلكف اماعط مهل ىرتشي فوب
 نمو لق اًماعط عاردلا هذهب ىنعب لاقف لجر ىلع لخد ىتح

 ليللا اناوآق سما ىل باحصأو كجرخ لق* ماردلا هذه كل نيا

 4كلملا دهع ىلع تناك < ماردلا هذه لاقف ىقولسرأف اوكصا ىتح

 ' نم لاقف اًخلاص اكلم ناكو كلملا ىلا هعفرف اهب كل ىّنأف نالف ف

 ىتح سنما ىل باحاو انا تجر لق قرولا هذه كل ىنيأ

 هبل ىرتشا نأ ىنورما مث اذكو اذك فهيهك ىف ليللا انكردأ

 ىتح هعم اوقلطناف لاق فهكلا ىف لق كباحكتا ىياو لق اًماعط

 هوار اًملف مكلبق قاكصا ىلا ٌلخدا ىوعت لاقف فهكلا باب اونا

 بعرأ لجر لخد الك اولعجن جناذآو هنذا ىلع برص مهنم اندو

 ه) 02. آب ءغ 8231: ظدعاط. ءأ كطل آمتكاط ان[ 6ع. 2) 1 6
 ىنب ام. 6) ا 28211: 14 ان[ 2. 20 15 ك1

 للمر 14 ىنالفلا كلملا.



 ناب

 نا دارأف فهلتا باكا ةنيدم ىلا ميرم نب ىسيع ىئراوح ءاج

 3 تح ةايلجحم طلاس طيب ل

 نم ابيرف «دييف :ناكو* امامح :قأف+اهلخني نإ كف مل بحت

 ماملل بحاص نم هسفن ةرجاوي هيف لعي ناكف ةنيدملا :كلت

 5لعجت قزولا هيلع درو ةكربلا همامح ىف < مايلل بحاص* ىارو

 ةنيدملا 'لعا نم ةينف ةدهلعو هيبلا النورسي لمحو تلك الحا

 هب اونمآ ىنح ةرخآلا 5 صرالاو ءامبلا بخ متريضي لطجا

 4 طرشي ناكو ةيهلا نسح ىف هلاح لثم ىلع اوناكو ةوقدكصو

 اذا ةولصلا نيبو ىنيب لوكحت ال ىل ليللا نأ ماملخل بجاص ىلع

 ؛اهب لخدف ةأرماب كلملا ىبا ءاج ىتح كلذ ىلع ناكف ترضخ

 هذه + كعمو لخدتو كلملا ىبا نتنا لاقف ىراولل هيعف مامدل

 كلذ لثم هل لاقن ىرخا ةرم عجرف بهذف ىيكاسا ىذللا

 اناف /ةأرملا دعم تدلخدو لخد ىتح تفنتلي رثو كرهنناو دبسو
 كتبا مايل يحاص ليمش. مل ليفت كللا قات اعيمح لمت

 ؛ةاويسف هبحاصي ناك نم لق برهف هيلع ردقي ملف سيتلاف* ١

 عرز ىف هل بحاصب اووف ةنيدملا نم اوجرخت اوسمتنلاف يذيتغل

 دعمو هعم قلطناو اوسمتلا هنا اوركذف مما لثم ىلع وهو هل

 4) 1, هك 801 هيف ناكفز !ءءاتم هدتطأ ةاتقمععأ2 ءةأز 8ةقط. 4

 الكم ج8, 85. و ءا آه هدصر ةطغ ةمتغاج 1.1. طقطعءا ناك. 6) آل

 ءا 2231 رجايز 8ةقط. ان 6ع. .6) 1 لجولاو طدعط عا 16 014

 2 ل د 83عا1. ان 26. 6) آب ع 211 كعمزر 8 عمزا#

 هك. 1. 13. 56010685 ىذللا (1' © 8١11 ىدكلاو 1: ىذللا 8 ىنكلا)

 ءدأ مم ىذك 8 ىتلا. مر آس آب 2 2عءعمل مع دخلات 20)ةءاانت ا

 ©5أ ىر اول هبلع اعد, وناندع ءنلقتح طوعا. ع ةلاطل ةه16. 012.

 ى) 223ععع0. هت. "1 :

 نود سمس دو ؟همس

 دف

 هيوم



 ةلول ١

 ةيتفلا تناك ميقرلاو فهللا باكا نا هلوق ىف. ىءالملا سيق

 «ءارفك هكلم ناكو مالسالا ىلع معلص ميرم نب ىسيع نيد ىلع

 لبق ناك فهلتا ىلا تريصمو خرمأ نأ معزي قضعب ناو
 عتعتبا لجو رع هللا ناف مربخ هموق ربخا مسملا ناو جسم ا

 معلص كيج نيبو هنيب ةرتفلا ىف ميبسملا عفر ام دعب تدق, نم

 لها ءاملع هيلع ىذلا امك  «ىناك كلذ ىا ملعغأ .هللاو

 مايا ىف ناك هنا امأف مييسملا كعب ناك نما نأ ىلعف مالسالا

 ملعلا لعحأ نم عفاد هعفدي ال ام كلذ ناف فئثاوطلا كولم

 لاقي كلم نامزلا كلذ ىف هل ناكو «ذجحقلا سانلا رابخأب

 ةيتفلا نع دغلبف ©هدنع ركذ اميف مانصالا كيعي سونيقد هل 0

 ىلا اوراص ىتح جنيدب هنم اوبرهف بلطف هنيد ىف هاَيا جفالخ

 نع ةيلس اسس لق ديم نبا انثدح اميف هل لاقي هل لبج
 نأ نع نماح نع ريك ىا نب هلآ نبع نع نقاحسا نبا

 اميف موق هب عفالخو جناجيأ ببس ناكو «© سيلكن سابع

 | لل ل ساوودلا تيلع اهل لق نيس ندم ل علل اهحاوم

 | مدنمأ ني بدو عود ميأ < سويف نب ليعامبا فربخأ ,لق
 دا نم رخل 2ر1 (ىءاظلل#) روكذتلا لب "نز“ )1 ا

 811 سولكتبز 1210هزلقلات5 1. 173: ٠ فدوخمحلاو 1320و

 وه, 1. 22 فوطحلا 5611201113 01101 5 2 الآ 66 اللا

 مج21ع 1موءتمأ ليحل نسبز مقلط جا1- هددت طقعر ناتآ 5326 هة
 . : ١

 مطل دتحاخ معدة 301غ, 5ععاتتتلاناتج 1112211113 5+ حا نب نسل

 (سو رسب ور, 0 0 2 50لا1110 2706/02 148 © 017313617001 34101 ,

 5ع 0ع ظلمدؤذم صدتلطتا 262611



 اال

 قاحسا ىبا ىع ةملس اس لق دي نبا انثّدح اميف ناكو

 نع كلملا ملك ىذلاو مثربكا وهو مثدحا © ناك لوقيف يمسي

 عبارلاو ءاخيلج ثلاثلاو انيلمسح رخآلاو انيلمسكم جرئاس

 عباسلاو + سنوريب سداسلاو 4 سنوطوسك سماشلو « سيطرم

 ةء««انتادحا اوناكو سولاق عسانلاو ىسنوطب نماتلاو / [2] سنومسر

 نع قاحسا نبا نع ةملس اس لق دي نبا انثدح كقو

 ناك هنا تقّدح دقل لق دماج نع ميجَت قا نب هللا دبع

 مييق نم اوناكو قرولا حضَو منانسا ةثادح نم ضعب ىلع
 عتعيرش تنناكو مالسالل هللا متادهف مورلا نم ناتوالا نودبعي

 ؛«انثدح >««انثاملع فلس نم ةعابمج لوق ىف ىسيع ةعيرش

 نبا ىنعي 4ورم اس لق ريشب نب مكحلا اس لق ديم نبا

 2) 0م. ]ب ع6 201. 8) 831ع ءأ ةانمت3 آب عا 811 اخضلفعز 20.

 11ر7. 6. 176, 1. 13 (لاتك ء«مات0111113 1112 11506 8

 كمرتم عمانتل 20101123 201غ, 111112 عدي, 01126 32114 آ320 , ©7:6-
 201ه ىربتمءم 111, 89 , 5اتم1ةرء - 10107. 261:., 400603 2: 4

 1ءودتصكاتع, 2 115 0182عمدصأ) ا]حهككحمم رز عك ونان0ول116ع 20 23عع 20-
 دمتم 82210. 20 102. 28, 75. 21, أ ]2عنغ 11, مهم. ) 12 ء000. أ

 ]خر 8دعط. (عء00. 177ءاد5ؤأ. 11, 2279, 5 210) سنوطرم : فما آت

 (ع00. 5م. 4مج) ٌدص ءمدصصعاأ. 20 101. 101. © سلوطرم ف

 فوك خم 21071. 7617. )4  آم سيوطرسك 8156 سوطسك , 14

 سموطسك 83813711 (600. 1.) سنوطوتشكز 110.

 بت هت ميادت هقتحأ. 6 1 سئوورمب 5131 سدوريب 14 سيوربنو

 2 سنئوزينز 321101 101025111523 201261 فتملأدم 65م0

 710عأاتتن 0. 7]) 80مع ءا دعو. ممومعم 106ءتاان5 ع 1' 7ةءعمأز
 آ]/ سوميب (ماتصعأو طلع عا مطما> 2 طخقتاا 76ععدأ.)ز 8201 سومن, 13

 سومنيد, 823812. سمونيد. ى) آن سيوطب , 2115 سوطبر

 سنوبطير 14 سفوط.برز 10163556 ©01511مأا122 ©« فمياح (نح)

 آد20, ةمععل. 1.1, آل1ه2. 400. 34. /) آب عع 231 مقلع وم
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 بيب“

 اًيكاع انذاب [ نم اريئاك ميقرلاو فهل نا نأ أ تبسح

 هلال نك نم ىيذلا مهسقلا ن ناك, ىلا باعلتا وه بكرلاو

 فهللا باب ىلع هولعج مث عصصقو مربخ ركذب مول ىف هوبنك

 ىلا ةيتغلا ىوا نأ 28دنع 7 نفلخ قنودنص ىف هولعجو حول ىف

 امن لق ناجرلا دبع اسس لق راشب نبا انثدح «هبلك جنماثو

 الا مهبلعي ام يلق نبا ىع ةمركع نع كامس ىع ليثارسا

 58 ا نسوي ادكوحم 7 كدعيشا :اوناك قيلقلا نم انني يلع

 يقي ناك سابع ل نأ انث ركُذ لق: ةداتق .نع نيعس انك لقوم

 عنماتو ةعبس اوناك عت هللا ىنتتسا نيذلا ليلقلا كلوا نم انا

 ماعطلا ىرش ىلي ناك ىذلا وهفو مدحا مسأ ناكو لاق بلك

 2 6 زوبخ تإ زرلا عنا 7 هللا همكذ ىذلا هل

 كر 31 3 رظْنِيْلَ ةنيدمْلآ ىلا هذ مكقروب مكر حَأ اوتعباف

 ن د 226ه

 ئرفؤلا نييحم نىب هلأ كبع نكح م * قزوسب مكتايلذ اماعتطتو

 ىل هذه مكقروب مسك ل حا اوتنعب داق 00 ىسع نايفس اند لت

 2 انثتدح اميف لاق هناف ىاك) ىبأ امو 42 تبملل هير خنيدللا
 نبأ ٠ 311 ناكو «*ماضلع .ةلمسا هكنع ةملس انك لاق كيج نبا هَ

 27 000 ةويخك 2 22) 1 هوعلخو. ' 2) 1038و

 ا) ل010. 75, 218. | 2) ل ءآ 21 جيفمتز 2 جيسفس# رز ب2 0

 ياابو 21111. 7



 ا/ابذ

 نبا عيت نب بركيكلم نب بروك ىننأ عسا < نابق عبت نبأ

 هنا نميلا لما معزي ىذلا ناسح نب عبت وبا وهو نرقا

 ىّمس اهنا 3 يِباَطمْلا نم بعشلا نأو ةبعللا اسكو ةّكم مدق

 ناو سانلا دماعطاو عضوملا كلذ ىف يباطملا هبصتل مسالا ءاذه

 ةملق هناو كلانه تناك #هليخ نال ادايجأ ىمس امنأ اذايجا

 دوهيلا نم لثقو مويلا كلملا لزنم هل لاقي الرنم لزؤنف برثي

 َج رزخلو سوالا نم هيلا ماكش نم ةياكش ببسب ةميظع ةلتقم

 انجل اذ ارمسو كنسلا ىلا ناسخ دنيا هنجو هناو < راولل ءوسب

 كنقرمسب ا رسف نيبصلا ىلا اقبتسي نأ اهبماو ناسارخ ىلا

 ,اهيف ام ىوحو ىبسو اهتلئاقم لتقو اهحاتفا ىتح اهيلع ماقأف

 معزي نم نميلأ لها ىف «4اهب ماسح ىفاوف نيصلا ىلإ كقنو

 لاومالاب عبت ىلا افرصنا امهنأ معزي نم هنمو كلانه انام امهنا

 © مئانغلاو

 هباتك ىف للجو وع هللا هركذ ام فئاوطلا كولم مايا ىف ناك امو

 15 ؛«جناذآ ىلع برضف فهللا ىلا اووأ نيذلا ةينغلا رمآ نم

 فيهكلا باحصأ نع ربخلا د

 لجو رع هللا هفصو امك هيرب اونمآ ةيتف فهلا باكتأ ناكو

 12 سم انمك ديرلل "ل" نتي ا

 ه) طءوععع0. هم. 811 ءا 222ع دعسأ نب“ 2.07 200

 مور هع )31 ةبف ا 2 811 هنتي كل 334

 ليخل دايج نم عم ناك املا ) 831 راوحد اوسيل. رك 0:
 5211. ى) قع ةصعامت# 00. آل (-ح آطاتع0.) 013:61215515 385
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 يح لا ..لاجلا هلل مسن. 0007) 102. 285, 75. 9
 مييحو 07 0: ا



00 

 07 ترهد

 ىلكعلا بلوت نب ممنلا لوق كلذ نمو
 26:3 61 تا نه م تيم هن ر نهد همس ا ترا ت1 2 0

 بسمو ءاشفلا ىف ىأرم دعب نب تسنا ةّيشع .هرثعا
 « عومي مل مآ وجو الص هُقَك ْبَلَقُي الْجَر ىرأ تلق

 عبتب < حايصلا ىلا باكولأ 0 2# ةلدقو سيكل 2 تَرَ
 د 52 م0

 عقنملا 1 رايب :اركيص ةوداغ وج ٍلغأ 0 00
 مد دوم 2 ه2 - -02 د

6 
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 2) ( اعستاف ةزعاتك 1طن ظولمتس. 62) 0000. ايداع. م 05

 لةعنغ 197, م11, 1. ق. - طتتصع ءأ 01105 ؟ءاذاتك 5ءونو. [طد هه

 1.1١ ءهغ ملطاتا> 01110عمج 122116113131 011. بح زسخسع ه1

 طمصتحات105]1 21110 ] ءصححتم3ع 202ع2 ءةأر ءآ. [طن 8301052 همر 3.

 كنز 12 8301. ءلعت ساكت ني لةعلا لكن 1507 1207 520 0

 ةلصأ 1لعمم 360116 ةركاستت (ءل“ 2. بنار 1. 28) ةا1عمتقعقةتتع 710عااتق»

 كلا 062]:و 1 عوقب اطال (عا © 2) عا سقت. 12 83202. بيلقت
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 « ةماميلا 07 ويس خاب ناسك و ,ماف دكيثالب لحكتكا

 نف ءاذه هريسمو ناسح ىف برعلا نم ءارعشلا تسلق كقو

 ىشعالا لق كلذ
 «اتدفاو باغ نأ ىنلا لثمك 0
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 هم © 0
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 بأ

 رهدلا رع ىلا مكوعدا ىتاف ىنوعيطأف هنم صضعتمتو هفاعت نأ

 اماعط هموقلو كلملل عناص ىنا لق كاذ امو اولق ٌلْذلا ىفنو

 وهجأو هتلتقف هب ثدرفناو انفايسأب هيلا اننضهن اوعاج اذان

 هيلع يأر عمجأو كلذ ىلا «دوباجاف هسيلج ىلع مكنم لجر لك
 لاقو لمرلا ىف اهونفدو فويس اوضتناف هموق رماو اماعط ٌلعأف و

 يلع اودش ث غنويس اوذخ علتخح ىف نولفري موقلا مكاتأ اذا '

 اوكشف ءاسورلا لتقو لتقف كلملا رضحو اًيش' ةلفسلا نكت م

 6 اير هل لاقي مسط نم لجر برهف مثونفأف هانم ةماعلا ىلع

 ناسح جوخ هب تاغتسان عبت ىب ناسح ىلأ ىتح ةرم ىبأ

 اا 01 لطا كلك لح هماميلا نما نك اين ندع 3

 سيل ةماييلا اهل لاقي سيدج ىف ةجووتم انخا ىل نأ ىعللا

 ثالث ةريسم نم بكارلا رصبتل اهنا اهنم رصبا ضرالا هجو ىلع

 لجر لك عطقيلف كباككا رمق كب ميقلا رخنت نأ فاخا ىّناو

 "ناسح ميرمأت هذي ىف و ريسيو هماما اهلعجلف ةرجش جنم و

 سيدج تلاقف جترصباف ةماميلا ترظنف راس مث اولعفف كلذب

 000 لالو اهربذكت اهيفمحا لعن وا اهقرعتي فتك ؛هعمر ةرجش

 عروصق مكهو مدالب برخاو مدابأف ناسح مهحكيصو لاق امك

 هةية شلس- اللا

 ©) 85211 اوباجات. 62) 1طد 13100د 11, "ع طلق جابر د 5ء0 1طص

 ظدلعاب» و6 ءغ لؤعفغ 1[, ا.*| انغ ء000. "هلع ©) 14 ءا آطد

 155310. 200غ انبلا.



 ايابأ

 عنكسأف «ذارّيخ نب روباس هل لاقي سرق كلم نم كلم ىلا عسل
 ةريح كلم ناعنلا ناك* رصن نب ةعيبر ةيقب نف لق ةريخل

 نسب ورمع نب رذنمل نب ناعنلا نب رذنملا نب نامنلا وفو
 نميلا .لعأ بسن ىف .كلملا كلذ رصن ىج ةعيرا نبا 6 ىلاثا

 ١ رمأ آلا ركذنو رفعت ىلا لك 11+ دق ةمّلعو

 سيدجو مسط

 ءاننق ناو 'تقتاوطتا نرلم ميا 1 ناك[ هما ا

 انك عبت نب ناسح ندي ىلعا ناك سيدخل

 «سراف كلم دهع ىلع اوناك نيذلا ريم ةعبابت ركذ ىضم
 انف ل ني نيا انكذحو نم نب ءاهع نك ضد |

 نأ برعلا ءملع نم اهريقو ىاكسشا نبا نك ةملشا |
 ٌتتصنخلا "نم لاند 83 ةمابيلا" كاتس نوال 01

 تابجعمو رامتلا فونص اهيف هل اًريخ اهرثكاو اهرمعاو دالبلا

 مول مسط نم كلم جيلع ناكو ةختاشلا روصقلاو فئادخلا

 ,ىسيدجب اًرضصم ىقولبع هل لاقي هوه ىع ةىث هاهني ال مشع ٌ

 0 هدم ودوم ذقنف نبا نذكلا ع0 هل الذتسم'

 اهيط

 اهعتفيف هيلع كخدت ىنح اهجوز ىلا سيدج نم ركب ىكهت ال

 هموق ءاسورل رافغ ىب دوسالا هل لاقي سيدج نم للجير لاقف

 بالكلل ئغبتي ”ئذلا لذلاو اعلا نم'طبف نحال ا

 020221157 2 دارو 1اذد 8115ءطقطتو 2. 71417. ١| ءأ 0

 1[ك21002 ان "عع. 2 2) :2ععع0. 8181 هده., ٠1د 815ءطقطت 1.1. انأ

 ع 16 21 12 1



 اا

 نه, ىدعا ئي ,ورمعو. ةهلج رسما نم .انمكذ ام .انركذف: 48 يع

 كلم ىلع خيرأتلا مامن قوسن نا كيرن انك ذأ كلذ لجا

 اندجو امب نوما نم عوز ام خكص ىلع ليشنسنو سراف كولم

 نيذلا .برعلا وغت ىلع جلامعو سرفلا كولم ةالو نم ناك نمو

 ىف جدنع اتبتم اماعتم ةريلمل لهما دنع قارعلا ةيدابب #

 ىبلللا كي نب ماشه نع تكتدح دقو « عرافساو عستنك

 نسب رصن لآ باسناو برعلا رابخا يرضتسا تنك ىَنا لق هذا

 6 ينس خيرات ىرسك قآل عنم لسع م راسعا غلابمو ةذعببر

 كييك با امان “اهلك جروماو عكلم اهيفو ةريخل < عب نمو

 قارعلا ضرأ ىلا مريصمو ةعيبر ىب رصن كلو رمأ ىف انثكح هنا

 ةملس ىع كلذ نم هب انثكدح ىذلاو ماشه هركذ ىذلا ريغ

 '00 حما ةنعيمر نأ ملعلا لثفا ضعي قع ناكسا تبا نع

 عتبلغو ةقيشلا سأ ركذ دنع كعب #اهركذن ايو, ىأر ٌىمخللا

 ىف ركذ مث هايور. نع امهباوجو فقشو عطس ريبعتو نميلا ىلع 5
 فشو عطس ةلأسم نم غرف امل 5 نب ةعيبر نأ: كلذ .هربخ

 راما نع تاك هل الق ىذا نأ هسفن ىف عقو هايا امهباوجو

 بتكو ٍجحلصي امب قارعلا ىلإ هتيب لعاو هينب وهج ةشبلل

 ©) 811 ذصقءتتغ نم (كلم). 72) © ءغ 10ه 12210. هبسن».

 00 (0هزورب ظلل95-1-:2.. عبر 2 عسب 2) ©( 0دطيربر | 210
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 يل

 رسمهأ نم انركذ ام عضوم ا اذه ىف انركذ اهناو «« سراف لأ

 ةعزات مهتم عوف ناف كلذ رواج ال هركو هفالخ ىلع اكلما

 نم همس هناسل كنك ناو كلذ رواجتف ةٌحبان هانم غبن وأ

 الو هثابآل الو ىطوم هل كلم ريغ + نع هنم كلذ اما هفالخت

 ةصصلتملا نم دشي نم ضعب نم نوكي ىذلاك نىلآو هثانبال

 هدصق اذا اهلها هلافغتساب ةيحانلا دعب ةيحانلا ىلع ريغيف

 ؛ ناك ىميلا كيلم رم ناك كلذكف تابت هل نكي ل, بلطلا

 2 اًنايحا هربكو هفالخ نع يمك دحاولا دعب غنم دحاولاا|

 3 اا ىلإ اًعجار .بلطلا .فوخ .ندغ ىرمشتي م هبررج اع بسس

 دهفالخ لغأ ريغ نم دحا هل ىيدي نأ ريغ نم هفالخنو هعضوم
 تكفي

 ىنلا ىدع نب ورمع ناك ىنح اجرخ هيلا ىدوي وا ةعاطلالا

 رو هناف هربخ انصصتقا ىذلا ةيذج تخا نبا وهو هرمأ انركذا

 قارعلا ىحاونب ناك ام ىلع كلملا هبابسألو هبقعلو هل لصتنقا

 كلذ ىلع مايا سراف كولم لاعتساب برعلا نم زاجل ةيدابو
 زموه نب زيوربا لتق نا ىلا برعلا نم هيلو نم رما جئافكتساوا

 ىلا هيلا هنولعج سراف كولم تسناك ام لقنو رذنملا نب ناعنلا

 6) 1طصد 15210. طع2ع دنع. 7) 1 عبات : عيت , 1 عيبان ٠ عبذر
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 انوي

 نم

 ءايحا ةشع متو ةبراعلا برعلا نم 8 ارهب ههساو «رجاب كبع لآقو

 | ولك دزملاو < ميما سلجم ميطو امال تالا

 ربك ىف لخد فلسلاو لق فلسلاو ىطقيو

 ىطولا ٍيَغ ايكوم : تيكر عل يشل ندب نم كأجر تنال َِ

 كرولا ىلع ىَضْفأَف ى ضع تذك ن 3 / ىلا نم اقصب « قاَرَعْلا ىل قع

 ىدع قب ومع مِيَقْلآ ىبتاسعو

 ريصن نب ىدع ىب ورع هتخا ىبال ةيذج دعب كلملا راصف

 مخل نسب ةراَملا نسب وربع ىب كلام نب 4 ثراخملا نب ةعيبر نبا
 ”هددجام نم لواو برعلا كولم نم الزنم ةريثل فضا نم لوا وهو

 8و نوبسني هيلاو قارعلاب برعلا كولم نم هبتك ىف ةريلل لها

 ' 099 تام نت اكلم :ىدع نسب ورمع' 2 لوسي -ملف رصن لآ كولم
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 نا

 اًذيدح مأ نامكي اًلدْنَجَأ «اَديكو اَهْيْشَم لامجْلل ام
 0 !ةيدَش اًدراب اًنافرص مأ

 4ع اهوخا ناك تحي ةسيدلاليبالا تلخدف

 ا ل ا الد اي دايك ىظنن قو مينا اياوونا د8
 لاقف طرضف اهيف ىذلا لجرلا ةرصاخ + بيصتف هيلث ىتلا 5

 قلاولل ىف اقسب انشب هلوقب ىنعي اقسب «انشب ةيطبنلاب باوبلا
 ةنيدملا لئبالا  تطسوت :املف التم تيبهذف ابلق © بدع 8

 هاَيأ هأراو كلذ لبق ففنلا: باب ىلع اًرع ريصق ّلدو تضينأ
 ختيف اوعضوو ةنيدملا لاب اوحاصو ,ئارغلا نم لاجرلا تجرخو

 ءابزلا تلبقأو ففنلا باب ىلع ىدع نب ورسع ماقو السلا 0

 هنفرعف امثاق اريع ترصبأو هلخردتل فقفنلا كيرت 8 :,دابم رك ةيلوم

 0 ١ لك يياخ تقف روصملا اهل ءاهروص“.|اراك ىلا فروضلاب

 نب ورع اهاقلتو الثم تبهذف ورع اب كديب ال ىديب تلاقو

 ةنيدملا لها نم باصأ ام باصاو اهلتقف فيسلاب اهللجت ىدع
 ةعيذج رما ىف ديز نب ىدع لاقف «قارعلا ىلا اًعجار ًافكناو

 هتديصق اهايا ىدع نب ورع لتقو ءابزلاو ريصقو
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 ]ا

 ناو

 ىقلو قارعلا مدق ىتح راسف ىلوالا ةرملا ىف هذرهج اع رتكأب

 منو ءابزلل قفاوم هنا ىظ ام هدنع نم لو ىدع نب ورع

 اهيلا هلج الا هيلع ركق اءاتم الو ةفرط عدي لو اًدهج كتي

 تاقث ىل عمجأ لقو بشل !مع ربخأف قارعلا ىلا ةئلاتلا كاع رق

 ةريصقو ىبلللا ىبا لق ىوسملاو رئارغلا هل ىَيفو كدنجو كباكتا

 نيترارغ ىف ريعب ىلع نيلجر لك «ٌلجأو «رئارغلا لبع نم لوأ
 ءابزلا ةنيدم اولخد !ذاف اهنطاب نم مثارغلا سوور دقعم ٌلعَجآَو

 ة لعاب اوحاصف رئارغلا نم لاجرلا نيجاخو اهقفن باب ىلع كنا
 فقفنلا ىيرت ءابولا تلبقا ناو < هولنق هلتت نمف ةنيدملا

 ؛ مئارغلا ىف لاجإلا لجو ىدع نب ورع لعفن فيسلاب «اهتللج
 لاجرلا اهيلع ءابولا ىلا لبالا هجو مث ريصق هل فصو ام ىلع

 اهيلإ ريصق ر/يمّكقت اهتنيدم نم اًبيرق اوناك املف ء هتكلساو

 اهلأسو فئاوطلاو بابتلا نم اهيلا لمح ام ةرثك اهملعأو اهرّشبف

 نا 0 امو لبالا كلت مى تارطق ىلآ ىظننتق يمخ# نأ

 ؛5 ىبلللا ىبا لقو . «الثم .تبهذف تمصو ءاض اع تفقج ىناذ

 راهنلا نمك نم لوا وهو ليللا ريسيو #راهنلا نمكي ميصق ناكو

 ىف خوسن اهمئاوق داكت لبالا ترصباف ءابزلا تبجرخن ليللا راسو

 ريصق اي تلاقف اهلاحا لقق نم صرألا

 2) (00016ع5 ليو © 202 لعجو . 5023م51 0ع ءمد]. 625) 04

 لما اير: اك ع6 21ء1لقصل 05 5660١ 2, 8831 66 لذه دونات ر 18

 انك >6. 24) 211 اهتللحر 6 038. 1, 1. >4 اهللحز ه0.

 116 6ع. "عزا 00: 171 .كاسللاب» رك) 1 مداقت, آه انا 26

 مر 0س طالب هلا للا" كنزا 0160 ع /) 1

 راهنلاب ءاع, 14 ءغ 2110. انأ 6ع.



 ن0

 عدج دق هقنا اذاف اهيلع لخدأف هب ترمأف بابلاب اريصق نا اهل

 معز لاقف ريصق اب كب ىرا ىخلا ام تلاقف 00 نق 00

 هتششغو كيلا ريسلا مهل تنيزو هلاخ ثررغ ىلنا ىدع نب ورع

 ال ىلا تيفرعو كيلا تلبقأف ىنيرق ام ى لعفف هيلع كتألامو

 تيباصأو هتمركأو هتفطلاف كنم هيلع ّلقتا وه لحأ عم نوكأ و

 ا ةفرعلاو ةيرجالاوا قازلاو مول نم :تدارا ام نضيع ةدنغ

 نأ اهل لق هب تقثوو هيلا تلسرتسا ىق اهنأ فرع اًملف كولملا

 ىلا ىنيتعبأف رظعو بايو فئارط اهبو ةريثك الاوما قارعلاب ىل
  فونصو اهبايت فئارطو اهزوزب نم كيلا لاو ىلام لجأل قارعلا

 فقاوط ال هناف هنع كولملاب ىتغ أل ام ضعبو اًماظع احابرأ

 تعفدو هتحرس ىتح كلذ اهل ىيزي لزي ملف قارعلا فئارطك

 هب كانرهج ام اهب عك ةارعلا ىلا فقلطنا تلاقف دي دعم

 راسف اهريغو بابتلا نم انهحت نروكي ام فئارط نم"انل عتابأو

 اركنتم ةسيلل قل قارعلا مكق ىتح هيلا تعفد امب ريصق :

 قبلاب نهج لقو ربخلاب هربخأف دكا نبا و 22 ناعوت

 كراش ” ليضيف ءابؤلا نم كوب هللا لفل خئدمالاو © قرُطلاو

 1 اهريبغو بتابتنلا فينصب ه:هجو ءتجاد ءاطعاق كودع ّ 0 ١

 اهرسو تار ام اهبجتأف اهيلع هضرعف 0 ىلا هلك كلذب عجرف

 كلذ دعي هنزيَج 7 2 ديلاو غفت حد تدادزأو دب اعهانأ ام 0

 ا ا ثبتت ٠-سص

 ©) 811 فئارط لاوز 5640 14 16 6ع. م0) 821 كرلدنن, 14

 انأ 1ع,



 نت

 هب هتصوا ام غلبو ءابزلا ©دب هترما ىذلا عنصو ورع ىلع مدق

 هل تيفصو ام ىلع روصلا نم هل هنهجو ام ملعب اهيلا عجر رف

 تف حالا قاد لطف لا يع 00 فرعت نأ تداراو

 ىفنا  عدجأ ىدع نب ورعل ريصق لاقف هيلع نتسلعو هترذح

 ةكتينا امو لعافغب انأ ام ورهع لاقف اهاياو ىنعدو ىرهظ برضأو

 مذ كالخو اَّذأ ىّتع ّلَخ ريصق لاقف ىتم قحسم كلذلا
 اهل ففنلا خذا ءابزلا وبا ناك ىبلألا ىبا لاق الثم تبعذق

 هرمع هل لاقف لق اهتنيدم لخاد ىف اهنتخال نصل ناكو اهننخألو

 ام ركمل برعلا تلاقف هيظب رّقاو هفنا ريصق عدجن رصبا تناف

 0 نسلم : لوفي الك قوت ص ما

 0 سهِيَب فيسلاب توم ا ضاخ وو ريصق هَقْنَأ رح ام راقوألا ءرْذح نك

 ديز نب ىدع لاقو «تيوملا مأرو ىورسو ش

 ءريسصق ركشل هقارشا درسا رب نجي مل َّذا ريصقك
7 

 هناك اخ ميد نك كلت رك ا يطق عدصج نأ اهلف

 دو هلاخج كَم هنا معزي هنأو كنلك نبأ لعف“ارغ نأةربظاو فراك

 ليقف ءابزلا ىلع مدق ىتح ريصق راسف ءابزلا نم هرغو ةءبلج

 2) 0م. 281. 2 82) 1 ه ]آخ ءذجا رز «000. 2110. عم

 ء) 227 هركه ا"  بباط ىف 12125001 111, 98, 1طن 823002 1* :

 (5ع0. هك. ةصصض٠ ر/) بلط نمور 31110ةصك 1.1. ذه 1500116 ©00. قو 1

 بدلط. ح 21001 رافضظالا. 42) 821 8. ط.و 0 شهسز ١]

 120212 7111, 06 0130 9 '1'عاج2121 30 2ع. 1.1, ل '1' طتصع ع 1
 5112 010. 62) 1 ميذجز نع 5د1 نع طلع 7عءاتقاتك ع2 كلان ©31<

 111 خ#بسثاولا ( لق:«ط/ك عع طلق. ةصخعتقا. 124, 1. 5 500) عج ودتت#
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 نا

 تادف ت2 5 -هنص عنبه ه2 ع 20ه هدد 0 5 2 200

 اميرم نب ميسملا نيليبالا ليبأ لكيض لك. ىف نابعرلا سحق امو

 ىدع ىب ورمل ميصق لاقف «هاذكو اذك ناك دقل ثلاتلا

 عنما ىو اهب ىل فيكو لاق كلاخ مد لطب ا فدا

 انهل ةنهاك تالأس ءايزلا تناكو الثم تييهذف ول باقع نم

 ريغ نيهم ا ا كايدم نإ يلوم امعلمو افون قع

 كفنح نسللو هديب 0 ىنومن ىسلو ىدع نسب ورم وهو نومأ

 نم اَقَنَل تذختاو اريع ترذحن كلذ نوكي ام هلبق نمو كديب

 الجر يعدو ىنصخح ىلإ .قفنلا تيلخد رما ىنثجن نا تلقو م

 هترهجت كلذل الع هنسحاو اًديوصت ء اهدالب لمأ وجا اروصم

 كدنع ام جيلعتو عطلاضتو هيلا مضنتو همّشكب ولختاف اًركنتم
 ١  " 0 0ب 3 8 ع 2

 ةتسبلو ,هتيهب احلستمو « الضفتمو ابكارو امئاتو اسلاج هروصو و

 ارح نوصملا_فلطنات ّىلا_لبقأف كلذ تبكحا !ذاذ هنولو هبايتو

 «) الظعمءو اح 2231ع. ©«00. 1" 205ءهتةمأاتت» 1ععاخات1 : ا©دعي كشنأ

 اهبسني رثو لمجملا ىف سراف ىبا
 اَمِمص فلتاب وف ام اذا اًماسخ ِعَلْعَل موي رماع انه ىاذ كقل
 ملعأ هللاو ركذ 6 دمع ذك اهبسنو ىحلاغصلا اه ةنأوز 10 10

 07 لللفاا 2+ ىنم م20 يمت 151256008. 91م عضتماا | 1

 01 012103811 006 2 كتولبو 600: 1 116 266 2) لظظدع 608:7 ل

 ةناقتلاوو 2131 هقاقيلاوز 21610. طمع ءغ 50. هده. <) 8231 ه6 ]آذ

 الصفنمو ز 20007 1620: 0 6 1 6



 نك

 نأ اهل لبق دقو ع هيلا 0 اعطقف 0 4

 تفعضا جلف نابل 0 لا

 اوعبضن هل نلاقنف نيسطلا ربع ىف همد نم رطقف انطقس مادي

 ةالثم تيهذف هلها هعيض اًمذ اوعد ةمهذج لاقف كلما مد

 0 طق سرب * ىف هتلعبغ همد ءابؤلا ©« تفشنتساو ةجيذج كليف

 نيب اضعلا تكلم ىذسلا ىلا نم ريصق جرخو اهل ةعبر ىف

 ريبصق .عقفاوو القمم: تيهذم راس رفات هلا ليك يقاتل م ا

 اهدبع نب ورع عم منم ةفئاط تراصف اوفلتخا دقو سانلا

 ايهنيب فلتخاف ىدع نب ورع عم غنم ةعابجو ىمرثل نيل

 ئدع نب ورعل نلل فبع نب ورع دكاقناو اكلطصا ىتح ريصقا

 كلذ... ىئدع نب وربع لافف .سابلا هيلا لالا
 هد ل نرم ١) ند ع

 6 انشلكو هاقسلا اي كك اكل ام كعب ملسلل ىجلا دبع ىبأ توبعد

 د5 ىامئاور مأ َىَرَم اوه كيرف همارتعأب راتدص نع ىوعرأ املف ١

 هل اًبيجم نمل دبع نب ورمع لاقفا
 اَمَدَنَعوْسُم ١7 ىنزعلا لق ى اع اهلاكت تارام ةاسمدو 2ك

 ©) © 590 211 تاما 1عم. 1هعانب -1٠” 6) (0هدز:, 2811

 رطق (© سرب) سيفو 1 نطف سرب نا 9 6 6 ع

 من0 عت 1 مارب اذأ , هزم 1عععرد 1122 65[ رقابأ ويادأ, لارا كتننا رشانأ

 ءغ لعام لبر و300 طقع 01100106 205+ ال نظل م 611 6ك ءدوا. 2) 1

 دانت, 0: 5.م., 1 انك 166. 20010 حض..' 2. 801 املك ةهافسلا, ا

 امتلك (2 خهافسلا). ر/ك) 8031 اندض. ى) © امنندأ, 8231 22087. اهتناو ارهأو

 110 و 1 1 ؟0ءد]1 ع5 حب طحوتتال 1ععع26. /) 0 ىرعلاب 1 ىدعلا..

 8 0 ةانط زعأ.
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 اأو

 ىأرلا ام لاقف اريصق. احد ةضرفلا لزن املف ىبرغلا بنالمل نم

 ءابزلا لسر هتلبقتساو الثم تبهذف ىأرلا تكرت ةقبب لق

 |0001 هرطخل لاك رت يك يصح :اي لاقفا فاطنالاو - ايادملاب

 كفلخ نم كب تطاحاو كيبنج تذخا ناو ةقداص 2 ةأرملا ناف

 ىراجات ل يدع اسرف تنناكو اضعلا بكرأف نورداغ موقلا ناف

 ةنيب .تلاح بئاتللاو لويخل هتيقلف اهيلع كرياسمو اهبكأر ىف

 ادم ىلع اًيلوم ةييذجي هيلا وظنو ويصق اهبكرفءاصعلا نيبو

 آب لاقف التم تيبهذف اصعلا رهظ ىلع اًمرَح هما ليو لاقف

 تاقفن رق .نيمشلا :بورعغ ىلا -هب ترجو: اضعلا هب ىرجت ام لص دم

 اصعلا رب هل لاقي اجرب اهيلع ىنبف ةديعب اضرا تععطق دقو

 الج راسو هيرصت لثم اصعلا هب ؛تءاج ام ريخ .برعلا نلاقو

 تفغشكت هتار املف ءابزلا ىلع لخد ىتح ٍلويخل هب نطاحا دقو

 ىرت :سورع بدا ةيذج اب. تلاقف 4بسالا ةروغصم ى اذاف

 ىرأ ركع حلو ىرشلا تدخل ىدميلا غلب لاقف هلت تيهملذ 15

 000 |اسكتينا نسا , تالقو العتم تنهذف نانا ام ةميش

 نم تيسطب ترمأو .عطن ىلع هتسلجا رث بلللا نم ءافش كولم ا

 ه) 21ءلةصق 1.1. بطخر 14 ان عع. 425) 811 ةارلاخر آخ انك 6ع

 ا 21610331 1:1: ميليو هكتواندم 608عدار 1ك هنأ 2ءع. ١ "1:)2 ه6 ©

 تنسالا, 231 هعو_بسلا, 520 هنصطم 21103011 000. 1عطواتع ءا

 متعوؤا5 76215 14 بسالا 1



 ”*06أ

 هب اوراشا ايف عفلاخ ادا ةميذج ىنع اريتا اًمزاح ابيرا /

 5 رذاف 2 لاقو هيلع

 تبعذف اكرلا الو اسكلاب سيل ارمأ ىرأل ىتا لاقف ىأرلا دوعزانو

 ٌلبقتلف ةقداص تتناك نان اهيلا بنكأ «ةميذجل لقو* القل

 : اهترتو دقو اهلابح ىف عقت رثو كسفن نم اهنكمت ث الاو كيلا
 ليقف ريصق هيلع مي ناشا' ام: ةنيطجتوفاربا ملف فار كا ١

5 ِ 35 3 
 مدللل أ هودارف دام تييفلدق ورضاح

 ميما

 مول هرم هىش نوذ تأ اَذا ىتيورت : رجَعْلآ ليمُي اك ورم ىننا
 تنهذف جضلا ى ال نكلا 0 ا ا كنلتو ال ةجبذج لاقف

 00 :عتكاشف راسن ساف ىدع نب ورع هنخا نبا ةميذج امدف الثام

 اوراصل اوردق ولو ءابزلا عم ىموق ةرامن 5 نا لاقو.ريسملا ىلع

 ىفو رماأ ريصقل عاطُي ال ريصق لاقف اًريصق ىصعو هعاطأف كعَم
 ئميمتلا رياج نب :ةرمص ني «ىرح  ىب ,لضصمتا لريتكإ

 ريصق نيتغبلاب .ع طف الماك هيأوب ٌديَتَسأو ىناصع ىّلومو

 ار دضمورومدا راتخحاما كيكو د بخ 4 نهب ان

 ةمأ نومألا ةتبر نشد نكي يشطلا نكس ل
 ةييتحا اي سلا عل كم2 رمالا مربأ ةقيب 5 تناك

 نيل دبع نب ورمع لعجو هناطلسو هكلم ىلع ىدع نب ورع

 تارفلا ىلع طخأف هباحصا هوجو ىف راسو هلويخ ىلع هعم ئىموللا

 2) 600 طالما )١0 11 اكل نك 16 2ع مثلا ناحل ىرسصجو اذا

 ىزدلا 2) 126016 1 1 29 ىأر.
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 خكصنلا تيدا دق ءابزلا اهل تلاقذ ةرئادلا نوكت نم ىلعو

 تفرصنا تلق ام لوقلاو تييأر ام ىأرسلا ناو ةيورلا تتسحاو

 تاو كلذ تيضقرو :ىيذجح وزغ نم ءباع 6 تعمجاأ تتناك 6

2 

 ةميذج ىلا تيتكف ركشماو عدخلاو 5 لتكلا هوجو نم اهرمأ

 اميف ناكو اهذالجد هددلك لشي و 507 اهسفن ىلأ هوعدت 5

 عامسلا ىف يبق ىلا الا ءاسنلا نك يح درر دونا تعبت

 اليل _نخح رز اهنأو' ةكلمملا ظبض  ةلقو ناطلسلا 2 ىف فعضو

 "كلم" عمجاف ىلا لبقاف كراع اوفك اهسفنل الو اعضوم

 ىهتنا املف كيما عم ىرما ثلقتو كدالبب ىدالب ٌلصو ككلم

 هتعد ام هسا اهلسر هيلع مدقو ةميذج ىلا ءابزلا باتك

 هيلع ضرعف تارفلا ئطاش نم ةقبلاب وهو هباكتا تاقق نم

 نأ ىلع ٍهيأر عمجأف هما ىف عراشتساو ©ءابؤلا هيلآ هنعد ام

 ريصق هل لاقي لسجر هيف ناكو اهكلم ىلع ىلبغسيو اهلا ريسي

 ةرامم نب ىىدر نب سيق نب / ةبيذج نب مريع نب دعس نبأ 5
 ناكو أريصق هل تدلوف ةميذع خمأ جوزنذ ليعس ناكو مخ نبأ 0 ا ٍآ

 00 كال مرام (ع( 2) ليحل (. ع2 ليكلا)ر ذه لامعا

 الايك ه 500101 ءءء 1 ءغ 81ء10ة210 (ع«00. 8201. اعلا.

 اا ن2 || 22 772 5نو: 20100. 12162 قلو 101., 62, [مظا| م1

 05002١ 2) 1 20016 ةيلنع هتضرعو 0060 ل4 هر“ 2) 1 6

 آد 1[كطه100 11, "ك1 وري رز طرا ا (63 (028) ةيبوخحر 1! كش

 ” 0 كلكم“ 0607266 2 81/115. م. وا 0 قوزو 1 ىسدز 5176© ىسهز.

 آلادد اعدل لنص 1.1. قرأ.

 م



 ابذا/

 ت6 يوهم

 ة قفَمُكت تايارلا هلوح نكت ملو اكلم سعي مل ءايرق نب ورمع ناك

 قش يازيقلاب « كشارح ايف هلع اوأج ىف ةَئيِذَج ىقال
 ءاسبوسلا

 5 ىبلللا ءامردلا نب عاقعقلا كلذ ىف لقو ةلثان اهمساو
 0 د تاك

 ميدقلا ةلئن ءّرجحم نيبو 4ىقنملا نيب لونم فرعت

 2 ديزتو ىلوالا ةبراعلاو فيلاهعلا نم اياقب ءابزلا دونج ناكوأ'

 ..مسسحدسص نيف 000
 اهل تنيف /ةبيبز اهل لاقي تسخا ءابزلل تاناكو ةعاصق لئابق |
 ماهتخا سنع وتشت تناكو ّىبرغلا تارفلا ٌىطاش ىلع اًنيصح ارصق

 اهرما اهل عيجتسا نأ اًملف رمدت ىلا ريصتو راكنلا طيب عرضا

 راثب بلطت شيبالا ةميذج وعل تععمجا اهكلم اهل مكستساوا

 برأو ءهاهدو ىأزر تاذ .تناكو ةبيبز اهتخا اهل تلاقف اهيبا

 0 دل ردا رع ا ض 5

 ةلاجس برشملو ككلم بهذ تلتق ناو كرات تسبصا ترفط

 0 قا 1 رف كبعك نأد هناعسسلا ل تار

 ه1 ان مروع كا 811 ايوب 601130 برظ 0ع 00 ]3

 567م51 ايرث (5. ابرثا. 0) 221 ء6 (© قفنخ (811 د), '1' 05ءانزانتما

 ه) 0 فشارج, 201 فشار. 2) 2101 5. م.ر 70ء31ع5 1353 «٠

 ةعدانفم ملا رح . نحب رز 832012
 دينيز '1' 216 05ءاتزناتل ١ 12101 116 126 : 14 0 6 يم 21

 ل 0 7 6



 به

 ىلّزهلا شارخ وبا لوقي

 ٌليلقَل افذتع ىعاوق نأ ىتعلط ةَشيبك تلم ام كمعَل
 0-0 0-2 -ه ع١ هد

 ٌليِقَعَو كلام ءافص اًميدَن انابق قرفت دق نأ ىيملعت ملا

 00 .هدلا 00 ا ةميدج - تتش انكو 5

 © برظ نب ورم

 لاقبو ىقلعلا © دوه نسب عديمسلا نىب ةنيذأ نب ناسح ىبأ

 برعلا نم ءاويج ةييذج عمجت فيلاعلا ةلماع نم ىقيلعلا 0

 تضفناو برظ نب ورع را !ديدش ةلاتق اولتتقاف اوقتنلان

 كلذ 7 لاقف نيفاغ نيملاس دعم ىسم ةميذج فرصناو ةهعوبج

 ىدز الأ عاف نب كلاما": نب ةءانه نب ورع نب روعالا

 2©) 811 اعدصتنو اكةدسمتا .نههر 1. 6, 8135:0605, 1طن (نطقلا. دك

 00| 61 010ءاكعو 29222206 2. 22. 0. 7206526 4. 41172 ه8,

 10ه (5عل ء“ هصضص٠ 1) ان عع. 8) طءما1 عل «00عنع 10. - 8101

 دوم, 11غ 12 2. قو 1. 5 قراست مو. 2) ©( الط112 22 0نصب 1"

 برط, 14 برطلا 5 برضلا 113540401, كاحاد1]1ع03 , 725707 1

 00 مسمر 1١ + أ ]2عالك 1و هك. مدعاطات1ا: (5126 6: برض) برضلاو

 دوض 1[ ط21لنصب لكو 11 115 عع. 2) 1 ردو 0 ريو اذا نوع

 لةعنغ ريوبز 0 مصربدصاج 12 125ه. 5داطدعم 821. 398 2ة76521-

 1111 ربوض 2 ربه ملت عا201ةئ6 111.  م6) "17 هعومج.



| 
: 
8 

- 

 ؟نض

 نيا ةوع 262-2 ه6 2 22 هذ 22 2 20

 ها مم 3 -

 هاتي 0 وِرسمَع 9 ةقلثلا رش امو

 ىاركنم نإ ../ لاش ىلف راب ثقل ا
 ا / يطلع نتج رتل كا ال «ىبسن اركنت ةوا

 5 24 ىصعم ريغ ةرامن ىف « قايرذ ام ادعو ١ «ئيخللا!ةيخارلا

 هرعش نم !ذخاو هرافظا املقو هسأر السغو هامضف هيلا اضهنف

 ةيذج ىدهنل انك ام.:الق» بايتلا نم امهعم ناك امي هاسبلاو

 هللا هذر دق هتخا نبأ نم هيلا بحا الو هدنع سفنا ةيدف

 هارشبف ةريخاب ةميذج باب ىلا اعفغد ىتح هب اجرخن انب هيلع
 ؛ تيبأ..الاقف ديق» ناك ام :« لاتخ هركنأو !|ىيدبش هاوورس كلذب را
 كتيكف هما ىلآ هب لتشراف ريغتي ا هلاح لقمة ناك نم نأ نا

 هيلعع بهذ موي هتيار ىقت لاقف هيلا هتداعا رث اًمايا اهدنع

 هيلع اودءاف ةعاسلا ىلا ىبلق الو ىنيع /ىع بهذ اف قوط

 الثم اهلسرف قوطلا نع .ورمع بش لق هيلا وظن اًملف قوطلا

 ؛5تيقيو انيفب ام كتمدانم انيكح الات انكيكح ليقعكر كلذ

 كلذ ىو برعلا راعشا ىف الثم ابرض ناذللا ةعيذج انامدَت امهف

 «) دزع ؟ز0ه5ع ء0ه00. ءغ 14 ءا 5هرتفلث ذص رضنلا جرملا ء6غ 1اس

 ظدلملس 31د "عك 1ه21 ةصصمأ), 5ع ةذط 7402711476 ءأا ةرجانل

 012500132 انيكاصت. 52) 71 ىلد 01100 212 ع1عج عرج ع1 1

 9( ل نابرذ 14 ان عع. 511253 00 ىدغو. 4) 1 ىبضتقم 14 الأ

 عع. لاح ها 1125001 722ععع0. هددت. -ح ى ها ىبا كل. 112-

 111, 14ه /مه1/22 هراثر جدصصع ع0.: 102[ةووع ةزعانأ 11 خيذوننلا 12860-

 لتس 65, 2) 12 لاخأ رز ت21 عمل نم



 نوزع

 35 هرعو نوداعني ةميذج .ىلأ أوفرصناف همنر# ىف اهأبخ

 ىلا >6 ٍناج ٌّك نأ عبذ هرايخو ئاننتج دف
 مم س 5250-

 هل لعجكاف رهاو هلعفثو 2 5 الو هةيياحلا هينكلا) لويد

 5 مسي ناكف اقوط ل ا لو ن اف اكف قطو ف نم ىلح
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 خفلطخلاك عجرب رم ةبيحاص لع !اقحا ريغب هوك كلذ لكم

 ؛0 قارعلا فير ىلا برعلا نم نيركلاب ناك نم سفنا تعلطتق لق

 عتكراشم وا هنم برعلا .دالب ىلي ام ىلع مجلءالا ةبلغ ىف اوعمظو

 ء عمجأف فالتخالا نم فئاوطلا كولم نيب عقو ام اولبتعهاو هيق

 ىلع + هعم ناك نم ةعامج ىطوو قارعلا ىلا #ريسملاب مثواسوز ||

 / ةعامج ىف قيفمل ىب راقيلل هنم علط نم لوا ناكف كلذ

 ؛5 ضرأب ىيذلا مو نيينامرالا اودجوف سانلا نم طالخأو هموق

 كولم مو ىنييناودرالا نولئاقي لصوملا ةيحان ىلا اهبلي امو لباب

 ةلبالا ىلا قارعلا داوس نم ةيرق كو رفن نيب اميف و فئاوطلا

 ناكو لق مدالب ىع جيعفندف هل / نحت ملف ةيدابلا فارطاو

 «) 8201 اهيلعر ]4006 ةكلحاو تملك تراصف. 2) 231 ©
 ل320 مرسلا ١ مخل عمتنجافر ] ةعوغ 1.1. نأ 2ع. 2 2) 51ه 38

 ©0062: 4606 ءهغ ]14 وسبسللا ىلعر 1: ريسملا» هز تنصح
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 /) 1 ردد 10 رحب 0 نديز 6ةزن ور نالوا 122
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 كر

 ذوع نب ناثّمطلا نب وريع نب نافطغ مهب قحنو اهلك صنق يف
 ادم نب رارن نب. كابأ نب ىمعد ب ىصْقَأ 0 مدقي نب ةانم

 00 دك عر نيب لدشلا ىنبر تراك نيا مرفرو ناسك نا

 دابا نب ىمعد نب ىصنأ نب ثراخل نب ء مس نب جيك
 | خونتلا ىلع اوفلاحتف برعلا لشابق نم ةعامج نيرحلاب عيتجافو

 سانلا. ىلع ادي اوراصف رصانتلاو رزاوتلا ,ىلع:اودقاعتو ماقملا وهو

 رئاجلا نم ةراع قنأك مسالا كلذب اوناكف حونت مسا ٍغمضو

 '07 نب كلام اعدو لق مخ نب .ةرامخ نم نوطب قيلع ينتو لق

 '0 درا سود نب #مناغ ىب هق نب كلام نب شربالا ةعذج

 ةهيذج © ينتف ريعز ةنبأ سيمل هتخا هجوزو دعم خوفا 1

 راصف دزالا نم 2 موق نم* اهب ناك ىنم ةعامجو * كلام /ىبا

 02 ءأ كالا 10210: طع. .مدمب را 2ع. 1ععاب "طش 1 7. (هنط)

 113161101:3.6111 117. نفق لةتالل كن لاا لمن 1 7 مغص

 انما عد1 ع1 لو يولع ع. 0. ىعرتءمآط. 207. 119. 20 وسبع 3

: +121 1311115 
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 0 8161:1831 للسلاو © للا  كطق 1210. ليلا 1ععالم 5
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 211 12 جحيدص . . حبصو 2) تلك 1 ه6 © (5 م) ءا زاعضا
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 نا

 اوربغف ابارخ «ريمل ىقبو رابنالا لها ىلا جلاتقب رمأ نيح
 الو برعلا دالب ىم ةعلاط هيلع علطت ال اليبط اسنامز كلذب

 ةريكمل لا نم هيلا مضنا ىمو اهلعا رابنالابو مداق هيلع مدقي

 املف ناندع نب عم ىنبو ليعامسا ىنب ىم* برعلا لئابق نم

 نيب نيعقو بورح عتقرف جيلي امو ةماهت نم مدالب اولمو
 اميف فيولاو عسنللا نوبلطي اوجرخفن عخيف تاتللاح ثادحأو /

 ىتح لثابق نم تليقاو مأشلا «فراشمو نميلا دالب نم هيلي
 رهد ىف اهولزن اوناك* دزالا نم ةعابج اهبو نيرحجلا اولزنا

 م © ةقراح . نب ءاصسلا دام .ةوضو:: سماع" ىبااياقبا تي رح
 نزالا' نب (نزام ىب سيقلا» ىرما نب ةيلعمب نير افيرطقلا 01

 مهث اني ورعو كلام برعلا نم ةماهت ىم اولبقا نيخذلا ناكوا

 نب ناولح نسب بلغت نسب ةربو نب كسا نب هللا ميت نبأ

 نسب ورمع نب 0 نب كبلمو ءدعاشك ني ناحل كالا

 نائدع 00 0 ريمع' ني. م فيلل نب راق

 ه) ط6 ك.1ه مع» ةيلل. تيقيور ]3606 31, "ن0
 7) ©. للتي 2) 01620106 قراسشمو. 2) 1 ةيراجر 1400

 مسني تراشلو [1طد 1002101 )هم أ 10 0 هرمه]ط. 769. 1

 ت1 26ةع. 5) 2 ءانتش ع 20 م. تمر ا. د1 ره هدضب كش ”٠ إ 2

 (5عل طق م. ناخب, 1. 1+ تك ]3م م ناقيلل) 66516 , 8131 نابعتلو

 122532 داعشلا., 13 تاقيفلو 1 خام راح هديل 1طد 1ط210. 11,

 زثزخنم رافتلوز "1 رانفخ 112 12010 1ع11201111غ, 7 راتفخلو 1

 ١ راقيلل 3 راغفيدل 5هتاطعسلصند 51.  ى) 811 هلة دلل 0

 2 ]3ع ا عاق !.1., 1طص 1عطقأل. ءا لاه 1.1. انغ ه1" عع.
 /) '1' ء6 881 طثع ضيفر 1طط 10210. صفق, 14 صيبق ©«( سيق
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 نادس عبس لكق ىلا اوف مث «ذنس' نيرشع ةنبا سيساذاتو

 نيتلق معلم" هللا ليسر هيلا بنتك ىذلا لقرف مث ءرهشا ةنسو

 ىلأ رصن انيدخا هبيرخ :نكبا نتدقلا "تيب عت لا نف "ةنمل»

 اهيلا ردنكسالا كلم نمو فينو ةنس فلا علوق ىلع ةرجهلا

 هروهظ تقو نم كلذ نم ةنس نورشعو فينو ةنس ةتاعست

 ىلا هداوم نمو 2-0 تيس هش ةقالتلت ىسيع كلوم ىلأ

 " نرجهلا ىلا هعافتراأ تاقو نمو ةنس نوقلتقو ناننثا هعافترا

 باتا ضعب معزو «رهشاو ةنس نونامتو سمخو ةثاهمسخ م

 | 8 لاك ءايركر نب" ىنيسب لكيتارسا "ىب' لدق ' نأ رابخألا
 0 يح ناو اهكلم" ىم' تلخ ' نينس' قانثل * كباب نب ريشدرا

 01 اونا روباتس لبق ندم دوهيلا لاتقل" ماشلا' ىلا راض اما

 فتئاوطلا كولم مايا تادشتالا قم *ناكوأ © 3 كباب نب ريشدرأ

 او |ىبب 'ماشه رثكذ اميف كلملاب كذناب نب ريشدرا- مايق لأ 5

 نم لوزسنو قارعلا فسر نم ادع لدا نم اند ن كد

 نم لون
 رابنالاو ةريكلا

 ايل لق نيحت ىب ماشغ ىع تتلف > ء«كلذ ىلاوح امو

 انرعلا نم ةييفمل هنكسا ناك ىيذلا مضنا رصن تسحب تام

 © نو '1' هع 1 سبيسلحسوبر 6 سيلط- سود: 6 26

 ا م



 ىرغإ

 «نينس عبس* سوفيلف هدعب مث «نينس تس سونايدروج مث

 هدعب مث 24 نينس نيس سولت مث «نينس تيس سويفقاد مث**

 ؛ةنس سويدولق مث «ةنس ةرشع سيخ 8 سنويلتو سوناهبولاو

 «نينس سمخ ء سونايلروا مث «نيرهش سويلاطيرق هدعب نم 8

 :ءاموي نيرشعو ةسيخ 4 سويرولوف مث «رهشا ةتس سوطقيط مت

 مث* «نيتنس هانباو سوروق مث «نينس تاس سوبارف مث

 مث «ةنس نيرشع سونايمسح مث «نينس تيس « سونايطلقود
 مت «/ةنس :ىيلخ نيطنطسق مك“ "زيزو بدلت

 مت «ىيتنس فقفاثملا ©سونابلا مك «ةهنس نّيرشع نيطنطسا

 مث «؟نينس رشع سونايطرغو 2 سونايطملاو مذ #2 ةنس سونايوي ١
 عبس ربكالا نميشادابك مك تش نيغصلا قيتايطتلو) 6 0

 مت ءةنس نيرشع / سوبرونأو سويحقرا مث «خنس ةرشع

 سونايقرم ل «خنس ةرشع ا سونايطنلاوو رغصالا سيسادابت

 ةرشع ىنامت نوناز ما «ةنس ةرشع تمس نوال مث *نينس عبس
 15 عبس سونابنطسوي مث « نس ىنيرشعو اعبس ساطسنا مثأ « نس

 2) 215360ع0. 3 ** هرررءا 1 : ]طك 6 6 2ع 2 1206

 5. 2., 1 سويلابروأ)». 4) 821 ءا 1 سويرولوف ع6 516 05420:

 7/0771. )6  20 سوسايطلمرو د15 مانت ع5. 14 ءك ةاملضصأ

 سبنئايطلقد». رك 0مم 12 هع 2181 طلع ءالقتم 168ععا72 50. هال

 م) 5ءىنصلمسب 1ص 1 ها( سونايلل (© 5. ١).2 2 ان5وان6

 اند. 50. سيسادايت مث 12ه هنن. 2) 5زع 1, 0 سونايبطلا, اللا

 سوئاطملا , 2ءازان5 كش نيونايطنلاو. 24 516 © ©2811

 سوناطوخ. . 7) 03. 1م, و 0661360600. هل“



 كر

 هجو معلص ىسيع عفر نسمقو نم ةنس نيعبرأ مامتو هكلم نم

 سوطط هدعب كلم م « مسملل اًبضغ ليثارسا ىنب نم لثق ىم

 ةرشع تيس سونايطموذ هدعب نم مث < ىيتنس سونايسفسا ىبا

 هذعب نم مث «نينس نيس © ساوران هلعب نم مك* «ةنسو

 ىدحا سينايرده هدعب نم مث «خنس ةرشع عست 8 سونايارط

 سونايطب نب « سروطط هدعب نم كلم مث* ءذنس نيرشعو
 ةرشع عست هدالواو سوقرم هدعب نم مت («4ةنس نيرشعو نيتنثأ

 نم مت «</ةنس ةرشع ثلث + سوموذوق هدعب نم مث* «ةنس

 ةرشع عبرأ 5 (سوربس ددعب نم مكث «رهشأ 0 سوجانطرف هدعب رن

 هدعب مث* «نينس عبس #سواينطنا هلعب نم مث* «ةنس

 مث «نينس عبرا سوناينطنا هلعب مث «نينس تس سونايقرم

 «7 نينس ثلث # سونايمسغ مث «# ةنس ةرشع ثلث سوردنسمل

 0 ناك 1 (سوادايو 8151 سورات» 14 ان عع. (27 عمه.

 6) 1 ء( © (طلع 5. 28.) سونايطرط, 128 سوناطرط, 14 ها أ. انغ

 ه6 01 م 51ع 1 ء6 281: © سطوطز 14 ءا 81. 76ءأع

 سونينوطنأ. ج15 دمصعت» 811 (ع (02) 5. 2. 2) 252ععع0. هدب

 الا )ا 516م 1م, 811 سُمدوقو 6 سوس وروبق ( (01 مرا ك) . بس

 8011 20016 سودانداق ندب 7 12226665 نضل | )11

 (سوردس 5 2., '1' سوريشو 112 سويرسز ءقأ 8620715. /) 'ل'ه ءأ 1

 سوانيطنأو (© 5. م.ز 211 ]!2عع 30 نيئس 012. (471/6215 183551-

 ةضاتق). 2) 2ة2ععع0. هد. 10. م 821 شونامسع, ( سوئاسعر

 الط سونامسعز 1' طاتصع أ 50. 082. 50112610 371110592 0

 سونابهسغام 103111662 ةهانعأم11 2غ(51طانعد02 تقأ. 14 سونايبسكم.
 /) 1آنءاجتسع 20 م. ن7, 1. 6 نيتتنس ه3.



 بأ

 لبق نم ريغصلا سودويهل بلاصلا تدقو ىف سدقملا تيب كلم

 ىمور لجيل ءاضقلا ناكو «ءاضقلا نود* سوطسغا نب سويرابيط

 نيودل تولاخل ةساير تانالو رصيق ليبق نم سوطاليف هل لاقي

 َتاكف..ةببلضو.. ىسيعب ةبش ىلا نا 520 05.2 ستيلا

 : سويرابيط كلم ناكو ءاريدنف نب عوشيا هل لاقي ىليثارسا لجر
 قامق..ريشملا لفترا ةتسقودملا اهتمام اهالي كاش يا ا

 © + نينس سمخ كلذ دعب اهنمو ماياو ةنس ةرشع

 مورلأ نم كلم نم ركذ

 لوق ىف معلسص قبنلا دهع ىلا مَع جسما عفر دعب مأشلا ضر
 ا # , نيطسلف نم مأشلا كلم نا اوعز /رفعج وبا لق* «ىراصنلا'

 ناو سويرابيط نب م سيياج ىلا سيرابيط دعب راص اهريغو

 هل لاقي: رخآ-هل نبا هدفي كلم مك «خنينتتت ! خيرا ناك ذك ا

 لتق ىذلا # نورين هدعب كلم مت* «ذنس ةرشع عبرا سويدولق
 هدعب كلم مك «ةنس ةرشع عبرا + اسكنم هبلضو سلونبو سرطف

 : سيطط وبا سونايسفسأ هدعب كلم 5 « 7 رهشا ةعبرا 7 سييالطوب

 ©) 0. 6) 516 801 5. ر., 1 ىثوبهد ىسب نذوملد 6

 ةردومهل ىد رتوبل. 0 8321 5. م., © رديفز مدجزم رد !1ةاض طق

 قه71/ ممر. 67ه ءأ ىهطط. ه4 قا عا 2) روح. 18116

 ماياو. 4<) 0000. خنس نيسمخ. /) 0م. 1 ء( 0: لم لعام

 أويعزو. ى) 1س طمع ءأ 5ءقنول. دمت صلاطات5 5111220119

 01و عض. ؟ههلعأدنعر ونتحتح 000. 08عئاتصخغر تما 1201213, 5ءاماتح
 هدعو 7ءانوم >6وأنكات1. /) 811 (عا 07) نورجتد 1' زورسمف» 200

 160105ع ©0010. 2151 0100 801 اسكنم هد2.ز 5ع0 14 نيسكنم اههبلصو؟

 1( عدد 1125405 11, اهلضو) /م) ]ل ءاااك )7  طووعععل. "لاح 0037.



 ان

 نايلوس..ىنا نايخالا .لعغأ .نصعب نكذو. .. © مورا ىف | ةينارصنلا

 سوطسوغا كلم نم ةنس نيعبراو نيتنثا ىضأ ناك مع ىسيع

 ادلع عينج ناكو هكلم_ ةيعب افدلذ: تعب شاع: سوطظسوقا ناو

 جسملاب .دوهيلا تيبثوو لاق امايار هضعب لق ةنس نيسمخو انس

 تيب ىلع .كلملاو رصيقل تقولا كلذ ىف سدقملا تيبب ةسايرلاو و

 هيلع تلخذ ىذلا ريبلا «سودويه رصيق لبق نم سدقما

 ىلا اؤراصف مسشسملا ىلا كلملا مههجو 2 نيذلا سراف كلم لسر

 ىلا اوبرقيل هب ثعب سرف كلم ىنا* هوربخاو ءاًطلغ سودريه

 هبجأ ىلآ اورظن عناو 4نابلو رمو بهذ نم هعم اًناطلأ جسما

 محأ تيبب هيلا فاطلالا اوبرقو باسحلاب كلذ اوفرعف علط .دق ب

 هلتقيل هبلطف حيسملا داك جربخ سودريه فرع ايلف نيطسلف نم

 ةسينللا قف ميرم عم ناك ىذلا فسويل ٍلوقي نأ كّلملا هللا رمأف

 رم ىلا هماو_ مالغلاب برهي نأ هرماو هلتق, نم سودريه دارا ام

 ىق سودريه نأ رص وهو فسويل كلما لق سودريه تام اًملف

 سفن, بلطي ناك ىم بهنذو هنبا سوالكرا هتاكم كلمو تام 5

 000 اين وزع تيل نيطيسلف نما ةرضان, ىلإ رغب _تفرصناذ , مالغلا
 يعصلا سودريف هتاكم كتللمو سوالكرأ .تامو . ؛كتوعد رسعم ..نم

 تقولا كلذ ىف ةسايرلا تناكو هتنيالو ىف مسملا هبش 2ك

 ' 1| ذآ لبق نمد هدكلوو سوادريه  ناكو .مورلاو  ةينانويلا كول

 ناكو رصيقب نوبقلي رابللا كولمأ ناكو كلملا مساب نوبقلي اوناك هو

 02 1 1216 66 2 سدو ر.س 72) 000242 ىلا 2

 نشل |' )د01 8311 ءغاطخانعأ فنا.



 كر

 نّمو نميلا لسا نم روبزلاب بتنكي نم ىلع دتضرعو فرعي ملف
 هفرعي نم «!ذحا ىجا رل اًملف لق كفرعي ملف كتسملاب بتكي

 نم سن انيلع لخد رث نينس ثحكف انل توبات تحت هثيقلا

 باتك نم ملت لم هل تلقف زرخل 4 نوغتبي سوفلا نم هام لفها
 5 جباتكب ءوه !ذاف هنوعرقي © اذاف رجل جيلا تبجرخاف معن اولاقف

 دالبلا هذه لها ىلا مع ميرم نب ىسيع هللا لوسر ربق اذه

 سأر ىلع هونفدف دنع تام نامزلا كلذ ىف اهلها اوناك © !ذاف

 قاحسا ىبا نع ةملس اسس لاق دي نبا انثتكدح ««4لببمل '

 اوفاطو منوبّذعيو منوسيشي نييراومل ةيقب ىلع اودع رث لق
 ؛ه بحاص ناكو هيدي نيح اوناكو مورسلا كلم كلذب عمسف عيب ٠

 كيكي تس نيذلا سانلا ءالوه ىف ناك الجر نا هل ليقف نو
 هللا لوشر هنا عربي ناكو لتقف هيلع اودع ليئارسا ىب (نم

 هل فلخو ماقسالا هل أرباو قوملا مهل ايحاو بئاجحلا مارا ىف

 هللا نذاب ءارئاط ناكف هيف يفنو ريطلا ةئيهك نيطلا نم

 5000 اووكذت نا مكعنم اف مككو ل بويغلاب غربخاو
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 1 ملي

 اوقلطناف مكعم وه لاقف ىيج هل لاقي ععبتي مالغ نع علأس

 2رذنيلف « موق ةغلب ثدح مكنم ناسنا لك جبصيس هناف هب

 قاحسا نبا ىع ةيلس اسس لق نيج نبا انثدح ٠ «« هغديلو

 ءاللا ىقوت لق ئناميلا هّبنم نب بهو نع عمتي ال نع*
 ى «ديلا 4 هللا :هعفر ىتحت راهنلا "نم. تافلس .تلك“هيزم نب [ىسب

 ىراصنلاو قاك“ ىبا ىع ةملس امد لاق دي نبأ انتدح

 هللا هايخا رق راهنلا نم تاءاس عيس هللا داقوت هنا نوصي

 كبي رث هنا اهلبج ىف ةينالدجللا ميرم ىلع ُلرنف طبعآ هل لاقف

 كل ري عيجتل رث اهّتْرَح دحا كيلع نزح رو اهءاكب دحا كييلع

 مكلذ تلعف نكت رث كنا هللا ىلا ةطح صرالا ىف مّتبف نييراوخش |

 ه نعبجت ره طبش نيتحاوسلل يس يدايرل ل

 مب هللا هما ام هنع سانلا اوغلبي نا عرماو جتبف نييراوظا

 ةّذل ةنع عطقو رونلا هسبلأو شيولا كاسكف هيلا هللا دعفر را

 ناكف شرعلا لوح عم وهو ةكئالمللا ىف راطف برشملاو معطللا |

 ,اكلتف مرما تيح نويراوخل قرغتو ايضرا ايئامع ايكلم ايسنا
 ناكو #2 ىراصنلا اهيف ىخدت ىتلا ةليللا اهي طبعأ ىتلا ةليللا

 معدعب ضرالا ىف اوناك ىيذلا عابتالاو نييراوخل نم هجو نمت

 نييراومل نم نكي مثو عابتالا نم ناكو سلوب دعمو ىراوخل سرطف
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 ادب

 قلل لو رق هسفن هب ىني اذه وح مالكب قأي لعجو منغلا

 ىنعيبيلو تارم ثلث :كيدلا جيصي نأ لبق مكدحا ىل نرتكيل

 تتناكو اوفرفتف :اوجرخ  ىفق قلكايلو ةريسي عارحب مكدحا

 ”انم اذه اولاقف نييراوتل حا نوعمش اوذخان هبلطت دوهيلا

 دحخغف زخآ ©« هذخا مث ةوكرشف هيحاصب انأ ام لاقو دحكوف هباككأ 5

 نييراوخلل ىحا ىقا مبصا املف ىكبف كيد توص عمس رث كلذك

 اولعجت ميسملا ىلع مكتللد نأ ىل نولعجت ام لاقف دوهيلا ىلأ

 كلذ لبق عيلع هيش ناأكو هيلع عّلدو. اهذخان اهرد نيتلك هل

 ' نولوقيو هنودوقي اولعجن لبخلاب هطبرو هنم اوقثوتسان هوذخأف

 الفا نونجملا ىربتو ناطيشلا رهتنتو ىقوملا ىيحن' تنك تنا

 معفرخ اهيلع هوبلصي نأ اودارا ىتلا ةبشخل هب اوتا ىنتح كوشلا

 ةارئاو هما نا رت اعبس ثكف هل هبش ام اوبلضو هيلا هللا

 نايكبت اتعاج نونجلا نم هللا اهأرباف اهيواذي ىسيع ناك ىتلا

 اتلاقف نايكبت ءام ىلع لاقف معلص ىسيع اهءاجت بولصملا 2 كنع 5

 آو ريخ هلا ىئبصي مو هيلا هللا ىعفقر نق ىّتا لاقف كيلع

 نأكم ىلا 2قوقلي نا* نييراومل ءازمأاف هل هّبش 28ىت اذه

 األ ىذلا كقفو رشع دحا ناكملا كلذ ىلا نقلف !اذكو اذك

 الع مدن هنا اولاقف هباكتا هنع لأسف توهيلا هيلع ٌّلدو هعاب

 مث هيلع هللا بات بات ول لاقف هسفن لتقو فنتخاف عنص امو
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 نزخنم

 قاحسا آس لق ىنثملا ىنثت>ح >««ههجول اطقاس مبصا الا

 دبع ىنثذح لاق ميرللا دبع نب ليعامسا اسس لاق اجمل نا

 ميرم نب ئسيع نأ لقي ابفود عم تت لستم كي د
 توملا نم عرج ايندلا نم ٍسراخ هنا هللا هملعا امل معلص

 ىةلبللا قورضحأ لاقف اماعط هل عنصف نييراوخل احذف هيلع فقشو '

 ماق» ماشع ليللا نم هيلا اوعيتجا امل ةجناح مكيلا ىل ناف

 © خمضويو عيديا لسغي خا ماعطلا نم اوغف املذ عمدخ :

 الا لاقف هوهراكتو كلذ اومطاعتف هبايثتب عيديا حاسعو هديب

 هنم: انا الو“ ىتم :سيلف عنطا اه ةليللا ءايش#ئلسع نر ا

 «ةليللا مكب تععنص ام امأ لق كلذ نم غرف اذا ىتح هورقأف |

 ى ملل نكيلف ىديب مكيديا تلسغو ماعطلا ىلع مكتمدخ ام

 ضعب ىلع مكضعب مظعتي الو مكريخ ئنا نورك مكناف ' ةوسآ

 ىتجاح اًمأو ملل ىسفن تلذب ابيك ضعبل هسفن مكضعب لذبيلو

 نأ ءامدلا ىف نودهتجيو ىل هللا نوعدنف اهيلع مكنيعتسا ىتلا

 د5 اودهتجج نأ اوداراو ءمحلل مسفنا اوبصن ايلف ئلجا رخوي

 ناحس لوقيو عظفوي لعجت ءامد اوعيطتسي رف ىتح مينلا ذخا
 ىردن ام هللاو اولق اهيف ىونيعت ةدحاو هليل ىل 6 نوربصت ام هللا

 امذ ارمس :ةليللا' فقيطن امو :زمسلا رثكنف-ءوهست: انك لايقل انْ ١
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 ينبع

 1 امرهدماا نودعشيا اولبقاف تتلو ادق مير نأ ليتاوسا

 روعي ايرع ميو هوك دهب |” ا اسلا نيك نقلا ديم اي اولاق ةليكك' اهمرك نب

 000 اا رشا اما كوبل : ناك رام نورك تعبحأ اي «اهيطع
 27112 0 ١

 0 هتبارق ىنعي امناو* نالف ىنب «اخا اب وقت امك وهو ىسوم ىخا 5

 تراَشأ مالللا ىلع كلذ دعب اهودار' اًملف هللا اهرمأ ام هل تلاقف

 اد انرماتا نيححت انب .ءاهتيرضخسلا اولاقو اوبصغف ىسيغ ىلا. هيلا

 000 111 تيك ناولاك اهانز نم اهيلع :كشا بسلا .!ذيف ملكت

 0 ا ينك اهنيأ اًكرابم ىنلعَجو ءايبت ىنلعجو باتكلا

 اهيلا لخدي .ناك وه ءايركز ريغ ىحا اهلبحا ام ليئارسا ونب
 ءاّيركز اب لاقت جار ةروص ىف ناطيشلا هل هّبشتف مانم رفق نبلطف 00

 لخدننفن ةرجاشلا هذه كل خافنت 4 ىنح هللا عداف كوكردأ لق

 نم ىقبو اهيف لخدف ةرحشلا هل تحكتفناف هللا اطحف اهيف

 008 قار اي. !ولاقغ" ناطيشلاب::لايثارسا ونب ترف بكف هتاذر##

 هل تخافنان ةرجشلا هذه مكس معن لاق انهه + نم الجر تيار

 وهو ةرجشلا اوعطقف اودعف* هثادر بده اذهو اهيف لخدف

 ر/ةتاذر ىف ةبدهلا كلت الا ايدوهي دجت سيلو ريشانم لاب اهيف
 هللا نود نم ل منسص ضرالا ىف فبي.م ىسيع ل املث

 00 لل ل]- 7 2) هنا الهر .ىعي 1 هع 835 ةةئدمتم ...2 1
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 ءايركز ةأرما اهنخا اهنتأف تليكيت فردص ىف خكفنلا تلخدف

 ءايركر ةأرما تلاقف اهتمزتلا بابلا اهل نحف اهلف اهروزن هليل

 ىلبح اضيا نك ترعشأ ميره تنلاق ىلبح 9 ترعشأ © ميرم اب

 ىف امل دجاسي ىنلطب ىف ام تدجو ىناف ءايركر ةأرما تسلا

 :ءايركر ةأرما تدلوف هللآ نم ةملكب اًقَدَصم 0هليق كلذف كنطب '
 ىقرشلا بار بناج ىلا تنجرخ ميرمه عضن نأ غلب املو ىبك]

 يقي* ةلْختلا منج ىلا ضاكْمْلا « اقداَجأَك هاصقا تف هنما

 ريب قننافعتست هواه سلخ عذج ىلا ضاخملا اهألل
23.2 ©, 22 

 اًيسن ثنكو اذه َلْبَق ثم. ىَنَتُي اي سانلا نم ةايحتسإ|

 ؛0 الف ىرستأ ىلشن .لوقك ايِسْنَمو ىئركذ سن اًيسن لوقت انيسقما

 -- نأ يايتخت نم اييبح هد 1 27 ل

 كيلا ىزفو «رهنلا وه قىرسلاو ايرس كنصت كبر لعج لقا

 ةلخن وه [ناف هتزهف اًعوطقم اهنم 507 ةلضنلا عّذجب
- 

 لاقف ينج اًبطر ةلضنلا تطقاستف ىارهن بارخل ىف اهل ىرجاو

 هائل رشسْلآ نسم نير اماق ع ىرسقو ئبرشأو ع اهلل

 ايسلا و 0 نلف 00 0 َترَّذَن نك + ١

 ىنب ربخاف ناطيشلا بهذ هتدلو املف اذه ىلع 2 ىدبزت ال
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 تلق اهسثبو خيشلا اهيا تلهج هيبحاص دكحإ لق « هللا !ذهف

 | است الو :ءاحزالا نكسي الو دابعلل 2 ئلجي نا هلل ىغبني.ال
 ' امكالك .ابتلق امسثب ثلاتلا لاقو هللا ىبا هنلتو ءاسنلا فاوجا

 '000 ا ادلو ةدحتمأ نأ هلل 'ئعبتت :سيئ: + ليجم ًاظخلا نبق

 نانيح هد ورومع 0 لاق نورا سب نىسود انتدح 42 نم

 ندعو كلام نأ نع هركذ وبخ ىف ىكسلا نع طابسا اس لاق

 دوعسم نبأ نع ىناديهلا قرم نعو (نيابع نسبأ نع خاص أ

 ” ابناج ىلا . ميرم تجرخ لاق معلص ىبنلا .باككأ نم .سان نعو

 ناردجلا نم اباجح هنود نم تذختاف اهباصأ ضيخ بار م

 0١ تنكتاف ايفرش اناعم اهلفأ نم ت3ّبتتف «هلوق ؤفو

 م لجرب ىف اذا ترهط املف د 00 2 هع 00

 نم نامحرلاب 0 56 تلاقو هنم 56 هنئار املف ايوَس

 امالُع كَل بعل ا سرا انأ امنا 0 ؛ايفت 0 نأ
 رلخا ه2 2 0 42

 ع ني 6 وه كبَر لاق كلذ ّلاَق « ةخينأز لوقت ايغب

 اهبابلج اهيلع تجرخن اضم رع قا انم ةيحرو سانلل . ةيآ

 اهمادق نم اقرقشم ناكو ايعرد بيج ىف نفنف اهْيمُكِب فخأف

 ه) "له اذ + 0 ءغ نانت2 112 1ءاءأا1 انيملا 2001165 هك 112.
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 تاو

 لا نم موق هراز كلذ ىصضقنا الف «هلك رصم لقا هيلع عمجت ||
 نذثموي هدنع سيلو هب اولون ىنح ناقعدلا معرذج م ماشلا

 تويب نم اتيب لخد كلذب همايتها :ىسيع ىار .املف باوشا |

 ايعاوفأ ىلع هدي ىسيع رماف رارج نم ناقص هيف ناقهدلا '
 ه ىلا ىتح ابارش تآلتما ١ ةرسج لع ذب ةررما املكف ىشجب وهو |

 لعف :ايلف: نس *هرشع ىتنكا نياكه ارم اهرتتل لح
 ئحموأف ولقبه للا هاطغا اموددتاشلا سانلا دارك لس ا
 تلعفف“ ماشلا لل دج ىلطا نأ متيرماس كيوتو نا هللا ٠

 هءاجث ةنس نيثلك ىبا ناك ىتح مأشنلاب لوقت ملف هب ترمأ ىذلا'

 ؛0 هللا هعفر مث نينس ثلث هتوبن تناكو ةنس نيتلث ىلع ىحولا

 ايش هنم فطُي ل ةبقعلا ىلع هيقل موي سيلبا كار الف يللا
 نادرام ناناطيش هعم رخو ةبيهو نس ىذ 'لجوب هل لدمتف

 معزو «سانلا ةعابج اوطلاخ ىتح سشيلبا لتتم ابك نيلّتمَتْللا
 وعامل ف قضرلا انم"ئشيعا قا علمعجلا امير هنا

 ؛ةرث نمو هغلب هغلبي نأ هنم قاطا نف افلا نوسيخ ةدحاولا

 جيوادي ناك اماو هيلا ىشمي معلص ىسيع هتا غنم كلذ فظ#

 سانلا 4رهبي ةّيف ىف سيلبا هءاجن لجو رع هللا ىلا هطكلا
 لعجت دوس اولامو هل اوغرف سانلا .كآر املف.اَهلامجو اهنشلا

 ءبجحل لجيلا 1ذه. ناش“ نأ هلق و ناك بيجاما 30

 20 ضيرملا ىفشو بيغلا نع ًأبنأو ىتوملا ايحأو نهملا ىف ملكت
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 الذ
 ا ه

 لعجت ىذلا ءاوولاو* اهبكنم ىف دهم لاو داصغلاب نععمس ام ثيح
 ادنتا معاص ىسيعل مت ىتنح .«رخآلا اهبكنم ىف لبنسلا هيف

 ةلران تناك هما نأ هنم سانلا اهآر ةذيآ لوا ناكف ةنس ةرشع

 وش ىنق ناقهحلا كلذ“ ناكف رصم. لفا نم ناقفد راد: ق

 ملف .نيكاسلملا لا ةراد عم قع تكتسي ال ناكو <«ةنارخ هلو

 ىسيع ىار نأ الف ناقهدلا كلذ ةبيصمل ميرم* تنرح عمهتي

 نأ نيبحتا هما اي اهل لق اهتفايض ر/بحاص ةبيصم هما نزح

 الاكاسم ىل عمجي هل لبق لاق .ىنب اي معن تسلق هلام ىلع هّلدا

 يلق هاد نيكاسم هل عمجن كلذ ناقهدلل ميرم تلاقف هراد

 ليحن دعقم رخآلاو ىعا اهدحا غنم نّيلجر ىلا دع اوعيتجا و

 افعضا انا ىنعالا لق هب مق هل لاق مث ىعالا .قتاع ىلع دعقملا

 ةحرابلا كلذ ىلع تييوق فيكف معلص ىسيع لاق كلذ نم

 لقتسا املف هب ماق ىتح ىعالا اوثعب مكلذ لوقي دوعمس املف

 ىذكه ىسيع لق ةناوخل ةوك ىلا دعقما ىبه الماح امثاق

 اينيعب .سدعقملاو هتوقب  ىعالا ناعتسا هنال ةحرابلا كلامل الاتحا وو

 ةعضوف كلذ هلام ناقهحلا ىلع !اذرف ىدص ىعالاو دعقملا لاقف

 73 ىنا تلق هفصن ىذخ ميوم اب لاقو هتنازخ ىف ناقهدلا

 اردم مظعا وع تالق كتبا هيطغأف : ناقعدلا لق. كلذل فلخأ

 آنيع هل عنصف هل 2ىبا سرعا نأ ناقهدلا ثبلي م رق ءكانأش

 ©) 2:2ععع0. هدم. '1'ه ءغ 6) "لد 125غ مل ترهظ ©

 كعاسلع انارو. ) 20:7. ةنارخ نم لام هل ىرس 4) 0ص. 1
 6) لص 6)300 ىكير ل0. هت. رك ظجمععع0. هدت 8101.  ى) 51

 هلعفب أوعمجس /) 1 6 5109: انقأ



 نك

 كولم نم كلب اورف** نابللاو ربلاو بهذلا عنعمو هنوديرب اوجرخت

 بهعذلا لاب اف «لق كلذب وربخأف نوديرب نيا علاسف ماشا

 ةئكلن اولق اهلك ءايشالا نيب نم هل هويتيدحعا نابللاو رملاو |

 وه ىبنلا !ذه كلذكو هلك عاتملا ديس وه بعهذلا نال هلاثمأ

 واذه كلذكو رسللاو رجلا هب ربحي رملا نالو هنامز لحأ كيس

 هناخد لاني نابللا ىألو ضيرمو ميقس لك هللا هب ىفشي ىبنلا

 ىلا هللا هعفري ىبنلا اذه ء كلذك ةريغ ناخد اهلاني الو ءامسلا ش

 كلذل كلذ اول اًملف هيغ حا هنئامز ىف 4عفري ال ءامسلا |

 ىقوملعأف هناكم متملع اذاف !وبهذآ لاقف هلئقب هسفن ثّدح كلما

 بيجاما كيو مل ىتناذف كلذ

 نأ اوداراو ميرم ىلا ةيدهلا كلت نم عم ناك ءام اوعفذا

 لقف* كَلَم غيقلف ىسيع ناكم هملعيل كلملا اذه ىلا اوعجري

 كلذب دارا امنأ هناف /يدناكمب نيلعت الو هيلا اوعجيت ال 7” :

 رابأل كلذ ىلع ميرم هتليتحاو ء«رخآ فيرط ىف اوفرصناذ هلتقيلا

 رو 2 هللا لق ىتلا ةوبرلا ىهف. رصم ضرأ ادرو 2 فسري اهعمزا

 ةرشع ىتنثأ ميرم تكف نيعمو راق تاّذ وبر ىلا َبْفاَتْيَباَإ

 اذ كم ساو دف هي وطوال اعلا »كا ا
 نم لبنسلا طقتلت نتسناك ادحا هتشيعم ىلع الو هيلع نمأت'

 ه) 'لد م:2ععع0. 2* هدم.ز 1م 8211 م20 762015 120م 2** 1ءعنطتع

 لاقف دولوملا لاك هوريخاف متلاسف متكلم عب ملعف. 2107. جربخ 20

 كلذب. 64) 831 كلذ نال كلملل. ى) 210. كلذكو انغ 1. + « 5 1
 2) 821 عفري ال اناكم. ه) 821 امب اوبخذ اذا. رك ط0 مجدععع0.'

 221 هناكمد ةوملعد ال علاع عل لاقذن. ى) درو: /) 1كم

 23, 75. 52. 2 2) 201 ادحا هتشيعم ىلع الو هيلع علطت الز

 '1» ىحأ هعلطي ال.



 نم

 ىف اهرغص ثدلمل اذه اهباصا ايلف جيّلكت ىتلا اهنا نوتظيف

 ' اهودبعي الأ انيشخ ىقو كلذ ءاعاندأو اهّلذاو منآ ىنب نيعا

 انبلقو ضرالا انيصحا ىتح كتأن مل انا ملعأو ادبا اذه دعب

 الهج الا اندرا امب ندون ملف هيلع انيوق ءىش ٌلكو راجلا

 ةتيتك ىتاب تملع كقل ميظع رمال اذه نأ سيلبا هل لق

 ٍهنع ثبلخ كلذ دنع سيلبا راطف اذه مكناكم 8 ىلع اونوكو

 ادأر املك ىسيع هيف'دلو ئذلا :ناكلاب ىهيف رف تاءاس ثلك

 تاراق هيف ثدحلمل كلذ نا ملع ناكملا كلذب نيقدح ةكئالملا

 'اادكانمو, ةكتالمل سوور هقوف اذاث هقوف .نم هيتأي .نا سيلبا

 ماكفا اذان ضرالا تحت نم هيتأي نا دارا مث ءاهسلا + كنع 0

 نم ليخدي نأ دارا مث سيلبا دارأ ام ليفسا ةيسار ةكئالملا

 ام هل لاقف هباكحا ىلا سيلبا عجر رم كلذ نع هوكنف جنيب

 اهرحو اهربو اهبرغمو اهقرشم اهلك ضرالا تيصحا ىتح مكتتج

 ةربخأو تاءاس ثلث ىف تغلب اذه ّلكو ىلعالا ولو ىيقفاخلو

 محر هلبق تلمتشا امو هنأش تسمتك كقل هل لقو ميسملا :دلومب ا

 اف ضاح انو الا طق هتعضو الو .ىملعب الا 4دلو ىلع* ىتنا

 '0 لا ناك اهوا ديا ىدتهي .نم.رتكا ذب لصأ نا ىجرالا ىتاو

 مق ةليللا كلت ىف 2 « ذنه مكيلعو ىلع اكشا هلق

 نوكدحاي كلذ لبق < ناكو هوركنا علط مجت لجا نم* هْئَسوَي
 لايناذ باتك ىف دولوم تامالع نم مجنلا كلذ علطم نأ

 ©) 1 اعاندو (. ©. اعأتدو), 831 اهابذاوز كم هت. 2) 0م
 الآ ءآأ مع 2 كور. ىلا. 2 0. 811. 2 10. أوناك.



 ابأكب

 ىف رصم ضرال امخاتم ناك اذا ىتح اهب فسوي فلطناف ؟ىث

 راج ىرآ ىلا اهنأجمنأو سافنلا ميرسم كردا اهموق دالب عطقنم'

 تش ءاتشلا نامز ىف كلذو ةلخأ لصا ىف راما «دوزم ىنعي :؛

 ةلضنلا ىلا تأجتلا ةذش هنم تدجو املف ضاخملا ميرم ىلع

 ءاملف ا تي رمق ةكئالللا اهتشوتحاو اهتنصتحاف 1
 . كتحت قبر لَعَج ْلَق ىنّرخت ء الأ اهل ليق ةنوزح كو تيعضو

 اًيسنا مويْلأ ملكأ نلف امص نامحولل َترْدَن ىلا ىلا اًيِرَس
 ءانصال صيصان فانشلا قنفلدو اهبلح طفاسوم سم

 ةيولقم ضرأ ليكي جتك ىيحتا هللا نود نم نيستا ىتلا

 مام] .اوردي ملف اهعارو -نيطايشلا تعزفف اهسوور ىلع ةسوكنلا

 سيلبأ اوءاج ىتح نيعرسم كلذ كنع اوراسف [©4 كلذ ببس

 9 ناك موي شرعلاب لثمتي ءارضخ ةكل ىف هل شرع ىلع وشو

 هوذاف ناجرلا .نودنم ىلا رونلا بححع لكس بجو ءاما

 عتعامج © سيلبا ىأر املف راهنلا نم تاءاس ننس الخ لينا

 امنا ةعاسلا كلت لبق قرف ذنم اعيمج مسي رثو كلذ نم عوف

 ثدَح صرالا ىف ثدح دق هنا هوربخأف ملأسف اناتشأ ماري ناك

 ىلع نوعا 2ىش نكي مثلو اهسوور ىلع ةسوكنم ر“ مانصالا تحكضإ

 ميرما ربحتو هملكنف اهفاوجا ىف لخدن انك اهنم مدآ ىنب كالقت

 <) 1' روحم, 831 لعاءانتصت (رور..)٠. 4) 2121 اوماقاق. ) 00000

 هلو ح (0[. 1601:7319 175.1 24--- 24) 8500101 .ةنغ “ضلت 0

 2109 نكشلت هز لم طتع ءأ دا1لان0006ع5 12132 20014 نيعللا»

 /م) ل0 دهل16)0 ديفر 011001 'قكجح. عا 2017. 0110011



 ؟1

 دعب ركشلل ةايح ثيغلا ةردقلا كلتب لعج هناو ثيغ «ريغ

 قلع هللا ردقي 2ث لوقث وأ هدحو امهنم كحاو لك فقلخ ام

 راكقي رث ىلذ لولو ءاماي هيلع ناعتسا ىح رجشلا تبني نأ

 للا "نا ملعا ىتلو مكلذ لوقا ال فسوي اهل لاق هتابنا ىلع

 وا ميرم هل تلق نوكيف ىك كلذل ٍلوقي ءاشي ام ىلع هتردقب

 الو ركذ ريغ نم هتاوماو مدآ قلخ لجو رع هللا ىا ملغت

 اآهب ىذلا نأ هسفن ىف عقو كلذ هل تاق املخ ىلب لاق ىتنا

 اهل كلذو هنع اهلكبف نأ دعسي ال هناو لاو ع هللا نم 2ةىش

 اهافكو دجكاسملا ةمدخ فسوي ىلوت رق كلذل اهنامتك نم ىار

 6'بادو اهتوق فعضو اهنطب ءوتنو اههجو فلكو اهنول رارفصأو

 ىحوا اهسافن اند املخ كلذك كلذ لبق ميرم ىئكت مو اهرظن

 كورببع كب اورفظ نأ مناف كسموق ضرأ نم ىجرحلا ١ نا الهيلا "هلآ ع

 ال ققنيح اهتخاو اهتتخا ىلا كلذ مننع تصقأت /كحلو اولتقو

 اذظطبا ىف ام ىيكج ما تدجو ائيقتلا اًملف ىيجب ترشب ىقو

 ضرا ىلا فسي اهليتحاذ 2 ىسيعب افرتعم !دجاس ههجول رخ

 فاكالا نيبو رامل تيبكر نيسح اهنيب سيل هل راج ىلع رصم

 3 1 عغ'الم ريغب)ز 61 منذ نهر 1 295:257) 1 615 نى 6ء) 0

 الا ك1 [ةق 2) 1 عفن. 2 1" باذوو 061206 0 اهرظنم.

 7) آه كدلوو كولتنقو. ى) 010. ©000., 8121 ىلإ تضمخ. /) 4

 6 1 ىسيبعلز عنا اهمال كارا اك 2



 ؟أثن

 ىنح اهعرد بيج ىف يافن مث ايقت تنك نأ كنم ناجرلاب

 اهعم ناكو لق ىسيع ىلع كتليتشاو محرلا ىلا ةخضفنلا تلصو

 دجسملا ىلا ىيقلطنم اناكو: راكنلا فسوي.هل لاقي اهل ةبارق وذ

 مظعا نم فثموي ىجسملا كلذ ناكو نويهص لبج 5

 5 كلذ ىف دجحاسملا كلذ ىف نامدخإا فسويو ميرم تناكو 2دجاسم

 نايلي :اناكفب كشلذا قى ابهف ميظع ليلظتس متم نا ا

 ليعي لسع ٌللكو هربهطو © هتسانكو هريمعو امهسفناب هنجلاعم

 ةدابعو اداهتجا شا دحا امهنامز لها نم ملعي ال ناكف هيف

 ىار املذ فسوي اهبحاص ميرم لج ركنا نم لوا ناكو امهنم

 هام 7 ىلع ردب مو هب عظفو هيلع مظعو همظعتسا اهب ىذلا'

 اهحالص ركذ اهمهتي نأ فسوي دارا اذذ اهما ءعضي اذا

 ىار اهئربي نأ .دأرأ اذاو طق ةعاس هنع بغت ل اهناو اهتءاربو ٠

 همالك لوا ناكف اهملك كلذ هيلع ٌلتشا اًملف اهب رهظ ىخذلا'

 ىكنق-رما كرما" نم. ىسفتا ىفاعقو تق.دنآ اهل لقال
 !5 نأ تيارف كلذ ىنيلغف ىسفن ىف هيتكاو هتيم خلا 1 نضل

 كتنكا ام. لاق اليمج- البق ٌلقف نتلاق* ىرذصل..ىفشا, هيف مالكا ١

 معن تلق رذب روغب ع رز تبني له ىنيتدحن كلذ الا 4لوقالا

 لق معن نسلق اهبيصي ثيغ ,يغ نم ةرجاش تبنت لهف لآقا
 تيبنا هللا نأ ملعت ملا معن تلق ركّذ ريغ نم كلو نوكي لقا

0 

 2١ 581/1 0هطقءاتماتدتت, هت امك 5 2) 12 0202 2 12 0

 عفصي 56 اهرمأ 15 هرم.ر 1م هغ 8لو. انآ عع. .42) 211
 أ
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 ا

 احلل بلا نزال املك ءةسننللا "ىلا ناهجري. +. ةكلك لمين

 كفن ارح ة«لدشاو ةئسلا ىف موي لوطا ناكو. 7 ليربج هيف اهيقل

 دلك نب لكلا سن عيبا فه الاد كفن اب !تملاعفتا قوام

 هللاو ولا كينان دع الل ١ ىموي هب ىفتكاأ ءام نم ةليضفل

 ” لختا ىح افدحو,!تقلطتا رثا'اهثلق .تذخأف ءام)ز: كدتعا ام

 3 ايس ارشب اهل هللا هلّثم دق ليربج اهدنع كحاف ةراغملا

 ابكر 000 كن بعأل كبلا ىتتعب كى هللا نأ ميرم اب اهل لاقف

 ةيدييك 2و ايت 6 نأ ني نامَحر ركاب 0 ىبنأ تلاه
- 

 0 يلا 55 0 نأ اهنا لاقف مآ ىنب نم الح

 22 همم ا 52 د 2

 كنْذَك لا 8 كدب كأ ملو رشب ىنسسُمي و 6 ىلو ىل و

 5 نتف و سانلل 1 هَلَعِجاَدلو نيف ىلع ئه كيور لاق

 "كلذ, لاق ليل نثاك كلذ نا ىضق دق هللا نأ ىأ ا ارم

 تألمو اهنع فرصنأ رم اهديجتا قار خفنف هللا ءاضقل نيينحب

 05 ىراكبلا ركسع'نىب لهش نب ديح ىتدح «اهنلق

 ب «دنيضلا نبع ىكدح ا لاق مليردلل ب هيكل نب لعامل ءاع

 عا هللا لسرا امل لاق ابهو تنعمس لق بقو .ئخا ىبا يلقعم

 رادعلا ىتا ١ تلاقف ايوس ارشب اهل .لثمم ميرم "ىلا ليربج لجو

 0 لئ11 هد عا 222غ ةللق. 2) 836ع 15. 1. ءا 02036 2

 ادا سان0102 6) 01 20 500. لك61.20ر 75. 27 5001 4)

 5176 ايكز انذاك نكن يبل 6 ءالكم2 عفا 62) 56 مالا

 رثك) 811 1ع 7 1112 جفتو الك ك1 0162020127 1 0[ 2662 ا

 نعر 09 2051 ى ثأ 12511 نب دأر 011112011 12150, 12212 لسقعي

 12166 11 - مدنع ن0



 يزال

 يف مدلا لاس ىتح اهحذذف لبالو منغلاو رقبلاو «ريمخلو لاغبلاو

 ىلع اوحرطف كلذ لبق 2اولنق اوناك نيذلا ىلتقلاب رماو ركسعلا
 الا سودرخ نظي ملف عقوف ارناك ىتح عيشاوم نم لتق ام
 ةركسع مبدل غلب اخ لينا يزيدك راكم ونزل

 5 تيقتنأ كقو ©وامد ىنغلب كقف هنع عفرأ ناذارزوبن ىلا لسرأ

 ىنب ىنفا كقو للباب ضرأ ىلإ ههنع فرصنا مث اولعف امب نم

 ليئارسا ىنبب هللا لزنأ ىتلا' ةريخالا ةعقولا شو داك: وأ ليتارسأ

 ٌلثآرسا ئنب ىلا, اًنيَصَقَو ء معلص ديحن هيبنل ىلاعت هللا لوقي

 ن4 ئسعوب ايست ىزفاكلل !فيح انإكجت 1 باتكَلأ ف
 (0 هللا در رش ةدوفحو وبصنق تن ىلوالا ةعقولا تناككف 82 هللا

 قلو هدونجو سودرخ ةريخالا ةعقولا تناك مث جيلع ةرللا ل

 ىبسو علاجر لشقو مدالب بارخ ناك اهيف نيبتعقولا مظعا تناك
 © اًريبتت اولع ام اوربَتيلو لجو رع هللا لوقي هئاسنو قيرارذ

 ه5 ةسينللا ةمدخ نايلي اهمع نبا بوقعي نب فسوبو ميرم تناكو

 لك فذخا فسوي ءامو ركُذ اميف اهوام دفن اذا ميرم تناكق

 / هنابذعتسي ىخذلا ءاملا اهيف ىتلا ةراغملا ىلا قلطناف هنّلق امهنم دحاو

 2) '1' ءن 1 يا 'ركم., 11017. ءأ 1 11غ 1عع. )6  00. 811 تأ '1' :

 « لم. اوليق ىنيذلاب اور خلتق ىيذلا. ه) 1017.6 37و 5١

 8-4. 2) 01 ىدسع زن 785. 8 ونا012مع 01100 0ع 10عو ءااتتح

 كعااتتخ, 202 01100 تىدع م02م5/4, 5ع 01100 ثلث/ ةاعدتطعدكم. 2 "لص

 هيأو 1.١( ©. هثآو) ه8. معز 8131 00. رك 1 نابدعتسير ءكنأذ 1
 جنم 20زانصعأغر 21017. دنم نايقتسي.



 تي

 كرازإ

 ىبهجح اولاق همسا ناك ام نانارزوبن هل لاقف همد اذهف هانلتقف

 مكنم مكبر مقتني اذه هلت ىنومتقدص ىآلا لق ءايركز بأ

 هلوحح نمل لقو ادجاس رخ هوقدص كف عنأ ناذارزوبن ىار املف

 | ردح سيح نما انهه ناك نم.اوجنرخأو هنيدملا تاوبا اوقلتغأ

 ىبر ملع دق ءايركز نب ىيح اي لق رث ليثارسأ ىب ىف الخو
 كلجأ نم نم لثق امو كلجأ نم كموق ااا كننرو

 00 00 اليف ادحل كموق" نما عقبال نا لكيق هللا :ىناب !نفف

 اننما ا تينمآ لقو. لتقلا :هنع ناذارزوبت. عفرو هللإ ناب ىبك
 ناك ولو دريغ بر مل نأ كتنبعنإو دلي 2 تاكو ليئارسا ونب هسب

 تاومهدسلا + كسيننسي من كيرش دعم ناك ىلا“ ماصي رم رحل 6 عم

 حبستو سكقتو كرابتف 4 ملصي مل دلو هل ناك ولو ضرالاو

 ملعب عيسلا تاوهسلا كلي ىخلا كولملا كلم مّظعتو ربكتو

 ال ىساور .اهيف ىنقلاو ضرإلا طسب ىذلا .ةّزعو توربجو « مكحو

 00 0 0 دك دب نكح وأ بلا كلت ةلدكس لوزت

 ' 216 نودص روح :ناكارزوبن قا ةيبنالا«ةيقب .نتوور نما سأر

 نأ لبكارسأ ىتبتل لاق ناذأرز ببن نأو نادل كتءييدلح ةيناربعلاب

 مك دامك ,لييست ىتح مكنم ليمققأ نأ 006 0و دربخ هللا نع

 || انلق هيصعا نأ عيطتسا تسل“ لعاف ىنتاو ىةريكسع طسو

 ليكل نم ملاومأب رماو اةدنخ اورفحن مرمأف هب ترمأ ام ٌلعفا

 در تال لتمر 21017. 11 عع 77) 17320016 ملأ ١2 1: كسيتست

 00 1132960. نش. ل2: 6ك) لض خيكحو. "رز 247. 6أ 107977 طع

 هللا 2001021. م) 1 ءا 'ك#. ىركسعر 61. 2. الاثار 1.



 نأ

 هماغ هلثقأ ادخا «لجا ال نا* آلا ىركسع ظسو ىف موامد

 تيب لسخد ىنانارزوبن نأو غنم كلذ علبي ىنح علتقي نأ

 دجوف عنايرق اهيف نوبرقي اوذاك ىتلا ةعقبلا ىف ماقف سدقملا

 مدلا اذه نأش ام ليئارسا ىنب اي لاقف عهلأسو ىلغي امد اهيف

 :مد اذه اولاقن همأ نم ايش ىقومتكت الو هربخ ىوربخا ىلغي

 امك ىلغي وه كلذلف اتم لبقي ملف ةانيرق انك انل ناك نابرق

 006 نابرقلا ةنس ةثام ىنامث كتم انبوق كقلو هارت

 انئامز لوأك نراك ول هل اولق ربل قومتقدص ام لق نايزقلا اذه

 كلذلف ىحولاو ةوينلاو كلملا انم عطقنا ىق .هنلتو انَم لبق

 «ةئاعبس مدلا كلذ ىلع ىراذارزوبن غنم مبذف اثم لبقي رث

 مالغ ةئاعيسب قف رماك“ أدهي مهلك :هسوور» نم نحمر نامل

 نم فالآ ةعبسب رمأف ًأدهي ملف مدلا ىلع اوحّذف عتاملغ نم

 ناذارزوبذ ىار املف دربي ملف مدلا ىلع مكذف هجاوزاو 2هينب

 اوربصأو ىوقدصأ مكليو ليثارسا ىنسبب اب هل لق ًادهي ال مدلا

 جدام اهيف نولعفت ضرالا ىف متكلم ام لط كقف مكبر رما ىلع

 الا ءاركذ الو ىثنا ران خفان مكنم كرينا ال نأ لبق متئمش

 اذه نأ اولاقف ربخل هوقدص لئقلا ةدشو دهلمل اوار املف هتلتق

 ولف هللا طخس نم ةريثك روما نع اناهني ناك اننم ئبن مك

 هقّدصن ملف مكرمأب انربخي ناكو انل ىشرا نالت اهيف ءانعظا

 2) 023, طال 114 أ 60012 ن1 266,7 06 11 خايبسر

 [31 هد. ءأ 131+ خجاوزأ ملم. ماه انا عع. ) 8321 و ركذ نم

 111 120318126 أ ئخنا 1121 1ةاكأا1 132غ, 5ع0 ضن 1:1 1:6 16

 2عععزدأ ؛ عدا[ اركذ 00 ركذ 001«6ال0- 2 1 قا الو اركذ»
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 اأو

 نم رخآ ناك ىتح منولنقي اقيرفو نوبخكي اقيرفف لسرلا هيف

 0 ات اردو نك ىبحوا ءامركر ( عتايبنا نما مديقأ تعب
 نب ءايركز نب ىيح وهو 7 مع دوأد لأ تيب نم اوناكو ميرم
 | دراج بو 2 ناطتختر ندب» ىوذص ىلب. ملشم نبي < ىدإ

 | ات نور يخوت قحبر ةقيدبم ١ ىني> ملسف« نليا»ع ناجيلساو
 | الا يبا اسإ خبري ظاشاقمبب قبا عىلشار ىجرإر روحلت
 2معاضص* ىسيعغ هللا عفر ايلف 2لق دوا ىب ناميلس ىبا

 ضعبو معلص ءايركز نب ىيح اولققو ميهطا نيب نم

 كزلم نم اكلم خجيلع هللا ثعتبأ 2 ءايركر اولتقو لوقي سانلا
 هيلع لخد ىتح لباب لفأب هيلا راسف 7 سودرخ هل لاقي لباب 0

 ىعلي هدونج سوور نم اسأز رما يلع رهظ اًملف مأشلا

 ىهلاب تفلح تنك ىتنا هل لاقف ”ليفلا بحاص' ناذارزوبن

 ليست ىتح جلنقال سدقملا تيب لقا ىلع ترهظ انا نمل

 تر ضال 522, 1 نولمقي لص انك 2ع. )6  5و4. 3 دواد نب

 2007 هدصيرالسم : 2)- 1 نذأو 511 زدا 5.و اخ 20377. و ندأو ه6 01

 ىدأ ءما1ةغئم زدزي 5دعا. عر عز قلص 11077. 2 نب ايخرب 13.-

 لع, - (نهطصمأ 11213 1لانز 115 5661211315 120131113 112 1151215 15232 أ

 1 ءرعستل ءمصزاتصعأت 1عواتصكاتت 1غ, انغ 111106 0عمزوددمأ 3 171062341.

 الط م مدحت هالو ءا روك 1519 350 106 تك 7 مقوم , مدددد 6غ

 مادو 2[ءط. قر 4, مضمون كا مودؤ !لعطم 7, وو. 4 881 8. طءر
 للود. انك ء 1 عع. 6) 1 ناملس. ري 17 روحات, 0 ريحاس "”) 5ع

 0000. (( ظ). 2 "18 4 رفعج وبأ, 1 سعاتان5 ىقاكسا ىبا.

 2) "لي هع 1" 5عدم معو 1161020116 2056 ., ز نب ىيحعب, 112 206

 هز. )  ظردععع0. لح هده. )7  '1' كمرزا1طاانتم ز "47. !7.ط سودرك
 211 طثع سودرحح و 1138124 116.6 111 16.5 20, سودوج, سودوسح
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 دلومو ردنكسالا كلم نيب ام ةّذم ىف جفلاضتو اراد «كالهو

 نيبف ةنس 8 نيسمخو ىلحا كلذ ةّدم نأ معزتف ىيكي

 ردنكسالا كلم نيب ام ةذم ىف فالتخالا : نم ىراصنلاو سوجملا

 ىببح نأ معزت ىراصنلا» 2 «ثركذ ام ىسيعو ىيحي دلومو
 ه ىنسببلا اكلم اهلتق !ىذسلا ٠ ناو ردهبشإ ةتسبا ئسيخ ليا لب

 تناك ايذوريه اهل لاقي ةأرما ببسب سودريه هل لاقي لييئارسا

 ريجفلا ىلع  هتقن هتقفاوف اهقشع سوفليف هل لاقي هل خا ةأرما

 ةارمأ اطيب نأ سودريه داراخ 4 ىنمد اهل لاقي ةنبا اهل ناكو

 ناكف هل لحن ال هنا هيلعأو ىيحج هاهنف ايذوريه ةامسملا هيخا

 ؛ اهباجأف ٌةجاح هتلأس رث اممي هتهلأف ةنبالاب ابحعم سودريه
 اهينأي 6 نا هترمأف هب هرمأت ابل ذوفنلاب هل ايحاض رمأو اهيلا

 هذي اذ ضقملا :ريثل :نيرورعيضف رع لت لستم _ نا
 رابخالاب ملعلا لها كلذ ىف لاق ام امأو 2؛!ديدش اءزج عوجو

 نيح نب ماشه هلق ام هنم تيكح دقف ةيلعغاتل لها روماو

 دب انثّدَح ام وهف هيف ىناكسأ نبا لاق ام اماو ' ّيبلكلا

 ترعالاق :ىئاحسا نب .ديح :ىعح ةيلس انتا لت تليق نشا

 ىلا لباب ضرأ نم عجرم دعب ىنعي كلذ دعب ليثارسأ ون

 ثعبيو يلع هللا دوعيو ثادحالا نيثدحي سلقملا تيب

 م) 2321 كالضاو. 242) 811 نينسو (51كز 560 ءاء م. باار1. 6, 10 عا 51

 14 6 2ععا 72 14 ةتعفاد. | 2) لص همك 1 ىتمرو © هنمدو

 211 ىسمللا [انصنعو 28ع20ل13ع 6113 همددعتال أانآ1 ,ى56/076 (ءأع

 ]05ءمطتتكر ثصخغوا1. 51111, 5و 4) ءءء 010 101355ع 23عع 3
 22111132638 ع5ؤ: جتح 1011© <ءاتاتت ل2776“ حمصحعتت ©2017

 هه 501 ناب.



 بأم

 دنع ليثارسا ىنب اوغ ىذلا وه رصن نخب نأ ©نم باتالا

 رومأب ملعلاو رابخالاو ريسلا لها دنع ءايركز نب ىيحج ملتق
 عنا كلذو ظلغ للملا لحما نم ”ديغ كنعو ةيلهات-ل ىف نيضاملا

 | اولا تداارع انا رشح بدت نإ لع نوعا عدلا
 ا | دهح نينو .ايقلخ نيب اينمرا ناهع 2 قب ايعش غّيبتا علتقو

 ءايركز نب ىيحي دلوم ىلا سلقملا تيب رصن تخ بيرختو

 ىراصنلاو دوهيلا ٍلوق ىف ةنس نونسو ىدحاو ةنس ةثام عبرا

 هنأ كلذو < نيبم .عرافساو جيتك ىف دنع كلذ نأ نوركذيو

 نيبح ىلا سدقملا تيب رصن تخ بيرخ ندل نم نودعي

 ليق نم لباب ذبهبصأ شريبشخا ىب شريك دهع ىف اهناريعا»

 هننبا ليق نم مث بساتشب نب رايحنفسا نب ىمهب ريشدرا

 ردنكسالا واه ىلإ« انهناويع: نتعب, نها رق, ةناس نيعبس قاصخ

 رت ةنس نينامثو اينايث هتكلمم ىلا اهتكلمم « ةزايحو اهيلع

 اا يل دلع كلارا ايل هبكسالا دعا دعبول
 ةنس ةثاعبرا هلوق ىلع كلذف نينس كثلثو ةنس ةئامثلت و

 دوهيلاو ىراصنلا قفاوت اهناذ سوجملا اماو «ةنس نوتسو ىدحاو

 هرمأ نم ناك امو رصن تح رماو سدقللا تيب بارخ ةّدم ىف
 ماشلاو سدقملا تيب ىلع ردنكسالا ةبلغ ىلا ليثارسا ىنب ومأو

 ١)© دف: "اله ءا "1. .:3) ثه هأ 1“ قورا ةشن ناو انغ هع. 4 1

 || ةنيبم, 18 ةنيبم, 831 هتبتم, 14 6 2606 4) 1" © 18 هنارعز

 ْ 01 2-16) 1غ لم هزابححو © هزاحور 1 ةرامححو. رث) 0

 الص, 1 ء 811 دصطأونع: اهب (- اهب) ةانغ اهل.



 بأإب

 لو فّيجحلا هيف مرطت نأ هب رمأو سدقملا تيب برخو هنيب
 «هبارخ ىلع هناعاو ةنسلا كلت هتيرج هلف ةفيج هيف نمط نم

 امل ءايركزر نب ىبحك اولتق ليثارسأ ىنب نا لجأ نم موولا

 ةءايبنالا دالوا نم هلك ءالوه ليئاشيمو ءايرزعو ايلعو لاينادب
 نيتاكص دجو لباب ضرأ مدش املف تولالل سأرب دعم بهذو

 ال هباحاو لايناد نأ اولاقف ديلا هب اوشوف* سوجلا مدسخن

 اولاقف علأسف :جمدف كتكبذ نم نولكأي الو كهلا نودبعي

 :«دخ رنماو مهتكيت: قم. لكان انقنلو كحتعت» هيو ايف نأ

 رماولاقف جلكأيل هراض عبس هعم ىقلأو ةتس مو هيف اوقلاف نحف

 ىاوحار مث اوبرشو اولكأف اوبهذف برشنلو لكأنلف اوقلطنا

 هنم شدخي م منيب هيعارذ شرتفم عبسلاو اسولج ميودجوف

 مودجوف ممودعف الجر هعم اودجرف ايش هأكني رو ادحا

 ؛5 عباسلا هيلا يرخن ةتس اوناك امنا عباسلا اذه لاب ام 2لاقف عبس

 هيف ناكف شحولا ىف راصف ٌةمطل همطلف ةكئالملا نم اكلم ناكو

 نمع ىور ىذلا ٍلوقلا !ذهو 2 رفعج وبا لق* ١ «نينس عبس

 اذه ىف ةركذي ل نو كيور ىلا نابخالا: هذه ىلإ تركذ

 ©) 2811 ديلع. 2) 'ل'ص ةان15ا5 مدعم. ه«) ' ابوزسعو , 1 ايزوزعوو

 831 ايودعو. 4) 00. 831, 1 اوشوهف. 2 1“ أ اك. [نرإز
 ىراضو 8 أراضو '1 ايراض اعيس [.. ىسقلاف]. ري 71017. ءأ

 “لم. لاق رق. ' م) 1 اوعجرر 2107. اوداعر “هك. ان عع. /) الآ

 عا 2001. اولاقفر كم. انك 266. )2  0ص. الص ءا 1. ) ص رك لنور
 , 1 ركذت»
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 رصن تخ هاثأف الجر هيلع رمويو اشيج هيلا ثعبي نا داراو

 دق ىتاذ فيعض ةرما كلث تلسا تنك ىنذلا نا لقو همك

 تس راسف هتعبف ىتعبأف اهلها مالك تعمسو ةنيدملا تلخد

 ملف جنثادم ىف هنم اونصحت ناكملا كلذ اوغلب اذا ىتح رصن

 عوجيلا اودارا هباكتأ عاجو ماقيلا هيلع كتشا ايلف هقطيت

 ربمأ نيا تلاقن ليثارسا ىنب رثاجت نم زوجم «هيلا نجرخ

 عجرت نأ ديرت كنا ىنغلب هنا كلاقف هيلا اهب أف دنلل

 لاضط دق معن لق ةنيدملا هذم عفن نا لبق كدنج

 اللاش ام ىنيط ثا خنيدلا كل تاق 0 كقيأرأ تلاقف ىنم 0

 ىلع مقا مث عابرا ةعبرا كدنج مسقاف تمحبصا !ذأ نللآق معن

 كحتفتسن انا اودانف ءاهسلا ىلا ة مكيدياب اوعفرأ مث اعبر ةيواز ّلك

 ارلعففا طقاشتت قوس اهناف ”ءايركر نب ىنيح :مدنب هللا اب

 كدي فك هل تلاقف اهبناوج نم اولخدو ةنيدملا تاطقاستق ؛5

 ىبيحك مد ىلا هب تقلطنذ ىكسي ىح مدلا اذه ىلع لتقأ

 6فلا نيعبس لتقف نكس ىنح هيلع لئقف ريتك بارت ىلع وهو

 رع هللا نف كلي فك هل نتلاق مدلا نكس املف ةأرماو لجر

 ردضرا نمو هلتق نم لتقي ىتح ضري لل ئبن لتق اذا ْلَجَم

 لأ نعو هنع 00 + متفيكصي ةخفيكحصلا بحاص هاتأف هلثق 0

 2 1 غيل. 6ث) 'مل. ءا 21077. مكيديأ.  ه) 801 هدص., 5ءل

 ؟يلر, )خيو هع 81077. طقطعلا ان[ 2ع. ءا 0658ا126 ليقاو. 2) 1 ءأ

 "ل05 اغلا 6غ هد. لجرز 1ءدت مك. ءأ 11077: 0111 ةارمأو 016

 6) ندم.



 ؟لت

 يوزتي نأ ىوع دهنأو هنود اوما عطقي الو هرمأ ىف هريشنسيو

 لاقو اهحاكن ىع ةهاهنف كلذ ىع ىيحج لاسف هل ةأرما ةنبا

 نيح ىيك ىلع تدقح اهما كلذ غلبف كل اهاضرا تسسل

 ىلع كلما سلج نيح ةيراخل «ىلا تدعف اهتنبا جوزني نأ هاهن

 5: ّىلحكلا نم اهتسبلأو اهتبّيطو اريح اققر ابايث اهتسبلاف هباوش

 نأ اهترماو كلملا ىلإ اهتلسرأف دوسا ءاسك كلذ قوف اهتسبلأو

 ىتح هيلع تسبا اهسفن ىلع اهدارا ناف هل ضرعن ناو هيقست '
 ىيح .سأرب ىقوت نا. ةعلاس_ كلذ اهاطعا دف ةيلاس ايران

 ايلخ 2هل ضرعتو هيقست تلعجن تلعفف تسط ىف ءايركز ىبا

 ؛ه ىنيطعت ىتح ّلعفأ ال تلاقف اهسفن ىلع اهدار بارشلا هيف ذخا

 ىبحك ىلا ثعبت نأ كلأسا سلق ىنيلست ام لق كلتسا ام

 ريغ ىيلس كو لاقح تاسطلا لت قردسأبب قماح ماطلا
 هيلع نسبا املف لق اذه الأ كلسا نا كيرا ام تلق اذه

 وهو هيحي نيب عضو ىتح ملكتي سأولاو هسأرب أف هيلا ثعب

 :ىقلأف بارتب رمأف ىلغي همد اذا مبصا اًملف ءكل ّلحت ال يقي

 اضيا < بارتلا هيلع ىقلأف 4ىلغي بارتلا قنيوف مدلا قرف هيلع

 روس غلب ىتح بارتلا هيلع ىفلب لزي ملف هقوف مدلا عفتراف

 سانلا ىف ىدانف نيئتاجص 7 غلبو ىلغي كلذ ىف وهو ةنيدملا

0 
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 ء) 15 اطلع ه6 30 اهحاكت ... لك 1ك 56 26: 2) 12 هلل

 اهحاكن كل لح ال ٍلوقي وهوز <47. هدم. ) اله ر '1' عا 11017. 0آل0-و

 ةرجانل 8181 ذح م2138. 305021صغان2 65[. ركز 'كب. ءا 21077. غلب

 كف. 1ءزض 117 246 ءأا 2 نيو 6 62 ( 5 2: لل نيباكنص, 10

 ىقاكنصرو 12235 نيياكنصر ©“ 2. ؟نايو ةتحدتن» مك



 م

 كر

 ورع آند لاق ىلاديهلا نوراه ىب ىسوم انثدح >«نكسف

 نإ ىعدوركو ليخأ ا ه# ىذسلا نك طا من لقا دايخ نبا

 نع ىنادبهلا ةرم ىعو سابع نبا نع اص ا نعو كلام

 نم الجر نا معلص ىبنلا باعضا نم سا نعو دوعسم نسبا
 كالفو شسنقللا كيب بارخأ نا: .« مننا“ ى":ىار* :ليئاؤسا باو

 لباب لعإ نم ةلمزا نبأ ميتي مالغ 2 ىتي ىلع ليثارسا ىنب

 كاسي .لبخأف .مايوز < ىدطتف  نوقذصي اوناكو سن انضم لَعحُي
 ةمزح هسأر ىلعو ءاج ايلف بطغك وهو همأ ىلع لزن ىتح هنع

 ةتلث هاطعا رت هيلكف نيبلا بناج ىف دعق رث اهاقلا بطح

 ١ دبور اذلخل رجب" ىرعشاوج ابازتنوءاماعط : نهج "تعا لادهشأ فردا
 ىاثلا مويلا ناك اذا ىنح اوبرشو اولكأف اك مردبو أزبخ

 لق رث كلذ لعف ثلاثلا مهيلا ناك اذا ىتح كلذ هب لعف

 ال ناموا, كلم العال" لا "انما ليتك نرا» تخل" ىلا

 ذنختنت نأ كيلع ام ناتو ير رمال ىلا لق ىرخست لاق

 ١١ ةلاو ناك نان كيلغأ اهو كيلاقك ذما ”تيلكف: !كيي "ىلع: © انهي و

 ااا ا ااا تنير لابقتر اةمالادلا فكم اي  كلمقتي

 لق اهنب ىنفرعت ةيآ ىل لعجأف كنيبو ىنيب اولاح لق كلوح

 نأ مث «ىداطعاو /يداسكف اهب كفرعأف ةبصق ىلع كتفيكع عفرت

 هسلج# ىديو ءايركز نب ىيحي ميكي ناك ليئارسأ ىنب كلم

 ©) 811 ءغ 2107. 2. 7 مانملا هي م 1 6) 21ةع-
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 عينج رث سانلا وعدي مأشلا لسخد مث اسف اريغص ىبنف .

 ؛ىسيع ىيح دمع ©نأ دعب اقرتفأ رث ىسيعو ىيج
 نم رشع ىذا ىف ءايركز نب ىيح ثعب ىسيع نأ ليقو
 تانب ماكن هنع مهوهن ابيف ناكو لق سانلا نوملعي نييراولمل
 نع شعالا نع ةيواعم وبا امد لق بثاسلا هوبا ىنتدحت « حالا

 ىسيع ثعب لق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع لاهنملا
 نوملعي نييراومل نم رشع ىنشا ىف ءايركر نب ىيتحج ميرم نبا
 ماكلمل ناكو لاق خالا ةنبأ .ىاكن هنع موهن ابيف ناكف لق سانلا

 ةجاح موي لك اهل نناكو اهجوؤتي .نأ كبري هبجكت نا ةنبآ
 ,هكلملا ىلع تلخد اذا اهل تيلق اهمأ كلذ غلب املف اهيضقي

 ءايركر نسب ىيك ىل مبذت نأ ىتجاح ىوقف كنتجاح كلأسف

 ءىل مبذت نأ ىتجاح تلا اهتجاح اهلأس هيلع تلخد اًملف

 الا كلأسأ ام نلاق اذه ريغ ىنيلس .لاقف ءايركر نب ىيحج

 #ترذبف هحذف نسطب اعدو ىيك اعد هيلع ىبا املف لق اذه

 هةتنخ هللا ثعب ىتح ىلغت لبثت ملخ ضرالا ىلع همد نم ةرطق

 كلذ ىلع هتلدف ليثارسا ىنب نم زوجت هتءاجث « هيلع رصن
 هنم مدلا كلذ ىلع لنقي نا هبلق ىف هللا ىفلأف لق مدلا

 ر/ةدحاو نسس نم ٍخهنم افلا نيعبس لتقف ىنكسي ىنح

 «) 0م. 8211 ءغ 10. - 152 560. ديع 200101 :ءدءاتل. 6) 1
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 بأأ'

 تاف ميرم ما ىو ناثام نسب نارع دنع امهنم ىرخالاو ىيحج
 0000 يره تحلو اانلع مير لماج .ميرم' ماو نالمز ىبا قارع
 مسأو هدنع تناك اهمأ تنخا اهتلاخ نال اهما توم دعب ءايركز

 ىيك ما اهتخا مساو 2ليبق نب «دوقاف تنب ةنح ميرم ما

 نسب فسويب دايت تناك ءايوكز اهلفكو كوقاث ةنبأآ < عابشالا 5

 قوداص نب نيحا نب ذفويلا نب رازاعيلا نب ناثام نب 4بقعي

 نب ليتاش نب < لبابرزز نسب فيبا نسب ميقايلا نب روزاع نبا
 اا نب اينح ني _اشنم نبا نوما "خي ايشوب قب" اينحوي

 نب آراب نسب اسا نب ظاناشوهي ىب ماروي نب ايزوع ىسب ماوي

 00 كيك نبا امأو «ميرم مع نبا: قواد. نب ناميلس نب معبحر 0

 نع ىنغلب اميف ميرم لق هنا قاحسا نبا نع ةملس نع انتدح

 00 ك1 اندم نكي نومار ني رك هضاب "عن واوع نبأ اهيشن

 نب شواب ىب ايصما ىب ايرزع ىسب ماتوب ىب ىفردوحا نىبا

 | ادمدرا نب امي, نب ءاسأ قبب طاناشهي ىب..مزاي نسج ىهدزحا
 ميرم نب ىسيع ةلاخ نبا ىيحج ءايركرل كلوف ناميلس

 ©) 811 دوقاع, (0 لوقاعو 120 دوقافر هك. "176 ءغ 8210.20. 10ه.
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 اا

 اسمخ كباب ىب ريشدرأ هلذق عرخأ وو شالب نب ناودرأ هنبأ

 فتئاولحلا كولم رئاس كلمو ردتكسالا كلم ناكو لاق «ةنس نيسمخو

 © ةنس نيرشعو اثلثو ةثام سمخ نئخاونلا 3

 فئاوطلا كولم مايأ ف تناك ىتلا ثادحالا ركذ
 ةذنس نيتسو سمخ ّىضمل سرفلا هتيعر اميف كلذ ©نم ناكف

 نم ةنس نيسمخو ىدحالو للباب ضرأ ىلع ردنكسالا ةبلغ نم

 ( مَع ميره نب ىسيع نآرمع تنب ميرم ةدالو نييناكشالا كلم
 ةئامثتلث ئىضمل تناك هايأ اهتدالو نأ معزت اهناذ ىراصنلا اماف

 لباب نقرا ىلع ردتكسالا "ةبتلغ تقو "نم 2 ننس" تلون

 ممع ىسيع كلوم لبق ناك ءايركز نب ىبيحكج كلوم نا اوعزو
 ةرشع ثلث اهلو ىسيعب تدج ميرم نأ اوركذو رهشا ةتسب

 اماياو تس نيتلتو ؟نيتنكا'' عفر"رأ 3ك شلع سيك نا 0

 اهريع عيمج ناكو نينس تاس هعفر دعب ثيقب ميرم ناو

 ىسيعو وه < عمتجا ىبيك نأ أومعزو لق ةنس نيسمخو افين

 هه عفري نأ لبق لتق + ىيح * ناو" عمس وتلك هلوانذرالا

 نب نارصو ءايركز نب ىبحج وبا / ايخرب نب ءايركز ناكو ىسيع
 ن هم اس

 مأ و ءايزكز نع (9نح) قينخاب نيجورنم ميرم وبأ ى نانام

 7) © ل ل1 6) 231 ع6 16» :كط210023 110

 ممرصتدع 1213111 نينسور 560 1283 2. ابار 52 32205 303 ,155 ٠١

 م]عدعوصلتتم 20 ]دطز دنت 2311113 1216176556 ءا1313 ©
 32م1. 2) '10 بص © 0620 ىسيعو 5ع0 1م ا

 #4) 0ص. 1. ه) 881 20036 ناكك /) 2811 انحربر 1ص انخريو
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 بأ,

 هل تنادو اهيلع بلغ ىتح سراف نم اهريغو «روج ىلا ىطخت
 ةادح ثلكدكلم ناكو هل. تعثاك فقاوطلا كوله ةبيهل 2اهكولف

 نيشدرأ كلم مك «ةظنس

 ردنكسالا دعب رصمو مأشلا نيب امو قارعلا كلم ٍعضعب لقو

 نثادملا كلع ءىم مظعي هلك ةفئاط نيعست ىلع اكلم نوعست ة

 نب شالب ىب «ءاشروقفا نييناكشالا نم كلف لاق نويناكشالا 8و

 كلملا سواقيك ىب شوايس .نىب رابأل 6 شا ىب ناكشا نب روباس

 هدهع ىلعو ريقفا نب روباس *مت «ةنس نيتسو نيتنثا

 / نسب زرذوج مت «ةنس نيسمخو انلث مع ىبيحكو مجسملا ناك
 5 ىبج راتب ايلاط ليئارسا, يبارارغ ىلا روقفا نب روئاس

 نب 4 نازبأ هيخا نبا مت «ةنس نيسمخو ىاعست كلم ءايركز
 نسب ناؤبأ نب زرذوج مت «ةنس نيعبراو اعبس روباس نب شالب
 اددرأ نآزبأ نب ىسرن دوخا مث «ةنس نيثلتو ىجحا شالب
 ا عيراو انينابث** شالب نب: نازمرهلا ةمع' مك* «ظنس نيثلثو

 نيتلثو اعسن 2 شالب نب نازمرهلا نب نازوريفلا هنبأ مث «ةنس
 مت 72 .... « نس 1 نينعبراو اعبس نازوريفلا ىب ىرسك هنبأ مث . #2 نس

 2) الدكر كررت 20 اا ربجب 6 ريح 5211 نوح م) ]211 2[ ©
 3ك ع ا 1

 اا ا ا مم را ع عا
 ظاصضشست از“ انغ 26ع. رز 22266ععلا نرتب تركك از 1 عكعرش 51

 0 6 6+ 1 نايا 0 ناربأو 811 ناوسدأ 5151 نازبأ 113

 110111 نسب 086112 وأ كل. 7 15 تالضف161 1: 0 072 كردسم د

 تاك ندرس طال مراق * لدن هده. -1) 2101 نيتلتو. ١) ١١ دج
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 نبأ كشا نأ معزت سرفلاو «لق* بسانشب نب رايدنفسا نبأ

 هسيك دلو نم ناكو ريبللا ناكشا ىبا كشا هضعب لقو «اراد

 كشا هدعب نم كلم مث 28 نينس رشع هكلم ناكو ذابقيك نببا

 روباس كلم مت «ةنس نيرشعو ىدحا ناكشا نب كشا نبا
 5ىب ربكالا زرذوج كلم مث «ذنس نيتلت ناكشا نب كشا نبا

 ىدحا زرذوج نب نزبب كلم مق «نينس رشع ناكشا نب روباس

 (انس ةرشع عسن نزيب نب رغصالا زرذوج مث ؛ةنس نيرشعو
 نشالب نيام مم حدس ناجرارخطالز دو

 ناودرأ وبهو نبكالا:ناودرا مت «ةنش. ةرشع' عبس ناكشاا ندم

 10 «خنس نيعبرأ ناكشا ىب ىرسك مت «<ذخنس ةرشع ىننتأ < ناكشا ىبا

 اعبرأ ىناكشالا شالب مت «نبينس عسن ىناكشالا كيرفاهب مت

 نسب شالب نسب ناودرا وهو رغصالا ناودرا مت «ةنس نيرشعو

 و ربكالا ناكشا نب كشأ نب روباس نب رشالب نب زمر نب زوريف

 ةيناكشالا .مظعا ناك-دنا لاقيو ذابقيك نب هسّيك هلذج نا
 5 فثاوطلا كولبل اًرهق مّدشاو اركذ مانساو ارع مثرهطاو اكلم

 مث ناهبصاب اهلاصتال رخطصا ةريك ىلع بلغ #دق ناك هنأو

 2) للءارتسع 20 12 24 كن لاكش هذض لص ) 007

 و ةنس ىيرشع ©أ 51غ 125. 711056 5212251556 710ءاان1, 23123 1
 زودت طمع 1ععزغز 5ع0 85م2. 3هر وانا طقع ءانتتلعد> 2ع 13. 7
 عهد ء>5ء21مو1غ, نينس شع 0ع, 5126 لانط10 عائلات و 0110213112 الح
 هعرأم انا2م 5ةرداثنت "ععجمر نن00 زد رمتطتد ع12102ع عانت ل 5ع
 ا. ىلا ع( 8ءطقظل01 هسصم5 ءمسص77عاع201غ, 136 161210 ءانت
 ]م12عععلعجأع ]2201515 ©011عاأ6, 01136 1. 1., 0غ 613522 211011
 0[2116:ع5 11 ءمدمتسع7201361, 26 2121105 122ع8. ه2) ( ىلاكشالا|

 211 اكسأو 5121. 0 نامكسأا (ةذع ةعصرتعا رجم ناكشا). 47) 01

 112, 51. 30 0 ناك



2 

 الوخ

 اهناف داوسلا الخ ام هكلم نيبح نم اهيلع كدلم ىم ةيحان

 ناكو مورلا كلب ىف ردنكسالا كاله دعب ةئنس نيسمخو اعبرأ تناك

 الل لدحا اعلم كولملا لكسف نم :لتجر :فئاوطلا كوللم“ق

 اكوام اوناكذ داوسلا 0 ك.لذ كعب هناك رم ناهبصأو

 كولم رئاش ىلع سيئرلاك ناهبصاو لايثلو «تافاملا ىلعو اهيلع

 رص كلذلو هدلأو مددقنو < ل قنب اتنإدج ا نال فئاوطلا

 | كلغ نود ةاتيممت ' قاع“ صتقاف كولما: ريس 'بتك 3 عركذل

 نك كلم ونس تناكف فئاوطلا كولم نم ةنس نيسمخو ىدحا

 او ناودرا 'ءلككو كابا حب ريشدزا توقو ىلا ردنكسألا' نحكل

 اا نيكلا كونللا نف5- 3 تس“ نيتسو .اننسو. ىتتام هلا رعألا

 نب كشا داوسلا ىلع ةيلغلا كلذ كعب عدالوال تأيهت مث لابثل

 نإ 3ع نضشلرتتل 522. 30 ها لقكت 1 ما ك6 ناسهلم أور 211

 تافهاملاو.. 7) 1عا1و16 طقعع عم ؛ةصااتط» 2 2126عع0عجأم 01اأر

 ان ثودعااعتدت ط مثقعالع (21 هسح) ءأ 2ءاة40162 (9 2212.) 5
 1ن5عزونغ عع 5ةرصاشتت [ةطخاتاتتت 36 21205 12635. (00هدأتتخ 12 112102
 ]213ععءلعدأع ج1 1111113 1011113 1ععات177 1121 54010 261111111211

 (3و ل هع ل و ح 6ه). طقطصع 112410213 501. 36 01100116
 راع هزت دستعأا 16ءاغ) 205 502122 م. 7.1, 1١ 21 ادتهتسو 22010155

 )دلل الاظ هلا مز1 هرخعرا 0 رخعب 5: وجو 12111 فريح 14: هزدج
 ل و 7 5

 (ةةصوسدات «ه04. هرحا. #) "م كا 17“ نابيسر» © نايسبسر, 231
 راسو 57:6 ايسر. 2 156م7 هك ل كك © 21 526 0
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 نم وكنب © ميرم نب ىسيع* عافنرأ دعب سدقملا نتبب أوغ

 يرارذ ىسو سدقملا تيب ةنيدم ىف نم لتقف ةخنس نيعبرأ

 اح اهب كرتي ل ىتح سدقملا تيب ةنيدم نتفسنف جرمأو

 « نينس رشح ربكالا 4 ناناخشا نب ءوردوج كلم مك كليك لا

 ةركزرذوج كلم رث «ةنس نيرشعو ىدحا ىناغشالا «نزيب كلم مث

 نيعبرأ ىنايخيلا / ىسن كلم 5 «خنس م ةيشع عسن ىناغنشالا

 كلم م «ةخنس ةرشع عبس ىناغشالا 2 رمره كلم 3 « خنس

 ىناغشالا ىرسك كلم مت «ذنس ةرشع ىتنثا ىناغشالا ناودرأ

 مث < ذانس نيرشعو اعبرا ىناغشالا شالب كلم مث «ةظنس نيعبرأ

 10 ريشدرأ كلام مق « خنس ةرشع ثلت ىناغنشالا رغصالا ن ءراودرأ كلم

 ردنكسالا دعب سرفلا دالب كلم جخصضعب ضعب لآقو « م كباب نبأ

 ّلكب درغتو منيب ةكلمملا ردنكسالا ىف ىيذلا فئاوطلا كولم

 ©) للم ءأ 14 ماتو 5 2 6) قططتسع 30 م. رب.م 1. 7
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 كلك 7)529 هاا ظلجتستا ]5 كك ل 5 ندجحاموب ن1100 ءالقست 010

 1131222121 152م. 1 م10 نكأو ه4, (ءآ. تتمواتع 0 نأ5ءادصم1 0 , 2101107

 عا, 672 222015.) 600. آنن50. 036 5210 نكبنز 1210116 5غ
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 221 سردبز 48 ىلا دعا * عأ هممدصعد» ءووع ءمدح703غ 142056 (/10-

 معمعرتدبك 117332 2) للا كورك /) 2821 ليوان 1. ©. كيواب.



 اثاي

 نإ

 لتقل ندرالاو نيطسلف نع ليثارسا ىنب نم ىقب نم ىلجا وهو

 هنا نوعري مدجو ىتلا ةبشكل دخان ميرم نب ىسيع هعزب

 مدنع ىهف متئازرخ اهولخدان مورلا اهمظعف اهيلع مسملا اوبلص

 ركذف «ريشدرا كلم ىتح اقرفتم سراف كلم لزي مو لق مييلا ىلا

 نم هيغ لثو «ميقلا كلم 2ةّذم نّيبي رو هنع ثركذ ام ماشه

 نم سانا اراد كلم ردنكسالا دعب كلم سراف رابخأب ملعلا لها

 تالب كلج نم لل 5 نوعض+ اوناك هنا ريغ سرفلا كولم ريغ

 مو لق ةعاطلا هنوحنمو لبث

 * ىنوذاغشالا كولهلا

 0017 تنام ككلم ناكف لق فتاوطلا كرذم ' نويعدي نيذتلا

 نب ىكشا نينسلا هذه نم كلف «2ةنس نيتسو * [# اًنسو]

 انتس ناغشا نب روباس هدعب كلم مث «نينس رشع « ناكحشاأ

 ميرم نب ىسيع رهظ دهكلم نم نيبعبرأو ىدحأ ةنس ىو رك ةنس

 ةيمور كلم 2 سونايسفسأ ىب «سوطط ناو نيطسلف ضرب

 2) الت عا لظظدل1 تكلم لخ 1016©: 2) 0 نيعيت كادر 1'

 نوعمجاد. 0 !وزللا 5 [0.و 1 نوناعسالا , 0 نوناعشالا. 2( لل

 6ع انسو , نان001 ههل1عع5 هدصتغأتتغ, (321101 آذ نينتسو

 0ععدز 10عم ونن00 ءغ حصص 51عات1 011112 1عات1772 120 1111261341 أ
 5اتطت102 2110111122 221101 ثاطان'ا] 1"دهنتج0] (. ظطاعفصست )١"١| ممر 7

 110. زار 8125“ 60ص (هرصانل 1طن 11210. 11, اذم) عن قطتت1 علمت

 م 0100116 ] ' 850) 266 ءطعتتتطسا. 1.١ 01100116 م. بءمو 1. 21 ©«غ 222.7. <) كتم
 00 6000. ناحسأ. 2ك 00. 12. . ى) 211 سنوطيب © 14

 سويطيبنتز 1222 01 06 ,,لكمطتةم]5 51126 7ع1طا15* 283, 1

 00000ع سوطط 236ء6. /) 1 ذل 62 نويقايفساو 211 نوئايفسأر

 10 سوفايغسا , 1 سوئاسيفسأ : 1212 1 ©6000. سوتداسعسا

 (ماتصعأل5 ؟ةياتق) هك عتاتطأم



 «هءلمتسي وأ نم ادحا لزعي نأ ريغ نم هبلأ !.دعأو اكلم

 ارزغ ىذلا وهو لق ناكشأ ىب <«زرذوج هدعب كلم مك

 جيلع هايا هللا طيلست بيس ناكو ةيناثلا ةرملا ليثارسا ىنب

 هيف لتقلا رثكأف ءايركز نب ىيبك. علتق ملعلا لها 0 اميف

 :ةوبنلا 0 «نع هللا عفرو ىلوالا هتعامج ةعابج هل ّلعت ملفأل

 اهدوقي سراف دالب تبغ مورلا تناك دقو لق لكلا هب لوناو

 كلم كشا لتقل سراف ىف اهرأتب كردي نا سمتلي مظعالا اهكلم

 هلثق ىذلا ناودرا ءوبا شالب فتموي لباب كلمو سكطنا لباب

 ام جملعي فئاوطلا كويل ىلأ شالب بنكف كباب ىب ريشدرأ 1

 نم هغلب كق هناو مدالب وزغ نم مو.لا 4ةيلاع تعينجا

 نع فعض نأ هناو هدنع هل افك ال ام ٍةعيجو* ث1شح

 شالب ىلا فئاوطلا كولم نم كلم لك هجوف اعيمج « هب اورفظ

 عبرأ هدنع عيتجا ىتح هتوق ردقب لاملاو حالسلاو لاجرلا نم

 نم اكلم ناكو رضكلا /بحاص ٍعيلع ىلوف لجر فلا ةثاه

 اذ 8ب راسف ةييزسإل ىلا داوسلا عاطقنا نيب ام ىلي فئاوطلا كولم

 مورلا حيف كلذو هكسع حابتسأو هلتقف مورلا كلم ىقل ىتح

 ناكف اهيلا ميةيمور نم كلملا لقنو ةينيطنطسقلا كنب لك

 رصنت مورلا كولم لوا وهو نيطنطسق كلملا اهءاشنا ىو ىذلا

 ه) 15ه (ع« ظام. ا*ر لاو عا !!1) رذوجرو 1 ردوجز 1طادست2 808 ©

 كرد. 3هو 1.2.312 ان[ 266. (]'022008/2). (016 2: بيار ةكللل 5 3

 م) 811 ءك6 1ص مهنم. ) 831 ا 15ه ىبز :ءءاع14ن ىذلا 8

 ناودرأ هع عا 2) 211 66 '15 كلر 5ع0 لش 126 كااطللما

 ع0. 811 هده. م/) 231 بلط (51ز 14 نك 2م. م) 1 ةيمورلاا
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 كلم نم ىسضسم املف ©« كنس نسيمخو م سوط_سوغا «لعد

 هدلوم نيبو ح ميرم نب ىسيبع نك ةمئاس نوعبرأو ناننتا

 ىلا ا عجرنو 8 © نينس ثلتو ةنس ةثامثتلت ردنكسالا مايقو

 ردنكسالا كلهم للعد س غلا ردح َك ذ

 نيضاملا رابخاب ملعلا لها فلتخاف «ةكلم ىلع ىلع جيراننا قايسل و

 تاع 07 قو ردنكسالا دعي قارعلا داوسب ناك ىذلا كلا ىف

 ا نأ ىلا هحعب لباب ميلقا اوكلم اوناك ىيذلا فتاوطلا كولم

 كثقّدح اميف لق هناف يحن نب ماشه امذ «ناكباب ريشدرا كلملاب
 لق سحطنا رق «سيقلس 2 سقالد ردنكسالا كعب كلم هنع

 نا درك يأ ىف اكو لق ةيكاطلا نيم“ ىب كلا قو

 ىتح سرافو زاوعالا ةيحانو لابخل ري نوقرطتي اوناكو لق ةفوللا داوس

 فحرف سحرطنأ كبري راسو اريتك اعيج عيمجن ىولاب 0

 كشاأ بلغو سحطنا لتقف لصوملا دالبب يقتلان سحكيطنا هيلا

 ةمظعو ناهبصاو ىرلا ىلا لصوملا نم هذي ىف راصف داوسلا ىلع و

 ًاوقرعو هلعف نم نأك ام' هيف هفشو ةبسنل فئاوطلا كولم رئاس

 هويسو هسفنب ًأدبف هيلا بتكو عجبتك ىف هب اوعحبو هلضف هل

 ©) 801 ةنس نيتسور 14 ن6 :نن. < 831 عاد ط8طعأ رك

 عتباسناو ققكولمو 2 0 هر لص ندعو اطال ماقأ.

 م 211 سدعالب 5 02 '1' عع ]هذ سفالبو 'آ[م هع [طد

 0120:1111 نيتفالي: 2 1 ع 1ص ىبر 1 رم 2001: ]مد

 1[ك5210. هدص.ر 0ع 720 طقعوزام. - 1210ه '1 سقيلسر 11ه سقليس

 /) 516 811, 15 ءأ © «غ آخ: 5ه]ال5 ل' نوفرطتيز 6 2 11: مما



 نك

 «ةنس نيعبرأ 5 سوداسد سيملطيل سوغول ©« نب سيملطب دعب

 نم مت «ةنس نيرشعو اعبرا سطاغروا سويملطبل هدعب نم مت

 هدعب نم مك * «ةنس نيرشعو ىدحا رطفاليف سويبلطبل هدعب

 هدغب نم مث ءةنس قيرشعو نيتنثا سنافيفا سيبلطبل

 ةدهدعب نم مث* ؛«ةنس نيرشعو اعسن سطاغروا سيماطبل

 سويملطبل هدعب نم مث #4 ةنس ةرشع عبس «رطاس سويملطبل
 ىذلا سوميلطبل هدعب نم مث «ةظنس ةرشع ىدحا /ردنسحالا

 سوييلطبل هذعب نم مث «نينس ىلامث هكلم نع ىفتخا

 / ىرطبولق سويملطبل هدعب نم مك «ةنس ةرشع تس ىسويسنود

 ٍهنم كلم 2 لكف نيينانوي اوناك ءالوه ٌلكف «ةنس ةرشع عبس

 سيوفلا .كولم تدناك امك سوملطب ىعدي ناك ردنكسالا تعب

 كلم مت < نوساععملا هل لاقي" نىينلا جو ةرساكلا نقلا
 نم لوا ناكف صاّصملا مورلا ركُذ اميف ىرطبول# دعب ماشلا

 ماشلا كلم مث «نينس سيخ 7 سيلوي سوياج عهنم كلم

 ه«) 02. "15 ءأ '1' ز ةاتزلاتف 2. بءآر 1. 2 عا1222 211:560 1 83 ,1.١

 وو ء( ةكطان1][علش هج انأ >عع. 0) 51غ 0, 801 سويانبور 1' سنابمو.

 6) ©10: 15 0 سنئافيفأ 12 811 1]06عئانتط 51. كهن) 1311 هدا

 '1' رطابب, 14 ان 76. م) 2:ةعمع0. هده. 0. رم © ,دنشنحالاو
 8221 رح_سحالاو طافت 22 كب © 1طص 152210. 11١ يردن كسالا.
 ىي) 821 0طوءاتتتعر '1' سويسر, (© سونسيوذر 2811021 سيسنوبد و

 1ص 11211. شيشنويد. /) 1 عرط_دوسوسلاك 21

 200126 نم. م6) 1 ءأ 6 نويناقفملا , ل نويينافقلا , 111 نويساعمملا.

 1مراع همم مان ءدأ ع نوينودقمار هل. طادسمد 141 ء( ظاطفصت

 20 6 66 ل! سولوب سوناجر 0 سولوب سوباج اذا نسب سولاح

 ساوسد.



 نإ

 «ةنس ةرشع عبرا ناك ردنكسالا كلم نا «معرت اهناف سرفلا امأو

 نوعربو 0 ارهشاو ةنس ةرشع كلت ناك كلذ نأ معؤنت 2

 ذيع كلم ني عدلات سلا ةلزا اى ناك اراد للعم

 اهلك اهامسو ةنيدم ةرشع انتثا ىينبخا ندمم ءانبم رما نا

 اذا 00 ل تيب اج ايلا لاقي قابض هدمت اينما نر وككسا

 ورم ةنيرمو .ةارع' ةنيدم .ىهنم .ناسارخا نئادم: تلثو :ءةنلا

 ضرأبو أراد تنفيد كفشورل دج لكلا ضرابو كنقرمس ةليدمو

 «اهريغ رخخأ اندمو سرفلل ةنيدم #سقاليه دالب ىف ةينانويلا

 سوردتكسالا هنبا ىلع ةدعي نم كلما .ضروع ركنكسالا. تام امو

 ليق اميف عيلع ةينانويلا تكلف © ةدابعلاو كسنلا راتخاو ىف م

 تناكف مةنس نيقلقو اينامت هكلم ناكو سوغول /ىب سويملطب

 ليت نا ىلإ ردنكسالا ةايحو ردنكسالا كعب ةينانويلا مايأ ةكلمملا

 00 كتيببد ااا ىنبلو ةينائوملل نفاضقلا مر ىلأ كلملا

 ا 0-3-7

 ©) "للم أوعز خناقو 211 نويعوبفر 1ع. 1عما. '1' ها 0 ططم>> ةهأاتق

 211 وسعي 6) 0 رهشاو. ها تزع ظلال ك 22207 22

 112 2( ( 00 2 يلو 0ع نات0 081135715, 3263 5112152102

 مرعتع ”10عطتت. )2  (© سوقالهز “4كم. ءغ 12 ءد-ةزلعللأ هه. ]ل ةعاأ

 ا اننا 1151-2600 شوئاعلما - .:2) 21" :ةدايعلا قا. ير 02م1 ديف

 كلا 22 7) 8ءطرسع 20 مآ نثر 1.36 (لكف) هزصت 112 م) 00

 طالآر عز "1' هع 281 كاف.
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 نب 4 طدرب نب ةيمور نسب نوحرس نب ©ةبوت نب ثنذاب نب

 قاحسا ىب صيعلا نب زفيلا ىب رفصالا نب 4ىقور ىب < ليعود

 كلم اراد كلهم دعب ع.مجن معلص ناجرلا ليلخ ميعاربا ىبأ

 هدنج ضرسعو رصمو ماشلاو مورلاو قارعلا كلف هكلم ىلا اراد

 5 ىل) ةكاص عورأو فلا فلا ليق اميف ثدجوف اراد كاله كعب

 ةئامتس اراد كنج نمو فلا ةثام نامث هدنج نم غنم لجر

 أراد نم هللا اًنلادا دق هيرس ىلع سلج مود لق هنأ ركذو ؛«فلا

 © دالب ىف ناك ام مده هناو هب اندعوتي ناك ام فالخ انقزرو

 قرحاو ةؤبارهلا لشقو نارينلا توهبو نيصخللو نكملا نم سيفلا

 ؛ هباخصأ نم ر/ الاجر اراد ةكلمم ىلع لعتساو اراذ نيوأوذو عتبننك

 راس مث اهتنيدم فو اهكلم لتقف دنهلا ضرا ىلا امكَق راسو

 هل تنادو كنهلا ضرأب مدعينصك اهب عنصف نيصلا ىلا اهنم

 ىلي انمم :تاملطلا لسخدو نيضلاو .تبتلا هكلسو نيضرالا اف

 بلطي لسجر ةئام عبرا ىف* ةيبينج سمشلاو ىلامشلا بطقلا
 15 ىلأ عج رو جرخ رم امين اه ةينامت اهيف ار اسفر تلكلا

 ناكو روزرهشب 2 هقيرط ى تامو: فثاوطلا كولم كلمو 2

 «ةةيردنكسالاب هما ىلا لمحو هضعب ٍلوق ىف ةنس نيثلثو انس هرمع

 ه©) 8031 5. م., 14 انا >عء. - '4ك. 2 نانويي 30 هقيلا هانت.

 6) 211 5 صار الل طقرلا 6 طرد. 14 طنز. ©) 1 ليقونر 1

 ليفوت) 0 521م0, لش ل25 فون: تر 1 66 كورد اذا ٌقرزد 14

 ىسهور“ هر 15 عال تذلترفير تر. 35 0126626 ركز ضال كس

 داجحرو لش ن1 2567 ١ 5) الل 2.5057 للا عسب فس 2 ع

 1311 هد 2) 1 ةيردنكسالا نر, هلا ا ل



 00١ لع ارتجا نم ءارج اذه ايهيلع ىئذاني .نأو 27

 امولعو ابتك لج ردنكسالا نا لاقيو ء«هكدلب لحما شغو
 كلذ 0 نأ دعب ةيكحو 0 ميلع نم سراف لال تناك

 الو لدق نا ةضعب معزو ؛2ةيمورلا .ىلا رف ةينايرسلا .ىلا

 نم هلو ريشدراو © [2] أراد وسو اراذ نب كشا روكذلا + كلولا نمو

 نأ عاضعب وكذو © زخنس انرشع عبرأ أراد كلم ناكو كنشور تانيلا

 7 ناك سيوفلا كولم ىلأ ايلجدوب ردنكسالا ءوبا نك كلا وان الأ

0-2 

 بلطي اراد هيلا ثعب ردنكسالا كلم املف بهذ نم اضيب
 ىلا * ةجاجللا كلت تحذ دق ىنا هيلا ثعبف رع كلذ 1 2 !> يأ! 37 : 3 5 : 5 : 5 ١

 : برعفاب ذاق اهيخ ل ١و ؟ضيبلا كلذ ضيبت تنسناك 0

 ن] م تركذ ىقو اراد ىب اراد دعب ردنكسالا كلم مت

 نب 0 00 1 2 سويرطم ىف ( 0 ىسبأ و2 ليقي

 | د0 نبا 72 ىطمل نب" ىمور :نب 7 نوطمم. ىب سدرع نب .سمرف و

 © 501. 0 ملعو مهبجحأ ور كل لكل )07 1 232 كل 21

 1. 6 (يكذو) هد. 6) ©: 1 هز ضالا أرادونبو, 13. هز

 كارد آكط210. 11, |“ رادونبو, 1 رادوببو. 6) 010: 1 تا

 "معز د سيفلا دل ررسلا لا اهنودوب انوا رار ا

 0) ©. 12. م) 11 انقواتع 20 م. ب.ا 1١ 7 (,كذو) ه2.

 0 201 6غ 1 سودرطم ب 77 | 11 6 ( 2عمعما | مز 11 2

 وصمم 14 انغ 0 0 0 0 02( نوطيم د 201 نودطسقهو 7

 ريظنم , 14 نوظنمو الدرب 521214 لل [1 قي هرن) 211 5.

 0 1 ءغ 1:ء.اذ ىلحملو © ظعلا كم. (ظيل: اند 123124 هب
 ى

 0001 12. ,١11 1. 4 ىطنل علل1, 011001 12112115 ©ع11111[1 65[,
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 اولتتقاف روقل ىلي امن ناسارخ ةيحانب ناك اهءاقتلا ن

 ردنكسالا تحت ناكو السلا امهيلا صلخ ىتح حا النقا

 نم الخبا نا' لاغير 2 سارتكوب اد اناني فك ذإ 1 ذموي
 ردنكسالا برضو فوفصلا قرض ىتح مويلا كلذ لمح سراف لعا

 ةلاقو هلعف نم بكعت هناو اهنم هيلع فيخ فيبسلاب ٌةبرَش
 تكرحو متكش فصوت تناك ىيذلا سراف ناسرف نم اذه

 ناذ# لفأ نم نالجر هسح ىف ناكو هباكتا نئاغض اراد لقا

 تناكف هانعط ىتح [0ارادل] ةليثمل اسيتلاو ردنكسالا السارق

 خكصلا نيعقو امل هنا ليقف ايه رت هدايا ءايهنعط نم هللا

 ؛هاراد ىلا ىهتنا ايلف هباكتا ىف بكر ردنكسالا ىلا ربخل ىهتللا

6 

 لاقو هيلع ىكبو هرجح ىف هسأر عضوو هملكف هسفنب دوجحي هدجو

 كتادعا نيب ترصو قئاقك كني زكسمم كسأم 8 نم كلل

 اننيب ةبارقلا ىلع ء ةظفاحملا ىلع ىناف كجتاوح ىّلسف اديحو

 اذنف وعر “اميف" و ةيزفا وتلا جريفو ملس نيب ةبارقلا ىنعيا|

 دة رماب ىهلتبي ل /نيح هبر دجو هباصا امل د رخل رهظأو لئاقلا

 مظعيو اهقح كيس يعرسبو .ك.فسشور هننبأ جوزنب نأ أراد هلأ

 هاتأ رق كلذ ىلا ردنكسالا هباجلأف هراتب بلطي ناو اهرملا

 امهباقر برضب رمش ءاوبل نابلطي اراد ىلع ابثو ناذللا نداجول

 2) 1 بسارعك وبار 0 سارفك ودإور 2 بس فك ىبأز 85م1“ 3

 سارفك ريز (همدصر». ع« ويري هع [0+] ع بسأ)». 5) 521691

 5م21. 30. ه6) 85134 ايهيتنعطز 51. 35 هتينم اهنم نتدناك ةنعظ

 2) 501. 30 ىف, 811 كنمام تيببا. ه) 5م. 35ه طءدع كتل نك

 رنا. - اءزر 231 مء2مءتوطت لغو. ركز 5872: 30ه تيت

 ملتعي را 1 6[ 517 30
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 || ساحل دلت اما دل لصق وجابر عضوو ههجو

 كولملا كلمو رارحالا هّرحو فارثشالا فيرش اب كب بغرا ثينك

 هننبا جوزتاب نأ أر أرآاذ داصواف تيل أع ىنصوأف عرمصملا ١ذه ف

 غيلع ا الو سراف رارحأ ىقبتسيو هسفنل اهذختيو 0 كفنشور

 ىلا اراد التق ناذللا ءاجو هرمأب لسيعو .هتيصو ليقف جريغ#

 لق امهل +لاق مت امهل ىفوو اهمكح امهيلا عفدف ردنكسالا

 ' ايكسفنا امتطرتشا انوكت رو امتطرتشا امك ايل تيفو

 0 مكب الا اوقيتسي ا كولملا ةلتقل ىغبني سيل هناذ امكلتاق

 اآف مايا ىف مورلا كلم نأ عضعب ركذو . ««ءايهلتقف رق

 ردنكسالا مورلا كلمو كلهف ةواتالا اراد ىلا موي نراك نيتك ك6

 4 برغم لا كولم ضعب ازغ هنأ لاقيف ركمو ةوقو مرح هانا ةلجبرا ناو

 رغصالا اراد ىلع وشنف © ةوقلا هسفن نم كلذل سنأو هب رفظف

 أراد ىبحف جارستل نم هلمحج كوبا ناك ام لج نم عنتماو

 0١ راسو امهنيب ام كسفف ر/ةفينغ ابتك هيلا بتكو كلذل

 اةيفلتخاو نلل ىف ايقتلاو !لشتحا كقو هبحاص ىلا امهنم دحاأو دو

 الكذو اراد ةيراحم نم ردنكسالا ملجوو لئاسرلاو بتللا امهنيب

 نإأسفل برقمل هل اونيرف هرما ىف هباكصأ اراد راشتساف ةعداوملا ىلا

 ركذف ايهئاقتلا عضومو لحل ىف اوفلتخا كقو «هيلع جبولق

 ©) 1211 رح ابو. مر طوءاطتسع 30 م. 111, 1. 26 (ييو) 1

 د17 2) 2521 1 02) 811 ءا 7. 7ه*© برعسلا : 527. 0

 0 76. ء) 8181 هك “ملح. ةوقلاب (( 47. ةصاعد كلذ)ز 5515. 0

 00056 ارز طا[ افقينتع ايبانك ,: 5م1:1:36:' مقنع دامك (516):

 م) 0000. لحوو.
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 ىلا تلج اهناو 2 ئالع 'اههناؤ < موزلا افلم. :كبآ 'اهنأو* ا ردنكشا ا

 نا رما اهكهسو اهقرعو اهكجر نتن دجو املف ربكالا اراد اهجوزأ

 ىلع اًهفاواقم' ىف ةفرعملا لعأ فأر عمتجاف اهنم كلذل لاتكي ١

 0 هنا علا ديما ناخلال ردنس ةيسرافلاب اهل لاقي ةرحش'

 ههلك بهذي رو نتنلا كلذ نم اريثك كلذ بهنان اهتاميوأ|

 ىقو اهلها ىلا اهّدرو اهفاو اهب ام ةيقبل اهنع هسفن تهتناو

 ةرجاشلا مساو اهمءاب هتمسف اهلها 000 تدلوق تتم كلا

 اذهف 0 الع :اهدتن انيتع كقابكتا حاوي كلف ىتلا

 ىلا كلملا راصو ربكالا اراد كلهو لق <سوردنكسالا لصأآ

 ؛هربكالا ! ىلا ارسل ىذوت مورلا كولم تناكو رغصالا اراد هنآ

 دمال ردنكسالا كج مورلا كلم ىاله وبا كلهف ةنس لك يف

 كسنا ةداعلل هيلا رغصالا اراد ثعب هتنبا نبال كليلا راص املق

 نا ناك نم هيذويو هيدوت تنك ىذلا يارخلاب انيلع تأطبأ

 هباوج هيلا عجرف ةبراخل كنذبان الاو كدالب بارخب انيلا تعبأ

 يا انا يي دس كلك ةجاطولا تكف لك 8ع

 كانرجان تيببحا ناو كانعداو تيبحا نافذ فارطالا تيفقب كفو

 ىبجاح ردنكسالا لعجو لاتقلا هزجائو اراد هيفا كلذ دنعف

 امهسفنأ اطرتشي مو ايش امكدنحان هب كنغلا ىلع اًيبيكح أراد

 هقحلف ةعقولا ىف اراد اراد ابجاح ىعط برحلل اوقتلا اَملُق

 هم ندع بارتلا خسف فمر رخآب وهو هيلا لونف اعيرص ردنكسالا

 2) ظل 61 ل جذولا (1غ مدح 1طن 2301. اهر 2), 5ع0 كت. نا" هك

 لق 16 زجل 11722 كلن علا 11 5) 83/1 ع6 'هع اياله 1

 ادع, نأ ع 0 ءا "لص (ةص13) عع, ع ل0 2136660. 0

58 
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 اادلاو ةرارملاو .ةفازللا قف غب تعب ىنلا لقم كلذإ ا ريغ ؛ليلق

 باوج اراد ىلا لصو املخ 4دنم هب فصو هام ّلك يف هدونج ناو

 ردنكسالا ةيراحك بقاتو هدنج هيلا عيج ردنكسالا باتك

 فحرف اراد كلذ غلبو * اراد دالب وح راسو ردنكسالا بقأتو

 ىلع < ةربدلا تراصو لاتقلا كشا التنفاو نانثفلا ىقتلف هيلاو

 امهنا لاقي أراد سرح نم نالجر كلذ ىار املف اراد كنج

 هبكرم 4 نم هايدراف هفلخ نم اراد انعط ناذمه لها نم انك

 ىدانو هيلا ةليسولاو ردنكسالا دنع ةوظحلا هايا امهنعطب اداراو

 3 ناساج ربخأم + لمعي الو اوسا اراد رساعب , نأ *0كنكسالا

 لزنف هسفنب دوج هأرف هدنع فقو ىتح ردنكسالا راسف

 مهي مث هنأ هريخأو هسأر دنع سلج ىتح هتباد ىع ردنكسالا

 لس هل لاقف ديار نع نكي“ ثا هباضا ىذلا نأو هلتقي طق

 اهادحا ناتجاح كيلا ىل اراد هل لاقف هيف كفعسأف كل ادب ام

 دال اهامسو ىا اكن 'نيذللا :نيلحرلا نم د7. .مقتنت نا

 رماو نيتجامل ىلا هباجأف كنشور ىتنبا جوزتت نأ ىرخالاو !5

 كنشور ٍيوزتف اكهتنأ ام اراد نم اكهتنا ىنيّذللا نيلجرلا بلصب

 ملعلا لحما ضعب معزو « دل هكلم ناكو اراد دالب طسوتو

 وه رغصالا اراد براح ىذلا اذه ردنكسالا نأ نيلوالا رابخأب

 0 جدزم ن : اك ربكالا اراد هابا ناو هبراح ىذلا رغصالا أراد وخا

 ©) 1ه اييف. - 24+. كلذ لثم هدونجر, 14 هلتم. 65) 0.
 الص ءأ 1. م) 11ه ةيبادلا, 'ه. ةيقادلاز هل. كانم22 2. البر

 0 أ 221. 22) "لدن نعر 1(56 “لك 36 16عم )١6 "15 هانت: كت

 11 .. خوي. ./) 0م: 83186

 مى
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 امأ هناو هريغو «ٍيارخل نم هيلا لمكج دوب نام ليج ل

 لهو ابصلا اع ع ناكام نيس

 8بتك اميف هملعاو مسمس نم زيفقو ةركو ناجوصب هيلا ثعبو
 « ةرالاو ناجنوصلاب بعلي نأ هل ىغيني امنأ هناو ىبص هنا هيلا

 ةهناو هب سيلكت الو كذملا تلعتب هلو بلا امع ٠ نيذللا

 ىصعتساو كلملا ىطاعتو كلذ نم هب هما ام ىلع رصتقي مل نا

 ةدعك هدونج ةداع نأو قاثو ىف هب هينأب نم هيلا ثعب هيلع

 ىف ردنكسالا هيلا بتكف هيلإ هب ثعب ىذلا مسمسلا بح

 ام ىلا رظن كق ناو ©بتك ام عهف ىق نأ كلذ ءباتك باح

 ٠ ءاقلال هب نميتو ةرللاو ناجوصلا هلاسرا نم هيلا هباتك ىف ركذ

 / ةرللاب ضرالا هبشو اهايا < هرارتجاو 0 هلا ىلا ةمللا ىقلملا

 ضرالا نم هييح ىلا هدالبو هكلم ىلإ اراد كلم.مرتجم هللا

 ناجنوصلا ىلا هرظنك هيلا هب ثعب ىذلا مسمسلا ىلا 2هرظن نأو

 هباتك عم اراد ىلا ثععبو ةفارخلو ةرارملا نم هحعبو همسدل ةرللاو

 (5 بلا كبي كتلعت م نأ قفار كنذ ف هملعأو لدرخ م ةردعب

 ه) 2:ةععع0. هدم. 811 ءا مءاوأ6 هفوحد هيلا بتك أر د نأو

 ويخات ىلا ةعز امنأ هنأ ميلا تتك ام هليج قى ةفرعتو 48
 ملا ابصلا جاوا ئ مديلا ليح كيا ناك اع مز 1 عك © ذم
 961 ا ١ 2 20016 عنا هل 0 ل2. "هه انآ 16

 7) 831 ديلا هي كيتك ىط, © نم تلبتك اي كل 0 ١
 دب 201012 2) هللسبافع لش هزارضحاو ل3151 ازور را هرارتخأوو

 1 هك( 0 ان ءعبز هك ةصض٠ ى. )/  1' ةرللا , 81ه ةرللا ىلا آش انك 66

 000 0 10 وبس, 1 زامدو 14ه مج .هنئاو. 2 1 هاا

 ه بطن © 3 هرييظنك : 5ع. ىلا 81 0



 0ع

 رعلظأف ر

 و د لقا قريوش داليد ايقتئاذ هيلع هووقو أر أراد ةرويع ىلع

 ا ةدسأب اويرقتو ةلتقف »ب اوبقو' اراذ باسكلا نم: الاجر نا

 عزت هكلم ع 0 نم 5 اذه لاقو علتقب رمأف ردنكسالا

 ! دتكسالا ىلا 00 ا 6-5 م ةيردنكسالا كيري هو

 كلم عيتجاو ةنس ةرشع عبرا هكلم ناكو بهذ نم توبات يف

 لبق ناكو 0 كلم 0 0 ردنكسالا لبق ناكو مورا

 58 0 0 0 7-0 ضرب هل تينبف ةرما كلم رم

 ” الكا نم'اهنكشو اهر*هناو اراد ممينلا'ئمست ىلا قو

 لحما نم ىنانويلا ردنكسالا ايا 4سوفليف نأو اهيف هيلا جاتك

 الع اكلم © ناك ةينودقم ىعدت نيينانويلا دالب نم ةدلب

 ال لع اراد حلاص ناك رثاهيلا اهزاتخا ىرخا دالب ىللعو

 ء«ذبأ هذعب كلف كله سوفليف ن ١ هس نك ىف هه لبخحا

 جارخل نم نيبا هيلا هلمكي ناك ام اراد ىلا لمج ملف ردنكسالا

 ىف هعينص مدوسب هبثوي هيلأ بتكو أراد هيلع كلذ طخسأف*

 <) 2081 15 كنسورد 5جررولست 111 اك كلر م22 567 1

 ر1كطد10., 14 نك :ععءر (-ع 'طهوهس). )6  1821 20016 ديبار 1هرمأ

 اا ت١ 226 تيسير 12عع. 1ععم 1 66 00 )8115: م: 15

 هونرأد» © ) '1' سوقلمق و 21115 1015 مء36©1501© سوقلمفر (انأ 5622/72.)و

 01100 ءالددتم طخ عع (0 (طشع سوقلمع) هل عما 811 ةءعدحرمعتت سولعمك.

 ه) 1 ناكود ام 110 1 2ع اارير لص 20016 عكا 2) 15-66

 ءوسل, ]14 ءا “م4. "هه انا ءزء 1" 12.
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 ىنغطضاو [ءاهنم تام] ةبرش ىرس 2 ىقس كلملا نا ليقف كلما

 ىرسس ىلع هونواع اونك داوقلا نم ةعامجو ريزولا نسسر ىلع اراد
 كلم مت « نس ةرشع ىتنثأ أراد كلم ناكو نم ناسك ام

 5 2 لنهغايعام ىمأ تناكو نمهب ىب أراد نسب أراد هنيأ هدعي نم

 ىل لق هسأر ىلع جانا دقع املف < همدارهب نب * ديمراوه تينب

 ءاهنع هففكن رث اهيف ىّدرت نمو ةكلهلا ىوهم ىف اًدحا عفدنت

 ىرمد اخا بنكتساو / اراد ةابيدم ةريرشل ضراب ىنب هنأ ليك

 2 0غ

 هلو هباكأ ىلع هيلق دىسفائ هيخابو هب ى ناك هسنال هرزوتساو

  اورفنو ةماعلاو ةصاخل هنم كلذل تشحوتسان هضعب لثق ىلع

 ماش ىنع تقتدحو « ارابج أدوفح ايي أوغ اباش ناكو نع

 اراد يب اراذ' ويشدرا ىب اراد نعي“ ئم كلم لق نكح نا

 هازغو مءاسور لتقو هتيعر ىف ةريسلا ءساف ةنس ةشع عبرا

 اوبحاو ةومثسو هتكلم لعإ هلم دقو كلذ 2ةفأت ىلع ردنكسالا |

 ©) 516م 0 طل5و 220 ىريسرو 1 ىرسسم 5216 61 1112 ىربو

 00عام 0ع ىرسيسبر 8131 5. 2.0 502. 30 ىريبر 120 ىرب. 11211

 1[1غعر15 ةصقق 12 15. قةقع]ت1ع212101113 73 نزسيب 5تتاانات 1681-

 لع 2 المر 50214 422 تر كلل ىاقسأر 5م. 36 انأ 56©,

 ه) 5اتمم]1ءعاا] عادم 32ه. 2) 811 «كنمهايفمام, © قيفايفامو 1

 ايها ا 2) 6 ممذارهتو 1 همدادهرو 201 همادهدز 3»11 0

 602 رك) 8 ةتم2و خو هع 7120م 3و8 همدصمعت ا هلل ناراد

 )06 ناأراد)و 2 ايراد ةنلقوع ؟عراتضأز (:20160هدعات> 1ك. 10-

 22010ء]ءانغمز> 11 72511 ]3ع 11, هأب ( ع 8ءادخ "ه) هوصقتنتمةغ

 تال: :41160011ع 52 9599. 1. 5560: ١2١1811 عندا تناك تينت, تنل

 01266.10 '52) 517 كتان (© فاير ظل هكا 112 داعش
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 ناكو هدعب نم فسارهل 1 نمو سواقيك ىب شخوايس ىسبأ

 نم © ام 900 دو ريزع 0 0 ليدارسأ ىذب نم هلها

 ليك نم ككللذ دعب خباع كلاملا ناكو للبت ارسأ حك رسمأو هرم

 راسص نأ ىلا ليثارساأ ىنب نم للجر امأو ذم لجر امأ سوفغلا

 كلت ىلع ردنكسالا ةيلغ ببسي مورلأو ةينانويبلل ختيحانب كلاملا

 اميف كلذ ةلدم ليج تناكو اراد ىب أراد لتق نيح ةيحانلا

 ندا ركذنو ؟ نس نينامثو. ابنامك لبق

 رغصالا أراد حنبأو رثكفا أراد ردخ

 « ىينرقلا ىذ ريبخ عم هكاله ناك فيكو ربك الا اراد ىبأا

 © هيني * ناكو 1 ند رايدنفسأ نسل ىدعب نسب أراد كللمو

 ناكو لباب لون حنا اوركذف ؛ عبطلا ميرك < هب ىنعي 80 دازارهجب

 دناو كل بلا 0 كولملا نم هلوح .٠ ىدذ أره ل اطباض

 كرولا باود 4 فذحو * دوج, اد اهامس ةييحم سرافب ىنئبأ

 مِسلب هامس دايأ هبح نم هنأو اراد هنباب ايجعم ناكو اهبّترو

 اآ١ مم: ىبرت مالغ نيبو هنيب ركش ءيناو علقيع ىف دوم

 تث) (6800):, ( عيمو 1 00 ار ا ل

 012. عع. 2) ظا17 ؟تاتحلاو , 6 ه6 1 فدتحو , 522 6

 ادالتحو (62. 110:22 53 بائذالا 2 55 كلاود: طك 1[ 5

 6 ظلال ءا 501: 6 كدرملاز 14 16غ 1ععب ح 223ععع0. 15 0253. --

 طعام "1م ءغ 811 مقلع اهنيزو. رز ظرللل 5: م2 11 62 516111100

 0 نيتسر (طلع 1ماعملمسدت نينشررو © نمر 51. 36ه ط1 نيبسرو '

1001 5. 0. 
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 ندع لا 1 0 ركذ

 نم ةدنم خيراماب ا نيح ىلا جمايا ةّذم زيرأنأ ةلّباقمو

 « سرفلا كولم نم خشمايا ىف ناك

 تيب ىلأ فرصنأ نم فارصنا ببس لبق ىضم اميف انيكذ لق

 و تابس رصن تلح ناك نيذلا ليئارسا ىنب ايابس نم سدقملا
 نب شريك مايا ىف نك كلذ ناو لباب ضرا ىلا هعم لجو
 هتايح ىف رابيدنفسا نب نمهب لبق نم لبابب هكلمو شريوشخا
 ىامخ ناو* ىنامخ هتنبا كلم ىف هتانر دعب نينس عبراو

 ةنس نيرشعو أتس شريوشخا ىب شيك كاله دعب «تشاع

 «٠ سدقملا تيب بارخ ةّدم تناكو 2ةنس نيثلث مامت اهكلم ىف“

 بتللا لثقا ةركذ" اميف رمح نأ ىلا رصن تا ديرك نذل

 نهي مايا ىف كلذ" لك نس نيعبش ارابختلاب ءانلعلاو ©

 ماييأ ىف هضعبو هضعب بسارهل ىب بساتشب نب رايدنغسا نبأ

 نأ مصعب مع نقو «باتللا “ااه ىف نيب نك اما اللعان

 شرا ىك لقو ممهضعب ءهليق نم كلذ ركناو بساتشب وه شريك
 نب سواقيك وخا شرا ىك وه لقو بساتشب دن مع وه اهنا

 بسارهلبك نبا وه كلملا بساتشبو ربكالا ذابقيك نب 4 هسيك

 كايقيكا نبا ةيوك نب ننراقيك ني ننرترتك م ا ا
 ناتسروخ ىلع اكلمم اك امناو طق شرا ”ىكا قلع اهو. 03 رك

 ه0 ءرسخضك لبق نمو سواقيك لبق نم لباب ضرا نم اهب لصتي امو

 6) 8021 تكلم ىلامخ نأ م“ 8) 0ص. 801. 2 0004

 هلق 5ءع0 هل 1قلأ 11 4 4 0 ةزكز كلل
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 ناك رخطصا لفها نم ناكط لجر ىلا راص توباتلا ناو يلب

 ادب ةتزرما دب 'ىإ' لجللا  هدجم  املخ' كليف ريغص :كللو

 نيسح هما رسهظأ رم ةونضخغ دعم ني ام ةسافنو لامك هب

 دلك ىلتلا هانيإ اهضيرعتو. هيلا  اهتءاساب قامخ توقاو: بش

 ك1] هاني هيلع نوي ام ةياغ للع كنجونف ىعفا للماك

 ح

 0000 ةفانر اهكلما ى .اهتيعر !لانو. اهدالب نم عى. فاطت

 ادتك كرشب اهنم اهل ىبس مورلا .ضرا ترغا نيحن ىنامخ تناكو 4

 أهل اونبق موولا ىعانب نم هيف نم ترمأف اهدالب ىلا اوليحو

 مورلا ءانب ىلع اناينب رخطصا ةنيدم ويح نم عضوم لك ىف

 ادثلاو رخطما . ةنيدم .قإ ناينبلا كللذ نيحا اًيجكم اًفينم

 نم خاسرف ىلع درجارأد ىلا ء اهيف كلست ىتلا ةجردملا ىلع

 ىنلا خجردملا ىف اهنم خسأرف ةخعبرأ ىلع ثلاتلاو ةنئيدملا هذفع 5

 ةاضرم بلط ىف اهيسفن تدهجا اهنأو ناسأ, خخ ىلا اهيذ كلست

 5 5 ع 5 5

 نك نآلا جرت ما تيس نلت ايكلم ناكو لرش

 ©) 801 تلقتنأوو 501. 30ه انأ :عم. 685) 1' ء (ن ضرأ 2001324

 0000 560 ءاذك 2-0981 231 لك تلطر اقف را 51. 36 الأ

 رعع. 05 ]2 ©0هءزع, ©1055. 20 18عءاوه]. ع طسقو عزت 12 10
 ءقصتاتك لع طلق. ظعئدتاتت م6056 تل ءددصلمتمت ةيعصاتو 801, 0 عع
 3 لابد (1 نوغرطتي) نوقرطتي أوذاكو م 112عع 14عام 000116

 623 عوؤر هك. ءزان50عطت 61055. 20. ]011. 11051122. 42) ( ىبسو 1' ىشب

 51ع). ء) 0ص. (0 ع( 1' زر ممم: ءغ 3 م51 اهيف 2ط2طعم[. ر/) 64 ميعنلاو.



 ك1

 ٍكضعب لقو © دازارهشب بّقلُثت تناكف رابخالا لعأ ضعب هركذ '
 اراد هنم تلج نيح اهذأ نمهب اهيبا دعب ىنايخ نتكلم امنا

 لعفف كلملاب هرثويو * اهنطب ىف هل جاننلا دقعي نا ةتلأس ريكالا
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 رو ارفوج هعم تريصو توبات ىف هتلعجث كلذ راهظا نم تغفنأو

 رهن 2 لب مهضعب لقو رخطصا نم وكلا ويت هرج اسيفن

 2) ( هل لم دازرهشبو 001 دارارهسب) 81. 30 دازراهشب» 11

 اثم: دازارهج. - ظدصلعاط. ماو 18 (نارذا جار هيج 71

 7-11 كازو 11077671 4 داز هج 56 2. 6 ناز أرسهسج

 61. م. 13و 1: 52201 165) 211 دلو لشلا 11 1660١ عل 229266601 تر

 2) 831 كيلا 14 طومع هاط. 2 8321 نييعضتساو:' / ا
 هبلا نمانلا ةيشنءا مز 09 نوصي, 1 لايلاتا © نايلاس, ال1

 لائلاسز م2155 5ءنطداطع]1 همهدصع ءددع 710عامتظ“. 2 5ذزغ ه0

 هر ١ نمر درا 30181 ل 14 رهنب لبقو.

5 



 كمه

 سيق نب ىجمش نب ةريثاب تنب راتسا ىو «ايروتسا نمهب ما

 نسب بوقعي نب نيماينب ىسب / ىشيا نب جفا نب ترك نبأ

 بحار هدلو ما تناكو معلص ناكرلا للياخ ميعاربا نب قاحسا

 ليثارسا ىنسب ىلع ملياتلش نب لبابرز اهاخا بكل ومهما ناكو

 هايا هتخا بحار ةلسمب مأشلا ىلا هذرو تولاخل ةساير هل ريصو

 وبكالا اراد كنبا كلولا نم هلو ىفوت موي نمهب ىفوتف كلذ

 2 نيد نمعبو / كدرقو هدعب تكلم ىننلا امك هتانبو ناساسو

 '0077- نتنتاو ةثام هكلم ناكر ةينلا نسل ةيبرعلاب ىمهب ريسفتو ١

 «ةنس نيتامث هكلم ناك .لق هناذف ماشه ٌٍكبلللا ىبا امذ ةنس

 اروهب اهيبال ابح اهوكلم اوناكو ىنمهب تنب قابخ نتكلم مك

 اميف اهتدجنو اهتّيسورفو اهئاهبو اهلقع لاملتو هناسحال اركشو

 ة5ومدصأ لدتتنطط غعطص]جماتع 1معا1ا142ع لد. 1ع 001051330 ةصةذعا
 600. 5م. قهر ؟. 1و (ح '1هاطوتأ4 ةزجان0 27077 ء/ءو 5هعدتت لعلاج 165)
 231126: للجو اهب ىدنتقان هاباصوو هبتكو ريشدرأ ريسل كعو

 اهيلع سانلا.

 906 ايراوخسأ و 8121 ان ترزوتنسا ز كررتت 20 الآ 26 682) 5811 66 1

 (لسايو © سادو 5717. 30 سام 5 رسما 6 510 5062 25 2) ل

 | اك ترن 30 6١( 02) 126ع.ءاشمم.ب -2) 811 ه6 © لجأر 5 6

 النار هل طيمدع»# 2 كدصب ور خ. ح ننعم طقع ععت6210813 © ٠

 هلو 1١ ىو وناتدطم ع6 د]ئانذ 2010316 )  1 عع 0 ةدوراحو 1

 8[ 522. 30ه دور امص (01 رز © 60 501 06 ىسسسأز 510273

 اررتبأ ]1ءملاانت.  ى) 1 لييابلس , 0 لدابرستتو 1831 لداداسو 5721. 30

 لباس ) © كنرفوو 1 كبرقوو 221 ليقو كقوو 52. 30 لسرعو.

 2) 801 تاحر نمهبود © تاحز نمهبو.



 4ميب

 ةنيدم داوسلاب ىنتبا هنأ ليقو ءاهلك ميلاقالا كلم ىتح هلوح'

 2و ريشدرا نمهب اهايسو ةنيدم ةلجد وكب ىنتباو ىلعالا
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 © بسا كنب سب رايدنفسا ىب .ربب مهب ر ,مشدرأو *# بسانتشي مايأ يف

 شنئاولا ةهكلس ىنلا فقيراحلا 3 نميلأ ى 75 اهجوتم سصخش هنأو

 ىلا ىهتتا املف رابنالا ىيرب راس رث ءرط ىلبج ىلع جاخ ىنح

 رق ةريطلا عضوملا كلذ ىمسوا ةثاكم ماقد ريخ اليل كلذو رشا

 ةةعاضقو ةلماعو ماذجو محو دزالا ىم اممق هب فلخو راس

 ءىط نم سان كلذ دعب هيلا لقتنا رث هب اوماتأو 2اونبف
 رابنالا ىلا هجوت رث دايو بعك نب ثراحلبو نوكسلاو بلكو
 لتقف جمزهف اهب كرتلا :ىقلف ناجبرذا ىلا مت لصوملا ىلا رق
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 اهفّرط ةرسشكو 2_0 اهتعسو نيسصلا دالب هل فصوو سلا
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 هغلبي رثو لموزلا ىداو هل لاقي ابداو غلب ىنح برغملا وك
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 وبآ وهو كعسأ © نابت وهو عبث هدعب نم كلم مث لق د
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 هابنأ امهنأو دب دابنأ ام تس دارزو ,ىدهد >ءاثأ ىتنح نيمباصلا
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 571. 30 نادرهز 6000. ءمدع1انان2. )2  11 61 6 ناسمقسو 01

 نامقسأ و 85م1. 30ه ناميقسز ©5725: 0(1ر) ةطضل 2 مر 1 ا

 © سدنوأرو 1 شدرأو 501. 0 سكلنو : 131106/. تششدبو ب

 1135. تسلملاناو. 2 أرذأو 0 أزرأ» 52131 رداو 502. 30 ركلو

 ل 10عام مازدا روح 517:02. 12 عا نمزيإ ((1 5 مزبا)

 ء( 12 5كتماانتد صعب, 1لعدج 11[(ع22ع يي عأ ذ 51علانلت ء5وأز 0ع

 50000 ها222 م. خاسعر 1. 22 (ء“ ةصصم 7) مشايز © مشدأز 0110

 د5 ١ 22059116 6 خارد 1 ءا 2051 انغ 2 هع. وى. نسجرو انلا

 جرأ: 5212 01100116 ]2. ما*#, 1. 3 5021 نجر 1ع وجر (2812 ن



 كمأ

 هدعب نم كلملا لعج بساتشب ناك دق. لاق هنا ىبلللا نيج

 هل لاقف هيبا ىلا فرصنأو هب رفظف كرثلا هازغاو رايدنفسا هنبال

 لعج ام هثاءذال ةعاطلا انيطعي سيلو اندالب اًضسوتم متسر اذه

 راسف هب ىنتأف هيلا وسف كلملا قر نم فتعلا نم سيبق هل

 5 ناكو 50 تامو 1 متسر هلئتقف هلتاقف متسر ىلا رايدنغسا

 نم دلجر نأ © ةضعب 6 ( خنس ةرشع او خيم تام هك

 بساتشي لأب كعب فاو“ ايضا ناك 6 يس هل لاقي ليث

 تسدارزو وه عمذجاف اهتنيدم لخدو ناب ىلا هيلا رادعف

 ملكتي ىمس ناكو ؟دحد نب راعلا بساماجو سوجلا بحاص

 مام ةيسرافلب بتكيو نيقلتب كلذ تشدارز فرسعبو ةيناربعلاب

 اذهبو كلذ ىف امهعم بساماج لخديو ةيناربعلاب ىمس لوقي

 نأ ©4مجحلا .ضعب معزو « ماعلا بساماج ىمس ببسلا

 نسب ىواكذن نب ر/واكح نب هوه نب دككد نبا وه بساماج

 دارز ناو كلل ريشونم قيال ساخر ل ل

 ©) 51. 30 5 103 مليع ىبسح باتك ىف لببحالا ا

 م( ىهسر 8اا ع ه) 801 نكرر( قكمر 1 6 582

 نكح 20+ 1116 يكفر 0ع ككف: . 2) 5م. 56 تالا رسك ذو

 ه) 5م. 3ه ويعرز مماطع ءلاد5 1هطصتاتقع 2622© ءماط حان 115

 ] ةجحقع 10ءذر 2هووع زج طه 22 032-] هكأ 103 0ععا1111غ: 1. اللا
 01:ءطدصقصس , 201.56. 55 50. ر/) 811 ددواكحر © اكخر 521: 86

 واكج, 1 5: 172 3) 51 1, ( اعدقر 1 (سد)و اك(نسد) 5101. 0
 راعدسرد. /) 51212 2. نا”, 1. 3 سونو 1 . سيبد 5101. 30. سوك.

 آد 7046. احر 1١ 17 شرق 1111211234111. )2  ©( خر , ل جزد

 3 501 06 حر 5: جد ©1 2. "1مل" 3212. 72و 3 أ 6

 ءانوطل 1211 3505 70102351115 ءاتا12361316111. /) 81 ورسرو_تحر

 ورسأر وصح ب 51. 30 فرسبأروج 6 رك 1 ل

56 
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 ىتلا كرتلا ةنيدم لخذو هلبق دحا هب مقي مه امب ةروكأملا

 لثق" ىنح مدح و ةنيرقحلا 35 علاب اهريسفتو © نيثورزد اهنومنسي

 ققنتساو هعاسن ىبسو هلاوما حابتساو هتلتاقمو هتوخاو كلملا

 ةبراكل كلت ىف ءانغلا مظعا ناكو هيبا ىلا تفلاب بتكو هينخا

 «2 هسبأ نب نيرهمو © شونرداو 7 هيخا ىتوشفل رابدنفسا كعب ه

 لثم ةييظع اراهنا اوعطق ىدح ةنيدملا ىلإ اولصي ) هنا لاقو

 اضيأ لخد رايدنفسا ناو ري اميظع هل رخآ ارهنو © ذوررهمو ذورساك

 ىلا راصو دالبلا خودو ,كبكسهو اهل لاقي تايسارفل- تناك ٌةنيدم

 لك ريصو دالبلا عطق رق ّليوسص بابو تيبتلا ىو اهدودح رخآ

 ىلع فظوو منمآ نأ دعب كرتلا هوجو نم لجر ىلا اهنم 500

 0١ ةنس لك ىف بساتشب ىلا هلابك اهارخ نم دحاو لك

 امل رايدنفسا هنبا ىسح بساتشب نأ مت 0 ىلأ فرصنأ

 نب ماشه نى 0 ام ِ نانس كاسب ماسر ىلأ دهيجوف هضم ورهظ

 ه) 21 ىسدزردو 09 نيبسورردو 6 نييسوزرد 501. 30 شورزدو

 | تا 5 5ععا1201112 10 0 559) د نيثور.

 ند (نقيشغفل

 6 01 0 1 0 0 نيبسدر ثاوو 30 سوب ردأو و

 5ع[ هءة15د1 2ع 10عات2> 16105 ع5أو ©1011 10 0 رذآشون 121112 11-

 0 02) 211 هدم 0 هم 18 هينبأ وثيبو 3 30 سوسن ريفو

 ةاينيأ مرعع ءي 8ع. عع ءتع 110077612 1 2011

 1326«. 62) 1 فوركس و 6 كورس وو 51. 30 فور 2ودو. 101255

 111م 113/1115 ء5أغو 0111 111 281/07. 5هو 20 20112 أورهم تور

 11232. ءاتت2>2 كيبساك تاور 61و 3) 111 /)

 ميظع ('1' ءاندتم رهذو) - 200101 را ع 5م. 0 اجت م و را رهذنو.

 0 516 2101 5: ن.و ( كنكشفو و. 1“ كنكسحوو 521. 0 كتاكششو

 10163552 انتط5 1012م0 تاشهب كنك 56, 06 112 تل“ ]ان5أ1و

 8ءاانقعع 2,
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 عمجو نورقلا خفنب ورمهأ جيصأ املف ةهةببعتي لوغشم هنلبت تابو

 0 هكسع كرتلا تار املف كرتلا ركسع وحن هب راس ث دونلل

 ىنح ا 7 م ةدلككا 3و رادنفما 0 0

 فلطأ كق رابدنفسا 0 0 ةنيظت هداك ربو

 لفو رابدنغسا 0 ا 0 نورا رش 00 ند نم

 لتقي نأ هب هاصوا امن ناكو موقلا عابتاب هرماو هرفطب رشبتسا

 نامردنأو 0 0 00 كالاتح ركض نأ فسلزودخ

 ا 0 00 ء ةلمح نم اولتق نم اهلها

 ؛ة نأ اوركذف « ءايظعلاو داوقلا ند ةشكلا جانحا ءام ةهعحم محبا

 هنأو هلبث لحاأ 5 م فيرط نم كرتلا دالب لخد رايدنفسا

 ءاقنعلا ىمرو عابسلا نم لتق ام لثقو هدنج ةسارح منم م ماق

 206165 11 3 552: 36 1 566 6) 1' 1251 مهسننلا (51

 ءررزن 205.816 )2  (0600 ل27 درر 26ه هكلشبتخللا 7 1

 ىنىيذلا ءأ غانا 125611 داعم 85م1. 36هأ ن6 12ععم1.0 22) 501-06

 نم 7" ماسقأو كذرضاتا 26 065 6 200 عمر

 5م12. 30 خسأ ردكاب



 كم

 جلب ةنيدم ىف هابا بسارهل فاخو كانه كسنلاو هنيد ةساردل
 © سوطخ عم هءاسنو هلاوماو هنئازرخ كيتو ربللا هلطبا دق اش

 عمج فرع ايلف فسازرخ ىلا ربخل سيساولل تلمحن هنأورما

 لمأ دقو يلب وحن هدالب نم صخشو ٌرثك نيصحي ال اًدونج

 كلم موخم ىلا ىهتنا اًملف هتكلمو بساتشب نم ةصرف دجي نأو

 ىف هدعب كليلل احشرم ناكو هاخا رمهوج هماما مّدق سراف

 طسوتي ىتح ريسلا غي نا همأو ةريثك ةلتاقملا نم ةعابج

 رمرهوج كلذ لعفف ندملاو ىرقلا ىلع ريغيو اهلهأب عقويو ةكلمملا

 فسازرخ هعيتاو ىصخحي ال ام م. نم حابتساو ءامدلا كفسو

 انادحال لاقي بساتشبل نيتنبا ىسو زونللاو لاومالا ىلع ىوتساو

 ىذلا ربكالا مّلعلا خا اييف ذدخاو « هرفاذاب ىرخاللو 7 ىنامخ

 برهو بساتشبل اعبتم صخشو نايباك شفرد هنومسي اوناك

 02 سرت ىلي ام ةيحانلا كلت ىف "نصح ىنح بساتشب هنم

 ؛اعرذ هب قاض ام «بساتشبب لونو ردسطب فدعا ىلا لايك

 اح بساماج رايدنفسا ىلا هجو رمالا هب ٌلكتشا امل هنأ لاقيف

 راذتعا هيلع ءلخدأ املف هيلآ هب راص مث هسبح نم هجرختسا

 اراكلا لثم هب لعفي نأو هسأر ىلع جانلا نقط طع يلا

 اقسارروخ ةبراحمو هركسع رمأب مايقلا هدّلقو هب بسارهل لعف

 4 11101202 1 6057-ر. 26و 1702772-ر. 5) 01. 8
 20 كملو جان. # 064 511210 6) 56611201122 1ط ©

 0 ك1 5:1 مدر كرر. 0 هوسغأداث ز 1! اللا نيف ج7 از

 '”ااتشب و 36..502 ..ام هب لوو, ه) ةزن» 3ه لخد,



 مب

 نأ هنع كليم ربغ هنأ هملعأو برحلاب هيف هنذ] هبانك باوج

 ةلتاقملا نم !اهيذم !انحاوا لك عم ضعب ىلأ امهضعب راسف كسما

 ريطستو هودخأ نهر ذعموي بدا ند عمو راك ىصخحي ال ام إ

 و© هتيب لغاو دهاوخا نامردنأو رزمرهوج 6 فساز رخ عمو# 2 :

 ىلع. كلذ تشاو ىيرز بورمل كلت ىف لتقف رحاسلا شفرديبو |

 شفرديب لتقو رابدنفسا هنبا هنع هانغلا ل بساتشب

 ىضمو اًعيرذ اًلتق اولتقف كرتلا ىلع «ةربدلا تراصف ةزرابم

 بورمل كلتل نيضم اهلف لب ىلا بساتشب عجرو ابراه فسازرخ

 ةربصو هديبقنب رمأ 0 برح كعب نوح هيبدنف هيلع بسانشب

 ىلا بسانتشب صخا و ءاسنلا سبدح هيف / ىذلا نصل أ

 / رديمط هل لاقي لبج ل 5 اهنم راصو نانسكاسو نامرك خيحان

 نيرزبود 101 ىدرز)» 51. 0 نيررو (0122. نب)ز 5ع0 1110. (11

 )100 11ه عارر ةآا مدكدتتسا) و ١ 10/27 1178:3725 كل ر-درز.

 لهون: 2,311117ةل11 ( عع 117:0 ة:ع]رتن من112, 201. ك0 )5 7١5

 2 ربويسلو, 0 را 211 نب اوسسلوز 8ء/له7. (52عمع)

 أ 2757 06 226: كك 1 , 1. 5. 2 85) ظدأ ك4

 لد دطمصدصاتتا115 ]ل دكعاطغ مصحات ء2013غ35 (عك 1110 15ءعاحطتقلت12 2. 55و

 50168عء], لام هلطلع 1 712)ر بساجرأ 0 070 فساجرأ 1

 714077: 1173" ع 352" ط0 ص0ع7 دام 2) 21526660. 012: 1-0 2 5
 ه2 ل: ةريادلاو 5101. 30 كرد داحسلا 5:252:و 2181 هنن ةضللما

 12 ط1وأ. 122226 811 هغ 1' د ةربدلا كمضعرانال26. )2  821 م

 1 مزوسفو 0 مر اوفر 50151 20 6 يي 1
 قعر. 1حاتامعات 2607. رز 02. 82281. ي) 801 ايهنمر 5م 38

 6 22ععب )10 6 6 رويمطو ا رذنيطر 2831.5. م., 5ر1 08

 ردنمهطو 1012 كنيطر.1ذ1 © رديمط 6غ ردجوط»
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 ةوبنلا ىداف كلم نم ةنس نيثلث كعب رهظ © ناميفسا نبا

 هءد ام لبقو هقّدص مث كلذ نم عنتماف هنيد لوبق ىلع هدارأو

 002 ننكا "كلج : ىف؛بتكف اًيحو دانتا باتك نم. مب :هاتاو هيلا

 كلذ بساتشب ريصو بهذلاب اًشقنو ني افح ةرقب فلا

 ةزؤبارهلا هب لكوو* 3تشيبرد هل لاقي رخطصأ نم عضوم

 ا” للك ا دملتا ق6 تساتشاو : اكو :ةماحلا :ةييلعت عنو
 برض ىلع كرتلا كلم تايسارف ىحا فساوس ىك ىب فشخ

 بساتشبل نوكي نأ حلصلا كلذ طرش نم ناكو حلصلا نم

 ىلع بونت ىتلا باودلا ةلونمب ةفوقوم ةباد فسازرخ بابب

 «كرتلا كلم ةدسافيب بساتشب ىلع تشدارز راشاف كولملا باوبا 0

 ديلا امهذرصف اهب لكوملاو ةبادلا ىلا ثعبو هنم كلذ ليقف

 عمجاذ ايتاع ارحاس ناكو كلذ نم بضغذ فسازرخل ربل /يرهظأو

 ديف هيلعا افينع اظيلغ اياتك هيلا بتكو بساتشب ةبراحم ىلع

 هرمأو تيشدارز نم لبق ام هلوبق ركنأو اميظع اندج تدخا هنأ

 ب

 عيج بساتشب ىلع باتالاب لوسرلا درو املف هتيب لفهأ ءامدو

 قبساحو لاء فساماج قايفو هنكلم لعأ ءامظعو هتبب لأ هيلا

 اظيلغ اباتك كرتلا كلم ىلا بسانشب بنكف فسارهل نب * ىدرزو

 ©) 801 (ء6 (072) ناميقسأو 1' © 505. 35ه ناميقسز 1116 ع 2010-

 ةقاتتك 3015 ء5دأر 011عا> 81/10 مدع باو 1. 6 رامات بي ميسو لاا

 همد كفسي ىتاح هوزغب 5 عنتمأ نأ 5 «يلا دهييجوت 5

 كلا هل نام بييسأ ر 10162.10 80 5ماعوعأ , ]1ر١1

 ظى]غغاداع 1, 687) ,,قعقداه4:/7722 “ت11 1103. 6) 5ءععمجر ت3 1 أ
 م01 205 ظالآل 5. مو ( تمسشنبر 3: 501. 30 تح.تببرال ا 4)

 دال ا 2) 61 نروكستو 5012 360 116162 62) 5نآل 36 كاسيحإب

 جلبصلا. )507 3567 كييظو. م) 516 6604 (831:51 م 2 طلع
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 ضاضم ىب ثراخل سلو نم ىقب نمع لأسو اهلها يمختساف

 يرجح ردكا ىتفأف ةفسعلا «سود لتق ىذلا ومو ىميللا

 هتنبا لدعم يوزتف ةميلج نب + مشرج ىقب هل ليقف هيكي ىلع
 © للعم ىب رازن هل تدلوف ةناعم

 بساتشب ةصق ىلا ربكل # عجر

 ىلع + ترج ىتلا هكلم مايا ىف تيناك ىتلا ثداوفلو هكلم ركذو

 كبلذ "نم. رجا ام. الخ .دالكلا ىلا هلابص نم : كا 5-5

 (رصن تح دي ىلع
 بساتشب نا برعلاو مجحلا نم ةغلاسلا .ممالا رابخأب ءابلعلا ركذ

 ٠ نوفراص نأ كلم موي لق يتلا هل دقع امل بسارهل ىك نبأ

 ئتنبأ ننآ ليقو «ربلا طيبا لاني. ام لك لا اصلع (ال ا

 لكوو نارينلل اتهييب اهريغو كنهلا داليبو اسف ةنيدم نسا

 هتكلم لهأ ءايظع نم رفن ةعبس بتر هناو ةذبارهلا اهب

 مثتحشدارز نأو هل اهلعج ةيحان ٍهنم دحاو لك كّلمو بتارم

 ©) © سوور. 62) 5ع 831 ءا 0و 1م فعلا 1طد 11

 11و, )1 02 5 رثكا 000 سودا لثابع تاكو و اناد] 4

 11 ردتك ١١ ىدفاف سور لثابق تناكو. 1آ0ءان5 ءما124115 710عأاتتو 3 1 ها 5-0-6 .| .

 مم ءدتصست زمرد ماطداطز1ع ءهوؤ, دعيصجمدعات 111552 02 فسغتنملاو وتتم

 ةععانت لانا قمل تق ]12781 1صغعتلتغ 01]1223' ]315 آك0110121131113]0
 607 6/770 م 17 |5095 212 ترا مالوجر 801 م ةوحر

 6 مشردحز 03115 20023 ( خذكيجر 10 خيكج ةعارتأءانات 22ءأز
 ا 6-0 تحن <

 طمصحم 1عءاتمدع5 طخاطعغ 8لوررجتن1 200. آع10. 246 2 همس 10

 ءدرجانغ 20 2. ةم*ثر 1. و هجن 12 لععد6. هر 811 ىرج ىذا

 رك 0م. 1831 ءغ 0: 5م. ىو !0ع 5هآنتت 12126غ: 12176753 هنأ[ 711137و
 ]0ع جالأ 5علانعاد5, 101762556 ع 72512 1ععغ. عا2211311غ, 0110 ©3511 5
 لعاعمع مححاتتل. ى) 51م 131 عع 5مل, 30, الغ ةانزدات 0021365 «000.: 17

 تشينرز 605167 6 5! 5: 6 تحسد رز 1 تن شرز».
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 ذقورثو كسع ققيلعو 6 بوسبر هد تذ_ذأ ذو نىيبنقرف خميرزهلا

 ©#هلوقب هللا ىنع مماياو لق برعلا ءرضح ةقرفو 8 رابول تدق

 باذعلا ناف لالا ةرشاك ةملاط تدك نم انهصعا ند

 ملف اوبرهيل ا 0 طا ىرقلاب لين امل

 اهنم مف اذا مخنم انماق ظدخد دنا 2 اا اي برهلا 0 لحي

 نمو ميديا نابسد نم فويسلا ةهنتذخا كف نوبرمب * وسكر

 01* ةيف مر امم ىلا اوعجرأو ! اوبرهت ال اوضكرت ال ري ةفاخ

 ع 2 0 مكنكاستمو 7 ةروف كما معلا كغ ى ئشبعلا

 ال05 اي اولاقق بونذلاب اوزقأ كب, عقاوأ هنأ اوفيع املفا نولسست

 اًديصح ا ا 0 وعد كلت تاز امك 2 انك انا

 كلذبو برعلا رابنا ليقف رابنالب ماقلاف ةبرع ايابس نم عمج
 س5

 ريصن كن عج املف طدنلا ند لعد طلاخو رابنالا اثنا هدم

 اًملف ربت كن ةنابح ابارخ ناددلا دالسب تبيبقيو ناندع تام

 ءايبنا «ءايبنالا هعم نانذع نب لدعم يرسخ رصن نسخ تام

 [همالعا ماقاذ ةذكم ىلا ىتح يلع هللا تاولص ليكئارسأ ىنب

 بوسير ىأ ىنح نعم جوخ مم هعم ءايبنالا ع / مسن

 0| لك 11 الل, 1 © ( 61711ءق 152 2.١ 4و ن1. 2 ل1 660

 انط1 1م فوسيدر 0300 (251 15 5 مر 6 بوشير ل 10110

 حاتم ع ةءعاصلنا» ]3ع0غ 11, ممك ءغ 8ءا1 1, ©“ نتن (ن1 ع1

 هع دس 042م1 ط21111685) توسير ( 8 اعدك توسيدر) 0126. 6) 1

 نادود 6 لايولا م 1 ندعح_تحر 0 ةرصتط] عاتع نصح 2116 ريضخ ب

 1 رشح. 40) 1201. 21, 75: 151 6) 1 ايد نضر ان طال

 م) 1 ة+يقعلاو لص ةشيغلا (ةذع. 2 2) ظممعععل. لعدنمك ذص 01
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 اوردقو هيلع !وقا حور ىذ ّلك اوضرعتسا برعلا : ىلع اولخد

 رخنا دف هللا نا ايخربو ايمرأ ىلا ىحوا عت هللا ناو هيلع

 ميعن دعبو !ٌديبع كليلا «دذعب اوداعف اوهتني ملف امكموق

 لثمب 2ةبرع لحما ىلا تمدقت ىقو سانلا نولسي :لع شيعلا

 © مقتانال هيلع رصن كخ :نطلس دقو ةجاجل الا اوبأف كلذ

 معلص كيج هدلو نم ىذلا ناندع نب لعب ايكيلعف هنم

 نم هب عقراو ةوبنلا هي ملتخلا نمرللا يكا ىلا
 ايقلف رصن تن اقبس ىتح صضرالا امهل ىوطنت اجرخف ةعضلا

 رشع اتنتا ذتثموي لعملو عم ىلا هايوطف اباقلت دق ناندع

 ؛ه نارح ىلا ايهتناذ هفلخ“ فدرو :قاربلا للغ ايحردا هلمكف 00

 نانحع ىقتلاف «نارك ميصاف ايمرال ضرالا تيوطو امهتعاس نم

 دالب ىف راسو اندلع رّصن نخب مزهف قرع تاذب رصن تخو

 رصن تنحي ىهتناف ناثئدع عبتاو ./مروضخ ىلا مذق ىنخ برْعْلا

 قدنخأ ريضح ىلا ةبرع راطقا نم برعلا رثكا عمتجا دقو اهيلأ

 ,ىاميف ناك نيمك لوأ كلذو انيمك رصن نخل برضو ناقبرفلا

 عتذخأف ءايبنالا تارأثل اي ءامسلا وج نم دانم :ىدان رق معز

 4 قينك تع اومدنف* ةيحيا نيب” نم ةضلخل ال
 رصن .تخ ىهنو رصن تيخ ىع ناندع ىهتو ليولاب اود

 لابق تنلفا نمو روضح دهشي مث نم قرتفاو «ناندع نع

 ه) 211 20016 اذه. 682) '1ه هنريغر 221 هيولع ىلا. © 5

 1ه5ء26. خيه 2 2)' 1" ءا "لص قاعم: 47.2 عع 2) 1 اه

 انذ. رك 801 نوصح ( ةزء آش 11 كانه نيصخ), 1 8

 روصح, 060206 رييضح. مى) 0من.
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 نيلاسم ٍهنم فئاوط هيلا تجرخ برعلا نم هيلي نميف ربخل

 ااورخ نأ لاقف يخرب مهيف رصن نخب راشتساف نينمأتسم

 الع اازناك اع مهنم عوجر مهيلا كضوهن لبق مدالب نم كيلا
 ىلع داوسلا رصن تنضب مهلزنأف لق مهيلا ىسحأف همهنم ٌلبقآف*

 لق رابنالا هومسف لعب عركسع عضوم اونتباف تازفلا ئطاشت

 املف رصن تخضب ةايح الزنم اهوذخنان ةريثل لها ىنع ىلخو

 ريغ اماو ءابارخ ميمل كلذ ىقبو رابنالا لعأ .ىلا اومضنا تام

 ا عم نا مكذ هناف نيضاملا رابخأب ملعلا لما نم ماشع

 ناكف 8 مهولتقف مهئايبنأب ليثارسا ونب تأدتنبا كلو امل نائدع

 مهيبذ ىلع 0 لف 2 )نبع ءايركزا :ىب ىبك. الش نم مخل 0

 000 دل اهلذ 4 لتقف ةهيبت : ىلع روصح لها :!ذهو* "لتتم
 ناندع نب كعم نيذلا نرقلا كلذ ءانف ىف هللا نذا هللا ءايبنا

 غرف املف ليثارسأ ىنب ىلع رصن تضخ هللا ثعبف مهئايبنأ نم

 للبت سا ب فستناو نتاكنلو يعجل كدكحسملا با 0 نم

 ضعب أ وأ مكانلا 536 اميف أ لباب ضرأ مهدرواف 0 15

 000 نيعاسي الفا برعلا العب لخاديب نا هرمأي“ نا: ءايبنالا

 | ل ىقبي ال ىتح افسن كلذ «فستني ناو ةميهب الو ”ايسنا

 (00 00 اليخ ةلبألاو هلي نيب. ام مضت ١تُي مظنف مقا
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 (اتاللا وع وب دول 0 كك هع" كتل 520111 27 عر

 ةاادتإ )اللا ءاا 1 طقع فلسني: 17) "لد اًمْيَق
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 باشتسللا ةلاطا ةهارك اهركذ انكرت كلذ ريغ لاوقا ايا دوزعو

 © 06 اهركذب ٍ

 برعلا رضن تدب وْرَع ءربخ ركذ

 و ضرأ برعلا لوزن علب ناك لق ىيح نب ماشع نع نثدك

 انلا ركذ لمُيَف لونم رابنالاو سيل عغذاخضتاو اهيف عتوبتو قارعلا

 نب #«اسحا نب ايخرب ىلأ ىسحوأ لح وع هللا نأ ملعا هللأو

 ليتلشو قرشلا لق ماشع لاق اذوهي دلو نم ليتلش نب لبابرز
 ورغي نأ دهماو رصف انجي كت نأ نيشفطلا تكتل

 ,دنجلاب مدالب ًاطيو باوبا الو متويبل قالغا ال نيذلا برعلا
 ةخهلألا عناضتاو ى مرفك « هملعأو ملاوما مجبتسيو عتلناقم لققيف

 ىتح نار نم ايخرب لبقأف لق ىلسو ىئايبنا عبيذكتو ىود

 0-5 نامز ىف كلذو هب هرما ام هيلع صقو هيلا هللا ىحوا امي

 ؛ة نم هدالب ىف ناك نى ع رصن تدخلي بتوف لاق نانحع ىسبأ

 نوراتميو تاءايبلاو «داراكتلاب جيلع نومدقي اوناكو برعلا راجت

 عطنم هب رفظ نم عمجن اهريغو بايتلاو رمتلاو بلل مدنع نم

 هب لكوو هيف علمض مث هنصحو فجنلا ىلع اريح مهل ىنيف

 وشتناو كلذل اوبقأتف وزغلاب سانلا ىف ىدان رث ةظفحو اسرخآ

 21 32 ا 2256ءءلو هدم. ”1كصم 2, 2) © 16 2) 51 ا

 و. م: 1" اينحخلو ه8 هرصنو )© ايخأ, ضم. ”ععم اًينخار ذه ا
 3135:0101 111, 306 ايبخأز 101غع ممررو 5دعتناط 2 طع115 دلع (1 (نطق»

 3,-39) 6[12هطكن 112 4/12 ك ]ةعشأ للا 00 جتيلعأو.
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 اماو هنم دحوتف سانلا نم نرخ دىق هراهنو هليل اهيلع ىكبي

 هنزح ىف كلذك وه امنيبف ىكبي تاولفلابو ةيدوالا نوطبب هوه

 اعف سالاج فو لجن هيلآ .لبقا ذا اهيلغ هئاكبو ةيروتلا ىلع
 انرهظا نيبب ناك هدهعو هللا باتك ىلع ىكبا لق كيكبي ام ريزع اي

 ورع اانيلغ' طلس نأ انيلع انبر :بضغو اناباظخ انب تغلبف و

 ”انرهظا نيب ىذلا هللا باتك قرحاو اندالب برخاو انلاجر 8 لتقف

 ىكبا ام ىلعف لق امك وأ هريغ انترخآو انايند ملصي ال ىذلا

 ' 0 ليلعا كلخ كوي نا : تحتقا' لقا لع ىلغ :كنبأ لحاف

 كبايت رّهطو رهطتو مصخ عجرآ معن لق ليبس نم كلذ ىلا لهو
 هبايت رهطو رهطتو ماصف ريزع عجرف ادغ ناكملا اذه ككعوم مث

 راكرلا كلذ ءاتاف هيف :نتئلجت هدعو' ىذلا ناكملا' ىلا نبع مث

 6 ءانالا كلذ نم هاقسف هيلا هللا هتعب اكلم اكو ءام هيف ةاناب

 8©ل عضوف ليثارسأ ىنب ىلا عجرف هركص ىف ةيروتلا 7 تلتف

 اهدوداحو اهضئارفو اهننسو اهمارحو اهلالك اهنوفرعي ةيروتلا

 عوهظأ نيب ةيرونلا م تسماقو طق ع هوبكاي مث ا هوبحأف 15

 هضبق رق هللا قحل اًيدوم ريزع مرهطا نيب ماقأو عرما اهب جلصو

 وه ريزعل اولاق ىتح تادحالا جيف تفوح رق كنف لع هللا

 ٍ©8ب عنصي ناك امك ايبن هيف كثعبف هيلع هللأ داعو هللا نبأ

 ةعابج لقو* ءاهيف امو ةيروتلا ةماقاب مايو هيلعيو محرما دّدسي

 ©) 4 عطقناو. 6) 1 لتق ىحر "1م لك. )4  4 مكيلع.

 ا) 00. ء) 211 ءالأ. ر/) 10عد» نتلايتذ. م) 41

 رمأ ماقو.
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 طّلسو هللا مهكلحما اولعف ام اولعف املف جرعيو 2مهعنجو مهمركي

 ايلعلا ءامسلا ىلا ى علطي ىذلا ةام ىنوربخأف لق جيغ عيلع

 دق ىلا اكلم اهذخضتأو اهيف نم لتقأف اهيلا علطا ىلعل

 امو كلذ ىلع ردقت ام* هل اولق اهيف نمو ضرالا 6 نم تنغرغ

 5ىع مكتلنقال وا نلعفتل لق فئالخل نم دحا كلذ ىلع ردقي

 هيريل هتردقب هللا ثعبف هيلا اوعرضتو هللا ىلا اوكبف مكرخآ

 ىف* تخاس رق هرضنم ىف تلخدف ٌةضوعب هيلع هتاوهو هفعض

 ىتح ىكسي الو رقي“ ناك اف هغامد ماب. نضع ىدح. ءاهغامت

 هنصاخل .لاق :توملا ,فرتع املف هغامك م ىلع هضسأر هل /اجولا

 «.ىلتق ىذلاةناةنه:ام كورطتاف ئتمأر لوقشفا تم ازذا هلق
 ىريل هغامد مب ةضاع ةضوعبلا !اودجوف هسأر اوقش تام اًملف

 هيحي ىف ىقب ناك نم هللا ىكنو «هناطلسو هتردق دابعلا هللا

 دجسملا ايليا لاو مأشلا ىلا مدرو هيلع محرتو ليثارسا ىنب نم

 اوناك ام نسحا ىلع اوناك ىتح اورثكو # اولبرو هيف ىاونبف سكقملا
 ج ىنيحلا -قيسلا ةكقوإ ايحأ "هللا نأ معا وللاوا نو د لا

 عم سيلو اهرلخد مأشلا اولخد امل هنا مث “هب اوقكلف اولنق
 ككلفوا ترك ا هقم: 2 تييبثقل نع ةيروتلا سناكاطللا © 07

 ماشلا ىلا عجرف لبابب اوناك نيذلا ايابسلا نم ناكو ريزع ناكو

 2) 2 عنو. 2) 112 نمر 510177 11 166نر علطي نم. ء) 1

 2001 كم _مو 0100 كت. 01100116 012. 42) 0صت. 811 ءغ 'ك# أ

 طهطءصغ ام. 6) طم. 281, هرسكا فه قر فكم ةخنلتخت ) اظلف

 ىحول الط اهنونو 1 احونز لآ 017“ ىجوي اا ىحوش. م) 51

 000. ها 'مم. )اخو: 5ع 21017., 10162556 ةمعآ)ا15, أوقبف 1١ ©. ارتب

 / 1 اولترو» 1, 12001 ت6 اوبرو“ 2) 8221 تبلتسأ.
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 ةضفلا نم نسحا وهف بهذلا ةضفلا قوف ناك مث ىسحاو كلذ

 نأك ام زعاو كولملا لكشا ناك وهف ككلم ديدلخل ناك رت لضفاو

 الا نما ديل: هللا لتس .:تنيأر ئئبلا: هوطصلا كبناكو لسباق

 ااددو .عبجا كلذ قديح ءاتسلاا نم. 2هللا :هقعبي اًيبن هتف

 ءالوه تيأرأ رصن تنخبل اولق لباب لما نأ مث «هيلا رمالاو

 0 نلعفف مانيطعت نأ كانلأس انك ىنيذلا ليئارسأ ىنب نم ناملغلا

 انعاسن انيار كقل انعم اوناك ذنم انءاسن انوكنا كقل هللاو انأف

 وأ انرهظأ نيب نم هجرخأف هيلا 7نهجوجو نفرصو * هب  نقلع
 ىف ناك نم لتقي نأ مكنم بحا نمف + هب مكنأش لاق جلتقا

 اولاقف هللا ىلا اوعرضت لتقلل جوبرق املف خوجرخأف لعفيأَك هدي م
 هتجرب هيلع هللا نكت عي مي ودك, ءالكبلااتماصا اتت رعاب

 اداب ىقبتسا نم الا .اولمقف / قلتق دعب* ةيبكي نأ مدعوف

 ايرارعو اينانخو لايناد 2# هنم ىقبتسا ىىمم ناكو* هنم رصن

 رصن تخيب كاله دارأ نيح ىلاعتو كرابت هللا نأ مث «لياشيمو

 ارح تيارا ليتارسأ :ىب نم ةيكيإ ىف ناك ّش لاقف .ثعبنا 5

 0 2 مر اسلتك نيد نمانلا#ةلوعو تدير ىذا تايولا

 ارا 101 نلا تعمم هللا تيكا اذاعه. ةولاقث تسلا انك

 تطّلسف اوصعو اودعتو اوملظف ءايبنالا ىرارذ نم اوناك هلها
 هلك قلخأ برو ضرالاو تاوهسلا بر عبر ناكو جبونذب عيلع . 1000 : 5 1 5 0 ١ دب

 «) "'س 200316 ديلع. 82) 821 زم5ءاتك معن نايهتكر عزرا نقبع.

 ) طرد نيهوجوب نفرسصعنأو. 5) 2126م0: هرضنا 2512 ريك)

 ال1. ى) 881 نم. /) 8,2ععع0. هدم. ل
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 ةئَري .ىنلا وهف 2ككخ“ ىعيعانيمرأا كلا رذح رق ويدق دول لإ

 هناطلس ىف ماقأ رصن تخب نا مث «نادلبلاو ضرالا تاولغب

 ىار ام هبجتا لق وه اهنيبف ايور ىأر مث ميقي نأ هللا ءاشاام

 اينانحو لاينأد اعنف ىلر < ناك ىذلا هاسنأف هباصا ايش ىار ذا

 :اينيار انور نع ىوربخأ لاقف ءايبنالا ىرارذ نم لياشيمو ايرازعو
 هل طولا بن اند# ىتتبطعا ,كفتاك :نيتقو »ويف اساناف ىو اللا

 اهليواتب ىنوربخ ل ناو اهركذا ام لق اهليوأتب كربخن اهب انربخأ

 أوعرضتو « اوثاغتساو هللا اوعدف هدنع نم اوجرخن مكفاتكا نعبنال

 هوعاجبن دنع هلاس ىذلا جيلعأف اهايأ جملعي نا هلأسو هيلا

 هراكف نم هقاسو هامدق ىاولق متقدص لق ًلاتمغ تيار هل اولاقف

 بهذ نم هردسصو ةضف نم هنطبو ساحن نم ءاذخو هانبكرو

 رظنت تدنا اهنيبف 2 اولا مئقدص لق ديدح نم هقنعو هسأرو

 ىهف هنقدف ءاهسلا نم ةرخص هيلع هللا لسراف كيجتا دق هيلا

 0 كنأ اهليوأت اولاق اهليوأت اف منقدص لاق اهكتسنا ىتلا

 15 ناك مكضعبو ضعب .نم اكلم نيبلا 2 ناك غضعب ناكف كولملا كلم

 ناكف .ضعب نم اكلم :كشا ناك :هضعبو ضنعب نم اكلم ىسحا

 وهو ساحنلا هقوف ناك رث هنيلاو هفعضا وهو راّكفلا كلملا لوا

 نم لضفأ 4و ةضفلا ساحنلا قوف ناك رق كشاو ا ليضفأ

 ©) 0ص. 801. 8) الص روحيز '؛لس. "270 تاولغلا (51© اقري.

 ه) 0م. 281 ه6 11ه... 4) ظل ىنبجما ناك. ه) 1 هوتاغنساو.

 7) 022.6 طظص ءالشا امكإ: 1 اكتع زوباس 2) فرص“ 12 ه1 1: لك كك

 186 زا 1166 212221 اظن ك 1! هدأ 2) 106ءوؤ زن

 /م) 0000. تحقلع وو.
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 0 ع 6 0 نم بوقعي 0 - طبس

 نايبصلاب بهذو لباب ع ىنح سدقللا ٠ ثيب ةينأب بهذو

 ىتلا ىلوالا ةعقولا هذه تناكو لباب ممدقا ىتح فلالا نيعبسلا

 وصن تخب ىلو املف «هملظو عمتادحاب ليئارسا ىنبب هللا لونا و

 00 101 ردتارقل ىبءالابس نب روك نعال بايام افجر قلم
 ىتح نين ةلسو «ةوكر ىف بنع نم ريصع هعم هل راج ىلع

 هلخد :بارخل . نم اهب ام ىارو اهيلع فقو املف ايليا ىشغ
 لع ةكما دللا دهام: اهتوم دعب هللا نفق ئيحي. ْنّنَأ لقق كه

 8 دراج .ثاماو هللا هنامآ .ثييح .هدنع هنيث ةّلسو: ةريصعو. ةراجورو

 | ١ ار مسعر ردو ا دخل ويد ماحب وتلا كيلا وعم

 ةّنام َتَقْبَل ليلا ناك موسي ل 35 كبل ّلاَق تبل كك

 ءريغتي ل لوقي* ْهَنَسَعَي مل َكبرَسَو كماعم ىلا ْمْهَنََك ماع
 قيل ىَنآ رظْنأو سانلل يآ كلعح َنلَو درك ىلإ م

 ادعي لصتي د هراج ىلا رظنف « امكل اهب ف ”اقرشْنت 0-10

 ىسك فيك رق بصعلاو قورعلاب هعم تام ناك كقو ر/ ضعب ىلا

 فوهني ماقف سورلا هيف ىرج رث ىرتسا ىتح مكاللا هنم كلذ

 رل هعضو .نيح هتيه ىلع وه اذاف هنيتو هنيصع ىلا رظن رف
 002 هللا نإ .ملحا .لق نياع“ام دللا: ةردتقا نم :قياغت امل .ريغتي

 ©) 1“ ةركز 1811 (32087.) ترك. 65) الدلا 75 كتامور ظلال هراجوز

 دل انآ 16 6) 0202 الاخ 2) 516غ ءمه00. (ةذصع ؟6ء.)

 تأ 10192 2) 156017. 2, 75. 261-  ر/) 211-ضعبب
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 ايمرأ اب ىدونف ىنثدعو ىنلا كداعيم نيا نيمارلا محرا «ايو

 انّلوسر اهب تيتفأ ىتلا كايتغب الا غباصا ىذلا عبصي مث هنا

 ٍلوسر هنأو تارم ثلت اهب ىتفا ىتلا هايتف اهنا ىبنلا نقيتساف

 هدونجو عن تب لخدو شوحولا طلاخ ىتح ايمرأ راطو هبر

 5 برخو عانفا ىتح ليئارسا ىنب لتقو ماشلا ىطوف سحقا تيب

 هست جنم لجر لك الج نأ هدونج ةرما ارث'سحقملا تيب

 ىتح بارتلا هيف اوفذقف سدحقملا تيب ىف هفذقي رث ابارت
 ىنب ايابس هعم ليتحاو لباب ضرأ ىلا اعجار فرصنا رث هولم
 هلك سدقملا تيب < ىف ناك نم اوعمج نأ عرماو ليثارسا

 ,ٍهنم راتخاف ليئارسأ ىنب نم ريبكو ريغص لك هدنع عمتجاف
 + خمسقي نأ داراو هدنج مئانغ تجرخ املف ىبص فلا © ةثام

 انمئانغ كل كلملا اهيا هعم اوناك نيذلا كولملا هل تسلق جيف

 ىف :نم هقرتخا ىينلا نايبصلا هلوه انتيبا هسفاو اك

 كثلوا نم ناكو ةمّلغ ةعبرأ هنم لجر لك باصأف لعفف ليثارسأ

 رق نم فالأ دع لياشبمو ايرازعو اينانحو لايناد ناملغلا

 بوقعي نب فسي طبس نم اغلا رشع سدحأو دواد تيب لها

 ةعبراو بوقعي نب رشا طبس نم فالآ ةينامثو نيماينب هيخاو

 ةعبراو بوقعي نب ىلاةفذو بوقعي ىب نولابزر طبس نم افلا رشع

 نم فالآ ةعيراو بوقعي ىنبأ ىوالو ليبور طبس نم فالآ

 ©) 211 اي. 6) "15 دكلحاو لك 20014 ع 2201 لسجر لك هدنز

 مار, ءا كمر. انك 2عع. ب 2) هي. عع !اهد». 200مص6 نأكلبر, نم

 14161 0110016 023.7 كل 5212 زن. ؟!“ر 1! 27. | ت17 د ا

 620. نيعيس عا 121073. 20 10 01100 5ع. 20016 نيعبس لبيقو

 ,"ىيدص كل: 6( 2 مدل
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 اب 2 لاقف ايمرأ اطدف ليئارسا ىب كلم ىلع كلذ ٌقشو اًديدش

 كلملا نا ث «فقاو ىبرب ىنا لاقف هللا كدعو :ام نيا هللا بن
 ئكدكضي سدقملا تيب راذج ىلع كعات وهو ايمرا ىلإ لبقأ

 ايمرأ هل لاقذ هيدي نيب كعقف هلعو ىذلا هبر رصنب رشبتسيو

 لاقف نيترم ىله#أ نأش ىف كتيتأ تنك ىذلا انآ لق ثنا نمو

 كلملا لاقف هيف © ىذلا نم ا!وقيفي نأ جل ناب ردا لا

 ريصأ تنك مويلا للبق غنم ىنبيصي ناك ءىش لك هللا ىبن اي

 جتأر مييلا جتيتا اًملف ىطخس كلذ ىف 2 هلام نا ملعأو هيلع

 017 قا ليغ ئبنلا هلا لق هبحي الوا'هللا هاضري ال لع ق

 هللا طخس نم ميظع لع ىلع جتيار هللا ئبن اب لق معيار م

 ىضغ تشي ل مويلا لبق هيلخ# اوضاك ام تم" لكما اوتامالرق

 ءدلو هلل يلا ثبصغ ىتلو عوجرو مهل بسحر عيلع
 قلاب كتعب وه ىئذلا هللاب كأسأ ىّناو غربخ كبخأل كتينآف

 تاومسلا كلم اي ايمرأ لاق هللا هكلهي نأ هيلع توعد ام الأ

 كطخس ىلع ا!وناك ناو عاقبأف باوصو (قحح ىلع اوناك نأ ضرالاو 5

 لسرأ ايمرا ىف نم ةملللا تجرخ اًملف جكلهأف هاضرت ال لعو

 ناكم بهتلاف سحقملا تيب ىف ءامسلا نم ةقعاص لجو ع هللا

 ايمرا كلذ ىنر اًملف اهباوبا نم باوبا ةعبسب فسُحو نابرقلا

 ءامسسلا كلم اي لقو هسأر ىلع بارتلا فينو هبايت فشو حاص

 ©6) 811 30036 هل. ت) © همر, كل عب مو م عل امو 231 ام

 مقدر 14 ىطخس هيف ناك كلذ نال. 6 021 0 #2) م

 ال6 66 15112, 1. 29) .ءعآأ 2+. 615 كلام: 210177. هن 14 1غ عه 1

26 1 01 



 يرد

 هرمأو هتفتساو ايمرا ىلا بهذأ هل لاقف هدنع نم اكلم ّلجو ّرع

 الجر هل لثمم هلق ايمرا ىلا كلملا ليقأف هيف هيتفتسي ىذلاب
 ىنب نم لجر ةانآ لاق تنأ ىم ايمرا هل لاقف* ليتارسأ ىب«نك

 اب كلملا هل لاقف هل نذأف ىرما ضعب ىف كيتفتسا < ليئارسا

 ةامب ٍغماحرا تيالصو ىجحر لها يف كيتفتسا كتيتا هللا ىبن

 الف ٌةمارك هلآ رو اًنسح الا هيلا 4تآ رث هب هللا ىنرمأ

 هللا ىبن اي هيف ىنتفأف ل اطاخسا الا مايا ىتمارك مديرت

 نأ هللا كيمأ ام لو هللا نيكو كمبي :اكيبن نسحأ هل لاقف

 لبق' مث امايا تكف كلما هنع فرصنان لاق ريضب وشبآو لصت

 0 هيدي نيب دعقف هءاج ناك ىذلا لجرلا كلذ ةروص ىف هيلأ

 كيتفتسا كتيتا ىذلا لجرلا انا لق تسنا نم ايمرأ هل لاقف

 عب عقالخا كل ثترهط اموا هللا ئبن هل لاقف ىلها نأش يف

 قحاب كثعب ىنلاو هللا ىبن اب لق بحت ىنذلا هنم رث مو

 دقو الا هجر لما ىلإ سانلا نم دحا اهينأي ةمارك ملعا ام

 اة كئكلعأ ىلا عجرأ ىبنلا لاقف كلذ نم لضفاو هيلا اهيا

 علصب نأ نيكاصلا هدابع علصي ىخلا هللا لأسآو جيلا ئسحأف

 ماقف ط7 مكبنجكو هتاسضوم ىللع مكعمج نأو مكنيب تاذ

 لوح هدونجو وصن تيك لون كفو امايا ثيلف هدنع نم كلما

 عزف ليثارسا ونب عانم عرفن نادك نم ىرثكأب سدقملا تيب

 ه) 201 لقو. 65) 02. 821. ) 1' م:2ععع0. هدم. ©4) 8ع

 ه000.. ععاعر هل سنو 1:12:22 لظكف) رث هر مرش ىبتلا]

 ننصح 1كعصص ان 12 امو. مك) 221 نم مكيجانيو» ى) 1 رقكأ 0
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 ناو انسفنال اهانمّدق ةيتك بونذبف انبر انبّدعي نأ لقو

 نينس ثلث ىحولا اذه دعب اوتبل هنا مث ««دهتردقبف اّنع افع

 برتقا نيح كلذو رشلا ىف ايداقو ةيصعم الأ اودادوي رف

 ىكسمأو ةرخآلا نوركذتي اونوكي ل 2نيح ىحولا ٌلقف قكالم

 ليئارسا ىب اب هكلم هل لاقف اهنأشو ايندلا جهّتهلا ء ىيح عنع5

 0 لدتو هللا ساب مكسع نا لبق هيلع عشنا امنع ًاوهتنا

 ةبوتلا بيرق مكبر ناف مكب جل ةجر ال اموق مكيلع هللا ثعبي

506 3 ّ 8 222 

 رصن تح بلق ىف ىقلا هللا نأو هيلع مث امم ةىش نع اوعزني

 0 ا اوما توزع نب :سايراذ» نم تيراكدس. ني ناذارروننا نيا "0
 نأ 4هبر ىف هجاح ىذلا معلص ميعاربا بحاتص ذورو رباع

 بيراحنس هذج ناك ام هيف لعفي مث سدقملا تبب ىلا ريسي

 دا لها ديري ةيار فيلا: ةتامتسا ىف برخت لعفي نا: تارا

 تح نأ ربخل ليثئارسأ ىنب كلم © ىنا ارئاس لصف املف سدقملا

 هءاجن ايمرا ىلا كلملا لسراف مكديري هدونجو وه لبقأ دق رن

 كلهي الأ كيلأ ىحوأ كبر نأ انل تاز ام نيا ايمرأ اب لاقف

 ايمرأ لاقف كلذ ىف ومالا كنم نوكي ىتح سدقلا تيب لعأ

 برتقا ايلف «قتاو هب اناو داعيملا فلضي ال ىبر نأ كلملل

 هللا ثعب مكاله ىلع عت هللا مزعو كلم عاطقنا اندو لبجالا

 ©«) 2107. هنجريف. )5  02. "مز مقاتل تكتيحر 001001 14

 ىح. . 4) معمم. هدص. لم. 2) 21

 ىلآ لصو, 14 غلب «رله 16 6ع,

 العلا )١2 لم يح 0
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 7 ميك خبكحو ىأمسلا ىذ 0 اهبذ يدي ميلك © اهبيذ

 هردص نم عزناو ةبيهلا ل ل ًارابج يلع نطل

 ملظملا ليللا داوس لتم 01 هل نايللاو ةجولاو ةفأرسلا

 نا جاجكلا لاتمأ بكارمو باحكسلا عطق لثم يكاشعا

 ا ريرك هناسرف 1 ناكد روسنلا ناريط هنابأر فرفخ

 ثفايب ليئارسا ىنب كلهم ىنا ايمرا ىلا لجو زع هللا ىحوا ث

 عمس املف «معلص يون نب ثفاي دلو نم خف لباب لأ ثنفايو *
 هسأر ىلع دامرلا فينو هبايث فقشو ىكبو ماص هبر ىحو ايمرأ

 ربت نو ةقروتلا هيك تنقل ميدو طتخا تلو مد ردم ا

 رش وه امل الا ءايبنالا رخآ تيقبأ اف هيف تحلو موي ىمايأ
 ليثارسا ىنب نم ءايبنالا رخآ ىنلعج ام اريح ى دارآ ول ىلع

 عرضت 0 هللا عب عمس املف كالهلاو ةوقشلا خبيصت ىلجأ نفذ

 تيما اه ك1 3 ايمرأ اب دادان ٍلوقي فيكو هءاكبو رضخل

 ال ام ليثارسأ ىتب ىف ىرأ نإ لبق ىنكلحا بر اب معن لق كل
 3 32 مل هد

 كلذ دنع حرفف كلذ ىف كليف نم رمالا نوكي ىنح ليكارسأ

 ىلا مث اًدبا ليثارسأ ىنب كالهب ىبر رمآ ال فقخناب هءايبناو

 حرضفو رشبتساف هيلا هللا ىحوأ امب هربخأف ليئارسا ىنب كلم

 <) 881 1موءه16 ماعلا. 82) ع ءمدل.ر 801 ءا © ناسلاوو 1

 نايبلاوو '12 تابتلاو. 7) 58131 6غ 1 200126 تاوسوو 247. كل

 ةدم. --2) 8221: ع[ 1 كتيفلا 2 1 كل
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 عنوعباتيو ىنيصعم ىف هنوعيلي عاف ىل الا ىغبنت ال ىتلا ةعاطلاب

 ىلع ٌةيوفو ةرغو ىلع عج طيح. ىف نوعدتبي ىتلا عكابلا ىلع

 000 ال0 داش هيطعو قاكم ولك دالج, نكست لو لح
 هلعجا اًدابع قلخا نأ ىغبني لهو ىتيصعم ىف عاطي نأ رشبل

 ىنىجاسملا ىف نودبعتيف ممواهقفو وارق امأو ©« فود نم اًبابرا 5

 اهيف نوهقفتيو ىيدلاب ايندلا بلطل ىربغل اهتراعب © نونيدتيو

 ءايبنالا نالوا اماو 2ع للعلا ريغل اهيف نوملعتيو * ملعلا ةريغل

 ىلع 0 4 نيضئاخل عم نوضوخ» نورتغم نوروهقم نوروثكف
 احا لان | نودتن اهب هتمركا ىلا 0 عتابآ ةرصن لثم

 نوركذي 9 ربعت الواو كفن الو قدص ريغب ىنم نم كلذب 3 0

 ريغ نيح ىرمأ ىف 0 .راك فيكو ىل مثوابآ ءرصن فيك

 ىتح اوقدصو اوربصف ر“ مءامدو سفنا اولذب فيكو نوريبخملا

 نوبيجتسي لعل ميقلا ءالوهب تيثأتف ىنيد رهظو ىرمأ زع
 هل تددمو ترثكأف نوعجري علعل ٍهنع تحفصو هل تلوُطَ

 يلع رطمأ كلذ لك 2قو ترذعاف < نوركفناب جلعل رعلا او

 الخ ودعلا ىلع رهظطأو ةيفاعلا 4 عسبلاو ضرالا 010. تقينأو ءاصتتلا

 6# نوسرمتي نأ اذه ىنم ئه ىنم ؟فعبو .انايغط الا :نودادوت

 ريكي نتف هل نصيب نزع فلحأ يس .روعداخب ىايأ مأ

 ١ 61-11 نونيزنبو» 6) 811 6 لص ربغب ز 220 811 نولعتيو.

 0032292660. 03 12 . 2) 01. لكمالا 74و 95. 46. - ©) 1 وسعت ر

 211 صم 5. 2: 01. 1. و. ح 10: "1" خيابأ 81/1 ' 9ايأ (516). ا ري) 1

 اللا لاا 2)' 1ع 12 َْن وممكن. 2) 201 ك م0" 22 كا طاق

 عتسبلاو ع( لعاد0ع قات رهظأو» م) 21 نو وه سبل
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 نع ردصت اهلك رومالا نا ملعت ملا لجو وع هللا لق ىقوعت مث

 تش فيك اهبلقا ىديب نسلالاو اهلك بولقلا ناو ىتيشم

 ضرالاو تاوهلا تسماق ىلتم ءىش ال ىذلا هللا انا ىّناو ىنعيطتف

 اهترمأو ىلهق كتيمهفف راخجلا تملك انأو ىتملكب نهيق اهو

 : قات ىّتح ىّدعت الف ءاكطبلاب اهيلع تددحو ىرما © تلعفف

 ىماط. ةلذم :اهتسبلا "ىدحا تغلب !ذا ىح لابخاك جاومأب

 ىلناو ىبم ؟ىش كيلأ لصي نلو كعم ىنأ ىرمال افارتعأو انوخ

 قصستو .قالأسر مغلبشل نعلخ نم ميطح فلخ ذل 31
 روسجا نم كلذ صقني ال جنم كعبتا نم رجا لثم كلذب

 اه اسيكرتن ١ م و لتثم كلذب قكاست اهنع هب رصقن' نأو اي

 لفه .كسوك ىلا بفقلطتلا انيس ةزازوا (نماتكل سس د 0 |
 ةمكبيتتسي نا ىلع كلذ هلمحن مكتابآ حالص مكب ركذ هللا نأ

 فيكو ىتعاط ةًّبغم مموابآ اودجو فيك علسو ءانبالا رشعم اي
 ىنعاطا علبق !اذحا نأ اوملع لهو ىتيصعم ةبغم © اودجو

 ىركذت امثت باودلا ناو ىتيصعمب دعسف ىناصع وأ ىتعاطب ىقشف

 ةكلهلا ورم ىف ءاوعتر موقلا ءالوه ناو اهباننت ةحلاصلا اهناطوأ

 ىود هنوديعتي اًلوَخ ىدابع دع جنايهرو مرابحأ امأ

 ىركذ موسنأو ىرسأ ممولهجا .ىتح قناتك ريغب هيف نومككو

 ىركم اونمأو ىتعن اوريطيف ختداقو مسوارسما امأو «ىنم مورغو

 ور ىدابع جهل © ناذأو ىتنس اوريغو ىدهع اوسنو قانك اوذبنو

 تا 00 تءاقعف. 6( 1 مكبب ناسي و 5 مكيقسسدو 25211 0

 ©) 201 اوفقور 1' اوعسم 4) تدماانك 821 نادوز كه, 1' عا © ن
011 2 



 *|نمب

 ابينا رضخل . مساو اًيبن رضخل هل هللا ثعبف 3 ضوما نب «ةيشاي

 ايقلح نسب ايمرأ لبيثارسأ ىنب ندع معزي 6-0 نس ابهو نك

 ام هيخ لاق هناف دبنم نبا بقوا امأو “نوراه طبس نم ناكو

 ليعامما اا لاق ىراضبلا ركسع نب لسع س نب 1 ىتثدح

 عم لاق لقعم نب كيصلا كيع ىتدح لاق ميرللا كيع نبأ 5

 كلش اند لاقأ كب نىسبأ انتل و لوفي 010 نسب بو

 كنا ىناميلا ع نب بهو نع عتب ل نع ناحكسأا نبأ نع

 ىنب ىلا ايبن هقعب نيح ايمرال لجو رع هللا لق  لوقي ناك
 0| لكبف نمو اكترتحا كقلخل نأ :لدبق نم انيمرأ: اي .لايتارسا

 نطب نم كجرخأ نا لبق نمو* كتسّدق كما ىطب ىف كروصا
 نأ لبق نمو كتيبن ىعسلا غلبت نأ لبق نمو + كترهط كما
 ّرع هللا ثعبف كتيبتجا ميظع رمالو كتربتخا ٌلشالا غلبت

 دتشربو تكسي ليثتارسأ ىنب نم كلما كلذ ىلإ اهمرأ لو

 ا لاق لجو رع هللا نيبو هنيب اميف هللا لبق نم رباب هيثآنيو
 مرا اولكاساو ىصاعملا اوبكرو ليثارسأ ىنب ىف ثادحالا تيظع 5

 بيراحنس مودع نم متاكان امو هب عنص هللا ناك ام اوسنو

 اب نم كموق تذثا .نأ ايمرا ىلا لجو رع.هللا ىحواف هدونجو

 غفرعو هيلع ىمعن موكذو هب ك.مآ ام هيلع صصقأف ليثارسا

 ل نأ زسجلم وسفن مث نأ فيعض ىنا ايمرا لاقف هتادحا

 0| ليلذ قرصنت ره نأ لوذخ قدكست : مث نا .ىطخقم ىغلبت »

 ©) 2131 5. م., "18و "1, هر. )مع عا 21077. خيشان. 2 5) 516 5

 000. ءأ 'ك7. 0 نيومأ“ 6) 051 0.
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 ةديرج انتعب ول كلملا لاقف هبرض 6 نم رهدلا © برضو « نيعؤن

 اوردق ام اوّشتنما الاو اوغاس اًعاسم اودجو ناف ماشلا ىلا ليخ

 لب لاق نالف اولاق نورت ىنمف لق تلعف ول كرض ام اولق هيلع

 بضتناو هلسرأف رصن تح اعدف ىنربخا امب ىقربخا ىذلا لجيلا

 ةرايحلا لالخ اوساجن اوقلطناف مهناسرف نم فالآ ةعبرا هعم

 ء ةزانج يف ىو ارلدعب 35 0 2 هللا ءاش ام 8

 نتخإ ءاج ىنح اولهمأف 5 مكيلع 0 أ مكناسرف ا

 ا!ًدحا انيار ام اولاقف سانلا ىف همسقف هعم امو ىبسلاب رصن
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 عابنألا نب م هعمو هفلاخ لاكشد نئب هءريشدرارك هل لاقي كنهلاو

 ىلا ريسملاب ماو ةيحانلا 3شريوشخا نمهب ىّنوف فلا ةئامتس

 هل عباتف هباحا رثكا لتقو هلتقف هبراحو كلذ لعفف ريشدرارك

 سوسلا مرلف داليلا نم فئاوط هل عمجو للعلا ىف ةدابزلا ىمهب
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 هل ةبيه كولملا كلم هنا هل نومقيو ميظعتلاب هنوبتاكيو ةمولعم

 «ملشىروا نم هيلا لج رىضصن.تخا نأ, لاقيو لق .«ارذحو |

 هنبا كلم ةهقوق نم فعضلاب سحا ايلف الاوماو نئازخ

 اييف بسارهل كلم ناكو هيلا هضوفو كلملا لوتعاو بساتشب

 5 ىلا !ذه ,رصن تخت نأ : معزو , «ةنس :ىيرشعو'خنسا ةقام كد

 كلو نم مجكلا نم لجر هناو هشرتخ همسا ليثارسأ ىنب اوغ

 هناو ةنس ةئايثلث « هتّدم تزواج اًليبط ارهد شاع هناو زرذوج

 ههجو بسارهل ناو بساتشج. لأ كلما !بسارهل ةمدخ قا نإ
 4 رث اهيلا راصف هيلا اهنع ىلجيل سحقملا تيبو مأشلا ىلا

 ٠ بسانشب هنبا ةمدخ ىف بسارهل دعب نم لزي مث هناو فرصنا

 ةنيدم اميقم' ناك مهب :نوأو هدعب نم, نسيب ةمدك

 هجوتلاب هشرتخب ما هناو ءانسلمل ىمست تناك ىتلا كو جلب
 كلت ىف ببسلا ناو .اهنع دوهيلا نحيل .سدقلا كتيب !

 هيلا ههجو نمهب نراك لسر ىلع سدقملا تيب بحاص بوثوا

 ؛ة ىلع هكلفن هشرتخب اعد ادهن ىلع ريخل درو اًملف هضعب هلتقو

 سدقملا تيبو مأشلا ىلا اهنم ذوفنلاو اهيلا ريصملاب هرماو لباب

 طسبو عايرارذ ىبسيو جتلتاقم لتقي ىتح دوهيلا ىلا دصقلاو

 تيب لها نم راتخاف دكاوقلاو فارشالا نم راتخب نميف هدب

 مون نب ثفإب ىب ىذام كلو نم ىرهم نب / شويراد < ةكلمملا

 «) "لد ميلر وأ : 11 ملس ىروأ» 211 ملس ىورأ١ 2) 111 محسفن و

 1م هدصمر تكرتان. 26 00166: 2) ©دمي 511 26 لضرب طلال اع زواج

 ©) 1ءالتسع 20 طسيو 1هكوبر 1: 27 هده. 12. 2) © كلما, الل

 622: تننفا //ز © كالا شيوذرأد اذا سودرأ د.
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 ىلا رظنف هينيع ايمرال هللا متفو اهورعف اوعجرف اهدكاسم

 مهل نمت ىتح كلذ همون ىف ثكمو ىنبثو رمعث فيك ةنيدملا
 دقو ةعاس نم رثكا مان هنأ ىظي ال وهو هللا هثعب مث ةنس ةثام

 ىلع هللا نا ملعأ لاق اهيلا رظن اًملف «اًبابي اًبارخ ةنيدملا دهيع

 هيلا درو سدقملا تيبب ليثارسا ونب ماتاو لق ءريدق ءىش ّلكو

 فئاوطلا كولم نامز ىف مورلا يلع تبلغ ىتح اهب اورتكو عرما

 بساتشب نامز ىفو ماشع لق «<ةعامج كلذ دعب هل نكي ملف

 اميف تسشدارز ناكو غيبذ هنأ سوجلا معرت ىذلا تدار أرز رهظ

 ضعبل اًمداخ نيطسلف لها نم باتللا لا ءاملع نم ميق معز
 هيلع بذكف هنا هدنع اًريثا هب اصاخ ئبنلا ايمرا ةذمالت م

 نيد اهب عرشف ناجبرذآ دالبب قحلف صربف هيلع هللا امدف

 خلبب وو ةاييع اهجوتم ءاهنم نرخ رق 2 ةيسجملا

 ٍلوخدلا ىلع سانلا ,رسقف هبجتا هنيد هل عرشو هيلع مدق اًملف

 ناكف هب اونادو ةميظع ةلئقم هتيعب نم كلذ ىف لتقو هيف
 نم هريغ هيا امأو «ةنس فمع كنتو همس كان كسباعتكما كنلقو

 ناك بسارهل ىك نأ ركذ هناف لثاوالا رومأب «ملعلاو رابخالا لها

 رهشنا ياب ةطيخل كولملل عمقلا ديدش هتكلم لها ىف اًدومحت

 ديبشت ىف مىفلا ريتك ةمهلا ليعب هباحعال كقفتلا ديدش

 برغم لاو مورلا كولم تيناكف دالبلا ةراعو راهنالا قشو ناينبلا

 | ةتورعم ةفيطو ةنلس لك ىف هيلا نولمكج مرميغو دنهلاو و

 4 620. ل ءا 81810 15) د ةؤبالخش نس ه) 00. 211 أ

.020 (2 1210 



 لخ

 ىلع هللا بضغو نيبرُخ ىق ةدلبب ميقن فيك اولاقف هب هللأ

 نأ رصم كلم ىلا رصن تحب بتكف اوميقي نأ اوبأف اهلها

 2 كثوزغ الو ىلا «هحرسف كيلا ىتم اوبره ىل اًديبع

 راوحالا غنلكو 526 م ام ,صم كلم هيلا بتكف ليث كدالب

 ةةراص مث رصم لحمأ ىبسو هلئقف رصن نتن هاوغف رارحالا ءانبا

 ىبسب فلطنأ مث ةيحانلا كلت ىصقا غلب ىتح برغملا ضرأ ىف

 ؛ء ءايبنالا نم هريغو لاينأد هيف ندرالاو نيطسلف لها نم ريتك

 © ضرأ هضعب لزنو ليثئارسا ونب تقرفت نامزلا كلذ ىفو لق

 ايمرأ ىلا هللا ىحوا رث لاق ءاهريغو ىرقلا ىداوو برثيب زاك

 ؛ه يرتغ اهلونأف اهيلا لاك سدقملا تيب رماع ىلا انغلب اميف

 ىنومأ هللا ناكس ةسفن ىف لاقف بارخ ىو اهمدق ىنح اهيلا

 ءهءذعف رعي ىتف اهرماع هنأ ىربخاو ةدلبلا هذه لزنا نأ هللا

 هراٌ هعمو مانق هسأر عضو مث اهتوم كعب هللا اهيبحكي ىتمو

 تح كلف ىتح ةنس نيغبس همون ىف ثكف ماعط اهيف ةلسو

 ؛5كلم ناكو مظعالا كلما بسارهل وهو هقوف ىذلا كلملاو رصن

 هغلبف هنبا بساتشب هدعب كلمو ةنس ىيرشعو ةثام بسارهل

 ضرا ىف ترتك دف. عابسلا..ناو::بارخ اهنا. ماشا دألب لف

 لباب ضرا ىف ىدانف ٌكحا سنالا نم اهب فبي ملف نيطسلف
 كّلمو عجريلف مأشلا ىلا عجري نا ءاش نم نا ليثئارسا ىنب ىف
 ه٠ ىنبيو سدقملا تيب رعي نا ةرمأو دواد لآ نم الجر ٍعيلع

 م2) 1 يجون. 2) ل راس. ©) "1م ءايبثالا ءانباو. ©4) 0.

 ظاآ1. ) 801 اهرعير '1' ذود رعبا



 له

 | دحيتش زدجملل يليتع :نح  مورلا نمرأ ىلا راوقالا' نجا اه قنص

 سدقملا تيب قأف هل ا!دثق هجوو اهلها هحلاصف قشمذ ىا ىتح

 كلم ىلع ليثئارسا ونب تيتو ةيربط غلب املف فرصناو ىئاهر

 بتكف لاتقلل اودعتساو انتلذخو لباب لأ تنهار اولقو هولتقف 5

 تح راسف هعم نيذلا نئاهرلا قانعأ برضي ناو هيفاوي ىنح

 ةلتاقلا لتقف ةونع ةنيدملا ثخاف سدقما تيب ىقأ ىتح رصن

 ليثارسأ ىنب نجس ىف دجو هنا انغلبو لق ةيرذلا ىبسو

 000 1] انغلي امين انيبن ةقعب عتادللا ناكو»[ىبتلا 0 ايمرأ 0

 هللا نأ ٍميلعيو رصن تح نم هب لح ام عرذحي ليئارسا

 اوبوتي مل نا جيرارذ ىبسيو متلتاقم لتقي ىم هيلع طلسم

 هربخاذ كبطخ ام رصن تح هل لاقف هلاعا ىيس ىع اوعزنيو

 لوسبحو هوبّدكف عب لح ىذلا عمرذحكل هموق ىلا هقعب هللا نأ

 هليبس ىّلخو عابر لوسر اوصع < ميق موقلا سب رصن تدخإ لاقف :

 اولاقف ليثارسأ ىنب ءافعض نم ىقب نم هيلا عيتجاف هيلا ىسحاو

 هللا عداأف انعنص امت هللا ىلا بوتن نحو انملظو اًنأسا دق اَنأ

 ناف ةاعت دع هنأ ةيلأ ىجوان هير انحف انتيك ليقي نأ

 © مأ اهب يخاف ةدلبلا ذهب كعم اوميقيلخ نيقداص اوناك

 ©) 5هآننو © مهاصق. 82) 83غ هع زصقق 2000., هععوغم "صر
 وانت اهديع مانت ايمروأ 0266, ها ك7. 88 5و. ايمرأو ان

 0861 516 1250116 601212 2. 1 )درا 12 4 ©) 8181 ءغ 1 امم.

 4) 1 رمأ, 8316 كرما.



"١ 

 الر

 ىتح اهورشنف اهطسو ىف راشنملا اوعضوف ءاعايا معارأف هببت .ىم

 نم هموقو ايعش ذظصقب ىتدح دقو ««اهطسو ىف هةوعطقو اهوعطق

 ليعامسا امد لق ىراضبلا لهس نب ديح هدايا هلتقو ليثارسا ىنب

 بهو نع لقعم نب دكيصلا دبع ىنثدح لق ميرللا دبع نبأ

 5 © هينم نبأ

 تدخاب ودغو بسانشب دنبأو بسلأرهل محل ركذ

 سدقهولا هت رخاشو ليكارسأ ىخب رصن

 ندب ئجريك نب بساربل سرفلا نس نسخ نك 00
 جاتلا قع اهلف هايا ورسخك رايتخاب نيشافيك نب شونميك

 ؛5 نم اريرس نكتاو .هريغ ىلع ربلا نوتوم نكح لذ دش نك

 صرأب هل تينبف رماو هيلع سرلجلل رماودل عاوناب الّثكم بهذ
 هكلم ىرقو نيواودلا نودو ءانسمل اهامسو خلب ةنيدم ناساخ

 دونسلملا ىازرال ياركلا ىنجاو ضرالا ريعو دونلل هسفنل هباختناب

 ؛ 4# «هشرتخ ليق اميف ةيسرافلب همسأ ناكو رصن تخ هجوو
 !5 ىخا نبأ وهو بسارهل كلم لق ديك ىب ماشه نع نثدخ

 ناكو * هنامز ىف كرتلا ةكوش تدتشاف ردلب ةنيدم ىنبف سوبق

 ناكو هنامز ىف رصن نيخب ناكو لق ر/ كرثلا ء لتاقي خلبب هلونم

 2) 5101 كم ع[ الق ءانإر 8ظلمزك. 1 25662 7) لطلط ل 010. : ركذ

 لظالآ 020.6 7 6) 51 ل0 : ل ه6 ظل ىخومكو 6 ,ىدحومك 5. 0

 5600 70 ىسكوأ 0 01. 251010 ءاععر . 6 هدعأر. 0. ووو 100

 هه طه 2. 2. 0. 8625671120617 رثم 2, ©4711. 2. 0 ) 5ءتدذ] كدسصح للاخ أ

 1, 231 11 هس 0 كسرد بحكاس“ )2  1 (ه6 02) لباقي

 15 م. علانقل 1 لونف» /) طئوععع00. 1م 2134 عولتسأ



 هم

 اهب اوتكف لباب ىلا لجو ليثارسأ ىنب ىسو لكيهلاو ةنيدملا

 نسب ©بساماج ىب* شريك سحقملا تايب ىلا مهذر نأ ىلآ

 نأ كلذو مهنيبو هنيب تسناك ىننلا ةبارقلا لجا نم 5 بسأ

 عيمج ناكف 0 0 ليقو# ليواجي يبا رتشأ يدم

 ديب كلم ا د ةديون لرفع سوح لير اك

 تح هلك كلذ ىلع هلمو بسارهل نب بساتشأل ماشلاو سدقلا

 ديح ىبأ انثتّدح اييف قاحكسا ىب ةييحو كنز « © رصن

 دق ىذلا ليثارسأ ىنب كلم ةقيدص نا هنع ةملس اس لاق

 /اوسفانتو ليئارسا ىنب رمأ جرم هللا مضيق امل هريخ انبكذ

 ال مهعم ايعش مهيبنو هيلع اضعب مهضعب لتق ىتح كىليلا

 اميف هللا لق كلذ اولعف اًملف هنم نولبقي الو هيلا ىنوعجبب

 هللا .فطنا مق اًملف كناسل ىلع 2وأ كموق ىف مق ايعشل انغلب

 دع نأ دعب 2 ريغلا مهفوخو مهركذو مهظعوف ىحولاب هناسل

 مهملا ايعش غرف املف لق ريغلل مهضرعتو مهيلع 6 دللا معن مهيلع

 هتيقلف مهنم برهف دلتقيل ىنغلب اميف هيلع اودع هتلاقم ىم

 ةبدهب فخاف ناطيشلا هكرداو اهيف لخدف هل نتقلفناف ةرجش

 2) 811 طقع ع6 2. "هو 1. 25 تساماحز 1" بسماحر 111153 60أ6

 2 كة ماخح 16 ءالمتست ١ 0١ 2) 1م م126عع0“ 050. 4 ©22:26 أ

 1م, 5ء0 '15 ليواح 27056 تفنب ط2عءاز 1213 12 226010 ©32.

 1 (ه6 07) ليواج نأ تنب طقطعا (811 ءغ له 1!1نتد 10ءانتط هل.

 ا ل0 لطب هز, 222عءعلب ةهدميا12: ركز قو 011600 65106 ءاقت 6

 مكر 6000. عا 2لوز#. هد. ١ هك ©1055. 20 31هدآتست 5.37١ سفن ءا [طاح

 قدمسنس 1 ون, ؛ :ى) "كنه غ1 نوعرب“ /) 8101 هللا ىحوأ ام لقف.

 2) 1 ربعلا, 220 ريعلل, '1' ريعلا ©( ريعلل. مز: ظلال هان لا بعت



 بعرس

 كتيبب طاحا امش .هننا 'معروا لضولا اذه ابيراكتس ابك

 ةدحاو ةليل ىف هباكا ىم لتقف اكلم هللا ثعب هدونجب سدقملا '

 نأ ىلا هكلم ناكو 22 «لجنر .فلا» نينامثو ةسمخو افلا هن

 عرما ليق اميف هكعب كلم مك «غنس ىليرشحو'اعسشت كسا |

 5و كلم مث «ذانس نيسيخو اسيد وت نأ هلل ايفودح نب انمنم

 « نس . شح ئعنتا: ءباكصا* ملتق "نأ ىلا 'اشنم  ىب نوما ذك

 عدجالا نوعرف 2هلتق نأ ىلا نوما ىب ايشوي هدعب كلم مث

 ايشوي نب زاحاومإب ةمك «ةنس نيثلثو ىئدحا رصم كلم كعقملا

 كّلمو © ررصص ىلا هصخا أو هرسأو هأوسخ حلق عدجالا نويعرف ناكو

 (0 ةوبأ دبلع ناك ام لك زاحاوسلب نب © ميقايوي عدجالا نوعرف

 ايف كلذ ىبجي ميقاوي ناكف هيلا هيّدوي ء اجرخ هيلع فّظوو
 ؛ خنس ةرشع  ىتنكا ر/ اويعز امي هلمكو* :ليتارسا ١ ىتب نه او

 رصن تس هازغف ميقايبي نب ؟نيحابوي هدعب ىم معرما كلم مت

 هناكم كّلمو هكلم ىم رهشا ةتلث لعب لباب ىلا هصخشاو هرسأف

 5 هلجو هقثوأف هب رفظف هارغف هفلاخن 2 ايقيدص هامسو همع 2 اينتم

 برخو هينيع لمسو ميدي نيب هدبأو جسبذ نأ كعب لباب ىلأ

 ه©) ]آ2هءعوأ 12 831. 2 62) انطاتك (0 1256216 كلم : 1لعدنح 6120

 ناجوعإب, 560 ط0 راحوعإب, 1' ل15 داجاومعإب ةءاد راجاوءايب.

 6) 50-225: هر 1211 تاكو. 2) 8101527 م: م-مفانوسي

 1020> ميبقذ ليقو ميقدويو 6 ميظ ذوب. 6( جارخ (51ه) ر لم اجارخ

 ركز 0م 621١١ ير 1, اللص ء[ 6 نيتجاوير 8251257 /) 1

 اسنيسو 1 1211 0 ([ئايدسر 15218: 215: 61111220122211

 انيشمرو 1 انينم ضال ميقا 2) مدع مك 5ع768 22 40 1

 1 ع6 0 اسيهق وى بصب 5ءهل ذص 1320100006 لطات 151401 زن, ؟11 0

 هرحصع5 ©0010. اقيدص,



 هع

 غلبف مثدالب اوغلبي ىتح ملمكجلو ممركيلو مءارو نم اورخنيل

 دللا لعف فيك مريخأف سانلا عمج اومدق املف لباب اومدق

 ادمن انك كف لباب كلم اب هتركسو هناهك هل لاقت هدونك

 بيراحتس رما ناكف 2 8بر نم* دحا اهعيطتسي ال ةمأ كو

 '”ادلا مك ؛ةبعو ةركذت هايأ هللا تافك زق عني اوفو ام

 ضعب معز كقو © تام مث نينس عبس كلذ كعب بيراك دس

 بيراك نس نأو اند قرع نم هجرع ناكو جرعأ ناك بيراك ذس 10

 « ليق هيلا راس ناك دق هناو هفعضو هتنامو) متكلم ىف عمط امنا

 رصن تن ناكو «رفيل هل لاقي لباب كولم ىم كلم بيراحنس

 هشيج نكلعأ اكير بلع لحسرأ هللا نأو هبناك كاع 0

 راح ناو هل نبا هلتق# ىلبابلا لف ناوب هبقاكو وه .تلقأو

 بيراحنس ناو هابا لثق ىذلا هنبا لتقف هبحاصل بضغ رصن 5

 ناجبرذأ كلم عم ىينينب هنكسم ناكو هيلا كلذ ىعب راس

 افلتخا ىناملسو بيراحنس ناو رسعالا ناملس يدي ناكو ذئموي

 بل ةمينغ امهعم ناك ام راصو «ء اهادنج ىقافت ىتح ايراحتف

 ةنحاص اب قوح أرغ دخلا لك عاضعب رك لاقو * “ لبشا سأ

 ©) 0م. 81/1. - 12 .. ىلا هيلا .., ى#.ديلأز 21037. انأ 6ع

 6) 02. 111. ب «ركأ مهبر. 6) 831 ءا لد ذل راسو لبق ءاتودح م

 نال: 26016 اله بل علل -2) 1 ىعمل ” هلل رفا رمش ا
 ورسفسيبسك 6 وفيك و 2ع. 16عام 1 ه6 ه) 00004. اغدنجرو 8
 14 اهاركسع. رك) 1آ0ءاطلصع انذوننع 20 038. 1“, 13 (رث) هدم. ب
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 كلم مب اتا رث عماوجل ىف مولعجن رّشن تحب مادحا هباثك نم
 سيشلا تعلط نيح نم !اذجاس رخ آر ايلف ليثارسا ىنب

 مكب انبر لعف ىرت فيك بيراحنسل لق مث رصعلا تناك ىتح
 بيراكتس لاقف نولفاغ ' متتناو نخأوأ هوقو 1 مكلتقي ملا

 5 مكر :ىنللا تجوال هرسصتو © مكبر ربخ ىلاتا ىق هلآ

 6 ىنقلي 2 مل ىدالب نما راح نارا

 نلآو مكتوزغ ام تلقع وا تعمس ولو ىلقع ةلق الا ةوقشلا

 ديل ليئارسا ىنب كلم لاقف ىتم نم ىلعو ىلع تبلغ ةوقشلا

 1 كقبي رف انير نأ كش امب مكانافك ىذلا ةرعلا بر هلل

 00 ثام ىلا كعم نمو كاقبأ امنا هنلتو هيلع كل ةمارل كعم

 ةرخالا 3 اباذعو ايتدلا ىق"ةوتقش ودادرتل كعم ل نا

 كاملا 3 رم اورذنتلو انبر لعف نم متيار امب مكءارو نم اوربختنلو

 نم هللا ىلع نوحأ كعم نم مدو كمدّلو مكاقبا ام كلذ الولو'

 هسرح ريما ربما :ليئارسا ىنب كلم .ىا رث' 2هتلتق ولا كارق ل

 ,ى سدقملا تيب لوح اموي نيعبس هب فاطو عماوتل باقر ف فذقف

 لام يتسا لكج زرت يو ميسي لك عاقزري ناكو
 ام لعفاف انب لعفت امم ريخ لئقلا ليثارسأ ىنب كلمل بيراكانس
 ع 0 2 :

 ايعش ىلا هللا ىحوأف لتقلا ىجاس ىلا كلملا جب كَ ترمأ

 هعم نمو بيراحنس لسي ليثارسا ىنب كلمل لق نأ ىبنلا
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 ناجرلا ناو كل ىتينالعو ىرسو ىسفن نم هب ملعا تيناف

 نأ هما ايعش ىلإ هللا ىحوأت اناص اًدبع ناكو هل باحبسا

 دقو هجرو هنم لبقو هل باحتسا دق هبر نا كلملا ةقيدص ربخ

 كودع نم كاجأو خنس ةرشع سمخ كلجا رخا دقو كءاكب ىار

 عجولا هنع بهذ كلذ هل لق املف هدونجو لباب كلم بيراكنس 5

 ىعإبآ هلاو ىهلا اي لقو اًدجاس رخو نزملو ٌرشلا هنع عطقناو

 ىطعت ىذلا تننأ تسمظعو تهركو تكبمتو تدجحس كل

 تناو ,نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا تنا ةداهشلاو بيغلا ملاع

 تعيرو ىقوعد تبجأ ىذلا تنأ نيرطصما الوعد ببكتاستو محرن 00

 كلملل لق نأ ايعش ىلا هللا ىحوا هسأر عفر (يشللت ؟< قصت

 ىلع هلعجيف نيبتلا ءام هينأيف هديبع نم اًدبع رمايف ةقيدص

 كلملا لقو ىفشف كلذ لعفف ٌىرب لق مبصيو ىقشيف هتحرف

 انودعب عناص وه امب املع انل لعجج نا كبر لس ئبنلا ايعشتن

 كتيحأو 2كودع كتيفك ىف ّنا.هل لق « ىنلا ايعشل هللا ٌلاقف !اذهدو

 نم ةسمخو بيراكنس الا مهلك ىتوم نيكبصيس مهنأو مهنم

 اب ةفيدملا باب ىلع خرصق 1 راص هءاج ءاوكبصا اًملف هباتتك

 بيراحنس نافذ يرخآف كودع كافك دق هللا نا ليئارسا ىنب كلم

 دجوي ملف بيراحنس سمتلا كلملا يرخ املف اوكل لق هعم نمو

 ةسيخو 4 ةراغم ىف بطلا هكردأت هبلط ىف كلملا ثعبف ىوملا ىف

 2 0107 166 2)) 1 21/1 68 تال نويت 21010: 106 مل
 0661+ 121952 1 )1 دكلصاو 1318-27 61: 2) 111 ءانإ كك“
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 لباب كلم © بيراسكانس مهملع كللا ثعب دعم ابعش كو تادحالا

 سدقم لا تبب لوح لين ىنتح ارئاس لبقأت ةيار فلا ةئتامثس دعم

 كلم اي هل لاقف ايعش ىبنلا هءاجن ةحرق هقاس ىف ضيرم كلملاو

 هدونجو وه كب لبن كق لباب كلم بيراحنس نا ليثارسا ىنب

 ه ربكف مهنم ءاوقرفو سانلا مهباه دقو ةيار فلا ةئايّتس 8 ىف

 اميف هللا نم ىحو كاتأ له هللا ىن اي لاقف كملا ىلع كلذ

 هدونجو بيراك د سبو اني هللا لعفد افنيك د انربختف توقخ

 م امنيبف كنأش ىف ىلا ”ثّدح ىحو ىتأي ل مع ىنلا هل لاقت

 ب كلم: تنأاناأ" ىنلا ايعش أ هللا ىحلا لت 007

 :ه شي نح' دكلم ىلع ,نفلخسيو ةيبصوأ صرب نأ :-:

 هل لاقت ةقيدنص ليثاوسا ىب قلم ايعش ىنلا ىاث هنيب لخا

 فلختستو ى كتيصو ىبصوت رك كرمأ نأ كا ىحوأ لق كبر نأ *

 كلذ لف ملف كيم اهنا كيب لأ نم كلملا لع 0 0

 وو لقو ىكبو اعدو صبسو ىلصف /:ةلبقلا ىلع لبقا ةقيدصل ايعش

 د5 ىداص ّىظو ربصو لكوتو صلخت بلقب هللا ىلإ عرضتيو ىكبي

 ميحر اب نار اي سكقتملا * سودقلا ةهلالا هلاو بابرالا بر مهللا

 ىلعب ىنركذأ موذ الو ةنس هذخات ال ىذلا فوورلا  م.حرتملا

 «) 1 نطذوتتع بيراجانس. 6) 801 دعمو 16536, '1 ةتايتسبر

 م7. 116 >6. )6  '1' اوعزفور 821 اوبعروز 21077. انا 16. 2) 1 تدخلا
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 إف

 بيراحنسو ليئارسأ ىنب كولم نم ايعش ةصق بحاص «ركذ

 نبأ ىنتلح لق لضفلا ا يل لق كيج نبا انتدح

 م0000 را لا لا اميه نك ل نا
 ىنب ىلأ اًنيصَقو 2 هدعب 0 3 0 جقادحأو لِيتاْسا

 23د د 0

 الع نلعتلو 5 صضرأل ىف ندسفتل باتكلأ ىف ليثارسا 5

 ليثارسأ ونب تناكف اريصح 00 منهج ه1 ريب

 افطعتم عانع ازواكتام كلذ ىف هللا ناكو بونذلاو ثادحالا عتيفو

 ناك ام مابينذ 2 ىف مب هللا لونأ 1 ناكو * مهيبلا انس مييملع

 ' الإد) ام لوا ناكف + ىسوم. ناسل لع مهنع ربخل ىف مهيلآ مكنت

 هللا ناكف ةقيدص ىكني ناك مهنم اكلم نأ عتاتولا كلت نم مهب

 اميف نوكيف هدشريو هدّدسي اًيبن ثعب مهيلع كلملا كلم اذا

 00 الا يلح لرني ل جرمأ قى هيلا تدك هللا نيبو" نيل

 ةيصعملا نع مهنوهنيو اهيف ىتلا ماكحالاو ةيروتلا عابتاب نورموي

 تعب كلمنا كلذ كلم ايلف «ةعاطلا نم اوكرت ام ىلا مهنوصليو

 ءايركزو ىسبمع تعبم لبق كلذو مايصمأ ب ايعش دعم هللا 5

 ىنب ىكلملا كلذ كلف «ديحنو ىسيعب رشب ىذلا ايعشو «ىيكو

 مهيف 7نيظعو هكلم ىضقنأ الف اًنمز سحقملا تيبو ليثاوسا

 2) 0 105216 ةقيدص. - 15 0611206 بحاص ةصق. 65) 8101 ©أ

 طة 723 ١ ٠ ىف ربخ نم. )1501. 17 75. 4-8.
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 حلا ىسوم ناسل ىلع هللا ربخا (©00. امك) ام عئقولا (50) كلذ.
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 0 ارطبهف 0-5 5-5 رياشعللا هكفا رم يل

 خسيخ ا نأ . اسأ نب ظطظافاشوهي هدعب كلم 1

 مأ مريع نبأ © ايلوغ ىمدتو ايلتع تكلم مت «ذخنس ىيرشعو

 ةالا هنم فيي ملف ليثارسا ىنب كولم دالوأ تلنق تناكو ايزخأ

 ناكو هباحصاو شاوي اهلتق رث اهنع رتس هنا اينخا نب 3 شاوي
 هباكت) هلتق نأ ىلا اينخا ىب شاوي كلم مث «نينس عبس اهكلم

 ايصومأ كلم مث «ةنس نيعبرأ هكلم ناكف هتّدج لنق ىنذلا وهو

 كلم مق* «ةخنس نيرشعو اعست < هباككا هلئق نأ ىلا شاوي نبأ

 يلع 4 نأ ىلا ايزوغ 0 لاقي 0 0 0 0

 ل ا ةرشع

 اينماهيحاص تا ىلا زاحا ىب ايقزح كلم مت

 رهأو هلهمأو ه«ذاوف هبر أ عرضتف اكره ءاضقنأ ابعش ديلعأ ىذلا

 15 ايعش بحاص لاق هناف قاكسا نب 31 امأو *«كلذ همالعاب ابعش

 © [خقيلص همسأ م خصقلا هذه ىكلا

 2) 874 ان لوغو 0 اهلرغ, 40 ايلوع 5. م.. " 2) 811 شاونر لص ك
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 يمس

 ىلا رظنا تنك ىّناو ارس هقيدص ىنكلهاو ٌةينالع رهظ اسا نا
 املف 'ىدوت ىف ةعقاو برذشو نولئاقي ال نيفقاو «دعم نمو اسا

 ىلو دق اجرز نا مهللا لق اربدم ىلو دق اًجرز نا اسا ىار
 ةيناث هموق انيلع رفنتسأا هنيبو ىنيب ء لت م 2 نأ كناو اريدم

 هتلتق ىتللو هنم لتق نم لتقت ل كنا اسا ىلا هللا ىحوأت:

 اما «اًعيمج يكل نيبو كنيب تيلخ ول ىناذ كّناكم فقن

 ناكملاب جرزل انأو : ىم :دلحا هرصني ىأو ىتضبق ىف جرز ء بلقتي

 كل نيبعو دق ىتاو اًليوحت الو هنع اًدودص عيطتسي ال ىذلا

 ذا كرجإ اذهف ةبادو عاتمو ةضف نم اهيف امو هركاسع كموقلو

 ىتح يرز راسف «كترصن ىلع اوجإ كنم سيولا لول ا يعل ٌ

 رث نفس اويهف فلا ةثام هعمو برهلا كلذب ديري رجلا قا

 فارطأ نم حايرلا هللا ثيعب وكلا ىف اوراس املك /ايبن ا ز[ىبكا

 هجاومأ ةببحات لك نم تبرطضاو ركبلا كلذ ىلأ راكلاو نيضرالا

 ناك نمو جرز قرغف ترسكت ىنتح اًضعب اهضعب نفسلا برضو
 لوح ىوقلا لحم كلذل عرف ىتح ومالا هب تبرطضاو هعم 5

 هيلا هللا ىحوف كلذ ملع هيلعي نم اسأ ثعبف ضرالا تيفجيرو

 ام اوذخضف مكارق لهاو كموقو تننأ طبهأ نا ملعا هللاو

 نتغوس دق ىتاذ نيركاشلا نم هيف 2اونوكو ةوقب هللا 4 مكمنغ

 ه) طءوععع0. هده. 881 غ0. )  لص نأور هت. كناو. © 6004
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 بلاغت نا دكيرتا ىردت نتسلو ليقت ام ملعت نسل كنا ىقش

 هبظعاو ءىش رعا وه كتلقب هرئاكت نأ ىيرت ما كفعضب اكبر
 !ورظني - نأ نم ه«لنع""قعضاو :لذأ هقابعي هيفاو ا ءرد كدلك ١

 ناك :دحا بغي ' لو ذه ىفقوم ىف 'ىم «وفو ةنلقم هللا
 5 كب لك اذ ام ملعت ىتح كدهجب قش اب لهيتجاف هعم هللا

 ملعا هللاو ءامس لك نم ةكتالم هللا ثعبف عباشنب عخومري نا

 خبات“ اهنأك ضرالا نيبو سمشلا ءوض نبب نوكرشملا لاح عباشن

 ,هذكتالملا اهب ثيم, مث هموقو اسأ نع ةكئالملا اهيتكنف نعلط

 اولتقف اهب ىمر ىتلا هتباشن نم لجر لك تيباصاف رز موق

 ردت هللا نودمكحإ كلذ لك ىف هموقو اسأو اهلك اك جنتامر

 مآ, اهلف ذ ملعأ هللاو جل خكتالما "نءارتو ججبسنلاب هيلا نوح

 انتا نا لاقو هدي :ى طقسو :ةبلق:ق ثعرلا خقو يرر ىفشتلا

 45 ل أوناك تيبح ليتارسا وغاب كلذكو اكو م صام نيك ميظعل

 صم نم ةوملاعلا اهنأو ماع ع بكم فيطب لو 2 عركس بلغي

 مكفويس اولس نأ هموق ىف ىدنهلا ىدان مث رجلا ىف اوراس هبو

 ىلع اولج رث جفويس اولسف عوقلف ةدحاو لج هيلع اولجآ رث
 هقيقرو هتاسنو حرز رهخ د فبي ملف ةكئاللا جتلتقف ةكتالملا

 هر 82131 (ع6 02) وه. ..8) ذه اناودغا... 2 8211, (ع6 ©2) ةفاما

 2) 0 دح. 11 65 6: ]ف 01 026عاد 7, هضتلا 2 2 ظاللا كاك ختم

 200133, 011001 1ك 0110011
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 ريغب مّلكتو رخت ريغب «رخو كلوانتيو كدباكي اجرز كدبع نأ

 هللاو اسأ ىلآ هللا ىحواف 6 هدعاشو كلذ رضاح كتنأو قندكص

 ىرمال ليوحت الو ىدعوملافلُخ الو قاملكل ليدبت ال هنا ملعا

 نمو عب جرخأ مث عيتجت نا كليخ رم رق كالصم نم سمخآف
 0 م 570

 طعر عهنم لجر لك عم #هئاسور نم الجر رشع انثا يمن هل ليق

 ذإ 2 نوعجري ال ناب جيلاعا :اوعدو :اوجرخ نا املغ ةلمْوَتق نم

 هموقو اجرز اهنم اورصباف ضرالا نم ةيبار ىلع جرزل اوفقوف ايندلا

 نم تصضهن امنا لو ٍهنم ءرخسيل هسأر ضفن جرزا عرضنا افلخ

 نييذلا رفنلاب كلذ نع ر“ اعدو ءالوه لثم ىلاومأ تقفنأو ىدالب 0

 مكموق نأ متعزو ىلهمتبذك لاقف هموقو اسأ هدنع اونعن اوناك

 بخ ةوربتل / ثدعب ناك ىيذلا ى ءانمالاو قب رماف 2دنوع ا

 لاقف 2 هّبرب مصتعم # عضتلا ريثك كلذ ىف اساو* اعيمج اولتقف

 ىف متلك ردق ام ىردا امو موقلا ءالوهب لعفأ ام ىردا ام سرز

 لسراف جتاقا 17 نأ ىرأو ةبراكملا نع عاقتسال 0 انتوتك 15

 معزذو هب اندعن 0 ىذلا كفيدص نبأ ربل لاعك اس) ىلإ جرز

 )0 اكيكيا نوعضتنا قاوطس نم مكب لحي اذ «ام ىئصلخر هنا

 اي لاقف اسا هباجاف 0ىلاتق نوسمتلت وأ ىكح مكيف ىضمأت ىدي

 «) ©0000. رخل )3  "لص هدت. 2 12ءءوؤ لص 821 ءاا 1 )2 

 (عأ © 0 اوعجري. ه) 1 رك سما رز © كا لس 637 . لإ كل
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 امز 560 كك. 14 قاوطس نم كصلاخو. 60) 8101 (©هأ (7) ىلابق.



 دعب

 نهيف نع ضرالاو تاونسلا « كبك ول نأ مشستأ نأ لد ىلا

 نم هاًفَرط ثعبا ىذلا اناذ اًجرخن كلذ عيمج نم كل تلعجمل |

 ىلا الو كيلا صلخب نلو كعم ىناف ىءادعا نولتقي ىتونابز

 و نوقفانملا اماو هوقّكصف نونموملا امأف هل ليق امب عربخأف دهجو

 ىلأو جرسعأ جوخو جرعأ لد اسأ نأ ضعبل عاضعب لاقو وبّذكف

 انرغي نلتو هلجر + مملصال اَّذا هباجا دق هللا نأ اًقداص ناك

 عربخي كلملا انيبف ءانكلهيف انيف برثل عقت ىتدح «انيتميو
 اهلبأ اولخدف جرز نم لسر مدل نأ ى5مهب هللا / عنص نع

 ّ .ٍ 8 6 : 9 .٠

 كموق هب تللضا ىذلا كقيدص عدأ نأ اهيف بتكو ه.هللاب

 / ىنقيطي ىل هنا ملعا ىنا اعم ىل رهظيلو هدونج ىنزرابيلف
 بتلا اسا أرق املف كلملا ىدنهلا رز انأ ىنال هريغ الو وه

 رشنو هالصم لخد مث ءاكبلاب هانيع تلج هيلع اهب مدق ىتلا

 د ءابشالا ىم ءىت ىل سيل مهللا لاق مث هللا 2 ماذق بتللا كلت

 رونلا اذه ًافطي :-نأ فيخ# ئنأ ريخ ككاقل .ىس ىلا كب

 فئاحصلا هذه ترضح دقو هذه ىماُيا ىف هترهظا ىذلا

 ريغ اًريسي كلذ ناك اهب دارملا نينك ولو اهيف ام تسملعو

 «) "له طقع عع م. "**عر 1. < كتدياكر 0 طلع كداك. 65) 811 افوظ#

 6001501, 3) 55: 2222 )  طض ١ جلص 4) 211 (ءأ

 62)انتيمدو0 6 510 6004: رز ظالا عنصر 6 عينص نع.

 ى) 11ه مهل, 881 هن. /) 821 © © ىتتققطي رثك زا

 ى ن ىدبيب نيب. 2) لرد . عمافا كم
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 "لوكا

 دواد كدبع ©كل عرضت ىذلا عرضتلابو هعيتا نمو نوعرف

 لع هترضنو ةوقلا 2فعضلا كعب نم هل 5 هنعفرف

 كيبن نابيلس اهب كلأس ىتلا ةلسمابو هتمزهو رابلل تولاج

 اناا لك لاح ةتكلمو ةعقرلا هل تبفوو م هنكنف

 !دلاخ كدحو ىقبتو ايندلا قمر ونا نيكو كفا

 ا را يلا ا كلاشأ  ؟للبخ ال 1ىيدجو تفتك ف

 مهلقاو كدابع فعضا نم نيكسم يرعا ىف قوعد ةباجاب

 قيطي ال كيد < بؤحو ميظع 8 انين لححت# نهو ل

 امب انفعض محراف كب الا 2انل ةوق الو لوح الو كريغ هفشك

 قنا ءاملع لعجو . «ءاشن ام ءاشت 2 محرنش ككتناق | 0

 ءمويلا بجأ مهللا نولوقي مو اًجراخ هللا نوعدي ليثارسا
 دان نيبو" هدبب لكان / الو كدحو كب مصتعا دق هناف كدبع

 «كعاطا نم الا قئالخل عيمجو هما هفارفو كايا هبح ركذأو

 نم هاتأ مث اًدجاس هالصم ىف وهو ميهنلا اسأ ىلع هللا ىقلأف

 ةبيبح ملسي ال بيبلمخل نااسأ اب لاقف ملعأ هللاو تآ هللأ ؛5

 بجوو ىتبحن مكيلع تيقلا دق ىلا لوقي لجو رع هلل نأو
 لكوت نم 2نوهي ال هناف كودع كيفكأ ىذلا انف ىرصن كل

 كيلسأو ءاخرلا ىف ىركذت تنك ىاىريقت نم فعضي الو ىلع

 هللا نأ اًقئاخ كملسا اناو اّنمآ ىوعدت تنكو كتادشلا كنع

 2) 811 كببلا. 65) 811 فعض. )  1 نزحوز عام0ع "1 عغ 0

 الذ فلشك )1١2  0. 18: م 0م. 15. ريل 811 (ه© ©2)

 للا 2) 0 20014 ميلا. /) 51 0 6غ ع
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 مدينعود سف نك صرنا

 انورقيف انجري نأ مهّلعل انيديا مهيلا نوعفادف موقلا ءالوه ىلا

 قاف اننا وقلق 1 "قللا ١ تاعم كتكلملا اسا مهل لاق اندالب ىف

 لعخلاف أولاق ةرجفلل :تانكو . هللا" تكَب ىلخضتن نأو ةرفكلا ىديإا

 ءوصنب ةائدعت تنك ىذلا كّبرو كقيدص ىلا بلطأو ةليح انل

 : الاو دابلا* [ةىااك فنك ناف هن: نامالا كاءانتككك

 لتقلا نم ىكلذب صلخن انلعل انوذع ىحيا' ف انيديا انغضو

 ةخناكتسالو لتيتلاو عرضننلاب حري كد ىعر نأ اسا مهل لاق

 0 ا ب رز ل

 0م دامولا 00 00 سبلو ها لحو * مسأر نم دجات

 دو هو 0 0 بلقي كم 0 عذب كين

 0 الو كرارسق كردي ال تتش ثتيح كقلخ نم

 ؛: ىذلا ديدللو مانت ال ىذلا :ناطقيلا تننأ كتنبظع

 ميعاربا اهب كلأس ىتلا ةلسملاب كلأس' مايالاو :ىلايللا تكيلبقا ال

 ءمدلابو راربالب اهب هتقللو رانلا هنع اهب تافطان كليلخ

 ةيلظلا نم ليئارسأ ىنب تيجأف ىسوم كيج هب كحد ىذلا

 تقرغو يومجلا ىلا * ركل 3 تريسو ا نم هب مهنقننعأو

 هلل سس

 2) © تيويا. )١2 810 انثكتعو ءا 061206 انئو حدو: هلال

 هرصت. )42  00. 12. 2 6) 022. (, 811 ... ىلحو. - 603ةقوع

 51 علخو. رك) 201 («6 ©2) فقيطي © 0056 كتومظع 20011

 رش.  ى) 0. 05 821 ركلاو ربلأ يف



 ميغ

 قاطي ال اسأ قيدص نأ كوادعأ ملعي ىتح مركاسع « مكيدي

 ىتح هل ءلهمتأ انف هعيطم بيخ الو هدنج مرهي الو ل

 كيموقلو كل ةركاسعو ذيع تيل عل هفوسأ 6 هنجاح نم غرغي

 ملف 4 شيشرن لحاس ىلع اولح ىنح هعم نمو جرز راسف الوخ

 ىتح اهجورم «| مو اهراهنا أونفد ىتح موي خلك الأ نكي ة

 0 اهلابج 0 كلت 0 تدعو عايلبا لف ديدي

 4 دعا 5 3 هموق نم ةعيلط عيبا ثعبف كلملا اسا

 0 نودع رش رماه هوربخأف انم) ل 0 0 لت سأر

 امو 0 خلويخو جلايفأ لتكتمو خلتم مهناذآ 00 هلو

 مهتاصحا نم تلق ةذعو ةرثك مهلتم سانلا ىف نأ اًننظ

 مهنيبو اننيب امي عطقناو انتليح 2مهلاتق نم* نّلقو انّنوقع 5

 ىلع بارتلا اورذو مهبايت اوقشف ةيرقلا لها كلذب عمسف انواجر

 عدوب مهضعب لعجو مهقاوسأو مهنقزأ ىف 2 ليوعلاب اوجكاعو مهسوور

 انعيجأب نوجراخ ىح اولاقف كلملا اوتأ ىتح اوراس رث اضعب

 ©) 12 ىف مهيديأ. 65) 811 ال هيلووز 14 انأ ء ل5 كا 0 ©.

 0 198 لكفمملا )2  16 ءودصل., 811 ء 6 سيسر 580 16و 1

 (ليي سب هي سد 6 06 | 5 رك 5211 عك صعبت 6 بفسصعدتو 1

 سوحولا مهيلع فصقت ىتح. ىي) 2:360ع0. هده. 12. ) 1

 (عغ 02) مهلامع ء 220 0 ]وبب_ثتر 11 مهلاهفأ 15

 هاتزعيددطدخات. )2  15 ءاوعلاب, 0 لوعلاب.
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 نمدقالو اريسأ ىضرا اسا نلخدبل  ىدونج نم اغلا هدنجا نب

 هيف لوقيو اسأ 5 صقتني يرز لعجت ىدونج ىف ايبس هموقب

 لاقف هبر اعدف هيلع هعيجو جرز عيفص اسا غلبف ىغبني ال ام

 نهيف نمو ضرالاو تاوهسلا ءتقلخ كتوقب ىذلا تدننا مهللا

 54 ةقيفرلا ةاثألا وذ تانا كعضبق :ق كلذ عينج رامص ىدح

 اننيب اميف « اناباطخب انركذت ال نا كلأسا ديدشلا بضغلاو

 كنيرب انو ان دك ىنالو كنيصعم ىلع ر/ انيوج 3 الو اندعنت ا كنتو

 ىلا رظنأو انودع ةوقو انفعض ىلا رظناف فئالضلل اهتلعج ىتلا

 فيضلا .نمإ:هيف* 2 ين ام ىلإ وظناو* ياتوذع ه:قكو اشلقأا

 0 يرز قرغف ةحارلاو حرفلا نم 2 انودع هيف ام ىلا رظناو مغلاو

 تيبجكاو هدونجو نوعرف اهب تقرغ ىتلا ةردقلاب ميلا ىف هدونجو

 < خناغب كبأذع هموقو جرز لع لحكت نأ كللاساو هموقو ,ىسوم

 لصووا:كمالك :تيعمس .نيقا ىلا ملعا ادللاو؟ماكللا قر اشأ فاح

 ىدنهلا جرز تقرغ نأ ناو «:نيشرع :قكع .ىناو,كراوخع نشا

 !ة تعنص فيك مهترضح ناك نم الو ليثئارسا ونب ملعي رل هموقو

 نم ةردق #كعبذا نلو** كل دموقو جرز ىف ريظأس* قدكؤا

 ىف عضاو مهتمينغ كل بهأو مهتنوم كيفكا 7 ىتح قردق

 62) 07..هتوقي .., 801 (607)' م كيش 00١3 0 نفد
 6) '1» صقنتي. هر 108 نتلعجر 82021 تعج (512© 3208:.) ىذلا

 نحا كتلوطت: 22) 315 ةعيترلا. ١2 ط1 انإابطخ ادا

 انإياطخ انوكذت, ممتع 231 (©6 02) كتير انركذلسن: 7) ©ةديز

 2811 اينوكادو ط0 اننءرج 6 امدودح. ير ©2021

 2) (©0 © كك 1 ض) 1202 2 0 627 ل 2) 1206 5
 هت.



 كل

 ةعاط جرزسل هيلع ترج ىمم ممالا نم ماوس نم عم ساو

 ىبتك هتغلب نم ىلآ نيضرالا كلم ىدنهلا رابخل رز نم َبَتَك

 نأ تدراو اهرمث عنياو اهداصح اند دق اًضرا ىل ناف دعب امأ

 اوصق موق مو «اهنم اودصح ام مهيّتغا لامعب لا اوثعبت
 مهيحيأ تح ىم !ورهقو ىضرا نم فارطأ ىلع اوبلغو ىّنع#

 مكب ثرصق ناف ىجم مهيلا ضهن نم مهتحنم دقو ىقيقر نم
 نم هيلا اوعيتجاف «ىنئارخ لطعتت ال هناف مكتوق ىدنعف ةوق
 اوعيتجا املف ةّدعلاو 2 لاجرلاو ناسرفلاو ليخاب هوللماو ةيحان ّلك

 ءاصحاي رسما رثث هنثازخ نم زاهإلو حالسلا نم مهنكما هدنع

 لما ىوس فلا ةثامو فلا فلا عددع غلبف مهتيبعتو 2ددع 0

 اًعيمج لغبا ةعبرا للك لاغبلا هل + نرقف بكرم ةئامب رماو هدالب

 ادكرم' لك, عمو ةيراج اهنم ابق لك قو ةبقو وييوس يلع

 ”0 الا كيفن تليق نم لايقل اخو« ىلا قمل شط
 4 ةئام هعم نوبكري نيذلا هتصاخ لعجو فلا ةئام هركاسع نم

 ىلع مهضرحو مهبطخو ءافرع ركسع للك ىف لعجو مهسوور نم 5

 6 بولق ىف هنأش مظعتو ززعت مهيف راسو مهيلا رظن املف لاتقلا

 نأ عيطتسي لله اسا قيحص نبأ جرز لاق رق هرضدح نم

 نارظني هقيدصو اسا نا ولف ىتبلغ فقيطي نم وأ ىنم هيصعي

 كحاو /لكب ىدنع نال ىلاتق ىلع اءرتجا ام ىحنج ىملاو ىلا

 ©) 811 1536 اهتمرهمو 0. ©. اهنم أورهقو 21 امر 8 كالا

 4 816 (6 ©7 ىرفف. 4#) 51ه 20014 فلا. 4) 811 مهبولق

 ©( 012. هريضحح نمر 0 020. ©[ 82أ تح ركز اظل (عأ 290 لكلا
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 ديرن ٌةيدحم انعم نا كلملا اهيا اي اولاقف هيلع ءانمالا ءالوه

 «هصخرف انتم ىرتشت وأ اندالب فئارظ نم كل اهيدهن نأ

 هب هدنا املف هيلا رظنا ىتح كلذب ىنتثا 2 #)* لق كيلع

 اذه ىنفي لب اولق هل + نوقبيو هلعال اذه ىقبي له هل لق

 هام ىتبلط اهنا ءهيف ىل ةجاح الاسا هل لق هلها نونفيو

 هدذع نم اوجد هنع نولوزب الو لوزن ال هلهال هتجيب ىقبت

 جرز ىلأ نيهجوتم سدقملا تيب نم اوراسف جتيدم يلع درو

 انمب /دوبناو عربخ باتك هل اووشن ىتا املذ ةكلم ىدنهلا

 جرز عمس املف اسا قيدصب هوربخاو هكلم رما نم هيلا ىهتنا

 ؛0 امهلو ايهنوديعي نيذللا ريقلاو سمشلابو هتّوعب مفلكاسا ممالك

 ايش ليئارسا ىنب ىف اوأر ام ربخ نم همتكي ال نأ نولصي
 ممل لق هقيدصو هكلم اسا ربخو ثربخ نم اوغرف املف دوقدصف

 دق مكناو سيساوج مكنا اوملع امل ليثارسأ ىنب نأ جرز

 اودارأ نوبذاك تو اسا فيدص ملت اوركذ مهتاروع ىلع متعلظا

 هو نمر تكابر قأب ناد فيا ل اي نيدص نأ مكبيعرت كلذب

 ىلع اريجا الوإ ابولق ىسفأب الو قدح نم لبكأي الو ىلا

 دع رث كلذ نم رثكاب هتيقل فلأب ىنيقل نا ىموق نم لانقلا

 نم ىاوزهجج نأ هتعاط ىف نم لك ىلإ بتكف كلذ كنع جرز

 كونلاو يوجامو وجاب كيتسا ىتح مهتكعب اذنج فالخض لك

 «»( "ل 6 ص خرم 0( 1 امس. 9 211 نوفقفيبب ل

 4) 2252620 © 0 2) ل 66 2 ري © ءع 1م وخال

 ى) 231 (ءعغ 02) أوزهج.
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 لا نتاركل غرفتساا هدنا هلثم-ءىلع ركقي هل ام" عاتللا" نومقو

 ليئارسا ونب ناك ىذلا ىلألو رصم نم اهب راس ىسوم ناك

 نامدباس عمج امو ىسوم ةفيلخ نون نب عشوي عمج امو اوذخا

 لح اردقيا ال ىلا ةينآلاو ريثللا ءانغلا نم كولملاو ءابكلل "نْئَأ

 متايارا هدونج امو هتمظع ءىش ئأبو هلاتق اف ءانمالا لق اهلثم

 هايا هلاتق اَّذا ناك ام هكلم قتفف هيلع ها 0

 8 نسهوأ هييلكل نانمزؤفلاو ١ لئيشل قاما مآ هقوتجا :ىكعو" هتلغاامو

 هتبيه لاجرلا بولق ىف تععقو 7 هنثازخو هعمج ةرثك « لجأ

 هتوق ةفيعض هتّدع ةليلق كلما اسا نأ اولقو موقلا عباجأف
 لبنا لايري“ 1 لع عب 2 ناعتساو "ةاذد' ول !اقيحض ذل نا ريغ

 لاق هقيطي فلخل نم ءىت سيلف هقيدص هعم ناك #ذاف اهلأزا

 هتهجاوم فيكو هدونج ددع مكو اسا قيحص نمو ءانمالا هل

 عباجأف هنكسمو هرارق نياو هبكارمو هكاسع ددع مكو هلاتقو

 آل هشرع ىلع وتسم ىلعلا تاوهسلا قوفف هنكسم امأ ميسقلا

 ركلا رما ول يع مل ملل ا نقع زكا «ةدونجلا 3َدَدَح ىصخ 15

 الو ىري ال اهرضتع ىف تراغل راهنالا وما ونلو بلا * ىلع مظل

 نوبتكي ءانمالا لعجف 2 ءرصانو* اسا قيحص وهو ارق فرعي

 0000 كرا دارنا يسفر اسأ رثما نم لب“ اوزبحأ عقم لكك

 ©) 811 ةيلعر 5ع0. تك. .1٠ 4. 6) 61 ناك: 6) 811 (ءكأ © 9)

 فرحسمأو 1 قروسخكلا 2) 0 نم مأ“ 6) ©ممإ 52101 0

 0) ©22. (: الآ هبينارخ قر 12012 211 616 6 2 عوف 06

 عقوي م) 881 ثاغتساو. .2) 15 نافع. 2) 9. 12. )1

 هظفاحو. 272) 82366ع0. هت.



 “)هه

 لبق كلملا اسأ ناكو مرابخا نم كلم هب ما ام اوجرخاسيو

 اهل وز ال ةأرمأ ىلع رّكقي ال نأ ليئارسأ ىنب ءاسن ىلا مكقت

 ىلا هدالب نم اهافن وأ ةاهلتق الا «يوز اهل ةأرما* ةيهب

 عنيد ىف نيدلا لها ىلع لخدي رث سيلبا ناف راكنا وئاوج

 هال اهل وز ال ىتلا ةأرملا تناكف ءاسنلا نم قي ىف ةديكم

 ءاليه لذي اًيلخ فرعت المثل بايثلا ةقر ف ةبقتنم الا يمك

 ىنب ءاسن لعج مرحب مثرد ةثام هنمقك ام غتعاضب ءانمالا

 نم دحا نهب ملعي ال ارس ليللاب ٌةَيْفَح نيرتشي ليئارسا
 اوبعوتساو متتجاح اهب اورتشاو متعاضب اوقفنا ىتح < نهنيد لا

 سوور أومتك لق اوناكو غفايم ددعو عنوصحو ختنيدم ربخ

 كليلت ٌةَيدع توقايلاو ناجرملاو ولوللا نم اهنساحنو عتعاصب
 كلملا ربخ نع ةيرقلا لهأ نم اوأر نم نولسي ءانمالا لعجو

 ىئرتشي ال ؛كلملا :ناشازما اونلتو/اثيش.. عيم مردشما رق ذآ 0

 تاءاضبلا ر/ثفئارطظ نم ءاندنع ناف* اًينع ناك نأ ايش

 ام ناك ناو هنئارخ ىف هلثم لخدي مام مءاسش ام* هيطعتت

 لق نمق ريغب ءاش ام 2هيطعنف اندهشي نا هعنج اف اًجانح

 نئاوخلو 2 ءانغلا نم هل نأ ةيرقلا لما نم 2مضخح نم هل

 2) ترص ظ11 ك © ت) 12 (اكيلتم هر طل عتنيدم 51(.

 2) 10 ء 0 مل اورششيز 560 هل طذ ىرتاشيب )6 هر

 '1م اةنعف.ا ر) 15 12 كك اسنتف زن: 110 1! 2 فشارط. 2) 5

 كاس عر © انك 1ععع71 ءاش امو 01100 1210 166234101. /) 21536-

 هع. :هدج, 138351112 12 1ع عا نت زنا 1 4 فعلا
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 مع

 مكمالك ناك ناو اًكولم اهيلع مكتلعجو ىدنع كلذ مكعفت

 لق ىنبذك نمل ىغبنت ىتلا ةبوقعلا مكب ٌلْزنُم ىقاف اًبذك
 رماف نوضار هب نو طسقلاب تمكحو لدعلاب ملكت ميقلا
 000001 نرد نب زاتخاو : ةيلع تيرجأف ىازرالب كلذ, لديبع

 نأ هشطب مرتحو عفوخو ههتيصوب عاصوذ سيساوج ختعبيل و

 ا جرز مل لآقو دوقدص م نأ فورعملا مدعوو بذك جه

 مكموق ىف مكيأر نسحو مكنيد ىلع مككشو مكتنامال مكلسرم
 اك انبناشإ نبع. ىلا اوهتكتو : ىدضرا 3 اًضرا ىلا اوعلاطتل

 اهجاجنو اههايم ددعو اهددعو اهدونجو اهكلمو اهلها ملع

 كاك ىتح اهتابيعصو اهتلوهسو اهجراخو اهلخادمو اهقرضو 10

 نم مكعم اوذخو هيباخخو كلذ رضاحو هيلعو كلذ ىهاش

 ار |كأ دببلا نوغرفي ام ةوسللاو .ناجرملاو 'توقانيلا نما نتاركل

 اوذخا ىتح هنئارخ نم غنكمأت هيلا اورظن !ذا مكنم نورتشبو

 قرطلا 2 موتا نيذلا موقلا علل فصوو محو ربل موهجت اهنم

 ركلا لحاس اولون ىتح راجتلاك اوراسف اهدصاقم ىلع جوُندو 5

 05 راس ف ايليا لحاس لبعح اوسرا :ىدح نم" اودبكر لق

 اوعدو عتعاضبو جعتعتما اوريظأو اهيف جهلاقثا « اوُلَحن اهبرلخد

 تدسكو جتءاضيل اوغرفي ملف هنم اورتشي نأ ىلا سانلا

 اليست ريثللا #ءىسشلا ليلقلا ءىشلاب نوطعي اولعجت جتراجتأ
 ءهنأش اوقحو عرابخا اوملعي ىتح ٍغتيرق نم موجرخي ف

 «) "12 ةيصوير 811 ديصوب. ث)ر © دا, 1ه اوقأ. ء) 1

 اوفلخن, 12 اوليحش.١ا 2 2) 0م. 12ه 6 ط2[ ريثللا. ) '1ه اوفو ر
 211 ضابن . .و (© طقع ةاءاتك 8101 ءا 2056 مرابخأ ةاعانلا 112 111.
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 لعف ىف اولاقو ةليح لك هنيبو نيب اميف تعطقناو ةعاطلاب
 هيت رو هما ىف انفلاخ اذا هنم نحن عقن نيأف همأب اذه

 ايلف ثكم داباو هللا هظفحن ةليح لك «هل اولاتحات هنيد ىلا

 اردت مارتن هدف قارهأ لف الو دي كلج 2ص أل نا ١
 5 ىلا نيهجرتم اوجرخن اهريغ !ذالب اونكسيو هدألب نم اوبرهي ناب

 هعبذا نمو اسا ىلع هلمحتسي نأ نوبلطي دنهلا كلم جرز
 نحن اولاق متنا نم هل لاقف هل اودجاس يرز ىلع اولخد املف

 ضرأ ©4كضرأ نم نسحن اولاق متنا + ىديبع ىاو لق كديبع

 تبدد فم كلم انيف رهظ ىتح «ككليب زتعن انك فانتا مأشلا

 ؛0 هيلع ناهو انعابأ ع اعتبار هقسو انني ريخغف 0 نسلا

 نحو انكلمب لوأ تنا نوكتق كلذ كيلعنل :كانينأت انطخس

 / اهتشيعم ةبيط اهلها فيعض اهلام ريثك * ضرأ ىو سوور

 ناك نيذلا مو اعلم نيتلث كّلمو زونللا غيفو ىاهراضنا ةريثك

 موو: ودع رسبتااخ ةدي اكوا تيوس ار
 3 ه1 كبضاتي انهيع فقخا نشيل ةذالب ءاندالبو#ةل اعصراو للا

 لاق .ةيلادبم عسفناو 2 جلاوماب لاتك ريغب كيلا هيديا نوعفاد

 الو هيلا - نودنوعتل ١ام ىلإ مكبيجاألا تك ! اه ركبت ارو سلا

 جيلا ثعبا ىتح مكنم ىل عوطا ٍضّلعل موق ةلتاقم ىلا بيجتاسا

 ىمأذق هب متملكت ام ىلع رمالا عقو اف ءانمأ. :ىموق نم

 7)2ءعورئرص © ك6 لص“ تر لطم 02 2ر اللفظ 512 ها

 20016 نم. هم) 801 كلم (510 ريعبر © ككليد رتعت. مث 0

 12. ىم) 2211 اهراصنا, © اهرامت» مر 2811 (ءغ ©2) ةدكعتتأ

 ىذلا. 2) 8321 20016 غيشاومو.
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 للكل وا ةنلطلا ,نكر هموق جاو. قرع نأ :نوعرف. لأ ىسوم

 (قحلو هموقل دسالا لتق نا دوأد ىتوا ام ظوقلا نم تيينوأ

 تيثوا كّلعل وأ هدحو رابخل تولاج لتقو هقدش قشف بكذلا

 ءامكللا سأر دواد نب ناميلس وا امم لضفا ةيكلملا كلبلا نم

 نم كناي ام هنا ىنب اب هدعب نيقابلل الَثَم هتمكح تراص ذا 5

 ماقشأ ”اناف 3 ىرخالا ىكت * ناو اهب سانلا ىطحا انأف ةنسح

 لاقف هركدص قاضو هبضغ كتشا كلملا اهعمس ايلف *+ كتوقشب

 © عم ةدحاو ةدثام ىلع ّلك] نا ىغبني ال هنا هما اي اهل

 © ىملحع ىبر ريغ دبعأ نأ ىغبني ال كلذك ىودعو ىيبح
 ىدبعت نأ م تيوغ ر/ هتكرت نأو تدشر هيف ىنتعطا نأ رمأ ىلا

 ىلع اذع كدي دحا سيل هناث هنود ةهلآ 1 5 هللا

 قراثأل ينك ام هل تلق هديع ىنال صان اناو ل

 دبيعا الو كلوقل * كلذ 2 كرتأ الو ىموقو ىثابآ نيد الو ىمانصا

 نا همأ اب 2ذئنيح كلملا اهل لاقف هيلا ىنوعلدت ىذلا برلا

 كلملا اهب رمأو ىمحر كنيبو 7 ىنيب اميف عطق لق اذه كلوق !5

 هتطرش بحاص ىلا 0 رق ” اهوبرغو اهيجرخأف كلذ كنع

 هنم كلذ عمس املف # هناكع تملا 2 نا اهلتقي نا هبابو

 هل اونعذاذ ةباهملا هبولق ىف تيعقو هلوح اوناك نيذلا طايسالا

 «) 10عام ء>ئ20155ع نأ امل دتتغ 21 عون 6) © متم 62

 كلذ (1. ريغ) نع, 17ه ... نطقت“ 0 © كتوعشل, 811 ماعسا
 كيوعسنت. 2) 815 ىيم .. لك. 2 12ه 200316 ىبمأ. رك ©
 ءا لد ةهيتكرتر 560 هصاعد 50115 0 ىنسعطا(5ذع 5. ط). ىم) لم

 ل 22م6ا10. ١ روز 1 كرئاوو 6 كينال الو. ء) 2: 0 ع6 طن

 /6) © كلذ كنعر 158 هده. 4) 12ه ىنيب قرف. 70) 821 اهودرعو

 5 2: 1 اهوبذعو. 7 1 اهناكمب.
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 نم كلملا اهل ماقف كلملا مآ تلبقا ذا ٍهتعاط 2ووذو © ٍغسوورو

 تبان اهل اًريقوتو اهقح ةفرعم هيف سلجت نأ اهرماو هسلج
 هيلا كوحذأ اما*-:لا بكت زثنالا دبا تلسلا ك0 0

 023أ ىنبيوو هب كرمأ ام لعفت ىنح ىدي ىف كتعاط عضتو

 5 كظحف ىنتوصع نأو كظح تذخاو تدشر هيف ىنتعطأ ع نإ رمأ

 كموق تأدب كنا ّىنب اب ىنغلب هنأ تملط اكسقنو 5

 ليوخلاو عتيلاب رفسللاو منيد ةفلاخ ىلا + هتوعد ميظعلاب

 هيف ترهظاو ةنس هيف نثدحاو موابآ هيلع ناك اع

 ةفرعمو كراقول اًميظعت تم ياميف كلذب تدرا ةعدب

 ؛ تلخد ىنب اي ريصقتلا فو كناطلسل اديدشتو هناك

 تبدتناو كبرح ىلا سانلا عيمج توعدو تذخا نييشلابو

 !ديبع كل رارحالا ىيعث نأ كلخب تدرا كححو جلانقل

 تفلاخو ءاملعلا ىأر كلذب تهفس !ديدش كل فيعضلاو

 اب كلذ ىلع كلج ام ىرعتو* ءاهفسلا ىأر تععبذاو ءابكمل

 5 نان“ ©ليلع ةلقو“ لتس هتادحوا' لشيط ةرمك الا لكك
 نم تشسلف“ 2 ةقحا تفرع رو >.. ىمالك نللخ فددر فا

 ساب دعا ةنةلدسودفلا ىغبني ب. نيش ورش

 وأ ام لعمل فز رح دل ما تاكا ةكيالعل كموق ىلع لدن

0“ 

 ه«) "لد ةئاسورو 1 عصواتع 1212 15: 560 2. 1)*و 1. 22 5

 0020 سوور هاعاتاتتت. 2 6) 0. 5 6 2811 هيلا كنفننلاف

 0) 21ةععع0. هته. ل 2 6 خوسعلو. ريزأ كض ا كلا ©
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 دنهلا كولم نم كلم ناكو سمعا ناكو اًضلاص 0 < ناك ايبأ

 وعديو هللا نود نم اهدبعي نامنص هل 2 ككباع كف ناو

 ديعي ناكو لبكارسأ ىنب ماع لكفا ىنح امهتدابع ىلا سانلا

 ثعب 8 كلم اًملف هدعب نم اسا هنبا كلم مث ىقوث ىتح مانصالا 5

 هتدابع ىلأ سانلا وعدي اقساف ارابج اكشن

 ناميالا شو هلهاو تام لق رْفُكلا نا الأ ىداني اًيدانم هيف

 ءاهلاعاو هللا ةعاط ترهظو اهتدابعو مانصالا نسكتناو هلهاو

 ىف رفكب مديلا دعب هسأر علطي ليئارسا ىنب نم رفاك سيلف
 [ ولا | غي ؛ رفد نافوطلا ١ ناذ .ةلئاق.# نأ الا ىرفادو "ىسيإلو

 ءاهسلا نم رانلاو ةراجكا رطمت رثو + ىرقلاب فسخ رثو اهلهاو 0

 انل ىغبني كلذ للجا نئف هتيصعم راهظاو هللا ةعاط كرنب الا

 اردت ادعط قاحننا الوءانهب لييار/ ةيصعم دلل ريقث الانا

 0 اهيقندو اهنيك نم ضرالا ريق ىتح اندهج اهانرهظأ

 ءاندالب نم ىفنلاو برخلاب كلذ ىف انقلاخ نم سهاجتو اهسند

 اوكشف كلملا اسأ مأ اوناف اوهركو اوكض هموق كلذ عجم املف 5

 عنيد ةقرافم ىلا مايا يدعادو متهلابو هب اهنبا لعف اهيلأ

 ىلا هفرصتو هملكت نأ هما مهل نتلمكاف هبر ةدابع ىف لوخدلاو

 سوق فارشا هدنعو نت كللا انيبخ هدلاو ماس صأ ةدابع

 ©) "لم تاكو 6) "115 :دكلعب نم 0 2) 12 ةذانعغ

 اف لاح همفاطو هللا. ٠١ 834:)2 ان: * (2) 81 هقزاقع ينس
 اهيفر نان001 14 وانهوانع 022. رك) 1م ةيصعملو © هللا برقن

 اا طعمدا ١ ١ 2) 18 ءواعدوو 0 ةيانحجوو 831 هتوعابو
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 ه«رهبساو ساماج ورسخك كلوو ءدل مسر ىذلا مسرلا ىلع

 ثيدحلا عجر | © ةنس نيس ورسخك كلم ناكو نيمرو ىمرو

 نعاوبخلا ل“
 ص دوأد وب ناويلس لعب لبتارسأ و رمهأ

 ةدنبا ليئارسا ىنب عيمج ىلع دوأد نب ناميلس دعب كلم رف

 رف ةنس رشح عبس ليق اميف كله "نالوا ناييلس نبأ مكب

 ايبا ناكف معبح, كعب ركُذ اييف ليثارسا ىنب كلام تقرتقا

 طابسالا رئاس نود" نيماينبو !ذوهي طبس' كالم' معبحر نبأ

 دبع طبان نب معبروي يلع اوكلم طابسالا رئاس نأ كلذو

 ؛هرآد ىف هتبرق ناميلس ةجوز :تناك ىذلا نابرقلا ببسل ناميلس

 نلملا ندع ةلازاب هللا هدعوتف 8 منصل ةدارج اهيف برق تناكو

 ثلث ركُذ اميف ىقوث نا ىلا معبحر كلم ناكف هدلو نع
 بأ ناك ىيذللا نيادبسلا رمأ ايبا ىب اسا كلم رث .«نينس

 ىقفوت نا ىلا نيماينب طبسو !ذوهي طبس اهو ارما كلي

 1و 8 خنس نيعبرأو ىدحا

 ىدنهلا < يرزو اهبا نب اسا ربخ ركذ

 دبع نب ليعامسا اسد لق ركسع ىب لهس ىب ديح ىنتتدح

 ىب بهو عمس هنأ لقعم ىب دكمصلا دبع ىنذدح لاق ميرللا

 نب اسا هل لاقي 7ليئارسا ىنب كولم نم* اكلم نا لوقي هبنم

 ©«) 801 رهساو# 6) 0 201 يهل , ل مئسصلل. هر 51 0

 [عرع انط1وانعز 1310 15 رز 7ع جزر (51ع 21101101645 (0) +.

 ©) الد هده
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 | لا نحل دقو "حب 2 لمزأ قلب 3 كععنر ني" عاق
 غرف ايلف «رهشونم ىب رذون نب م غوسسم نب ر هاحاردود

 كلملا ىف كفن هتكلبم ىف رقتساو هرتوب ةبلاطملا نم ورسخجك

 لكلا لاح ةقأ هتكلع لفاو ةهلفا 9 هدجولا ملعاو كسنتو

 اوتاغتساو متتشحو هل تيمظعو عاعزج كلذتل نتا رسمالا نمو

 ملف كلم ريبدتب ماقملا ىلع هودوأرو. اوعرضتو اوبلطو هيلا

 تسق !ثذاذ ععمجأب اولا ارتتتي ايلف ايش: كلذ قل كنع اودعك

 فسارهل ناكو هايا ة«دلقت الجر كلملل مَسف هيلع تنا ام ىلع

 سانلا ليقاث دّيصوو هتصاخ هنا عيلعأو ل هديب راشأف ارضاح

 ضعبف ورسحكك نعثو ةيصولا هلوبق لعب كسلذو فسارهل كاف

 كنك فيك هلو تام: نحيا قودي الف كسنلل بان هنأ لقي

 «دعب كليلأ فسارهل كّلقتو «كلذ ريغ لوقي ضعبو هننايم
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 ةدع نأ <« ركذو «اكمي اهاغ اًرفاظ ناجيبرذأ نم فرصنأ

 ورسخيك عم اوناك دالواو ربكالا ورسخك كج ةهسيك دالوا نم

 نادال لا 0

 5 نسب ع نسب 00 0 اهيحاونو نامرك ىلع اكل

 وه اذه. ىجوا :ىكو: شرف. ىلع اكلغااىراكو تبيك نب نشاسلا

 هل لاقي ناك تايسارفل احا نا لاقيو ؛كلملا فسارهل ىك وبا

 هاا ورسم ك لنق كعي كرننلا تادلخ .كأ راص 4 فسلأ نث ىك

 دالبلا كلف 2« فسازرخ هل لاقي نبا هل ناكو اهكلم ىلع ليتساف

 ؛0كرتلا كلم تايسارف ىخا نبا وهو ايناع ارابج ناكو هّيبا دعب

 نب ر/ ناغداوشج نى ٍدأ وم زرذوجو رهشونم براح ناك ىذلا

 نب / تروأ نب 2 دوسر ئىب 1 ردح سب / نيحرم نب ىف هيكاسب

 2) 5م. 30ه جانعاممعمح 112016: (51©) تسبارز روفعج وبا وبك ذو

 مصتعملا ةفالخ ىف ناك ىذلا لبوملا 2) 5م. قو طقع ع( صم“

 هببأ ىبك. ) 8101 ءا 15 ىحوأ ىكوز 112223 | ناجوايكز
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 ناك ام وسخيك منغو © ةعنش ةجامس اهنم نياعف هتفيج ىلع

 ايلف هتنخارط عيبج لبقاذ تايسارف ربخل غلبو 5 عركسع نم

 نأ لاقي ال ةديدش برح امهنيب 4تفبشن « ورسخكو ىقتلا

 لاجرب ثراينخ لاجر طلنخافن اهلبق ضرالا هجو ىلع ناك اهلثم5

 ىلع الا ذئموي نيعلا عقت ل ىتح جنيب رمالا ٌلتماو كرتلا
 ندع

 ر/رظنو ماطسبو درجو نيجرجو هدلوو «زرذوج نم رسالاو ءامدلا

 نغلبف ذثموي ركذ اميف ىلتقلا تيصحأف ابراه ههجو ىلع

 تايسارف بلط ىف هباحاو ورسخايك كجو فلا ةئام قتلع 0

 نأ ىحا ىلب ىلا نلب>نم برهي لوي ملف برهلل درج دكقو

 رفظ رث م«فساخ رئبب فرعي كانه ريدغ ىف رتتسذ َناجيبرذآ

 ةحارتسالل ماقأ رق ديدخاب هنم قئثوتسا ووسخيك ىلا اًملف هب

 سخوابس رسمأ 38 هرّدع ندع ا هاعد مث مايا ل هعضوم

 زرذوج نب ف ملل ماقف ءلنفقي رماف زةكاح و ردع هل نكي ملف 5

 رث هيلع مكثادتعاو هايا مكملظو شخوايس ةرتب 21اذه لقو هدي

 ©) 5هآ13ن5 811 خ 65) 1 الرساكديددح و 85م1. 36 1[ 2.

 2) "1 0 تتك 2 هم 36 ...2. عص» 2 6 ثتتتنكتو), الط

 تانشتنأاوو 28101 بشن. 3551. 35 تبشناف». <) 8211 66

 30ه © زردوحو. ير صخر نط”ن هود وتو نذل موارظنو.

 م) 801 (©6 (0©) بساح رشستر 7 011 تكماكل , دم تساجرببز

 566ءاأا15 51152 51. 30 11 فساخ ,ميب. #) ؟0ءدلعت»> 14

 داكن 26, )١2 0 6 11ه هذهر ممم» 214 لتقي.
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 نمو ةفيرشلا نادلبلا ©« ىلع كلما نم“ هنفهالجرا لجل هيلع

 اوذِجج نأ ٍعيلا بتكف ركسع دعب اركسع تايسأرفل اومزه كق

 ة«كرتلا دالب نم هل هامس عضومب ةفاوي ناو ميقلا ةبراح ىف

 6 ىم هاتاو تايسارفب نتيطاحا امل ةعبرالا ركاسعلا نأ اوعرف

 نقاض داتا ام: برخا أم: بارخو ارسأ نم مساو لتقا نما لَك

 نأ ملعأ ورسخك قاو املف داتعلاو ةذعلاب ورسخكك وح ههجوف

 10 ىف جيلا مدقتو < هيذبهبصأ 0 هيلع لايتحالل ههجو امنا هابا

 امهنيب لصتا نا ناو هب هل خقاط ل نأ نظو هباهو هدي

 نسب درج نذل ناك ورسخجك كمال نم د الجر نأو مايأ ةعبرأ

 ت كف متيبعت نسحأف رسمخجك كات ذكموي ىبع 424 ناي رج

 ء نأ ههحيش نقياو تذجو تراينخ لاجر 'تتامتساو منيب لتقلا

 ت) 28211 851 © 62:7 ترد“ 36 01 126 6) 2مع «غ 5ع(. هانا ام

 هدم. "12566: د ك5وج قة 1786عب3 )0000ج دكت بيتك ١١١ ترص

 ناهوج نب نارذوجر, © ١نابهدج نحب معمعرب] 1ةعع6. 15 أ
 ترمز. 36ه, 011212011212 115]1101 12011711115 126111176111 211141 1

 1ءعررعر1 رز 102[ةق5ع 10203 طئ1011342 ( ناد 0 رج 1150 عاح
0 

 221115 مد و مهتاسك 6ء5انر 0 7 2. أ, هلل 00 0110

 ءدقات '1'جاطدتكتمل 13[1عع ء>2 2110 21121015 027271012125155 73
50 502 25 511 (2 5520© 



 ع

 هوجولاب رسما رث ارورسم اجحهب هدنع نم يمخو كلذ زرذوج

 ىلوتو هوالب نسح نمي زرذوج عم اوناك نيذلا هتذبهبصا نم
 نيجرج ىلثم ناغسيوو ناجنشف دلو كارتالا ةنخارط ليتع

 نزيبو زرذوج نب ةريمدجو © ماخو* سوداشو ىبو ناذاليم نبا
 نسب هدنزو < نأدمات ىب هذورفو © ناغفيب نب هزاربو < 1 بأ 5

 اولخدف 2 ناغرافت نب # هترفو نامدرك نب ى ماطسبو / ناغيرباش

 ه) 831 مالو, © © 502. قه ماخأوز 1لعم ءدؤ ونث ةدعمع ذص

 قعر. 0 صلتت ماهر 06عءالشتل 2) 0 رسيبمرتحو ب 0 ساد

 08650 ءاجمرنملا 6 57212. 6: 0 يح 15 658 0110 52-5 6
 5 كلل 0 2155 222 2)) االاإ) هرامئتك 1ع 0113©

 ريم لسج 651 6) 2126660 هده 1 0 ادع تمرير ©

 501. 360 12017111 50 ناععس 0 2 7 وس 0 5

 ةاكويك ءادويتلاا 1 21 عاكوبك 5 0

 ءلمسم دح 80152. 0. 22010 1١011625 ص 1ء. 5. 7.) 1ع فك أ ب

 121612 5ع مد عتلاتع115©7241 7. 51112 2. ا"ا)و ةتق2. / ه) 21314 أ

 © 8. م., 18 نادماق, 522. 6 نادماقر 611115 101355ء 10عطم ةكغوانع

 لفورف (86/ه/72. 1157 17.0, ءأ هدعمع) ءدؤز 0ع مدخن دمصحتسع هئطتل

 طقطعم نات001 28ء2و72. رك) 1 نقر ما نب هدنرود 6 نب 5

 ناعبرتاس ر 10 ناعتربابس نب هدقرود 10 30 0 د «هلدرو 4 :

 ممقأته د 86/4/17. نأ رواستن عوركذز (ةدعمع) طمطتع2 ©5أو 0

 م1100 هتمد) (مءعطلا : 2 هك ع6 3":)0) 1511 2 ©( ماظطسدو 5

 ”لر ءغ 5م12. 30 11غ 1ع. 1105م7 512 0 هتسك ءزا15011ع 361

 عدد «ءاعدعصتس] 1111 2ع20عور 51121. 1ططتزات5 2012612 15 ه6 51

 ناهدرك و © نامهبرك 26-572 ناهمدرك 5هارماغانمل 0ع. 2) 1

 ع6 501. كيرفو 5. 0.و (0 ةتوعوو 128 ةيرفور 12 8616/7. (5367©)

 كرسي ©1 2017611 5 2) 0000. ناغرافز 200. 0: ناعراستو

 110 35 ناغرافن ةممع20351, 011021212 2114015ع 1عدع. 8012. ل

 هباوتر جانعام2ع 0105531510 5ءاطحطص. دناوت هممدصعم ؟ءتتاز طاتتع 16ع-

 (لممعو 20552ع 1ةكنعتع 710 عطخات ٠:1



 ةللد

 كارثالا نيب نم تفلكتو ©هتنيز هتبلس ىذلا تناو هب تلتمو

 تجيهو ةوادعلا نم ةركجشلا هذه كلعفب انل نتسيغف هترابا

 نتسنا ةدقوم اًرن ىيقيرغلا الك ىف تلعشاو ةبراخل هذه اننيب

 تبيهت امأ هتوق نيهوتو هتروص ليدبت كيتي ىلع ىرج ىذلا
 :دهجو ىلع عطاسلا رينلل هيلع تيقبا الا هلامج ىكرتلا اهيا

 نسل كترصن نع رحاسلا كوخا نياو مويلا كتوفو كتدجت نيا
 الأ كل اًحالص ناك ام كيّلوتو 2 كنفلكل لب هايأ كلتقل كلنقا

 هواضعا عطقت نأ رصمأ مث همرجو هيغبب هلنق نم لتقأسو هالونت

 مَلَعِب ري ورسضيك لوي لو ىب هب كلذ لعفف مَبْخُي مث ايح
 ,”ام وحن هل لق هنم دحاولا ىلا راص اذاف فبهبصا ذيهبصاو ملع

 همع ةرفازربب امد اهيف رقتسا املف هبراضم ىلا راص مث انيكذ

 ذابلج هلتقب رورسلا هل رهظاو هني نع هسلجا هيلع لخد املف

 ناوكمو نامرك ىلع هكلمو هتزياج لزجا مث ةزرابم ناغسيو نبا
 ذبهبصالا اهيا هل لق هيلع لخد املف رزرذوجب اعد مث اهيحاونو

 ؛:ميظعلا فلا اذه نم ناك ايهم هنا فيفشلا لهلتاو كيبثرلا

 دنيوي فا ووكللو انه ليحل ريع ىو للي رع

 دقو اندنع كل ريخذم كلذو انت كدالواو ىكسفن كلّذبو انقح

 انلعجو ةرازولا ىو راذموفجرؤب اهل لاقي ىتلا ةبترملاب كانوبح

 ركشف ءاهلها ةياعر نسحأف امهلابجو ناجرجو ناهبصا كل

 2) 21 ةنايشر و © هتلدرو 527. 6 هننبز. 6) 801 كبفللت و (ن

 كنفلآ , 12 كلتقلو 501. 30 ان 266. ) 158 ىعفر 51. 30 انأ

 عع. 2) 1 مارد مرفحب مو © راد مرفحر زد 0 راكم فحر مبرر

 501. 30 رادمرفجز مز 0ك. 21010ءاكعر 8256712067 9و ةلطلتم 2
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 ىصحي ال ام لاومالاو قرولاو عارسللا نمو لجر فلا نيتسو

 0  ناادعم' اوناك' نينذلا ةوجولا نم دحاو لك رماو ةرثك

 كلذ ىلا ورسخك رظنيل هملع دنع كارثالا نم هلينق وأ هريسأ

 تفقطصا ةيكلملا عضومو كسعلا وسخك ىفاو املف هتافاوم دنع

 ركسعلا لخد ايلف نيذبهبصالا رئاسو زرذوج هاقلتو لاجرلا هلو

 ملع دنع ناريف ةّتج هآر لينق لوا ناكف ملع ملعب رب لعج
 00 سلا ليش اهيا للكرش فقر. ءاهيلا يظن املف زرذوج

 كسفن بصن نعو ةبراخل هذه نع كىَهْنَأ لا ناكرالا َعينملا
 01 سقم كلا لذبأ ١ لا“ ةيلاطلا هكع_ى .تايسارق ىوك ان
 ناسللا ىودصلا تسلا رايتخالا نسكت ملف ىكلم كيلع

 ةلقو تايسارف ركم كيلعأ ملا رارسالل متاللا ناوخالل ظفاخل

 كتشوتحا ىتح كمون ىف تيضم لب كترما ام لعفت ملف هثافو

 ٌققو تايسارف كنع ىنغأ ام انتكلمم ءانباو انتلتاقم نم ثويللأ

 ليوو كمهفو 5 كيلخ ٌليوف ناغسيو لآ تينفاو ايندلا تقراف

 هرسخيك لؤي رثو «نوعجومل مويلا كب انا كقدصو كئاخسل و

 هيلع فقو املف زرذوج نب ىب ملع ىلأ راص ىتنح ناريف ىئثري
 هنع لأسف ئىب ىدي ىف اًريسأ ايح ناجانشف نب اورب دجو
 ك3 ءاثأ هلق كنع هب لكاما شخوايس لثاك اورب هنا ربخأف

 نيلمل لق رث هيل اًركش دوجسلاب هسأر أطأط رث ورسخك هنم

 شخوايس تلتق ىذلا تننا اورب اب كنم ىننكمأ ىذلا هلل ©

 تر الظا1 6غ (6© عبلا7 282) 111 كميلعلا, 501. 20136 1566و



 هلل

 نم: ٌةعامجو تايسارن :ىنحب اًمكعم_ ناكو ناوسض نب «ىسر ل

 - ساس 7 2

 . ىف ام غلبم دجوف لاومالاو عاركلا نم منغ امو ىرسألاو ىلتقلا

 افينو بلا قام سبخ .ليقلا نمو. اعلا نتلك رسل 000

 درتكاسرفو متماطو از 11م1 ءاتصلعمت اتدت] 1536122 515121636و 5

 12012611 111 86/4/1711. كبشرف أ 5361115 ف دروب رف 5011011113 1816111.

 2) اا نالخرعو , © كب ترون. 20 6 2ع ل دكجيبفو 01121

 رم عا» 12 8ع/م/ب#. 0ع510عطدطتتت“ 50  ناتتتتت 12 5ءتةصأاتتخ 2ع

 دالستخ ز5لعدمد 11: عتق 2064 كاله 0عوزوصعأءات» ع 10855 20-

 1111121111 1011135 عءأمقتت> 21110 101 ©0ععا6ع 021211631 501624 و

 معدوم هج 2056 516 ولعت 111ع طانتقصت كاهلو ءانزاتق5 531

 ريش روك يشرف 122010101 هدعرتف (© 9. 1112 2255 هك 22160 الث) منعنع 5
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 0 امرا 66 © نسنور 8. 2: 52227 6 2 111! 2 نيبستور.

 6) ة1عا5. م. 11 0 ىاردتر» 6 ىأاردبزو 06-581 ىاردن

 1[ عون 11ع20111123 56 0211201, ىاردنز» ندم كتنح 2012126 ليكن: «00-

 عمانعم عار ملكت انصاتك ع 0000عءاطج> "نتوصل ةطقأانلل 1222011115 ءقأر

 نتن 5ءءاتر لمح 86/77. (ء.. ع. ع. 11, مم كلعع) دع طمع م10

 115 هععالعتننتأ. )2  8ع. ناهردنا. 0 77 موسم.

 © 28231 تشسخاو) © كتنستنخاو, 2206م1 تسخحاإو © 582 5

 م:هرراع تيساوخأ 01001 86ه. 11, مح. (114هع.) طخاطعأ. رك 0

 همت ماعز 1 ١ نى رستنأو 06 نسبا ىصر سياو) ل 01

 2126©«ع00. هطق.و نبأود ذر 06 ردأو ريرسأو٠ 51352 ءاجق ءاطاتنت 06101

 هانعغم»ع 1100516 (11. ما“ 1 ىورك 517 رز ع ءاتزا5

 طمس ألك ]مالا 11623. فك ع 7ءاعاع ىركلل' هزه كانا 2607615160 ب ©012-

 عالاتلاو 1131© ىورسد 6621 م0115 م كلذ ل1. 17 ع6 15 2كم كرام
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 00 را نفسو وب 6 نادل قب نب !قرتبإل اهبف
 رسكاسعلا حبلع قلو تايسارف زرذوج كصق 3 اضيأ ناري

 دعب موقلا عبتأو هنم لخد ىذلا ذجولا نم ركسع لك ةتلكلا

 يت 2 ناك" ئكدتلا' دجولا ةدسصق لعجو هسفنب ورسخك كلذ

 ١ |١" ىف نضتا لقو زرذوج ركسع قاوف هنم هلخدم ريصو زرذوج

 كليلل عشرملاو تايسارف ىذبهبصأ © سير مناجم لتقو كل اردنا

 ّ ر/ نهتسواو نامخ لتم هتوخا نم ةريتك ةعامجو هذعب نم

 ل, هدلو نمو 7 دالخرفو م نا شوفو 2 مارهبو / ف مابسو 5 دابلجو

 ا

 ا 2( 5131 ىردرمل و ل نأ نسب نوجد كورولا 30 ىوسر 6 0

 10 0 نب نأ ارمدز 2 ء1 ءوأ آح 86/477. تهت 0/1 فيك

4 
 ١ 65) 1 رامخر هلص ك 6 0 210 110 ©1112 58م1. 30 0

 لاا 0 :
 3 ةهاردق1ز د 8ء/ه/ن. 111, 2262 (17.) ءا مدقداست ناموف 32ءا1ةكاتت

 م 821 (ع6 ©2) طقطعا هزرايبم» 2) 881 نكو هنم لخدو
 8022 35 هنم لخد ىذلاو ه:م1550 560. ه) 5هآ1انك 8181 هطت.ز

 ل 85م1. 30 ان 1ةععمأ٠. - 560. ىذيبهبصأ 0ع همدز. م26 6001ءاتطط

 35 ةكييعيبصاأ 5كموأز 5م. قه لع ىبديهبصأ. رك) 0000. 71-

 " 005ع: ل12 ا 521. 0 رهسوأو د 0 رهشوأوز رد ظضاط طمع دمادطعا> أ

 هبال ةءنوو. مجموع لعاعاو ةنصغب ظكأر كعلم, 1لعصج 2ططعلقصت ظدلعت تنث
 ا ص قءمأن. 111, 1185 (1.) ءا مدةككللطص ىهئتاسنت 201262 ©قأز

 رس عولعطط ءصتسح دزعمم 2ءط]عةالزع0 و 116. ىر2“ أ رىرال“ 06518021205

 للا )ل © طلع نايلخو . ه3 م. ك1, 1. 12 نابلخحو - 185 دايلجو:

 ال 111 ناتبحو كك ن1 راتلخ : بح 81 30 انلجحو 2

 |, يال رانلح. ل 5كموأ ناياج 56ءا11011111 11 1 (97.) ©

 0 ةءووير انط1 دذد طمع ءوامسستسع 13166 اشتقت دابلك 06711

 الإ /) "1 وهابسوو ( فقهايسوو 581. 60 وعاتسور 01135 16عام

 را"  مووردعد كمايس جععمزت 72003201 و1001 طع205 كئانئهت1 ءدقلان 12 20
 طعالم هءءزوانتك هرجانل 15:065ؤدصح 11, مب (0146.) 1ءعتام 23) 0

 نامراب» /) 801 راكسرعود © داحسرعور 1102 فاخكاسرفور 522. 30
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 لاخدا دارا دق هنا هملعان © ناهاممش اهل لاقي شخوايسل تناك

 اصر ارب وب :ارطيخا صحب ادجوأ/ ةكيزا ني اهرعلا نشر ١
 زرذوج ىلا اهيظعا لعجو ركاسعلا كلت 2 ىلع دوق دق هناو

 هيلا مض نم ىف لعجو ناسارخ ةيحان نم هلخدم ريصو *]

 :ةريثك نيذبهبصالا نم ةعامجو [ءزرذوج نب ىبو دمع هفازوب
 شفرد هنومسي «اوناك ىذلا ربكالا ملعلا ذئموي هيلا عفدو

 كرلملا ىم .دحلا جدعفج :نكي زث ملعلا كلذ أ اوغيوا اللا

 دالوا عم هنوريسي اوناك امناو كلذ لبق داوقلا ىم ىحا ىلا

 ىلي امن ٍنوخدلاب نالبم رماو ماظعلا رومالا ىف جوهجو اذا كولم أ

 هزرذوج ىلا مض نم نود / ةريثك ةعامج هيلا مضو نيصلا

 نذاليم ىلا مض نم لثم ىف رول ةيحان نم يوخدلاب صغأ رماو
 نم لجر فلا نيثلت مامنو اهمع ىنبو اهتوخا ناهموش ىلا مضو

 داليمو زرذوج قيرط نيب قيرط نم لوخدلاب اهمماو دن

 تناكو شخوايسب اهتصاخل ناهموش ىزغ امنا ورسخك نأ لاقيو

 ا: لخدو عاهجول ءالبم عيمج ىصف «همدب بلاطت نأ ترذن
 ناغسيو نب ناريغب أدبو ناسارخ ةيحان نم كلا دالب زرذوج

 لتق ىتلا برشمل 8و ةروكذم ةديدش برح ابهنيب تبكتلاف

 6) 5م. 35 ناهاموس. 5) 57. 30 كملت 2كلق. - 50. كلت

 هرم. (0ن. 2 2) ط2 عععلعمأ 2 ن13ع 5ععات»تلان> 112. 26 065102ةصغاتقتو

 زد «000. 0ءعواتصار 560[ ع 5م. 30 :عءعم]1ز طقعع «>0155ع ءلققت

 د1“ ةصمك 22. 2065. 1, 46و [ع5ات5 عوامل ©4) 0000. ناكر هانا 16عا 0

 5م. 30ه 5نطوانغن1. 62 8281 (ءه (2) دعفدي. رك ( ء6 5م 36 ظ

 ظريببك و 2111 0١
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 0 الراو. اهكوللم قود .نيبعلاب ”نكتلف هيئات وأ ف تنال ف

 ناف هوهل نعدي الو ناك ام كلملا « نمغي الف كرتلا ةخكلمم نم

 هدنع نم جرسخو كوسم ذوفنلا لع 53 دملعأو لود 525

 ءاسور هبلع لخحدي نأ ورسخجك ورمهأ دغلا نم ناك اهلف « ارورسم 5

 ام دملحا دياع هج املك يكلم ندم نيزووككلاو يدا

 د نم 0-5 دامني فّرعَت 0 2 0 مايو كلذ

 ةكلذ 3 دانجالا ءاسور © تفاوت عل 2 تحقو 5 خسلاسب

 ايفو عباصاو ر/ «تذبهبصاب ب ورسخجك مشيش صخش و عضوا 10

 ماكسلا

 مخيصو نسبا صغاو # ناذهب ىب صغاو 2 نيجرج ىسب ناليمو

 ©) 801 مورن ىكؤو. 6) 801 ءاعسسالاوو 5015. 0 افيتسالاو,
 هه 611 مخغب. 4 10101 (ع( 62) ريطسأ دكادتنو 5015. 0 يا 5

 ظدلكصمت هرج. /ماعسط. : ,ى,5ءاددلل 5ءاما2''. )  ( ء6 105 تفاوفر
 دم 26 11 12ع رك © قيهبصأور 507: 36 ةتيديهفصانت. م) 2

 010. م226عءع00.. 7/) 1811 (ءا (9) ناعراوس حر 0 ناعراوشح

 501. 30 ناسغرأوسحز 10 تعمم. (ةدعجع) ءأ انج 1104717161 04-2

 348 مهأ11 ممدمع» ء5أ داوشكز 5ع0 10 م2602ز501تمئ22 32 ةذ اوشك

 06217210013 2517 2) "10 6غ 571. 60 ندحرسج 211 رحرخ 6

 نيدحرح ز 120 نيك 5 همعرمرع ممواعات زن 5ع7ه/71. أ 21/1١١

 86 ءانات1. ١١72 12 ناذادهيو 111 نادهسمر 6 نأذسهدو 51:36

 نازارهت , 0112 2 لا ناداعو نوصل 01100 مهدت عد

 11 11047717161 7-61. 349 ء10عاتط 5
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 كلت ىف هنم لتقف مرما زرذوج هدلو ىلع برطضاو لابملا

 رشب نيقيرفلا نم لتقو الجر 3 نوعبس ةدحاو ةعقو ىف ةمحلملا

 مغلا نم عبو ورسخك ىلا هعم ناك نمو ةفاؤرب فرصناو ريتك

 شا ورسخك ةوطس نم عفوخ ناكف توملا هعم اوّنِمت ام ةبيصملاو
 :لقو ةديدش ةيثالب هرفازرب ىلع لبقا ورسخك ىلع اولخد ايلف
 فروم كروت كولملا. ةّيصو ةفلاخمو ىيصو مككرتل مكهجو 4 متينأ
 ىنح ورسخك نم هب اوبيصأ ام غلبو ةمادنلا ثروتو ءوسلا

 يضم املف «امون الو اماعط ْذتلي مثلو ههجو ىف ةباللا تيور

 هل عّجوتلا رهظا: هيلع لخد اًملق رردوج ىلا لسرا: مايا 'ةةاناوفل

 ؛هملعلاب ةيزهلل ببسلا ناك هنا هملعأو* «رفازرب زرذوج هيلا اكشف

 انثابآل 4كدمدخ كقح؛ نا ورسكك هل لاقف ««دلو هنالذخو

 ةبلاطم ىف كل ةلوذبم اننئارخو اندونج هذهو انل 7

 لعلاو تايسارف ىلا هجوتلاو دادعتسالاو ويهتلاب هرمأو ريكترت

 ضهن ورسخك ةلاقم زرذوج عمس املف «هدالب بيرختو هلنق 0

 يكديبعو كتيعر نحن رفظملا كلملا اهيا لقو هحي لبقف اردابم

 ه) 201 ه«جلاوو © كلأوو 521. 6 زودوخ نب : 5عل طقتتمل ط1

 5111 الان1غ ررعأ م12111:531 51012 ر/22 (©00ع115' ', ع« نان1طاتك 112 ماخعا23 2110

 انناطعسد 2عوءارعتب 12عأغم 5ءأ1132.ع1121غ2 ©عع10155ع 1510051 هع 5ععانت لان

 ءانتتح 1170:7717 347 ةتنعأما: ع5. 831“ ةطحك هيجان 20118 1, 468: ,م5

 ةعمأ 815 (1. ع, هعاتتع 0ع (5010622)ر 1ع5 ععدق 06 53 22215012 عأ 8

 1220ءادعدر ج11 20211ع 0ع 501226 ءأ 01, 1011216 11165. - (0 1.2

 ند ءغمب كميل لعل 12) © جفلع ةضكعتلا كفل 62

 هرم 811. © هىلو (510) كن هنالطخو.ا 2 811 (6 67 كتمدخلا
 كرد 36 112 ع 6 طال (عا 6 2) مءقبمر هر 36 61

 /) 0 كران»
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 ذورف اهيف .ناك ىتلا ةنيدملا ءاذكح راص امل هنا كلذو ليق

 د 39 2 2

 هيلعي اظيلغ اباتك همع هرئازرب ىلا بتك ورسجكب هربخ لصتا

 2 .٠ . . 9و

 املك اهيف ذو.ف كلهف بابسالا ضعبب برص هنبيبو هنيب

 نورف هتيراكمو نارذون نب سوط ربخ نم هيلع درو ام هيف

 ىف هيلا مدقتو اًلولغم !ًديقم ديلا سوط هيجوتب هرمأو هاخا و

 ىلا باتا للصو املف ءههجول هب نوقنلاو ركسعلا رسماب مايقلا
 سوط لغب رمأو قيلع هأرقف ةلئاقملاو دانجالا ءاسور عمج هرفازوب

 رمأ ىلوتو ورسخك ىلأ هلسر نم تاقق عم ههجوو هلبيقتو

 تايسأرف ىلأ ربخلا ىهتناو 2«دورساكب فورعملا رهنلا ربعو ركسعلا

 اوقتلاف هتيراحمل هتنخارطو هتوخا نم ةعامج هفازرب ىلا هّجوف 0

 ناغسيو نب ناريف قهيفو 7 ىشاو هل لاقي كرتلا دالب نم عضوم

 ناجنشف ىب فساقو تايسارف رهص «زرذوج ىب فسارط هتوخاو
 امل لضخ, ميلا كلذ ق هرفاروب نم رهظو اديدش .الانق اولتاقو

 سوور. ىلإ. ملعلاب زاحاا .ىتح. ىلتقلا ةرثكو ومالا ةدكش .نم ىار

 ©) © ع6 501. 35 نورساكب, 221عز هك. ظانس0ءطع5ءات 53و 1. 5

 (تور ك.ساكإ, تدعوه 11, 827, ءغ نتتت 51عمتقععأ 7. ]انك ص

 (1هوو. ظاتصلط. ءغ 5م16ءععار, 1. ذلك. 1, 627, ثصتلل0 6) 1ع

 6013/5 2( نىشارو 211 ورسأرو 11 شئارو ©0600. 5م. 30 سيبارو

 ميمعاتم ةيغعسم ممدصع» تدع ةءميصلمس 5ءطفطم. ىشي كنج

 5ةععات2 011522 01100 5251 هك 31 زرذوحر, 10 رذوسج أ 0

 رردوح, 501. 6 زردوح ةعولانع انأ الدلو (١ عا 501113530 زرذوج

 5ةهتتطعنع 5ه]عدغ, 01121 فسارط 0:21ى1مع 186253 5010عمجد 4

 لل 126511201311112 011255ع ءأ 12 10601:013 622211 155

 710عغاتتز 0ع ءم هع فساف متئاط11 2110206 عمة
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 ةكلملاب ماق ايلف دكلم كرتلا دالب نم «هيلا ررذوج ىب ىب

 ةبطخ هتيعر بطخ هسأر ىلع ياتلا دقعو سواقيك هلج دعب

 لبق شخوايس هيبا ماب بلطلا ىلع هنا اهيف جيلعا ةغيلب

 ناهبصاب 4 ناك ذبهبصالا زرذوج ىلأ بتك رث ىكرتلا تايسارف

 ةمزع ام هملعا هيلأ راص اًملف هيلا ريصملاب همأي ناسارخ ىحاونو

 ءهدنج صضرعب ماو هدلاو لتق نم ةراتب بلطلا نم هيلع

 ناردون “نك نيوط" لأ ١ هيلضو منم لحجر فلا نيثلت باخناو

 سوط ىلا مامضو زرذوج كلذ لعفف كرتنلا دالب ىلا هب هجوتيل

 ورسخجك :مع «سواقيك  ىنب٠ر/وفازوج هعلم ,صخشا نميق نال

 ؛0 ىلا ورسخوك .مةقتو :هنوحا نم نيتك ,ةعامجوا نرذوجل نبا

 ةيحانب رج الأو مدهتنخارطو ثايسارفل هدصق نوكي نأ سوط

 5 شخوايس نىب فذورف هل لاقي هل ْخَأ اهيف نراك كرنلا دالب نم

 نادم ضعب ىف اهجوزت شخوابس ناك # كيرفازرب اهل لاقي ةارمأ

 تدلوف ىلبح هو اهنع صخش مث تايسارف ىلا راص مايأ كرتلا

 ؛ةاميف فورف رمأ ىف سوط 2 طلغف بش نا ىلا هعضومب ماقاف فورف

 2) 12126660 011 ©: رردوح طوطععز طه رذوجر 25231 زاردوج.

 0) 811 (ءغ 02) كلملا هب ماقا. 2 © لسقنر 821 لتقو. 2 2) 5م. قو

 ناكو٠ تر © ك درس 56 ءدوبحلا رز طظالأ "سمس هرفأز ىسبز

 ةوأ 1لعرت نا1عان2 5 زروجيرف ةرد[دعا ادع : هك. 1100771671 ه1ل- 7 072/0/إ

 ملأ دمأ رعش نزو رد ان درك. ى) 8031 طقع ءغ 2. ".1,1. 0 دنيخارطوو

 تر. قه انك »عع. 2 /) ةذع لصر 502. 30 © 85 (ةصقق) درفاررس

 5 0 0 كنرعأ روح اذا كيقارد ه«تنأ. 52عان2011223 11003511122 أ

 11000176/ هل-275 7. 172 ءزانك 173161 ناردي رمد. رجع 216 72)

 66710 ظاغف 522.536 012



 ا

 0 ااكبلا نكح لانا ءافحارت- ملا اشور راوبلا نما ءاميتاتتك

 متسر فرصناف برثل عضوو متسر ىلا سواقيك عفد ىلع احلطصاف

 كلملا ةدوبع نم اقتع متسرل سواقيك بنكو لباب ىلا سواقيكب

 بهذ نم هيئاوق ةضف نم ريرس ىلع سلجج نأ هرماو ء هجوتوو
 ارهد هدعبو سواقيك كله ىتح متس كيب دالبلا كلت لزق علك

 ا معزو ة نيسيخو سام 50 ناكو لاق ؛ اليوط

 نب سوداش دادحلا هجو ىلع هسابل دوس نم لوا نأ سيفلا

 سواقبك لاكع 0 ميسي كلذ لعفذ كنأو سشخوابس ىلع زرذوج

 هدناو هب هر لغو هايأ تابيسأارف ا نيك هيك يملا 4 ىعن 0

 000 كلن لجل دنا ا دسلعاو داوسلا "سيل .ىقؤا سواقبك لع لكشف

 نم ىبللاا نبا بكف ام (ىقح كقو «داوسو ر/ مالظا مهي هموي

 لاقف هل رعش ىف ازداه! ل يللا نوبات, لمسلا "كحباص ع دبا

 اهبساكل تقو اًعبَس نينس انلسالس ىف سوباق . طاق

 © 831 (هغ 02) اهدنج. 82) 835 ناتسلبافوو 18 ع
 © ناتسلبارو. 2 821 (عا 02) هجيتم. 2) 821 ربخ. ه) 51

 لتقب (. © لتقي)ز 5م. 35ه انك >6. /) 11د ءا 14 ا مالظو

 501. 360 116 16. ى) 811 (عغ ©7) رسمأ /) 1211 ظافو , "12

 ظاقوو 0 5. ميز ه0. طاسوقشمأ 862011. (طءئعمضم 1, 277, 2 97 ©(

 0 عتتا 11, 206ر4 71) 116 16,

 م
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 ىتح ناسارخ نم صخش هنا دمحص نب ماشعه نع نتدخت

 الو هتكلم 6 نقو الا. ,ضرالا 4 نم ؟ىش ئقباام لو لسبب ل

 هلا ناو. انهقوف' اضو 2بيكاوذلاو ءابسلا عرضا ال ١ نإ

 ىلا اوهننا ىتح ءاوهلا ىف هعم نمو اهب عفترا ةوق هاطعا

 5كنلفاو اوكلهف اوطقسف ةوقلا كلت هبلس هللا نأ مث باحسلا

 ترثكو ضرالا تقّزمتو هكلم هيلع ىسفو ذتموي 506 هسْفنب

 6« بكنيو ةرم رفظيف هنوزغيو مموزغي راصف ىحاونلا ىف كولملا

 راعذالا وذ ذتموي اهب كلملاو نميلا تالب ارغف لق <ىرخأ

 رسخ نميلا دالب درو املف شئارلا ىب رانملا ىذ ةعربا ىبا

 00 .ركي ملف ملافلا هباصأ دق ناكو ةعربا نب راءذالا وذ هيلع

 هعويج ىف هدالب ىطوو سواقيك هّلظا املف لاق هسفنب كلذ لبق

 هرساف سواقيكب رفظف ناطحق كلوو ريك عوبج ىف ةسفنب جا

 جرو لاق اقبط هيلع فبطاو رثب ىف هسبحو هركسع حابتساو

 هعاطا نميف .ايوق اًرايِج / ناك مثسر هل لاقي لج ناتسج# نا
 ؛و جرختاساو نميلا ميدالب لغو هنأ سرفلا تعرف لق سانلا نم

 نييلا لحمأ معزو لق سواقبك وهو هسبح نم 4 سوبف
 هددعو هدونج ىف 2هيلأ يرخ متنسر لابقأ راعذالا اذ غلب امل هنا

 ىلع اقفشأ امهناو هركسع ىلع امهنم دي لك ع

 ©) 511 قب 7) 12©6 ل ه) 1١ 4) "1م 125226 امو

 ادهني. 21 20 69) ككتكششلاا 7 ناكروما 6

 دالبيب. /) 12 ءأ (( سواقيك ءأ 2056 هسبح# 012. سواقيك ووو

 398 سواق 12 روان هكلط0 2507251 م. “1 1 242 2) 022 ل
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 ناو !ًذيدش اًبرح تايسارف ابراخو ةاّرساو الثق كرتلا ءانختاف

 لتق اسوط نأو تايسارف ىنبا  ةرهشو رهش هديب لتق متسر
 ةرخسم تناك نيطايشلا“ نأ ركذو «تايسارف اخا رديك هديب

 نيطايشلا نأ نيمّدقتملا رابخأب ملعلا لها ضعب معزف «سواقيلا

 نبا نامّيلس رما نع .هنوعيطي اوناك اما هل اورخس اوناك نينلاو

 ةنيدم هل اونبف نيطايشلا رما سواقيك ناو هتعاطب مايا دواد
 ةثامامت اويعز اميف اهلوط ناكو رودقيف لاقيو #ردكيك اهامس

 اروسو هبَش نم اروسو رفص نم اروس اهيلع اوبرضف رماو يسرف

 ال ناك سواقيك نا اوركذو «سانلاو لاومالاو نئازخلو باودلا

 ىتلا ةنيدملا ىلا ثععب عت هللا نا مث برشيو لكأي وه» ثدحي
 نم عنمب هنيطايش سواقيك رمأف اهبركي نم كلذك اهانب

 نيطايشلا سواقيك ىار املف كلذ ىلع اوردقي ملف اهبيرخأ لصق
 سواقيك ناكو اهءاسور لتقف اهيلع فطع اهنع عفدلا قيلت ال ؛5

 لري مثو هرهقو ء هيلع رفظ الأ كولملا نم دحا هيواني ال ارفظم

 لدلاو ارعلا١ نما قوأ ناك امل هسفن هتتّدح ىتح هرما كلذ

 ”اك تلا ىلإ انرعصلاب ءىينلا لكضو هلا“ انينق لوانتي 3 دقو

 | 01 ديلان( قنا )106. 13, © اًريساو و 811 [رسساو 5. +
 2 5ءعمنصلتنت» (ن, 41 درهسو "ره 1م هريهس ءا 0610م ىبو

 51. 30 هرهشو كرههسنن ز] كوسها و "رس 503225167 )2  516: لضر

 251 رديك و 6 ردبك تلك 2 12:0 فشلت 20 2
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 ناريف ناو طقسي ملف اهنطب ىف ام اهطاقسال خليل اوبلطف

 امل شخوايسو تايسارف نيب محلصلا دقع © ىف ىس ىذلا

 نم كلذ ركنا شخوايس هلثق نم تانيسارف لعف ام هدنع حص

 سواقيك هدلاو نم رأثلاب َبلطلا هرّدحو ردغلا ةبقاع هفوخو هلعف

 مىلا هدنع نوكتل هيل كيرفافسو هتنبأ عفد هلأسو متسر نمو

 ايلف تايسارف كلذ لعفف هلئقي رث اهنطب ىف ام عضت نا

 زرذوج نب 3 ىب كرتلا دالب ىلا سواقيك ركُذ اميف هجوف كلوملا
 شخوايس هنبأ ةجوز هتدلو ىذلا دولوملا نع ثحلاب هماو

 ,مايوا ناو* مما عم ويح لع تدق أذا هيلا هجاركلل ىتالا

 اركنتم دولوملا كلذ رما نع صحفي لزي ملف ءىكلذل صخش

 رق دحا هيلع هدي الو اربخ هلا فرعي الف نامزلا نم اَنيَح

 ايهجرخا ىنح عمأ ىفثو هيف لانحاف هربخ ىلع كلذ دعب فقو

 نيح ركُذ اميف سواقيك ناك كقو «سواقيك ىلا كرتلا لضرأ نك

 ,ومتاسر  مهنم هداوق ءاسور نم ةعايج صخاشا هنبا ٌلدق هب" لصتأ

 ةدجاو سأب ىوذ اناكو 4 نارذون ىب سوطو .ديدشلا نانسد ىبا

 تي) اللص للك نر 212 ع6 40 ىفر 1م طلع عا 20 رسز 5011251

 نر 000 نطاواتع 112 طقع 2231221103 20172 طاتزان5 6111 85

 ءوأز ءاتقطط 600. 521. 3هر ن111 2525© 615 سس كرننلا دالب ىلا هجو

 رردوحح ٍىد 2216 ىسب ]12عءعلعدد 71005ع هدرحآأأ غر 52807

 رردوح ىد ى 01565 هع طقطعأ. -- 1لعجج ءةأر نان1 5عاقطتت. ءأ 1777763

 ويك ةممءا]26072. )  8315 هده, © ايب 20010 ؟ءةوءط0100. 4) آه
 1111011 نارذوب ,١ 1 نارروق» 6 نارزوك» 501. 30 ناردوسبب 01104

 ةععاتتت ل122 ظانات 021. 4, 1.١ 7 ناردون سوط هغ 5ءاج جاطسفتت ع 77

(2 



 ةماعلا عمم 0 هل لاقي جئامظع نم كرتلا نم الجر ليق

 كنج نم هعم ناك نم هنع فرصنا شخوايس كلذ لعف اًملف

 « هأوب تايسارف ىلا شخوايس راص املف سواقيك هيبا ىلا هيبا

 «هتوسخك ما ىو كيرفافسو اهل لاقي هل ًةنبا هجوزو همركاو
 هلقعو شخوايس بدأ نم هل رهظ ىنح امركم هل لزي ل مثو

 كلذ هدسفأن هنم هكلم ىلع قفشا ام هتدجنو هتّيسورفو هلامكو

 ءرديك هل لاقي خاو هل نيّنبا ىعس هيلع اًداسف هدازو هدنع

 7 !قيح ىدنغ + هواي 31 كايددت هيلع 4 يادوب 5

 اة سيك ينساب ةنيم 700 تايساف ةكنيا عنارفاو علا لك و

 ه) 811 هءحصمءتن (1غعطصوصتاتع آك) .. نار 501. 30 نارستقو هةعرتع]

 نارضف (ةز عزز: :ءععاوطح 1ععاامط عاح 101 ناريي (532عمع) م0163

 6) 1 ناغسدوو © ناعسيدر 108 ناعسيور 505. 30 ناعبسو,
 طبون 1لعدح وات 111 85672772. ءأ دج ل1107 7-22. (] 0انتناخل

 29541 1 10 3248) ةصمعءا]دغن5 مدلعت طلعقص] عوومع ل1 ءلانت
 (ناغسيو -- ناسكسيوب م«همرتع ,ىظلتانك 17151 .٠) 2 811 هاوقو

 © علوم 5. 2“ 7 0000. 1هوعز اص طقع ةيورشخك 8211 هع م

 1112 اخد ردك ز 6 1و رسخت ]وطعو ؟هداحقتت 7ع201ءق3 ررآ1111513:-

 ؟دصط”. -2) 51خع 41 قع هع مكوه 14 10 © © ركنكو 661-

 لدولصتلع ةزوصتطعمتع ان1غ هطلت 03156532 ر 0 203
 24472 ؟ن155ع ظاتص ل عا ءعدعات بكر 1. 3 (حندذوخ نادعكيك ) اع
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 سواقيك هيبأب ةشحافلا نم هنم تدارا اميف اهيلع نشخوايس

 شخوايس لأسف شخوايس هنبال ريغتو هيلع هتلسنا ىنح

 ببسل تايسارف برن ههيجوت سواقيك هابا لأسي نأ ماسر

 جلصو هايا هتنبا هحاكنا دنع هل نمض نال ام صعب هعنم

 ةهدلاو نع دعبلا شخوايس «كلذب اًديرم هنيبو هنيب ىرج

 لعفف ةباذوس هتجوز هدنع هب هديكت ايع ىحنتلاو سواقيك

 افيتك اًدنج هيلأ مضو هلأس اميف هابا هل نذأتساو متسر كلذ

 شخوايس هيلا راص املف تايسارف ةءاقلث كرتلا دالب ىلا صخشف

 ام هيلعي هيبا ىلا شخوابس كلذب بنتكو حلص امهنيب ىرج

 ؛هدرمأي هدلاو ديلا بتكف ملصلا نم تايسارف نيبو هنيب ىرج

 ءاولاب هل نعْذي م وه نا برلل هترجانمو تايسارف ةضقانمب

 ءوب بتك ام هلعد ىفإنأ شخوابس'ىارن هيلع ةقرت ١

 كلذ بابسا نم ايش تايسارف ضْقَن ميغ نم ةندهلاو ملصلا

 ؛كسلذ ىف هيبا رما نافنأ نم عنتماف اًمتأمو ةصقنمو اراع هيلع

 ىسلا .ةقيبا جير نم ل سلف لك مى قويا دنا هسنن 007

 ليسارف دببأ نم برهلا كب لامو اهيلع عنتماف اهسفن با 12 عت

 هدلاو م كرتو هب قاحللاو هنم هسفنل نامالا ذخحا* ىف تايسأارف

 اميف كلذ ىف امهنيب ىريفسلا ناكو كلذ / ىلا تايسارف هباجأف

 2) 02 ال1 تك 6 مر مد ىقلابل. 2) ©0116 | 2) 110 6

 ةوعدت ءا 06120 عنتمبفا 6) © قارشو. رز 10 0

 ى) 0 امكعتتا اميف.
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 هلامكو 2هلابج ىف هرصع ىف هلثم ري رف نبا هل كلو دناو جلب

 نب كيدشلا متسر ىلا همضو 2 شخوابس هامسف هقلخ مانو

 نب + طرتا نب بساشرك نب ©كدروح نىب < نامارد نب ناةسد

 هلبفق نم هيلي امو ناتسجحاس فبهبصا ناكو ناجيرن نب هس

 ىلا دعم هب ىضف مئتسر هنم هذخاف هب هاصواو هلفكيو هيبوبإ 5

 هل عمجب 5 هرجاح ىف لزب مو متاسر هايرف ناتسكاس هلع عضوم

 0 عرج اذا ىتح هل نفريختايو تاعضرملاو نضاومل ٌلفط وشو

 ناك اذا: تح اهيلعيلا هراتخا نم :هنما هل ريف نييلعملا هل

 قادآلا قونف هيف لماكت !ذأ ىنح ةيسورفلا هيلع بوكرلا ىلع

 هدلاو هنحتماف المك الجر هدلاو ىلع هب مدق ةّيسورفلا ىف قاثو 0

 0الاعبك | نآلو هب رسف اهرات دارا اما لك ق. دفا ةحجوق' سواقيك

 تنب اهنا لب ليقو كرتلا كلم تايسارف ةنبا ركُذ اميف ووت
 تيوهف ةرحاس تنناكو ةباذوس اهل لاقي ناكو نىميلا كلم

 كلا قركُذو اهيلع  عنتما هناو اهسفن ىلا هنتعدو نئخوايس

 ارم رخآ نأ ريغ باتللا اهركذب لوطي ةّصق شخوايسلو ؛5

 0 ا ا مرسال

 ©) "12 هلايجوز 5م. 30ه, © 52 الابج. 65) 521628ء 30 ع1

 شوايس. ه) 821 (©6 (02) ناماربر 12 نامارمر 10116 733. 505. 0

 ناعوت (14)ز 505. 30: نامدرد بقلم ا رذ نب. .2) 5ةذع © 5. »»
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 نأ مث «غنوبذكي اوناك هنا سانلل 2بما «نيب ٍلوقي نيم

 بيطأب كانيتا ماعطلا نيلكأت نتسنك ول ةضرالل اولق نيطايشلا

 اًنللو بارشلا ٌبيطا كانيقس بارشلا نيبرشق تنك ولو ماعلتلا

 تناك ثيح كاذ اهيلا نولقني هف لق نيطلاو ءاملا 5 لقننس

 ىام وهف بشكل فسح. نق“ نوكتا ىذلا 5 ىلا رش لل

 ناميلس رمع عيمج ناكو ١ «اهل ءاركش نيطايشلا هب اهينأي

 نم عبرأ ةنس ىفو ةنس نيسمخو افين ,كذ اميف دواد نبا

 4 رفعج وبأ لق* ة كذ بينا: نمحقملا كبح كنب ىلا

 10 قوشملاو لباب ميلقا هككلم + ىع ربخل

 ذابقيك دعب سرفلا كولم نم

 هامجود نب غاز نب ذابقيك دعب كلمو

 سواقبك
 هللا نأ كلم َممي لاق هنا ركّذف «كلملا نابقيك ىب ريةسيك ىبا

 ,ىلتق هناو هتعاطب اهيف ىبسنل اهيف امو ضرالا انلوخ امنا عت

 نم هتيعرو ه«دالب ىو هلوصح ىنلا داليلا ءايظع نم ةعامج

 كسي رك وفاو كاش اي انتي نا ءادعالا نم عيلاوح

 ه) 831: نيبي 0. نسبت © اوريسز ؟0065 سنألا كدي

 |[ م. هلكز هدصتم» 2] ةط ا عرت 25111:11١١١[6 0 < 1 2 رسكعلا كنا

 6م) 6 ركشت. 2) 00. كل كك © 0 2000 نعر 60 كلمو

 00 وسكذ طدلطعأ, ! رز 12 15 ءدرتأاع 16 00 م15 :ةكنيككا

 6غ مو ةيتكو ( ةيبكا ديبكا 6[ 561861 ةنينكإر 51ءالط اطالآ 61

 5م. 30ه طقع دب ىكو هلك م 1
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 بارحل لوح عمتجت نيطايشلا تناكو عبقاعيف يرخ نأ نوفاخ
 ئذلا ناطيشلا ناكف هفلخو هيدي نيب ىوك هل بارخل ناكو

 نم نيجرخن تلخد نأ !ةيلك تسلا ليني علخ» نا ديري

 راطيش لخدف رخآلا بنالل نم نرخ ىتح لخديف بناإل كلذ
 او! اهرازظح ى ' نابيلس ىلا رظني ناطيش: نكي رلواوف كلوا, لو

 مت عمسي ملف عج < رق ناميلس توص عمسي رثو وف قرنحأ

 ا يو ا

 هنع اوكتفف تام دق ناميلس نأ سانلا ربخأف يرخن اًميم

 اهتلكا ىعا شبللا ناسلب اصعلا قو« هتاسنم اودجوو جرحا

 اصعلا ىلع ةضرالا اوعضوف تام مك 0710 رو ةضرالا م

 هءدجوف وكنلا كلذ ىلع اوبسح رث ةليلو اًموي اهنم تلكاف
 نونيدي اوتكف 2دوعسم نبأ ةءارق ىف ىو ظخنس لذنم تام لق

 نِلَل نأ كلذ ىنع سانلا نقيأف الماك اليح هتوم دعب نم هل

 رثو ناميلس توم اوملعل بيغلا اوملع هنا ولو ذوبذكي اوناك

 ءللجو رع هللا ٍلوق كلذو هل نولعي ةنس باذعلا ىف اوثبلي و

 هللا !ىق فلوق ىلا: -نصرألا باد هلا: .ةستوسم-: ئلعا :مسهلف انه

 2 102 24 . م) 8. ع: ©0101 0ع 5201062113 3
21 
5-3 

 ملأ ن 8 نجلا تنين ّذص 1501. 34 375. 13 16ععتتتتتلو 560 كان

 1طد 31125600 (ءا 1م 'شططقكم) 0 اونك ول نا سنالا 2

 نيملعير واتت 2 76252 5201600هل15 هودلجوف . . اوكتافف 21 9

 65 1 9 1105 25 5 نابع ع لح 2822عاط. 20 82. 1
 اوناك ول نا سنالا تنيبت سابع نىبأو دوعسم أ ةءارق ىفو

 مْ نوملعي ظ دس 001136 2207 5601111114111 و 0 1[ 1135 101

 5111: كك. )نه يلا أوتكف دوعسم نبأ لق. 2 10م2.
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 لق ىيهملا باّذَعْلا ىف الوح اعأرقي سابع ىبا ناكو لك

 نسل املي اهيتاتن تبئاكق ةضرالا نمل تركشف

 ثيدح ىف ىلسلا نع طابسا نع ورع اس لق نوراه نسبأ

 ةرم نسعو سابع نبا نع ملاص ىا. :نعو كلام قا نع .ةركذ

 لاق معلص يبلا باح! نم :نئان .نعو قوعسم'  ىبا نع فاجن

 رهشلاو نيتنسلاو ةخنسلا سدقملا 0 تيب ىف « درجتي ناميلس ناك

 هاخداف  هبارشو هماعط < لخدي رثكاو كلذ نم ٌلقاو نيرهشلاو

 موي قكي م لسنا( كيلذا 2 جلي .ناكف اهيف' تامر ,ىىشلا كا 5

 اهلسيف اهيتأيف ةرجش سدقملا تيب ىف تتبن الا هيف مبصي

 وسم ىال لامل يلوقنم ننكر اخك لا ةرججشلا لوقتذ كسا ام

 تناك ناذ < عطقتف اهب رمأيف** اذكو اذلآ ثبن* ٍلوقتف تبن

 اور يبت, بسلا :ءاودو تنتيفا!تعشاكر ناو لير لل

 ةبورخل اهل لاقي ةوجاش تتدنبن ىتح كلذل اهلعجكف اذكو ىاذلت

 كيبلاق سنين عش عال لاق عير ركل انا .كمللاتا كيس ل

 :عانإو حل هللا ناك ام ناميلس لق دجحسملا اذه بارخل تبن

 اهعرونف سدقملا تيب بارخو ىكاله كهجو ىلع ىتلا تنا 2

 ىلع اًمكتم ىلصي ماقن ”بارحخل لخد رث هل طئاح ىف اهسرغو

 هل نولعي كلذ ىف مو نيطايشلا هب ملعت الو تاف هانصع

000 
 10 علو لخويا ء( قو لكن 81116106)112 2

 ىفذ : 52151 2كشي 5612200100 1601 | كلذ 2 كوسم 0

 )12065327 ووو را تير[ 85200 2 01 22 1
 12 عع. رك طتوعععل. 1سلع 2* هدرا 881 0عءواتت. ى) 211 أ
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 هما هيلع متخو «لفقب هيلع لفقاو هيلع فبطا رث ديدح نم

 او ةعاسلا, موقت ”ىبخا هيف وهف رجلا ىف :نقلأف دن رس دول

 0 ع يل ا دعاها

 1 « هيلا دضبق هللا داراو هلجا اند اذا ىتح هفقالطا خنم

 آس لق روصنم نب دنا هب ىنتدح ام ىنغلب اميف هرنما نم

 نع / نامهط نب ميعاربأ ايدو لاق :فيذح ىبأ دوعسم نسب ىدوم

 نسع سابع نبأ ندع ريبج نب كيعس نع بئاسلا نب ءاطع 0

 ةرحش جعار قلص اذا هللا ئينن ناميلسا ناك لاق“ جعلصا, ىينلا

 اردد اما نكو لاذك, لوقتقا كساس, ام: اهل. لوقيف» ايكيا ناب ةتابان

 اهل لاقذ هيدي نيب :ةركش !ىاز: ذا موي“ اناذ ئَلصي ىه امتّيبف

 اذه بار تلق نانا ءىت ىال لق بوركلا تلق كمسا امو.

 سنالا ملعي ىتح قوم نجلا ىلع مع مهللا ناميلس لاقف تيبلأ

 الوح .اهيلع ًاكوتف اصع اهتحنف بيغلا نوملعي ال نلل نأ

 ”اا داو بوييتت ,ضفسفا ةيضرألا .اهعلكاتب ليت نىللو الثيم

 '0 يدلا| باذعلا ىف اوثبل امر .تيغلا :نوملعي اوناك وسل , نسل

 ك2 كتل 3

 4) هنزل لكم 2) 13 1 82181 (ءاي 6 2) يقيفتح 5بص. 097 2 ١

 ال1 عا 60 هك لكمال 24 ا6053)5:12212: 3121 ركز 3125 6

 نامهطظ. م) 831 (02) ءأ 14 هن /) 01 م. هككر ةصطب
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6 

 اغيحس نين اخو عئاج وينو( مكعلا (ئىدابص. نم وناس

 مضعب ةهيلا ماقف ناميلس انا ىلا لقو «#ديص ع هيلحتساف

 ىطاش ىلع وهو همد' لسغي لعج لاق ةكشف اصعب ةبرضف

 تعنص اهسثب « اولاقو هبرض ىذلا مبحاص نوداّيصلا مالف رجلا

 ةامي نيتكمس هوطعاذ لق ناميلس هنأ معز هنأ لق هتبرض ثيح

 ماق ىتح برضلا نم هب ناك ام. هلغشي ملف دنع 4برض دق

 هماخ دجوف امهلسغي لعجت ءامهنوطب قشف رجلا طش ىلع
 هكلمو هءاهب هيلع هللا ٌنيف هسبلف : هذخاف م اهادحا ىطب ىف

 ماقف ناميلس هنا موقلا فرعف هيلع تماح ىتح ريطلا تءاجو

 الو يل ءا نينعا مكدجا لم لاقت اوعتص اخ نورتتحي سد

 ءاجن لق ىدنم لب ال رمالا اذه ناك مكنم ناك ام ىلع مكمولا

 ميرلا هل ترسو هب ءىجن ناطيشلا ىلا لسراف هكلم ىنأ ىتح

 ء ةلوخف ودفو نكلذ لبق هل, تركس_ىكت رثواذيتموبا نيطا

 باَقْوْلا تنأ كنا ىدعب نم دحأل ىغَبْني ال اكلم ىل بقو

 اق قودنص ىف للعجن مب رماف 0 قف ناطيشلا ىلا ثعبو *

 ©) 27. هقكيص: >><20) 81/1 66 0 01: 111 لعاشاع دنكحلا 7

 انغ 6.0 2 834 (« © اولانق. )4  831 © 0 نددمز 1
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 كلنم لكلا د ناك. 72 610 ل502 22 05 0 ل

 لعاملع رخخس نىنكير 14 111 اهرخ #1 نكي مو .. حاسوب.
 2) 110:5. 24: )11216 1 هزت. عا 121 0 1
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 اد لو هلق ف ىدسلا يع“ ظابسا اس لق لضفنلا

 سلج نيح ناطيشلا لق اًدَسَِج هيسرك ىَلَع اتيقلاوأ نانيلم

 تنناكو ةأرمأ ختام نامياسل ناك لاق 6 اموي نيسعبرأ ةيسرك لع

 هلع نهنمأو هدنع هتاسن 5 ىو ةدارج اهل لاقي نينم ةأرمأ

 هيلع < ىتأي الو هفاخ جرجا ةكاح ىااوز نيتك ذآ 00

 نخل نأ !تلاقف مايالا نم اموي هتءاجن اهريغ سائلا نم ألحا

 كءاج ذأ مل ىضقنت نأ تنحل انأو كح نالف نيبو هنيب

 جرن ه جرضملا لخدو هقاخ اهاطعاف 4 ىلتباف لعفي لو معن لاقف

 سلج ىتح ءاجن هتطعان متاكل قناه لاقف هتروص ىف ناطيشلا

 هماخ هيطعت نإ اهلأاسف دعب نابيلس جرخو ناميلس سل“ ىلع

 ثكمو لق اًهئات هناكم نم رخو ال لق لبق هذخأت رلا تلاقف

 ”ةاكحأ سانلا ركناف لاق اموي نيعبرأ سانلا نيد مك ناطيشلا

 هئاسن ىلع اولخد ىتح اوءاجن ثواملعو ليئارسأ ىنب ءارق عمتجاف

 اانع بنفذ نقف نامايلسا ناك :ناف !ذه انركنا: نق اننا  اولاقف

 نوشم اولبقأف لق كلذ كنع ءاسنلا ىكبف لاق هماكحا انركناو دو

 نيب نم راطف لاق ةيروتلا اوعرقف اورشن رث هب اوقدحاف هوثا ىتح

 ىأ بهذ ىتح راط مث هعم رتاكلو ةفرش ىلع عقو ىنتح ميديا

 ناتيح نم تود هعلتباف ركلا ىف هنم ناكل عقوف ركلا

 ليتنا ىتح اهيف ناك ىتلا هلاحخ ىف قاميلس :لبقاو لاق زكلا

 2) ل62 58 2 23302 7) 10 احابصر 10عزت 112 1. 12 0

 هغ 15 0دصغز 5نه1 عا 'مم. ءا ]1 12 طقع 620.١ هانت (© اموي

 «) 8181 نمابر ( نموير (] ىينتي), 2 1111-0101: 6ب 1 ١ هز

 أ 7. هلوقب 2000225 2) مط بار «رلو. ءا 1107. بهذا.
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 اولاق تيار ام دوأاد ىبأ مكح فالتخا نم متيأر لصف ليثارسا

 نركذا له نهتسان هئاسن ىلع لخدا ىتح ىنولهمأ لق معن

 لخدف هتينالعو سانلا رماأ ةماع ىف انركنا ام همأ ةصاخ ىف هنم

 ةةبانج نم لستغي الو اهمد ىف اثم ةأرما عحي ام «هدشا نلقف

 رت نيبملا ءالبلا وهل اذه نا نوعجار هيلا اناو هلل انأ لاقف

 ةماعلا ىف امن مظعا ةصاخل ىف ام لاقذ ليثارسأ ىنب ىلا نرخ

 رم رت هسلج نع ناطيشلا راط احابص نوعبرا ىضم اًملف

 ؛ ناك اذا ىتح كلذ هموي ردص ناميلس هل لع دقو اهذخاف

 رق "ماقلا ندذخا ىنلا ةكيشلا ئطغاف ميتكس اءاطخ 0

 هليقتساف اهيبشيل اهرقيف ىرخالا ةكمسلا ىلا يع مرت :فغرالب

 15 لخد ىذلا نأ فرعو سانلا هيلع لبقأو م رمهطلا بلع

 نم خبوتلا رهظأو كلم عجوف هرأد 3 تيكحل) ناك اهلا هيلع

 نيطايشلا هل هتبلطف هب ىقيتتأآ لاقف نيطايشلا رِماو هبنذ

 يكس انف ةلكفات قر ضاص ملا اح ف قأف ءةولدخا" قى

 ا دكا 05 صاصوألاو تيحشلاب اهفتوا مث ىرخأب بلع

 90 سب 0 اك لق نيكلا نسب قي “4ركلا 5

 2) 14 م20 20 هدنع اي كنا نركذفو « رف. كشأ : 110977. كشأ

 مظعاو. م) 00. 211 أ 67 2107: 61 كا 11 6 2 12

 برضو ء«( 0ءعض0ع اهذخابف. 2) 2[ه7. عا “كم عايش. ه) 1

 هكا 86 هل 052 7/00 هود خ اف.



 هل,

 « رهطتي ىنح اهدنع هفاخ 0 هتاسن نم ةأرسمأ ةباصأ دارأ

 هعضوف عم ناكو رفاط وهو هلا فاخ شي ال ناكو

 ظربسص ىف ة ارخص هدهسأ 0 مككتلا كيا 0 8

 ا ماا( فخ ليسن ايخادنم ةيشرأل نان:
 ناميلس ريرس ىلع سلج ىتح بخ ثا هدي ىف هلعخح ةاثأ

 ةنيما اب لاقف © ىأر نم لكك كي 0 هنلاح ترمس كو

 اا اميل ءاج نفور هوذا نوم“ ناميلسوا تتيسل_ةنننك

 أ ناميلس فرعف هكلق قى قربي دع ع ا كأذ وهو هقاخ

 ىنب رود نم رادلا ىلع فقي لعجن جوخ هتكردا نكس نس

 انارعلا هيلع نوتكيف: دواد نب, ناميلس انا لوقيف. ليتارسا

 املا ىلإ نع كلذ: ناميلسا ىئار املخ .دوأذ .نتب_ نايل هنأ

 موي لك هنوطعيف ىوسلا ىلا رجلا باحال ناتيلل لقني ناكف

 ىرخالا ىويبشو ةافغرأب تنكس ىىوكحلا عاب ىسمأ اذاف نيتكم»

 نثولا كلذ دبع ام ةّذع اًحابص نيعبرا /كلذب ثكف اهلكأف

 هللا ودع مكح ليثارسا ىنب ءايظعو فصآ ركنأف هراد يف

 ىنب رشعم اي فص] لاقف ىاخابص نيعبرالا كلت ىف ناطيشلا

 ©) (© رهطت. 25) 0000. ها 203. رخصر ؛ه7. انا 16ع. 2©) 2

 ارب 77 ركنيا 4) 12 ىضاخ 50 25211 ىفاخض خنيمأ اب.

 2 627 او 20017. هاري. 7 10ج. كنك را 4+ كنا لع

 ىي) 0١ 5 31 ةراسإ انغ 16



 6م

 ءايبنأ نم ىضم نم تركذ فصأ اب لاقف هيلا لسرا «هراد ناميلس

 عرما نم لاح لك ىلعو منامز لك ىف اريخ يلع تيبنثأف هللا

 امع تكسو ىرغص ىف ريخب ىلع ىنثث تلعج ىنتركذ اًملف

 رخآ ىف تتدحا 2ىذلا اف ىربك ىف ىرمأ نم كلذ ىوس

 : ف احابص نيرا نعم كرا .ى اهيعيل كلل يدع نال
 هنيلا ناو : هلل. انا لق +كاد- ىف لق ىراكإ قب لافم ةزما نك

 عجر رث كغلب ءىش نع الا «نلق ام كنأ تفرع دقل نوعجار

 رث اهدثالوو ةأرملا كلث بقاعو منصلا كلذ رسكف هراذ ىلا ناميلس

 الو رانكبالا الا اهلوغي. ال بانيت 2و انجب قف ةرهطلا بابتب رمأ

 نق ةأرما اهسمم الو راكبالا الا اهلسغي الو راكبالا الا اهجسني

 رماف هدحو ضرالا نم ةالف ىلا نسخ رث اهسبلف مهلا تار

 كلذ. ىلع سلج :ئدح هللا: ىلا اًيتاتاا+ لقا رت دل شرفف نند

 وحدو( ىذي طيلا "اعرصتو هلل :اللذك دباكتي هيج د

 هللاو ىل ركُذ اييف ٍلوقي اميف لوقيو هراد ىف ناك امن رفغتسيو
 15 نأو كريغ اودبعي نأ دوأاذ لإ دنع كثالبب اذ ام بر ملعأ

 ىتح هموي كلذك لزي ملف كريغ ةدابع جيلاهاو مرود ىف اورقي

 «هراد ىلأ عجر مث هرفغتسيو هيلا عرضتنيو هللا ىلا ىكبي ىسما

 وأ هيهذم لخد اذا ناك ةنيمالا اهل لاقي هل كلو مآ تناكو

 ه2 ل دد-نللا

 2) 5اتمم1671 ءدع ؛مت. ءغ 1107. 2 65) 1 ىرت اثرا 21017: اذ اشك

 تكدخلا , ؛هع. ه6 1 1غ 6ع. .6) مهم. اطعطع 2001: :تلق ىذلا,

 ن0 ةتنأعاط 1ك 0110016 2 125ر1 دع 227: عا 51072

 له. 2) "لص 20015 هللا لاسي 2ك 061206 1226 ةبتلا انفانر 7

 ء( 2017. ء( الذ ان 2.



 ةمه

 اهل هوعنص نيح هيلا تدعف هيف حور ال هنا الأ «دسفن ىف

 رام شبلي ناك ىلا .هبابت :لثع هقذرو هنمبعو_ هناضمقو 0 هشرزاف

 000 ناميلملا خا !ذا تتناك "رفا هتييع "+ نم ديف نوكيا لاك اه

 2. ندجسيو* هل دجست ىتح اهدثالو ىف هيلع ودغت اهراد

 ال كلذ لتي ةيشع لك مورتو هكلم ىف هب عنصت نتينال امكو

 فصضآ] كلذ غلبو اخحابص نيعبرا كلذ نم ءىشب ناميلس ملعي

 00 يل نوجا نع قري هل "خالو انقيحص: ناكو انيضرتي "نأ

 0١ ناميلس" ناك ارضاخ لشد" هتويبب نم ا لووك: نار عاق

 قفنو ىمظع قدو ىتس تربك هللا ئبن اب لاقف هاتأف اًبئاغ

 رك نأ تكيياحا قتقو .2باتفذالا "ىنم ' ناحل لقو قرش

 0 الا ءايبتل نما صم ىماةليفا كذا توما ليف ماعم

 ريتك نم نولهجج اونك ام ضعب سانلا ملعأو خيف ىماعب قةياع

 اًبيطخ جيف ماقف سانلا نابيلس هل عمجت لعفأ لاقف جروما نم

 0017 سن لك !لاغ قىفاف دللا ”ءاببنا "نم ئىكصم هم زكذف

 ام لاقف 0 ناييلس ىلأ ىهتنا ىتح هب هللا هلضف ام ركذو

 كرغص ىف كلضفاو كرغص ىف كسعروأو كيغص ىف / كماحا ناك

 رت كرغص ىف هركي ام لك نم كدعباو كرغص ىف كرمأ مكحاو

 راف ايلف ايضغ ةالم ىنتح هءسفن, ىف ناميلس لّجوف .فرصتا

 غطا

 ه) "لم عيه « رار, ءأ 710377. هطيبعي , 01100 1«عا1021 7عععأ 3ع 137 عا

 ةك لتسم 28. . 6) “ملم (عوءال. 20016. 6) طه قو. 4) 0000. أ

 «رأ#. عل نودجكاسيوز 12 ه) 15 ع«( © باهذ, 20 00101 1

 ققور آخ ىورصبي 20016, كك, ءغ 21017. انآ 162. رك) 5611251 تكانت

 6 ه6 1 , “4+. ءغ 7207. كييك أ, د كءاهجأ , 1211. كنا,



 ةملا/

 ناميلس ىآ دق هللا ناكو ركلا ىف هناكمل ليبس هيلا سانلل نكي

 بكري امنأ ركب الو رب ىف ءىش هنم عنتمي ال اًناطلس «دكلم ىف*

 ميولا هلمحت ةنيدملا كلت ىلا يمخن ميرلا ىلع بكر اذا هيلا

 لتقف سنالاو ىلل نم 2هدونجب اهب لزن ىتح ءاملا رهظ ىلع
 كلما كثذل ةنبأ بابصا اهمث باصاو اهيف اه ءءافتساو اقل |

 مالسالا ىلا اهاعدو هسفنل اهافطصف اًلامجو اًنسح اهلثتم ري مل

 اًيش هبكي رابح اييحاو 2254 ةلكو اينم هفح لع تل

 ال ءهدنع اهتلونم ىلع تناكف اهيلع هسفن تدعقوو هثاسن نم

 وهو اهب ام ىأر اَمل اهل لاقف اهعمد اقري الو اهنزح بهذي
 بهذي ال ىذلا نزممل اذه ام كحو ىربي ام هيلع فشي

 امو هكلم ركذاو هكذا نأ / نا تبلت افي ال ىحلا تذل

 اكلم ىدللا كلدبا نقف لق كلذ ىننيكيف هباصا امو هيف ناك

 كادعو هناطلس نم #م.ظعا وه اناطلسو هكلم نم مظعا وه

 نينو كلذي اللد نأ تببلف هلك كلذ نوربح شا

 رد نيطايشلا .ترما كنا ولف نرش نم ىرق ام ئباصأ هكركذ اذإ

 اك ةركب اهارا اهيف انأ ىتلا ىرأد ىف ىنا ةريص أوروصف

 نجل ام, ضعي ىتع ,لسي ناو  نرح كلذ بهذي نأ كد

 ىف اهيبأ ةروص اهل اولْثم لاقف نيكولا ناميلس رمأف ىسفن ىف

 اهيبأ ىلا ترظن ىتح اهل ولتف ايش هنم كنت ال صح اع

 ه«) 0م. 8181 ء6 نو 'هل. 1. ؟0ا© اناطلسو اكلم. 652) 811 (عغ (2)

 هدونج و 47. © 17077. 116 عع. ) (: ايتساو , 811 اقتنسأو و 47 قانساور

 210ه. ىكسو. 2) 1265 0 دقفز ١47:16 عنو 14 ةخبغر خلق ىلع

 هيف. 150 ءافج 21017. ءافخ طقطعأ. ه) '4كب. ةدكءت16 كو. ركز 0

 طال ..ء6 (ب , مز: هال عا( 2) ير 2272 كلع كدويار 16 كك

 0( 6ع." 2) 1511 (6[ 6 ريخز '47. © آول7. انأ 16.



 همثإ

 حاورسص انينبو *

 خراص لولو « ديرب / ميتلتو ةعاقب ء ةلج# ةعبسو «ه«ديتفو

 حارمو (ياورصو] نيححلسو لق «هرامأ ”نوبسلاب انكرتل *هماهتب
 اهتليع نميلاب نسنك نيوصح ميثلتو ةدينحو كنهفو نونيبو

 كلم ىضقناو اوقلطنا مث هيديا اوعفر مث عتب ىذل نيئايشلا و

 © مع دواد نب ناميلس كلم عم سيقلب كلمو عتب ىذ

 2 لنمو «2ىيديأ 00 0 حارمو 4

 ةدارج هتجوز ابأ هتوزغ ركذ

 © هقاخ ذثخا ىذلا ناطيشلا ربخو

 ندعي نع ناكسا "ىبأ نع ةيلس اند لاق ديخ نبا انكذح

 ةريزج ىف ةنيدعب ناميلس عمس هبنم ىب بهو لت لاق ءايلعلا

 1 طع هلم اهب نوجيرم اهل الاقي حلا زها
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 ةمه

 نأ لبق اهشرعب ىنيتأي مكيا الملا اهيا اب لاقف هيدي سدح نم
 نأ معزف لاق ءاهمالسا ىسحن كملسأو لاق نييلسم ىنونأي

 الجر ىراتخا اهرما نم غرمفو تملسا نيح اهل لاق ناميلس

 دقو لاجيرلا مكني هللا ىئبن اب ىلثمو تلاق هكجوزا كموق نم

 ههقا معن لاق: ل اكرام 2 قاطلسلاو افلا نم ىسيك* 20

 ام ئمرحت نا هكل :ىغبني الو كلذ الا, مالسالا ىف نيكي ل

 كلم ءعتب اذ لب ال* ناك نا ىنجوز تلاقف كل هللا لحأ

 عتب اذ اهجوز طّلسو نميلا ىلا اهذر مث اهايا هجوزف ناديف

 عتب ىذل ٌلبعأ لاقف نميلا نج ريما ةعبوز امدو نميلا ىلع

 ؛ رث نميلاب عئانصلا عشب ىَنح عنصف لاق هموقل كلهتسا ام

 نب ناميلس تام ىتح دارا ام اهيف هل لّمعي اكلم اهب لزب رف

 لبقا ناميلس توم نِلل تنيبتو لول لاح ايلف معلص دواد

 خرص نميلا فوج ىف ناك اذا ىتح ةماهت كلسف هنم لجر

 اوعفراف تام ىف ناميلس كلملا نأ ْىِلمل رشعم اي هتوص ىلعاب

 ىاهيذ اوبتكف نيميظع 0 ىلا نيطايشلا تديعف لاق مكيديا

 «(/نيبثاد ءافيرخ نيعبسو ةعبس نيكس انينب ىكأ كنسلاب اًباتك

 ©) 801 م20 م:26عع0. ناطلسلاو ىكلم, طه نيكل نين ينم
 ناطلسلاو, 771 0 2ع م) ظلال كا © كلل ا

 دب الو. 2 0000. ءا 47. نطتوتتع عيقز 564 كك. آل. 8. 810116

 210210, ظهر, 696. 2) "لص 12561216 نأ. .) 821 ءا © افرححو

 00 انفرح طقس لمن1 (76/1/, هما آ). 28. 810112, 01ع عج عض

 نسل 5ءا1ةوووم 500ةمدطتعم5 م. 79.) افاوحر 560 1د83 (ةدان0 برام)

 افبرخر, 0 166عرت1 161125 267 77 (فصيرصخح 5 هدم

 رقت ا15* 12 105كازد هن طات5 522ع)5) 0111ععصأع5''. ركز 5ذع “كس

 © نيتثاآد 8281 5. م., "2 ىيناد.
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 مهري

 هنا سابع ىبا لاق* ةرونلا هل اولعج رث هيلع « !بكلتف لاق

 سوح ؛««ناميلس اهحكنتساف « ةرونلا هيف 5 تشثر موي لوال

 ملعلا لهأ ضعب نع قاكحسا نبا نع ةيلس اند لاق كيج نبا

 لاق امب سيقلب ىلا لسرلا تعجر امل لاق هبثئم ىب بهو نع

 01دك اللا انو" كل لاق ام كفرك ؟دللاوا ىقأ كلاق ناميلس#

 ليلك ةمداق ىلا هيلا تتغبو ايش ةقرتاكمب عبصن امو ةقاظ

 رق كنيد نم هيلا وعدت امو كرما ام رظنا ىتح ىموق كولي

 بهذ نم ناكو هيلع سلجت تناك ىذلا اهكلم ريدسب ترمأ

 « تايبأ ةعبس ىف لعكف وِلوللاو دجربولاو طوقايلاب صصغم
 اهمدخت املأ تناكف باوبالا ىلع *تلفقا م ضعب /يف 0 10

 ىلع 2نفلخ نمل تلآق مث اهمدخت ةأرما ةثامتس اهعم ءاسنلا

 الا ردنا نسل كلف : قم فرس لبق اس اطفعحتا' اهناظلطا

 اع دكا ىف ناتيلس للا 00 2 كيتا قدح 2 هتيربا الو

 عهنم ليق لك ىَحي تنحت نميلا كولم نم اهعم ليق فلا

 اهتنمو اهريسمب هنوتأيف نمل ثعبي. ناميلس لعجغ ةريثتك فولا

 [ دالاو نذل لج هونغ نم عج كلكح ذذا' :ىخ ةلقلو» مي لك

 2) 1ع ءمدز : 801 اولكشو ( اوكاتفو 2 ىبيكيلفز ١ ناد

 1.0. 0. 90و اويكلا 2) © برو 10 تاقرز تل

 ه) طءوععع0. هده. 811. 2) '1> كموق (ىتام » رثأ امز هم. )© نم

 كرمأ. ©) ©( تاوبا (51ع)و 01110 ةكاودإر < كك 1 7 هنكرذ

 اتاوفأ ةديس ئفلكللخا نكيبي قو لكامل تءببب ذعبس :باعو

 لا :تيرفيا ١ 1ن/) "15 ١ لمع رر :249-:1061611 م)( كليف

 رللط !كتفلخأ 2) 401١ تعالج," 12 اهفلخ ١ 2) 1831 ءغ 0 2012+

 هللا نابع نمر وكن3ع ك4. 0000116 0832. 4#) 811 ىننرتو 0 كفن



 مريد

 اًمالغ مل كلتف اهككني ابس ةكلم سيقلبو رّكس ام هل هللا
 نيقاسلا ءءارعش ةأرمأ يا ةيدوبعلا' نم_5كقتنإ الق

 اهجوزتي الف اهنم كلذ ىريل اًناينب هل اونبا نيطايشلا تلاقف
 نم قيباوط هل اولعجو ءرضخا * ريراوق نم احرص هل اونبف

 0 ءىش لك قيباوطلا ىطاب ىف اولعجو ءاملأ هنأك /ريراوق

 لاق م هوقبطا رب: ةدينعو كينلا وعم سجتلا "ق تاودلا

 ىصقأ ىف ىسرك ناميلسل ىقلاف لاق جرسصلا لخدأ ناميلسل

 لاق مث هيلع لعقف ىسيللا ىيأ ىأر ام ىارو هلخد املف حرصلا

 هلخدت نبهذ امل ىصلا ىلخدآ اهل ليقف سيقلب ىلع اولخدأ
5 

 10 حل 00-5 هو تاوخلا نم ءانلأ و را مو كيببلا 1 تار

 ا ا

 اهنع هررعب افوصو اهادان ناميلس اهآر املف ا لع اي

 3 بر تلاقذ اهبوث ل ”ةرسيراوست نم 0 حرص هنأ

 همهم

 َنيِمَلاَعْل بر ل ناييلش عم تلا ىسفُت ل
020 

 15 اولاق هاذه فهحَي ام اذه جيقأ ام لاقذف سنالا ناميلس اعدف

 اعد مث لاق ةأرما ىقاس عطقت ىبساوملا لاق ىسوملا هللا لوسر اب

 207 ىردن ال اولاقن علأسف نذل

 ةأرملا قاس عطقت ىساوملا نا لاقف ىسوملا كلذ لثم اولاق اذه

 2) طق عقال وتمر تس ن6 2ععار لش 00: 2 2) 8211 6

 نكفنير لش نكفيش: 27 1 |152 1 6 ه) 1 وعش ةريقك د 14

 انك 26م. 4) 15 ءأ 0 هغ آش ىري. ه) 516 6600 هي 1601 ير د

 مئ2عمم0. هرم. ى) 811 اولاقو هةوقبط. /) .١5 44 50. 2) 0طن

 مالا ءا 60 822811: 90 75 24 16 26



 ةمأ

 ه«دمنع تماقف لاق هتيدح ىلإ عجر مق* «هريرس نع رف ةبلغ

 كل لوقي ناميلس اب لاقف لوسرلا هءاجو هدونج هنع تقرفنتو
 5/62 قواباكي' وأ قرباكي دما ١ نع :ئىقلاس لق. كناش ام" كابر

 010 ا كيس قا نوعا قاماكرمأو هللا قلقا, لقا فاض

 عيمج ىلا لسرتو اهدونج نم اهرضح نم ىلاو اهيلا لسرتو و
 امع جلأستو اهلأستف ئكيلع اولخديف اوضح ىيذلا كدونج

 مع اهل لاق اًعيمج هيلع اولخد اًملف لعفف لق هنع كتلأس

 نضرا نم الو ءاسمس نم ال اور ةاف نع كتلأس نتيلاق: ىنتلآس

 2 نسعو لق تقدبص نتلاق لعبت "قدعا كل ثق لاق

 ناميلس اهل لاق لق اذه ريغ ءىش ىع كتلأس ام تلاق ىنتلأس م

 آلا ءاسشلا كاذ ناك سلتك“ تنلاق ىريزس نع تررخ ءىث 9

 اهيونج* لأسف لق هتيسن ىلع لق سابعلا لق وه ام ىردأ
 ويطلاو نِللو سنالا نم هدونج «لأسف لاق تيلق ام لثم اولاقف

 لوس انا كحلاس ام. اولاققأ ةدونج نم. ةرضتتخم- ناك ءىتن لتكو

 هللأ لوقي لوسلا هل لاق ناك ىبقو لاق مءاور ءام نع الا هللأ 5

 ناميلس لاقو لق 2 جكتيقك دق ىتاف كناكم ىلا قيفف و ككل

 عجرف لق سيقلب هيف ىلع لخدت احرص ىل اونبأ نيطايشلل

 ربخس دق هللا لوسر ناميلس اولاقف ضعب ىلا هضعب نيطايشلا

 <) 0م. 1ص. 87) 0 ىئداكي وأ قدباكت , 15 ىرباكي 01015515 و

 801 ىنداكي هءائئ235 هدصتقوزو 0كهضغ. ه) 15 سلجتف. ©4)

 6 ك2. اي ه) طة ععع0. 090. /1) 8831 1مكعتتأا معن.

 مج) 12 تلاق ام نع. /) 1آ2ءءعوؤ ةص ل 2) 2081 (عغ (072)

 مكتيعك



 ةمأ

 ة شرعلا ىلع* هصب ناميلس در همالك عطق املخ ©« ناميلس هيلا

 اوقتسم ةأر لَ هيسرك تح نم عبنو جر دق اهريرس ىاورف

 ليك ديا .قاتأا نإ ركشأا ىنَولب بو لضق نم اًده ّلاَق هذنع

 ردقا ىدي تحت نم لعج ذا كا أ رف لان ف

 هتعءاج املف لاق اهشرع اهل اوعضوف لاق ىنم هب ءىجملا ىلع

 هيلا ترظنق كشر (تكهأءانيلل لييق ىاشلس كآ

 تيكرتو :نوييصخلا قب كرت نكشملا كلت رم عدت تاير

 قا[ ييسر اوال ل ل تس

 ةام نغ قربخأ نيلاق ر/ىلس لاق هينربخأف هءىش ىع كلأسأ

 0 غىتن ناميلس ءاج اذا ناكو لاق ضرا نم الو ءامس نم ال ءاور

 ملغ. هيف :ستالا كينع ناك ناك مقنع سال لاسف كب طال

 نيطايشلا -لأس : دب( ملع ننال :نتع نكي قنا ىك لاش ل

 ليقل رم هللا ليسو ايتاتيه وها رام ىظايعنا مك م

 ليل قرع نابيلس اهل لاقف اهقّرع نم ةينآلا المع مث رجكلف

 هي قببا هلاك لاق + نرفرلا, قاتل ندع ىنربخا تلاق تقدص تلاق

 لاق ساّبعلا لاق «ادجاس رخن هريرس نع نابيلس بكوف + سابع

 ىشغف قعص لاق 4 نسل نع ديبع نب ورع قربخاف ىلع

 2. 12 20056 ظن. 7), ©. 12 2) ©ن2: 8141 ك1

 نم 205[ ىللي 0 ردقأ 0 22666 ) 2) آ.ععع تثعقث

 و17 م0 ليقف. :2) 75: +2: رز 221 قدس 2: ىف

 7م) 12126 كك 2 ممل 1 65 نر 0 1 ا دز

 /) 821 (ع6 07) زمقعتغ لجو معو ط2 هلالجج لج و126 م20

 طا11غ ع ]1ططوجتمزنت كانغ. )2  0ص. 102. 6 ( نيسلل



 بث

 اقلا نومسي نميلا لع سابع نبا لاق ليق فلا اهعم ناكو

 ةرشع ©«ىلع لاق سابعلا لاق فالآ ةرشع ليق لك عم اليق

 ا( تصح اييخاف .2ئلع ل» سانيعلا لك ىلا فلآ

 داهلا ىب دادش نب هللا دبع ىنثتدح لاق ناجرلا دبع ىبا

 رشع انثاو ليق .ةتايتلث اهعمو ناميلس ىلا سيقلب تلبقا لكو

 نبأ نع دماج نع ءاطع لاق «فالآ شع ليق لك عم اليق

 نوكي ىتح ءىشب أّدتبي ال ابيهم لجر ناميلس ناكف ساّبع
 ىارسف كربه كك سلجخغ ذكموي جر ةنع ا ىذلاوه

 ' لاق هللا لوسر اي سيقلب اولاق اذه ام لاقف هنم اًبيرق اًجهر

 كلذ انل فسوف دعاج لاق ناكملا اذهب اتم تيلون كقو

 كا دارو روتك هيف و هولا نوم امرء اروصن سابع ىبأ

 ؟قيملسبم 0-5 | رطق ا ىنينأي مكي 1 تا

 لاق كثادغ ىلإ ى موقت ا ١ 0 ديف 5-5 ىلا ا مام

 ملع هدنع ىنتأ ن6 قلو لدقا ةب يقام ند ناحل الاخ ع
360 6 

 رظنف هَكْقْرط كيلا َنَتْرَي ْنَأ َلْبَق هب ةينآ اَنأ باتكلأ نم

 2) ل ءا 6 ة1صدءردسا |كه. , :2)-0م. 811 115. 2

 (ع6 (07) 300. ىباث نبذ 211221 طاتزات5 1021215 دتن]1ان22 1216غو

 5 ىملسلا ليذيلا 1 ناموا ان, نسب نيصح 0 18--

 60ءئمدعدصت 'خ]ث5 56. '؛فعتصم 11155عم 52016: ل 01100185 4

 عب مع ممضس هع ])طقط2ط1 0. !7؟051ع81ع104,) م33. 1, م38.

 2) 8101 (02) ءغ «م4م. 1. ١6 اهنم. 11037. 11[ 566. 2 © هبرركو

 1 مقرر و 7 ناكو سيبع نبأ لاق. م/) 175. 38-39.

 م) ط2 20016( تنم. /6) 175.



 نبأ

 ميرك باتك هنأ ءاهكح ىف طقسف باتذلا اهيلا ىقلأف اهرصق

 يرخأف اهريسب ترماو اهبايث هيلع تقلاو هتذخأف ةنم تقفشأو

 8 اي ء هول تلاقف اهموق ىف تدانو هيلع تدعقن 5 تجر
 7 تناح نع ك6 06 2 سبأ 2م هوم

 9 7 0 0 ملا 0 باك ىلا ىقلأ ى 3 دمهلا
 مص ل هم

 ا 4 ىلا نسم اذا ا كيلا 020 ديد سُأب

 اينحلا كيلم نم لق اذهف اهلبق ن ..اك ةيدبب مهلا ةلسْم

 املك هللا © نم ءىش اذهف اهلبقي من نأو ىبقأو ةنم وعأ انأو

 - م مسا

 :هامق لامب 20 .راميلس هل لاق دولا لك اميلس ءاج

 مر: لوقي نورها ةمقو اع هلو الل تاكز افا خ 50 1: قا

 تلافقف خيو فتم وسبسغ ظزركاب مليشلا) تنعش لاق نيدومحك' ريغ

 كاذ مّلع مدنع نكي ملف سنالا ناميلس لأسف لاق هذه 8 بقتا

 نيطابيشلا لأسف لاق كاذ ملع- دنع ئكي ملف نذل لأس رق

 ؛ةاهيف ىف ةرعش تذخأف ةضرالا تءاجن ةضرألا ىلا لسن اولاقف

 تجرخ اهلسر اهيلا عجر املف* نيح دعب اهتبقنف اهيف تلخدف

 سابع نبأ لق 2اهموق اهعبتو اهموق 2نم راهنلا** لوا ىف ةعرق

 2) 5811 (ء6 (07) اهدلخ ؛ 14 نغ :ععز 8دعط. عن 23:01. 20 101:

 27, 75. 29 اهرك 8هركممدع ةءعيسفتتست 811 (عا 02) طب ل يع

 اهدلخ ىف عقوض. 40) 9ص. 15. 2 2 5ءوو. 0ع ذص 1كم. 4

 75. 0 50 20 5 3 6ه) 2131 125ءلغ رسم /) 41

 نفئخيلاو كك“ 8910: 20 2: 17 )2  2236060 نر ل1 < 06

 30,0 1176 طال تقف خيوقنم © 10 1. 126 هدحدع5 ©0094. اهنبقنف

 هالعحتصغز 5ءع0 ءا “م. منثث ءع ظوتلط. 30 75. 35 بقت طقطعدأ.

 120)2عاه ** هزل 007 مز 1506 2 7 046عدا رض مه



 ةالاه

 دفدع لاقف ناتسيلا ىف اهل دهدهب ةوه اذاف «اهيلع عقوف

 ااا انيق ست اه نانيلس نسر نتا ناكل

 ةاييلس هل لاقي الجرو هللا: تعب لاغف  ناميلس ىمو, نسيقلب

 لهده هل لاقف لاق ريطلاو سنالاو ْنِدْلِو ميرلا هل ركسو اًلوسر

 اذه نأ لق عمست ام كل لوقا* لاق لوقن ءىش ىا سيئقلب 5

 أ ةزرما ةعلع .مىقلا ءالزع هرثكا نأ كاذ .نم ٌبسعاو بجعل

 00 نأ < كلل يشلانا اولعج 4 ميظع كب اجل ءىش لك نم

 هاا سينتا ناميلس :ىنيقدهلا ركذو .لاق"هللا "نود, نم سيشلل

 هللا لوسر كدعوت اولقو ريطلا هتقلت /يركسعلا ىلا ىهتنا الف

 هشير فتني نأ ريطلل ناميلس باذع ناكو لق لاق اب هوربخأف

 الف هكحذي وأ ضرالا 0 نم ”ريصيف ١ نبا نبطي اللف عسصمدو

 1 ل ك0 ىديسا اذا دعدبلا لاقت لاق !ًدبا لسن هل نوكي

 لاق ناميلس ىنأ املف لاق 0 5 رذعب فتإبلا ءا لاق لحر اوكلاف

 000 دك لاي تطخأ لك ىزيسم ف نع اكييخام
 نممع

 لاق 0 اذ م رظْناَف علب ىتح نيقي ابنب | ابس نم
4 

 00 سيكا مأ تكدصمأ 0 ةتيللتعإب نفر ناهس مل لاش

 ىف ىو اهقفاوف ل 2ههيلا هقلاق اذه ىباتكب ٌبَفْذا «َنيِبذاَكْل

 ©6) 811 ءك© ديقو 1. ©« ناتسبلا ىفز 47. 1. ".م5 اهيف».

 95) ©0: 12 ءأ كك ت) ©12 2) ل5011 27 5 25
 «) 8831 ء؛ 15ه هدط.. 1ك انغ 2ع. رك '1ه ايلخ ركسعلا ىلإ ضهنف

 هببلا 2 ي) 15ه ناطلسب. 2 128 ىعو ىنع. 2) ك6

 27, 75. 22-28. )2  0 ترذتعا. 2) 1كم. 1010. 75. 27-28,



 ةالاب

 زثةسماللا قدا نانو نيج سلا يطا

 نذأي رق سنالا تلخ نينوكيف نشنالا كعب ةيلع نكلل نذأي

 ويطلا ىلا لسري مث ْنِلل فلخ نونوكيف نلل دعب نيطايشلل
 ةريوس ك0 تح جدرلا ىلا لس مث هقوف نم علظنت

 :ةاَخر رهش اهخاورو رهش اهوُدُع مهب ريستف ىسارللا ىلع سانلاو
 امنيبف كلذ نيب اًطسو نيللا الو فصاعلاب سيل بم كيش

 هلعجن هاّريط ريط لك نم راتخا ناميلس ناكو ريسي ناميلس
 نع ' ريطلا' للك نم "انس لكاشيأ خا دارا "ذاق زيبطلا ةكللت لك

 نع لأسف ٌةزاغم لوزن ذأ ريسي ناميلس اينيبف اهسأر لأس ءىث

 ؛02 ىردن ال اولاقف نَل لأسف* ىردن ال سنالا لاقف انهم ءامأ كعب

 حربا ال لاقف ناميلس بصضغف ىردن ال اولاقف نيطايشلا لاستف

 نيطايشلا هل نتلاقف لق انهه ءاملا ةفاسم كعب مك ملعا ىنح

 هيلغي نفدهلا #ملعُي اًيش كي ناف بضغت ل هللا لوسر اب

 ام لاقَف ناميلس بضغف دجوي 0 دمدهلاب ىلع نابيلس لاق

 ,ه اَباَذَع هنبلعال ' نا م ناك مأ تعديلا أ 0

 رعب ا نيبم ناطلسب ىَنيناَْل 1 هنكبذأَل 71 اًديدشت

 فتني نا ريطلل هباقع ناكو اذه ىريسم نع باغ ىنيبم

 ضرالأ ماو نم نوكيو ريطي نأ عيطتسي الف هسمشيو ه«كشير

 دعدهلا رمو لق هباذع كلذ ناكف هحذي وأ كلذ دارأ ىأ

 وو ةرضخلا ىلا لاف اهرصق فلخ اهل اناتسب ىارف سيقلب رصق ىلع

 ه«) 1:3 ه0. 2 2) 09م. 831 6 0. )2  15ه الو (ع بصضغتل) حرب 01

 2 0م. 1
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 هديا

 © رهستف لاق غلمخاف جدولا وعدي مث عاظتف ريطلا رتعكجل

 © رهش ةريسم اةدحاولا ةادغلا

 مع ناميلس ىنزاغم نم انيلا ىهننا ام ركذ

 يقله اهيفلشار , ىتلا :ةثوزع كل نف
 ضعي لوقو 0 حرشيبلا خنيأ 5” خةقملي باسنالا لعا 0 اميف ىو 5

 رك ندج ىذ ن د 6 حرت ىذ ةنبأ عاضعب لوقيو * 2جح دش ىليأ خنبأ

 | 3 ا سا لاو
 هر 2 ىفيص منح سنع ند ثراملل ند 5 حرش ىليأ ىبأ

 برح ريغب امْلَس هيلا تراص رق «ناطحق ند برعي نب بجحاشي

 دفذهلا دقف هنا ركذ اميف اهيا هتلسارم ببس ناكو «لانق الو

 هرضح نم ملعي ملف ءاملا ىلإ ٍاتحاو دهيسي ناك ريسم ىف اًمويدو

 دعمدملا نع لايق دهمدولا ىنع كلذ ملأع هل ليقو 00

 هلالخال دعدهلا ىع ناييلس لأس امنأ لب مهضعب لاقو هدجج ملف

 ثيدحو كلذ هريسم تيلحو هتيردح نم نات 2 هل

 00 ل ل لك ملمالا  لييلولا "نبا نيانعلا "نكد اهو نسيفلب

 ىبأ ىع دما ىنتتدح لاق بئاسلا نب ءاطع 00 مصاع 15

 روم عار ةردا) دانس“ اذ[ دواؤب نك + ناقيلس ناك لقا نيلتح

 2) 811 (66 07) يسيف ١ 8) 0 ةقملَبَوا 821 هتعلنو: 12 سلئقلب
 2مكالاب ك7 17110- لعلي, 14 11 هي هلم كل 1مم 1202210 ا

 © 18 يرشيلا» 881 رسما, 14 ىرشيل, '47. حرشيلا. 4) 1
 5216 6675002 5: [., 120 516(7) مم ىلا. طلورسعم مدسارب 0ءعاتتتلأ

 ذبل ارضك حل لكذتم]. 05229, 6ه) هت. 1312© 31611313 5
 ليحأ رش. رك) 000. ردح, “كم لنكح از 21226602 هده لص

 تل( مز طلأ ءالآ كنكعبر الخل 11 2826و 252 ط1 (هغ 6 2)

 ةبونلاب ر '10 ةوينلاز 355 2111016 0 ابني 15:01 257, 752 22و
8 

 كر 07 طال 676



 ةانذ

 اما ملت ئوهت ةءاخإلاو جسيرلا هركسعب ٌرمتل ىنغلب اميف ناكو

 مساقلا انثدح دقو «اهكرحت اف ةعرزملاب رمتل اهئاو دارا

 ناميلس نأ انغلب لاق 3 ئظرقلا بعك نب* ديحت نع «رشعم

 نورشعو ةخسويخو شحوب نورستعو ةخسهيخو وخلا نورشعو

 رسمأو 6 دعفرتف فيصاعلا جسيولا © ما ةةيرس دا عبسو خذكعارص

 ءامسلا نيب ريسي وهو هيلا هللا ئحوأف هب يرويستف ءاخرلا

 ٠ فئالذل نم دحا ملكتي ال هنا ككلم ىف تدز دىق ىّنا ضرالاو

 بكاسلا وبأ ىنتتدح «/ كتربخأو جيولا 3 هب تح هلا ءىستنب

 نسع ورسع نب لاهتيلا نع شعالا نع ةيواعم هوبا اسس لق

 دوأد رح ناميلاس ناك لاق سابع ىسبأ مع ريبج حب لبعس

 ؛ة رز لاق“ سنالا ندي ام نوسلجف“ يمل «؛فارشا اعدم رتادلا

 ©) 801 دوعسم نىبأر طقلعز ءوأ 205667 ناكولا نع 5

 6 ا 60 ع2 01213 رشعم وسبأ ونانتعا> 015ءزدات1ا1» ++ 5

 م. لكم“ دلعلكم 1 نتفدع 1112215. 1 2ك نقل. 6)) 0207 1

 0: كب. 1( 8.487 صنت ن0 نع طقصع 1320. 311101136 18/111131212123-

 015 ط. اكهنط 16-21. عاهل 2 47. 1. #7 ةيرس ةتاهتلكا اهيش

 كارما ةتاعبسو. 4) 821 ءغ 0 طذك اماف, 15 طثع رمايف طمم> رمافر
 (ل7. 116 1عع. 6) 811 دعفرفر ( ةتعفرم هنلمكا 2
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 مب

 وزغلا نع كعقي داكي ال ءاوغ الجحر . ناكو « ناميلس

 ناكو ؛«هلذي ىتح هانا الا ضرالا نم ةيحان ىف كلمب عمسي ال

 اميف قاحسإ' نبا نع ةملس اس لق كيج نبا 00 أميق

 بصنت مث بشخب هل برضف ةهركسعب رما وزغلا دارأ اذا نوعزب

 اهلك 50 ةلآو باودلاو سانلا هيلع لج رت بشكل < ىلع هلو

 تلخدف ميرلا نم فصاعلا رما كيري ام هعم لمح اذا ى

 ءاخرلا رهأ د لعبا نأ ىتح هتلمئتحاف ٠ تكيشاخلا | انالبت :نداصت

 لقي تارأ تيح ىلا ةتودع ىف ارهشو هتحور ىف ارهش ءهب رف
 2 نت

 كتبح اخر مورماب ٠ ىرجت 00 ل اًنوكسَف لكو ع هللا

 تح للا

 هيف بوتكم ةلجد ةيحاتب اًلونم نا ىل 0 لاق َّش او

 ناقل "نمر انمأو نيل نم امأ نايل ا دل مسك

 رخكطصأ نم #انيوردغ هاندجو م هانيفي امو دانلون نحت

 لاق «ءاقلا # نوتكابف هللا اش نأ دنم نوكتار نكو * هانلقف
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 ميز

 سنالا هل ماقو ريطلا هيلع تفكع هسلج“ ىلا هتيب نم برخ اذا

 اميسج ضيبأ نوعزي اميف ناكو «©هريرس ىلع سلبج ىتح نيإلو
 مانا "ىف كبل ناك نضايبلا تايعلا نم سيلب رعشتا |

 ىف هركذ اميف* هرواشي لاجرلا غلبم ناميلس غلب نأ دعب دكلم
 ه علا منعلا 8. مككلا 2 نواح عيبا !ناشو دكاش نب ندا 00

 اهريخو مريخ هباتك ىف هللا صق ىيذلا موقلا ثرح ىف تشفغن

 هيف تَشَفَت لا ثركْلا ىف نامككي ذا ناَميَلَسو دوادو لاقف
 هن ء.نمم 27 ع

 6 تا فتي 0 : ٌمهيكحل اك 0 -

 ةرم نع قاكسا ىأ نع ثعشا نع ياسا ا مالا

 ثرخل ىف .نايكك ذا .نابيلسو .دوادو .هلوق: ىف دوعسم ىبا ىلع

 هديقانع 7 تتبنا سنك موك لاق موقلا مننع هيله تيشفت دإ

 ناميلس لاقف مرسلا .بحاصل منغلاب دوأاد ىضقف لق هتدسفأف

 بحاص ىلأ مرللا عفدت لق كاذ امو لاق ىدللا ىبن اب اذه ريغ

 !ة بحاص ىلا منغلا عفدتو ناك امك دوعي ىنح هبلع ميقيف منغلا

 ىلا مرللا تنعفد ناك امك مرللا ناك اذا ىتح اهنم بيصيف مرللا

 اهانمهفف هلوق كلذف اهبحاص ىلا 2منغلا تعفدو * هبحاص

 ه) ل5 ه5 2) ترص. 5811: م10 35 560 12 كك

 (0 نم 6) 6000 "ةسقعتتاتللا قرا و100 51 1ءاتتتلل كا

 211 اني لخلا هلت 5111116 0010 6521010 2) ]50127 22

 7-79 6) ."[ه ىراخبلا 22214: هو ءدزتم نسب نامورلا نيف

 را كيحر تهانزان5 12 015ه مان]15 ىلاط0 101216 26. رك) 1

 ثمان ي) 82105. 20 101. 22, 75. 58 2001 اهمسعب فق ذر.

 /) "15 منغلاو.



 ةربأ'

 ا كلوا ىلر املك. مددع ام ىردي الن ةريثك قولا رامفا نإ

 اب لاقق ةاعدو هللا ىلا لتبتخ توملا ةرثك نم هغلب ام هيلع قش

 كلذ تبلط انأ نوسرضي ليئارسا ونبو ضامكلا لكآ انأ بر
 ع

 اوي نع قعاو .« ىف. ءىثش' نم ناك ان ليتارسأ ىب هلي :ثرمأف

 ةخكئالملا دوأاد ىأرف توملا نع عفرو هل هللا باجتساف ليكاوسأ 5

 ةرخصلا نم بهذ نم ملس ىف نوقتري اهنودمغي عذويس نيلاس

 ككسم هيف تح أ ىدبفنب 2 !ذه دواأد لاقف ءامهسلا ىلا

 كب اره! نابعيلا هللا خوات: ةتاننب قل اذخأي نأ دوأد“ داراق

 هينابب تسلف ءامدلا ىف ءكيدي تنغبص لق كناو سدقم
 0ك 000 لسا نافيلس دينسا» كدعبب دكلما كنت! ىنل ا ىو
 تدرو اميف دوأد رمع 3 3 دف شنو هانب ناميلس كلم املف

 لها ضعب اماو «ةظنس ةثام معلص هللا لوسر نع رابخالا هب

 ةلم ناو ةنس نيعبسو اعبس ناك هيع نا معز هناذف 4بتللا

 © خنس نيعبرأ تناك هكلم

 مع دوأد ند ناويلس رمح 0 ْن 15

 ليثارسا ىنب دمرت ادراك ديب قعي دوك خيا ناكينيلس :نلكما

 ةوبنلا كلذ عم هاثآو ميرلاو ريطلاو سنالاو نسل هل هللا ركسو

 طا نقب نم نحال ئعبني لا اكلم ءينوي نأ هير لاس

 نع ةملس اس لاق كيج نبا انتّدح اميق ناكو «كلذ داطعاف هل

 هبنم ىب بهو نع ملعلا لما ضعب نع قاحسأ نب كيحن و

 ه) "لص ىفغو (0 هلع ىشب. 2 211 ع١ 67) تيدر ال0 كنق

 ءغ عز ادكحسم. ه) 'لد كدي. 2) ضال ناشعتلاتا, نسل لو

 معوش» ) 607 ل507 285 757



 ةابأ

 ؛دكاقلل ركنتو !ًديدش' اًنرح ,ءيلع دواد. نزكتا دود رمال اًفلاك

 عضوم ىلا هب يرن فراج نوعاط هنامز ىف ليئارسا ىنب باصأو

 عنع ءالبلا كلذ تن ا هللا نويعدي سدقلا تيب

 اييف 2كلذ ناكو* اًدحسم عضوملا كلذ اوذخضتان هل بيجتساف

 5 مناناسيب نأ لبق 1 هكلم نم تضم خنس ةرشع ىدحال ليق

 لنق .ئىذلا يتاقلا :لدمكو ةمايجتساب نابلس لآ ست

 متتساو هلتقو كئاقلا ىف ههممال كفن ناميلس هنفد املف هاخا

 انكثلك ام ناكسملاب كلف توزذر ءاتم د ثا لكك «لدكسملا ءانب

 ميرالا دبع نب ليعامما ىنتتلدح لاق ركسع ىب لهس نب 0

 10 نب بهو عمس هنأ لقعم ىب ديمصلا دكبع ىنتذح لاق

 ثعبف* م مك ليثارسا ىنب ددع ملعي نأ دارأ دواد 7 نا لوقي

 بتعف ء مددع غلب ام هيلا اوعفري نأ مرماو ءابقنو ءانرع كلخل

 نأ ميهاربا تدعو كق ىّنا تملع دق لآقو كلذ هيلع هللأ

 4 لعجاو ءامسلا ميج ددعك قلعجا ىنح هتيرذ ىفو هيف كرابأ

 ,ىيىصحي ال هنأ تلق ام ندع ملعت نا تدران مددع ىصخي !

 لطلسا وأ نينس تلح عوجاب مكيلتبا نأ نيب اوراتخان ,تدنع

 ىف دواد راشتساف مايا ةتلث توملا وا رهشا ةثلث ودعلا مكيلع

 الو ربص»نينس كبلك عوج انثل اه اولاقذ ليتارسا سك ل0

 /هديب تولاذ كب ال ناك ناف ةيقب < 8 سيلف رهشا ةتلث ودعلاب

 وم ةعاس ىف ىونم تام هنأ ةينم ني بهو ركدتاهرتخ لبد

 ت) ©: 1: 5) 1 ناك“ 2) 22286207 ه8: كلش تر الخ

 1256216 امه. ١ 2) كر 12 رز ل1 هديتك توسألأ نم. ىي) 0

 ظالآ ©« 0



 خالو

 ام ليئربج لاقف دواد دنع ىذلا «ىمد بر اب لاقف ةمايقلا

 جرعف لاق معن لاق ىلعفال تعش 8 ىثلو كلذ نع كبر تلأس

 تلاس ىق لاقف ليث مث هللا ءاش ام ثكف دواد نجسو ليئربج

 5 نا <دواد اي هل* لق لاقف هيف ىنتلسرأ ىذلا ىع دواد اب هللأ

 دواذ كنع ىئذلا كمد ىل به 2لوقيف ةمايقلا موي امكعيجج هللا

 امو تّئش ام ةنكل ىف كل < ناف لوقيف بر اب كل وه لوقيف

 لري مث دوأاد نأ باتللا لمأ معزيو «ر اضوغ تيبهتتلأ

 انك كرمال رماو ١ كرحما "نم" عراك نأ لا ' توتناظ كعب كلم

 اهنم ةبوتلاب لغتشا هميطخل نم ىعقاو ام عقاو املف ناك ام

 لل اد درع بترو لكتاوسا نب هب ككاو كاوح اهيف

 ىنب نم غيزلا لها هيلا عيتجاف هسفن ىلا اطدف ةاشبا هل

 0100 ككل ديلا تدباتا واد لسع هللا باق املك اوكاق ليقأرسا

 «داوف نم التاق هبلط ىف هّجوو همزه ىتح هبا براحت سانلا

 ككاعلا ةنلطتا ةورسأل فطظلتيو* هقتح ىقوتي “نأ ديلا مكقتو

 2) «ملس مم قدح ١ -2) 11 كك اوكا 7212

 «47. دوارل. 02) 'ه. ةصكعتلل ايروال» 2 2) 821 ءأ 0 أ. ركز هم

 اضرعو لوط 2 للا عقوز هاير ناب 0[ 25 /) 111 كل
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 هزيل

 خعمدو دوأد ةعمد لكدعت مدآ ةعمدو قشثالخل ةعمد لدعت

 لوقيف هقكب ةيرتكم هتيطخ ةمايقلا موي ءىجج وهو لق قئالخل

 لاق ىلعال دبع نب سنوي ىنتدح >«نمأي الف رخويف لاق
 ءةيري نع رخص قا نع ةعيملا نبا نيخل 0 990005

 لوفي معلص هللا لوسر تعمبا لوفي كلامها ا سلا لش

 ىنب ىلع عطفق مهاف ةأرما ىلا رظن نيح مع ىبنلا دواد نأ

 ودعلا رضح ا!ذأ لاقف ثعبلا بحاص ىصوان «اّمعب ليثارسا

 نامزلا كلذ ىف توباتلا ناكو توباتلا ىدي نيب اًنالف برقن

 ليل عجري مث توباتلا ىدي نيب مدق نم هب رصنتسي

 دوأد ىلع ناكلملا لزنو ةأرملا يوز لتقف شيل هنع مزهني وأ

 6 خليل نيبعسبرأ تكف كجاسف دوأذ ىطفف ءتصق هيلع ناصقي

 نم ضرالا تلكاو هسأر ىلع هعومد نم عرزلا تبن ىنح اًدجاس

 ءاليه الا ىشاقولا نم ء صخأ ملف هدوكس ىف لوقي وهو هنيبج

 ابر برغملاو قرشسملا نيب امم كعبا 2ةَّلِر دوأاذ ْلز بر تاملكلا

 ىف اًثيدح هبنذ تلعج هبنذ رفغتو دوأاد فعض محبت را نأ

 اب لقف خليل نيعبرأ كعب نم ليثربج هءاجث هدعب نم فلخلا

 دوأاد لاقف هب تنمه ىذلا مهلا ىكل:رفغ نق هللا نا دوأد

 هد نيف ىلا مهلا 4 رفغي :نا/لعارذاه هللا نأ تكلس 7
 موي ءاج اذا نالفب فيكف لبيمي ال لدع هللا نأ تفرع دقو

 2) 126ءوؤ ذم 6000.0, ه7. 1.1.116 1ع. 006) 12 ةلَلو امور 7

 116 طتع.) 2 "لص ظفحلا,) 2 تم كلا 2
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 هثم

 باب. نم هنوثأي هوتأ ١ذا نابصخل ناكو هيلع ناكلملا ريسف ذا

 نامصَح فت ال اولاقن بارخل أوربسن نيح..مهنم عتق بارك

 لع 0ك اططشتت لو ملي عنخ ضعب ىَلَع انس 0

 ال نه نأ« هريخو هلذعأ ىلا طار علا هاوس ىلا اندفأو

 00 0 لو عدت دواتلاا اور دج نوعشتو عشت 31
 ايلف لاَقَد ةدحاو..ةرما . لجرلل ناك اماو لف ةدحاو 0

 لاوسب َكَمَْلَظ ْنَعَل َلاَق *ىنرهقو ىنملط ىل باطخلآ ىف ىنزعو

 اك دسأ ءكاشنأ ,ملعف واد نطو ىأ هجاَعن ىلا كتجعت

 00 ندهن عددح ١١ .4ق يباثأو م صف نل

 دماج ىع ا ركذي انيل .تعمس لق .سيردا 0 آس لاق ميعاربا 0

 ىتح اًموي نيعبرا !ًدجاس هلل رخ ةئيطخل دواد باصأ امل لق

 بر اي ىدان مث هسأر اطغ ام لقبلا نم هينيع عومد نم تين

 هتتيطخ ىف هيلا عّجري هل دوادو نيعلا تديجو نيبلل سرق

 |0000 لل لك قندل سرع ا طبت عئاجلا ىو دن
 رفغ كلذ كنعف تين ناك ءىش لك ياه ةبحن بحنف لق كلذ

 برشيل هانالب ىّتوي ناكو اهورقي هقكب ةبوتكم هتيطخ تناكو هل

 بحتنيف هتيطخ ركذي ناكو هفصن وأ هثلث الا برشي الف

 دبر هند ام ضعب 4 نع اهضعب لوزن هلصافم داكت ةخيكانلا

 هلط د0 ناد لاقيت ناكو ةعومد»ا نم رب ءانالا المي ىح

 ه) 12 101. عمهم هاك 705 في 6) 150:3. 38و 5

 3-21. ء) آ1ش ادم ىشب. 2) 8211 (ءا (09) هن 15 نم.

 ه) 152 ىتح أ ؛ان12 القما كفو ال١ رك) 9ص. 801 ءه نز 4
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 هن

 هسفن نأ هب نحتما امب ةنكملا ببس نا: ليق دقو

 ناكف ةوس ةفراقم ريغب مايالا نم موي عطق فيطي هنا هنتدح

 هعطقي هنأ ئنظ ىنذلا مويلا ضرع ام هيف هل ضرع ىذلا مييلا

 «ءوس فارتقأ رهغب

 5 كلذ لاق نم ركذ

 نسلمل ىع ه«رطم نع دكيعس اس لاق ديزي اس لاق رشب انتدح

 امويو هتدابعل امويو هئاسنل اًموي ءارجأ ةعبرا رهدلا بج دوأد نأ

 هئورك اليو غرك الني :ليئارسا :ىدبس .امميو :ليشارسا سي ءاضقل

 اولاقف اوركذ لاق ليثارسأ ىنب موي ناك املف 2 هنوكبيو قيكبيو

 0 ىف اكواد ليما ابنك ةيف>-بِبضم ل م ىاسنالا له قاب اك
 رمأو هباوبأ فقلغ هتدابع موي ناك اًملف كلذ قيطيس هنأ هسفن

 انا اهورعي قه امعيبه «ةيروعلا لح ككاو نححا ديلع لكل

 هيدي نيب تنعقو لق نسح نول لك نم اهيف بهذ نم ةماج

 نأ ريغ نم ديعب ريغ تععقوف تراطف لق اهذخأيل اهيلا ىوهأف

 ؛ة ةأرما ىلع فرشا ىتح اهعبتي لاز اف لاق اهسفن نم هسئوت

 ل ضرالا ىف هلظ تار املف اهنسحو اهقلخ هبجتاف لستغت

 اهجوز ثعب ىف ناكو اهب اًباجتا اضيا كلذ هدارف اهرعشب اهسفن

 اذكو ذلك: ناكها“ ىلا ويصب 5 بلا !نفم دتجواب جا نكع

 اهجورتف اهبطخش بيصأف لعفذ لق عجري رف هيلا راس اذا ناكم

 :« بارخل يف وه امنيبف لق ناميلس ما اهنا انغلب ةدانق لقو لق

 كح

 ه) © ةدانقر نتتث 065010 ه2 11561620115 5115 0111112 112 1253 123

 20. (ةصقمنر 1. 20) ممعدأم 605 221. " 0) 210 10 ؟2472: 1170

 طهع 20.: (51©) هولشتيتو علسيو.



 ها

 الا .«ايرهال ىكي .رثو ةأرما نوعستو عسن كل ثيح اذهو اذه

 تاجوؤناو 0 لتق ىتح لثقلل هضرعت هب لزيت ملف ةدحاو ةأرمأ

 ىلتبأ امو هيف عقو دق ام فرعف لق ايش ري ملف رظنف لق هتأرمأ

 اًموي نيعبرا اًدجاس ىكبي ثكف لق ىكبف اًدجاس ّرْخن لق هب

 ىبي اًدجاس عقي مث اهنم ءٌّذب ال* ةجاحل الأ هسأر عفري الو

 000 ا د عد ايلا يبن لحنا ١
 ترفغ ىقف كسأر عفرأ دواد اب اًموي نيعبرا دعب هيلا لجو زع

 او ناو نإ ترفع نيف كدنا ملعل فيك برأ ايإ لاقفا ككل
 اًدِخنآ ةمايقلا موي #ايرها ءاج !ذا ءاضقلا ف فيحت ال ٌلدع

 ناك اذا هيلا هللا ىحوأذ لق ىنلتق ميف اذه لبس بر اي يقي

 ةنَِل كلذب هبيتأف ىل كبهيف هنم «كيهرتسأن ايرهأ ثوعد كلذ
 الع نأ عاطتسا ان لق ىل ترفغ لق كنا نيملع ىلا بر لاق

 ' ىلع ىنثكلح >> «ضيق ىتح هبر نم هايح ءامبلا نم هينيع

 ديزي نب ناجرلا دبع نع ملسم نب كيلولا ابب لاق لهس نبأ 5

 هتيطخ دواد شقن لق ىناساركلا ٍءاَطَع ىقّذجح لاق رباج ىبا

 « تيبرطضأو دهدلب نقفخ ايهأر اذأ ناكف اهاسني اليت ا ىف

 ) له 11ع عا ل5 0 ع 22 اوتو 51عات 10112 2. ناو, 1.9

 113 20. هدرصتصع5و 2000. ءأ هب. ه6 14 560 نتتاتنتت 511213: 12 123
 020 2. نر 14 29 000. زد ايرصا ©0151, 1311© 33

 6000 1ءعا منو عقدلتم )65  18 6غ © ههلتق 4ع. هع ]آخ 115 6ع

 2ك هدم. 58081 كك © , طبع 0ءزص0ع هنم .؟ةعتتز ]خذ انغ عجم 4) ظالا

 أ ( 1مقعاتاتتغ ىلا ٠6( <, كلر 05160 © اخ عا «ك. هددت, "2ع 12

 عا (© كتيهوتساف, 1ك 1 2.



 هأأن

 ىلا هّتعبأ نا اضيا هيلا بتكف كلذب هيلا بتكو لق هل مجفف
 لاق اضيأ هل ٍتْفف هتعبف لاق اسأب هنم لشا تقودك

 هدع ىلأ هتعبا خان هيلا بدكم لق هكنذتبا ءانوالا نة

 ةدواد يووتو لاق ةتلاثلا ةرملا لك قف ععيف لاق دكر دك

 ةثعب ىتح اًريسي الا هدنع ثبلت رث هيلع تلخد املف هتأرما

 هادجوف هيلع الخدي نا ابلطف نييسنا ةروص ىف نيكلم هللأ

 بلع 0 هيلع الخدي نأ سرحكلا امهعنف هتدابع مهي ىف

 نيسلاج هيكي نيب ء امهب وه اذا ىلصي وهو رعش اف لق بارخ

 اًنضعب ىَعَب نايصخ نحن امنا فخت ال القف امهنم عزفف لق

 م فت اللوق كطيو قحاب نري ساحل

 يلع اصق لق ءاضعلا| لوتع كا طارصلا ةو ىلا اندقأو
- 2000 - 

 نريعستو عست هَل ضخ ادع نأ اهدحا 0 لاق انين

 لكيم ىنجكن ذخأي 1 ديري وهف 0 ةدحاو 2 ىلو كان

 اًعست ىل نأ لاقف لوقنث ام رخآلل لاقف لاق ةئام هجاعن اهب

 !ةاهذخآ نا كيرأ انأاذ ةدحاو ةكعن !ذه ىخالو ةكاعن نيعستو

 ذأ لق هراك وهو لاق رك وهو لاق ةثام ىجاعن اهب لّمكاذ هنم
 تبهذ ناف لق رداقب كلذ ىلع ننا ام لق +كاذو كعدن ال

 ظابسا رسفو نمو نها كم انيزض كلذ تيرتاوا لد

 كنم برضي نأ قحا ثنا دواد اي لاقن ر/ةهبلمل»و فنالا فرط

 ه) "1 ةيلأار ها 2202 205[ 50. ديلا 2256 ثوأك. 62) 02. 1

 عا 607 2 516 0101 تك لإ 2) 501. 38 6 21 6ك 2

 ه) 0س. 234 هع ©ر اه تع 26ء.7 ١ م 11 ةلييكلاب قالا لقا
 2416 1 © الل 126: ضم خهيبللو فنالا.



 م[

 هل ناكو هثاسنل هيف ولخب اًمويو هبر ةدابعل هيف ولخب اًمميو

 «دجج ناك هنا بتللا نم أرقي اميف ناكو ةأرما نوعستو عست

 أرقي اميف كلذ دجو اًملف بوقعيو قاكساو ميحاربأ لضف هيف

 نيذلا ىعابآ هب بهذ دق هلك ريخأ ىرا بر اب لق بنللا ىم

 تلعف ام لثم ىن ٌلعفأو متيطعا ام لثم ىنطعأف ىلبق اوناكو
 اا لدحا  ايالتب اولثجا كعاب] ناار بكل اهلا 0 لاق د

 ىلتباو صب باهذب قاحكسأ ىلتاباو هنبا جبذب ميعاربأ نبا

 ءىشب كلذ نم ّلتبت مل كناو فسوي هنبا ىلع هنيكب بوقعي

 متيطعأ ام لثم ىنطعأو هب متيلتبا ام لتمب ىنلتبا بر اب لق
 ام كلذ دعب ثكف لق 2سرتحاف ىّلتبم كنا هيلا ىحواف لقا

 ةماج ةروص ىف لثمم دق ناطيشلا هءاج ذا ثكع نأ هللا ءاش

 هدي لف لق ىلصي مثاق وهو هيلجر دنع عقو ىتح بهذ نم

 هذخأيل بهذف ةوك ىف عقو ىتح دعابتف هعبتف ىكنتف هذخأيل

 رصباف لق 7هرقأ ىف ثعبيف عقي نسيأ ءرظنف ةوللا نم راطف
 ءءاسنلا لمجا نم ةأرما ىلرف اهل مطس ىلع لستغت ةأرمأ ؛5

 هب ترتتساف اهدعش تقلأف هترصبان ةئافتلا اهنم ىناخ اًقلُخ

 اًجوز اهل نأ ربخأف اهنع لأسف لق ًةبغر اهيف كلذ هدارف لق
 بحاص ىلا ثعبف لاق اذكو اذك ةحلسع بئاغ اهجوز نآأو

 7215 16 [ىكوا انك ودع ىلا ايفا تعبنا" نا ري درماي' ةحلطسلملا

 ه) 14 طمع طمحه]اع 1هع111عع25 دسم 50112511, © دطحجو 1 3.

 6) '12 ريصاف, '؛ل7. هت 20 1ك ه2! 280 5020 كك 26 2 طلاق

 20016 ىلإ. 4) 'طد هرثأ عبتيف ز «ل/. اهديبصي نم اهيلا تعبيف.

 6) '1>» سانلا و 2ك. ءك 8281. ان 260. رك 02.



 نك

 روبوزلا أرق اذا ناك هنوص لثم هقلخ نم اًدحا نوركذي اميف

 اهنأوب اهقاثعا نيبو تح 2 شجولا دل كربون ىيكشلا

 طباربلاو ريمازملا نيطايشلا تععنص امو هتوصل عمست ةفضصيل

 باد .باهتجالا قّييدش_ ناكو هقوص. فانصا ىلع الأ جوذصلاو

 جهيبنل لجو رع هللا هفصو امك ناكو ««ءاكبلا ريتك ةدابعلا

 انا 4 قلو هنأ ديلا اَذ دواد اًنَّدِبع ركذاو 4لاقف معلاص كم“

 قو «ةوقلا 3 23 عي نينألا هعم َلابِجْلأ ان كش

 ةذاتق ىع كيغس اس لق ديزي اس لق ناعم نب رشب انثدح

 دابعلا ىف رق نطعأ لق بارا هنا ىيالا] اذ دواد اندبع ك1

 و ّلبللا موقي ناك مع دوأد نأ انل ركذف ««مالسالا ىف اهقفو

 نحأ اين: لف ئسكلا نيب ىييخ ىدوح «فالآ ةعبرا

 هةكلع اندنن ء داع 3 هعملا ىع طابسأ اند لق لّضفملا ىبا

 دينا ”ركذو 1 «فالآ ةةعبرأ ةلهلو موي حك كرمي نك لاق

 نيسلل .ىب نيح ىتيك ” ««ةاطعا ناك ىنذلا وك لّضتلا

 ناك ىّدسلا لق لق طابسا اس لاق لضفملا ىب ىجا اس لاق

 ©) 0 اوقرتو 821 اونرب 5. م., 'هب. 11خ6 ء 1 9 ايندت (اوندب).

 0) له ء 14 شوحولا. ه) 1130 وهن0و16 2101 رفعج وبا لاق

 1موءزل. )2  1كم. 38, 75. 27-26. . 2 501. 715 ديالا اذ.

 رز 0صق. 111. ا[ ي)) لكما 2917 162 0



 دا

 ءاجج نا اًملف هيلا لسا لق منغلا ىف عار وصو هرغما مالغ

 متكا هيبال لقو سدقلا نهدب هنهدق رغما مالغ ءاج دواذ*

 هموق ىف تولاج راسف «هلتق هيلع علطي ول تولاط نافذ اذه

 ركسعو ليثارسأ ىنبب تولاط راسو ءركسعف ليئارسا ىنب ىلا

 كسوقو ىموق ©لتقي مل .تولاط ىلا تولاج لسراف لاتقلل اوُيِهتو ه

 زوبي نم اًهئاص هكسع ىف تولاط لسأف كل كلملا ناك ىقلنق

 ناك امو هايا وأد لتقو تولاجو تولاط ةصق ركذ رث تولاسن

 نايب ربخل اذه ىفو رفعج هبا لاق ««ادواد للا تيلاظ .نف

 لادكر اترلاجا ءاولتم _ لبظا هل: الملا" لوح هللا !ناك "قف واق نأ

 داس اهاوأ ةلتقا هتلواحم نم « ناك اها هانيسلا  كوسلاط نم نيكي نا

 ام لعب كوأاد كلم امنا اولاق مهنان كلذ ىف اًلوق هنع انيور ىم

 نع ةملس آس لق كيج نبأ انثّدح دقو هدلوو تولاط لنق

 هبنم نب بهو نع ملعلا لهمأ ضعب ىل ركذ اميف قاحسأ ىبا

 لستق سائلا ** لاق هدنج مرهناو* تولاج دوأذ لتق امل لاق 4

 هتاكم دوأد ىلع سانلا لسيقاو متولاط علخو / تولاج دوأد

 ليئارسا ونب تعمتجا اّملو 4لق كركذب تولاطل عسي رن ىتح
 هل هنالو نيرلمل ةعئص هيلعو روبزلا هيلع هللا لزسنتا دواد ىلع

 هللا طعي رثو حبس اذا هعم نحبسي نأ ريطلاو لابجل رماو

 ت) 0م :ظالا ,عغ. خي ع 1:2: ١ 6) اه !فاو ميفع لختحاو.

 ©) 811 اوركسعف عا أوركسعو» 2011211 (68 60 2)) لفشتسمما١١ 20

 هلا لكمتق» رز 1506١ 2 < هدم.' كلت عم) 1206 2* * هت.

 رز 062 0ع طبف 1101: 217 175. 79-86:



 هلأ

 تولاطل كلبلا ليثارسا ونب نمّلس امل لق هبنم ىب بهو نع
 لما زغيلف تولاطل لق نا ليئارسا ىنب ئبن ىلا هللا ىحوا

 يخف ميلع هرهطأس ىناذ هلتق الا اًيح اهيف كرتي ءالف نيدم
 هرسا هناف كلم الآ اهيف ناك نم لتقف نيدم ىقأ ىتح سانلاب

 ةذأ تولاط نم بجكت الآ ليومش ىلا هللا ىحوان قيشاوم قاسو

 دقلأف خيشاوم قاسو أريسأ جكلم ءاجث هيف لتخاف ىرماب هقرهأ

 ةمايقلا "موي كا غيف اذوغي اهل رق اهديد نم كلقلا نعرتال هل لكل
 هيقلخ تما :ةيلع نام قم نيحأو ىعلطا نياك
 جيشاوم تقس ملو اًريسا ٍغكلع تّمج مل تعنص ام هل لاقف

 عون دق هللا 0 ليومشا هل لق اهبرفأل هارلا تي

 هللا ىحوأف 2ةمايقلا موي ىلا هيف دوعي ال مث كلملا كتيب نم

 ىذلا نمدأف هينب كيلع ضرعيف ىشيا ىلا قلطنا ليومشا ىا

 ىتح فلطناف ليئثارسا ىنب ىلع اكلم ىكي سحقلا نهدب كرمآ

 لبقاف هدلو ربكا ىشيا اطدف كينب ىلع ضرعأ لاقف ىشيا ىا

 اك نيلمل لاقف هبجت) 4 ليوبشا هيلا رظن املف رظنما ىسح <« ميسج لجر

 رهظ ام نارصبت كيّنيع نا هيبلا هللا ىحواف « داَبعْلاَب يصب هلآ نأ هلل

 ضرعأ:/ اذهب شيل .لاعف#* 3نهب سيل بولقلا قامرلح كلش
 اذهب سبل لوقي كلذ لك ىف ةّمس هيلع ضرعق هريغ ىلع

 مل يىلب لاقف ريغ دلو نم كل لع لاقف هريغ ىلع ضرعا

 ه) 801 (ع (07) الو. 8) "آه 7603 ىنعاطا نم مرسكأ امنا ىلا

 هعاع775 1ءا1 15 1عمعاتأ» 6 0101 م 2) 216 ظلال( 20)

 ليوامتا:7 " 2 ركمرجا 409 75:0 470 ع 30 25 25 5 297 ا

 0101 0ع ءماطإ. ى) 1 نا



 اأو

 ىثدح لاق بهو ىبا آد لق ىكعالا دبع نب سنوي ىتثدح

 مهب نم ااوجرخا نيخلا كنوع مذ دللا*لوتق ىف نير با

 هللا ىحوا لق «نيملاظلاب ميلع هللاو هلوق ىلا توملا َرَدَح فيلأ

 نمو تولاج هب هللا لنقي الجي نالخف ىلو ق3 نأ يبن كلا

 نأ لاقف هاتأف هام ضيفيف هسأر ىلع هعضي نرقلا اذه هتمالعت

 ةقرادألا لذمي لحجر قدمو 3 نإا ىلاب ىحما ١ لجم رعندللا

 الجلرا رشع' ىتكا هلا يرخأف, لاق. هللا يبن: ايمعتن ' لاقت :تولاج

 ىريب الف نرقلا ىلع مضرعي لعجم عراب لجر ايفو ىراوسلا لاثما
 هيلا هللا : ىحواف هيلع هددريف عجبا, ميسلل كلذل لوقيف اًنيش

 عيولق ىالص ىلع مذخأن انللو مروص ىلع لاجرلا فخأن ال انا م

 نأ لاقف بذك لاقف ةريغ كلو هل سيل هنأ معز دق تر 5

 اي قدص ىق لق ميريغ اًذلو كل نأ لقو كبّذك ىف ىبر

 لكم نياملا مارب نأ (تيوحاللا هاريضف ل ىلو اى نا ةلللا دن

 !ذك لبج نم اذكو اذك بعش ىف لق وه نيأف لاق منغلا .ىف

 انيب ءريعحاي .نيتاش ىيئاش ليج ءددجيمو لاق, اهيلأ ع ناك

 كش الوه !ذه لاق هآر ايلف ليسلا ايهب ضوخب الو ليسلا

 ىلع نرغلا عضوف لاق مدرأ سانلاب وهف مكاهبلا محرب اذه دبف

 أس لق قاحسا نك لك ىدتملا ىنتدح «ء«ضافف هسأر

 لقعم ىب كيصلا دبع ىنثدح لاق ميرلا دبع ىب ليعامس]

 2) 101. 2و 75. 24-244. 6) 000. 8181 ءأ (نو و11 6120

 ىلو طقطود6. )  821 ريكد 5. 0., 0 ريكتز 0 كمبلا اييجرخ

 (516)و 447 اهب زوجك



 هه

 د ان 3 2: 6

 دعي: واد. كلمو“( لدتا وعد دمي حجر ل

 كلملا هللا هاتآو 2لجو: رع هليق كلذف اًيبن.هللا هلعجو» كلذ

 يءتولاط كلمو نوعمش ةوبن هاتآ ةوبنلا ف ليقف ةيكحُلاو

 م: 4 لابنار قم ةنيوع (ىكير ام ينير تلك
 :بوقعي نب نيماينب /نب شيأ نب ججفأ نب «ترحح نب رارض
 ئبنلا :ناك :ىاكسلا ىبا' لاقو ., .١ «ميعاربا ني ىناكشسا ىلا

 نب عسيلا هتيوتب هربخا ىنح هربق نم تولاطل ا ىذلا

 نبا ىع ةيلش ان لق نيح' ىبا كلذب انكدح «برطخا

 نم. تولاق كنلم :ةّدسم. نا. ةيروتلا لعا معرو 2. <« ناك

 10 © ةنس نيعبرا تناك هدلو عم برلمل ىف لتق نا ىلا اهلوأ

 0 نب دوأد ردبخ ركذ

 2 بدا ىمع نب نوشح نب نوملس نب ثزعاب نب ىدبوع نبا

 قاحا نب بوقعي نب اذوهي نب صراف نب نورصح نب مأر نبأ

 نيج با ةانتدح ؟اكيكا“ © محا قواك اكو < هع وب فاروا لا

 زفابعو نغ ملعلا لعا :ضعب نع :قاكسا !نيا نع ةملش اند لاق

 «هيقن بلقلا رهاط رعشلا ليلق قرزأ اًريصق هبنم نبأ

 2) 1مم 2, 95. 252. 8) © ةيبكشلل لاقر 811 هده. 2 6
 طلع ع 1. 24 ةصاع ناكو 1موءان6 رمفعج وبا لاق. 2) 821 © ©

 نامت 5 مث, "10 'لاينار 2 ددهما ور رجوع" )ا 66041: فدك

 ( هع امه 0 14 اد 0 (مدددد) 7( 51715 66 طك

 و2 نب سك : ىب هدد راما 1 نب سشيأ هدن.ز 2110111113 8

 دردرص» ندع رد 221 11111 عع عا 9 006000. أ 0 1 ديوعر

 14 زهد يبوح 1 ل ا ا لإ اة كل 6ك 201

 ةعانو <47. وعابو [0/ 1ا  كا نبا ضع

 م) 1 داجر 1215ه, 01100 ك 272 2ك لك هد
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 لاقف ءاسنلا تملع جّلاجر تينف اذا «تيب لحأ* مسالا كلذ

 هفلخ بابلا غلب املف كنم تعرفو ايل ليمتغت نقار أر اهلل

 ةنم سانلا مظعأ تسلا اهل لاقف رابثإل اهيلع لخد مث 2

 مل ناف لق ىلب تلق ىدنع 3 كتيوآو لتقلا نم كتيجأا كيلع

 اهيلع ىشغف بوت نم هل لف للكس تولاط اذه ةجاح :كيلا ة

 نم هل له كلسي نلآو كلتق كيري ال هنأ اهل لاقف قرقلا نم

 نوملعت لله م ىلتو ةيوت تولاطل ملعا ام هللاو ال* تلق ةبون

 تقلطنا نون نسب عنشي ربق اذه معن اولق ىبن ربق ناكم
 هسأر  ضغني نون نب < عشوب يرخن تعدف هيلا كاهعم اهو

 نتسلاق ةمايقلا تيماقا ملت ام لاق عتتلك ميلا رظن اًملف بارتنلا ؛0

 ملعأ ام عشوي لاق ةبوت نم هل لع كللسي تولاط ىو ال

 هدللوو وس يمك هكلم / نما لحي نا الا هجيك نما ىولاظل

 لدقك مح نشر اولتك اذا ىح هللا" ليبشت قرا يحي, نيب م اولئاقيت

 عجرو ربقلا ىف اًنّْيم طقس رث ةبوت هل كلذ نوكي نأ ىسعف

 تطقس ىكدح ىكبف هذلو هعباتي الأ ةبهر ناك ام 0 تولاط

 رشع ةتلث مو هونب هيلع لخدف دههمج لسكو هينيع رافشأ

 ىف هل ليق امو هربخ عربخأف هلاح ىع هولأسو ويلكف 2 الجر

 نيب اودشف هعم اوجرخن عرهجن هعم أوزغي نأ جلأسف هنيونأ

 ه) "آه مه طلق ميقز “كب. اهل تعيب لها كه لعصلع تبيزفاف
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 ةؤا/

 هلثف. الا دواد" ننع :سخا ةاهني ال٠ تولاط لغجت فواد. نان

 ىلع ليثارسا ىنب ىف ردقي نكي ملف «قلتقي ءايلعلاب هللا هارغأو
 هللا مسا ملعت ةأرمإب أ ىتح هلتق الا هلثق قيطي* ملط
 ىلا يان انلعل لقو رابخل اهجرف اهلتقي نا رابجل رمأف مظعالا

 ةءاكبلا ىلع لبقاو مدنو ةبوتلا تولاط بلق ىف عقوف اهكرتف راع

 ىدانيو ىكبيف روبقلا ىلا ير ةليل لك ناكو سانلا هجر ىتح

 6رثكا املف اهب ىئفرسيخا الأ ةبوث ىل نا ملع !ًدبع هللا كىشنا
- 

 اننلنق و ىضوند امأ ئاط ب ن ١ روبقلا نم دانم كأدان خيلع

 هيلكف رابلل هجرف انرحو ءاكب دادزاف اًنأوما انّيذوت ىنح ءايح

 0 لل لكم ةلشأ املاع ضرالا ىف ىل ملعت له لاقف كل ام لاقف

 لثم كلتم امنا ىلّثتم ام ىردت له رابلمل هل لاقف ةيوذا © نم

 اوكرتت ل لاقف هنم ريطتف كيدلا حاصف ةاشع ةيرق لون كلم

 حاص اذا لق ماني نأ دارا املف هوبتحنذ الا اكيد ةيوقلا ىف

 عيسي اكيد تكرتا لهو :.هل! اولاقف جلدن ىتح انوظقيأف كيدلا

 ؛:ةاملف ءاكبو اًنرح دادزاف ضرالا ىف اًملع تكرت له / نلتو هتوص

 نا كلعلا رثاا لع كتللد نأ كتارا لق قبل دما رابقلا للا

 هدنع ةيلاعلا ةأرملا نأ هربخأف رابثمل هيلع قوتف ال لق مهلنقت

 ملعَي : امتأ اكو ةبدت نم مل لش" انهلسا اهيلا .ىن :قشلطنا لاقت
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 نسانلا لاش. هكلم ىف. هنماخ. ىرجاو .هتنبا ٌثواد 0 تولاط

 هدسحو هسفن ىف دىجو تولاط كلذ ىار املف هوبحاو دوأد ىلا

 رميخ قز هل ىكاسف ©كلذب هديري هنا دوأد ملعف ةلتق دارأو 5

 بروضف دواد بره كقو دوأد مانم ىلآ تولاط للخدذ هعحاضم ىف

 ءرمكل نم ةرطق نتعقوف هنم ريثل 6 تلاسف هقريدف ةيرض قولا

 هربخلل ا هيزش 2 رثكا] قاك اها واد. هللا مخرب :لافتفارهيتق 3

 كاع نيمهس عون مكث لهو ةتيب. ىف ةلباقلا نم. هات فواد“ ىأ

 مق نيمهس نيمهس هلامش ىعو هني ىنعو هيلجر دنعو هسأر 10

 هللا محرري لاقف اهفرعف ماهسلاب رصب تولاط ظقيتسا اًملف لون

 «ىنع قكفلا ل رفظو © هتانقف هب تبفظ ىف 0 وه :ذوأد

 نسوق. .ىلغ تولاطو ةيربلا ىف؛ ىشمب ر/ددجوف اموي بكر هنا. رق

 ا00001 دع اذا دواذ ناو ةدواذ (لسبفا .ميبتلا توتلاط لاق
 ىحواف اراغ لخدف ٌقتشاف دواد عوفف تولاط هرشثأ ىلع ضكوف 5

 ىلا تمولاط ىهتتا املف اتيب هيلع ىكبرضف توبكنعلا ىلا هللأ

 قخل انهه لخد ..ناك ول لاقف :توبكنعلا ءانب ىلا يظن راغلا

 ىف تولاط ىلع ءكبلعلا نعطو «هكرتف هيلا ليكف توبكنعلا تيب
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 ةؤذؤ

 مع ىبنلا قأف ماعطلاب هتوخا ىلاو هيبا قاي هفلخ هوبا 95

 لاقف تولاط ىلا هب ثعبف كيدح نم روّتتو نهد هيف نرقب
 هسأر ىلع نرقلا اذه عضوي تولاج لتقي ىذلا مكيحاص ل

 هسأر“ ىلع نوكيو دههجو ىلع ليسي الو هنم نهدي .ىتح :ىغيف
 :ىنب تولاط اءدف هألييف روثتلا اذه ىف ل ليلكالا ةثيمك

 تولاط لاق اوغرف املف دحا مهنم هقفاوي ملف هب هبرجن ليثارسأ

 0 0 سو حا ىننال

 590 لاق 920000 ب لتقت* دوأد اي انّدخ هل 05-0

 1: هتجوز تولاج لنق نم لاق دق تولاط ناكو هنالكم ىف نهلعجو

 ىلع نرقلا اوعضو دوأاد ءاج ايلف ىلم ىف ةيتاخ ا ىنبا

 اًماقسم الجر ناكو هآلف روثتلا سبلو هنم نهذا ىتح ىلغف هسأر

 فياضت دواد هسبل املف هيف لقلقت الا دحا هسبلي رثو ارافصم

 نم 'تولاجن + ناكو :تولاج ىلا :ئشم ارث" 3 ضقنت 'ىح هيلع رتل

 ,:بعرلا هبلق , ف :فخق .دواد ىلا رطن, املك ةةشاو.نيانللا مشحا

 ال نواد لاقف كلتقا نأ كجحرا ىناف عجرأ ىتتف اب هل لاقذ هنم

 ماهنم عفر املك ةفاّذقلا ىف اهعضوف ةراجأ 5 قلقا انآ لد

 قاحسا ىنأ مساب ىاثلاو ميعاربا ىأ مساب اذه لاقف هامس اًرجح

 - راجحالا تداعف ةفالقلا رادا مث ليثارسأ ىأ مساب ثلاثلاو

 ه» رت هسأر نتبقنف تولاج ىنيع نيبب هب ككصف هلسرا مث اًدحاو

 ه) ندم. 1ص. 82) © 5. م., 811 ضصقئدو 128 ضفنت. 6) 165
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 ةماع

 ىطبس نأ ©ثتسلع امرأ لق معن لق انا لق ليثارسا  ىنب لف

 ىتليبق نأ تملع افا لاق ىلب لاق ليئارسأ ىنب طابسا ىندا

 رد لدا يدين نأ كفلع .ةاما لاق لي: لق .ىظبس. لكابق“ قدا

 دكجو دقو عجرت كنأ ةيآب لق ةيآ ةّيأبف لق ىلب لق ىتليبق

 ئحولا كيلع لون !ذكو اذك-ناكم ىف تنك اذاو هرمح كوبا 5

 50 31 ليتاوس' ىنبل لاقو سدقلا ىعهلب < هنهدنف

 قَحَأ / نحَنو 210 نوكيا ا ولاك اكلَم توْلاَط مل

 هاقطصا هللآ نا َلاَق لاَمْلُأ نم ٌةَعَس تب مَن هنم ىَلمْنآب
 معمم 3 0 3 نع

 . 4 4 مْسِحْلآو ملعُلآ 0 ةطتسو 50 مكيلع

 هدونجو َتوُلاَجَل وزر ا ىدسلا ثيدح ىلا تيدحلا عجر 0

 ربع نميف دوأد وبا فتموي ربعف ءاًربص انيلع غرف انبو اولاق

 موي,تاف_ /هاتأ هناو ذينب رغصا واد. ناكو هل اّنبا رشع. ةثلك :ق
 اوشا ل #0 نا ا ل الج كمر ام اجا اي لاق

 ىرختاا بم هاتأ مث كنفاذق ىف كقرر لعج دق هللا نأ ىنب

 اضبأر !ًدسأ تدجوف لابإل نيب تاخد دىقل هاتبا اي لاقف
 000 الإ هبا لا كيو مناتك ديثذأب :تدخاو هيلع ةقوكف

 راق ا ل

 ىبم مدس لا لب ىئقبي .الف مَبسُأَح لابلملا نيب ىشمأل ىتا
 ا راو ناكوا هللا ةكاطخا ريخ اظن قاف ئسنج ايا رشبأ. لاقف

 ©) "اله تيلعأ. 6) مر. امو طقع 00100116 اموأز 6000. ان 6ع.

 4) 20002 كن هلق, كك. نونو 77 2) 1501: 2 ص 75. 2
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 مم

 تلاق تبذك اولق مكتيرق نم ةوجرخأف مكيف توباتلا اذه ناك

 ايهيلع عضوي مث نالوا ايهل ىيترقبب اونأت ©« نأ كلذ ةيآ نأ

 لجتلا ىلع توباتلا اوعضت مث لجتلا اهءارو اوعضتا رث ظق رين

 ء نيتنعذم هب ناقلطني امهناف ةاههدالوا اوسبكحو اهوريستو*
 تاي

 5 ليثارسا ىنب ضرا ىذا ىف «انعقوو مكضرأ- نم :اتجنخ :!1قأ  ىنح

 نم انتجرخ ايلف كلذ اولعفف* اهدالوا ىلا اتلبقاو اهيرين انوسك

 اتليقاو ا©رين اترسك ليئارسا ىنب ضرا ىندا ىف اتعقوو** غضا

 ليقارسأ '"ىشب ”نم" نانمحع انهيف ةليوخ ١ ق+ ءانعشوو 'ءاهدالواا لإ

 لحا م/دهنم وندي ال لعجن هيلا اولبقاو ليثارسا ونب هيلا عوفف
 ؛دهسفن نم سنآ ىف مياوضاعأ ليومشا غيبن هل لاقف تام الا

 0س عاش

 نأ ىلع ىحا ركقي ملف سانلا هيلع اوضرعف هنم نديلق ”ةوق

 هالمكحج 2 نأب امهل نذا ليثارسأ ىنب نم نالجر الا هنم وندي

 كولاط/كدم تح انهما كيف ىف قاكف ةلمرا "هو انهما كبي ذل

 ليومشال ليثارسا ونب تلاقف ليومشا عم ليثارسا ىنب رمأ ملصف
 تلاتقلا هللا مكافك 2دق لاق هللا ليبس ىف لتاقي اكلم انل ثعبأ

 ىحوأف هيلا عوفن كلم انل نوكيف انلوح نم فيضان انأ اولاق

 نهذب هنفدآو اًكلم تيلاط هل ثاعسبأ نأ ليومشا ىلا هللا

 اهنابلطي هل اًمالغو هلسرأف #تولاط ىنال ريح نتّلضصف* سدقلا

 اكلم كتعب ىق هللا نا لاقف اهنع هنالسي ليوبشا ىلا اءاجن
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 نمل

 الشع ىلإ فلطنا" لق: لعق ىرق اذ انا كينل:لاقف

 0011 ةانتتحت نأ فينا وجرب نا 6نم دلولا تح

 هتكلكالو هدسأو نمو ةناهللا هنم نعزنألف ىلابصعي ناو ىنابرقو

 ؛ا!ًديدش اعرف كلذل عزفف «بخأف ىليع هلأس مبصا اًملف اهاّيأو

 لكافيو نسانلاب اجر نا هّينبا وماف علوح نمت ودع هيلا راسف

 اصعو حاولالا هيف ىذلا توباتلا معم اجرخأو اجرخن وهدعلا كلذ

 00 د دع لايقل وكيع الم ةدب ازشسين مرر
 لع عاق ومو ءةربضي لجر هءاجن اوعنص ؛ذ ام ربشل عقوتي
 لعف اف لاق اوهزهنأ ىق سانلا ناو التق دق كيتبا نأ هيسرك

 نم هافق ىلع عقوو فقهشف لق ودعلا هب بهذ لق توباتلا 0

 تيب ىف ةوعضو ىتح توباتلا اوبس ىنيذلا بهذو تاف هيسرك

 هقوف نم منصلاو منصلا نتدحن' هوعضوف هنودبعي منص علو جتفلا

 هوذخا مث منصلا قوف وهو هتاحتأ #منصلا دغلا نم يصف

 ىق دغلا نم ميصاف توباتلا ىف هيملق اورهسو هقوف هوعضوف

 لاقف توباتلا تحن ىَقْلم ميصاو هالجرو منصلا كلي تيعطق ؛5

 هل ميقي ال ليئارسأ ىنب هلا نا متملع دق + سيلا ضعبل هضعب

 ىف هوعضوف توباتلا اوجرخأف  مكتهلا نيب نم وجرحخأف 2ىث

 اهيف اوعضو ىتلا ةيحانلا كلت لها ذخاف هك ذيبحان

 تناك ةيراج هل تلاقف اذه ام اولاقف عقانعا ىف عجو نوباتلا

 ام نوعركت ام / نورش نولازت ال ليئارسأ ىنب ىبَس نم دنع

 2) 1آ0عءعوأ ذ2 1 6) © اهبو 881 6 |[ 5

 هز لطم كرب كا (هر0 6 ط1 66 000 2) اكد متسلا ك7. !ملاع انك

 12 رز كتل ذ) نورت ل



 هذأ

 53ه 0 السا
 .٠

 تولاجب ممْيْلا انَل ةقاط ال اونلاقو اًضنيا ءاوعجتر تولاجت ىلا
 3 كيص دسد هددتع 0 َّ ءا نص در هدد

 نونقينسي ىيذلا هللا وقالم مهنأ نونظي نيذلا لاق مدرسا

 عم هللأو هللا ناب ريتك ا 0 خليلق خف ا كا

 5نونامتو* ةعنطتو ةتامتسو“ فالآ ةثلك اضيا هنغ عجرف َنيِرِباَصْلأ
 ىتدح «رذب لعأ ةّدع رشع ةةعستو ةثايثلث ىف صلخو

 دبع نب ليعامما اس لق باجمل نب قاحسا ءاس لآق ئنكملا

 عسب هنأ لقعم ىب كمصلا دبع ىتدخ لاق ميرللا

 ىف اثتحا نانا“ نانبا لووبشا' ىبز ىلا ندع ناك لوفي هل

 ١! اوناك ىذا نابرقلا طوسم نك هيف كك 2[ 0

 ءظوسي' ىذلا؟ ىفاكلل“ نال اجتتخنا ان 2ىيبالك هثب' هنوطودي

 سدقلا ىف نيلصي ءاسنلا ر/تءاج !ذا' انكو بيلالك هاتبا ' هلعجن

 نسب بهو

 نكت نضل تيب لبق“ مق لؤشا“ عانت نبش نا ١

 ىلع ىلا بثوف ليومشا لوقي انوص عمس ذا ىليع هيف ماني

 ؛ةاّتوص عمس مث منف عجرا ال لق ىنتوعد كل ام لاقف كيبل لاقف

 كل ام* كيبل لاقف اضِيتا ىليع ىلا بثوف ليوبشا لوقي مكآ
 نبيل "لس ايف "تيت ناف منف عجرأ لعفا رث لاقف ىنتوعد

 ليوبشأ لوقي اضيا اًنوَص 1 مانق عجرف لعفأف ىلدم كتاكم

 ©) 801 (ه6 07) اوعجرو. 2) 1126620: هدرل ا للش؛ 2) 6 يك

 ةممعرتخ وسيأو هك م. ماو 1. ةررص» ")1 24 6011

 نييالكر 5820217 32يئ015: 2 12 02 266 2 0000 ل
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 نيكس هيف توبانلا مكينأي ن أ هكلم يآ. نا لق كلم اذه نأ

 ةيكسلاو نورس لأ يسوم 1 كرت امم م هيفي 0 نم

 جيصاف حاوسالا خضاض >2 » ىسوم اصع كد ةيقبلا امأو كجوبزو 5

 كلملا اويل نوعمست وبني“ اونماف تولاط راد ىف هيف امو توبانلا

 قفقدح لاق نيسك ل لاق مساقلا ا «26 تولاطل

0 

 ةكئالمللا تعءاج لا نيإ لك لا يدرج نا ع ع ٍاَجح

 هتعضو ىتح هيلا نورظني 2و ضرالاو ءامسلا نيب هلمحت توباتلاب

 نبأ لاق لاق 26 نبأ 50 لاق سنوي 2 ««تولاط كنع

 ىتح اًنايع هيلا + نورظني ًاراهن توباتلاب ةكئالملا تتلون دكيز

 <« نيلدخاس اوجرخو نيضار ريغ اورقاف لق مهرهطا نبب هوعضو

 نونايث مهو هعم اوجرخن ىدسلا ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 نيب ريسي يرخن اًسأب مهدشاو سانلا مظعا نم تولاج ناكو اَقلا

 ع 250 موجب ىتح هباكتا هيلا عيتجج الو كنإل ىدي ا
9-- 

 برست نمق رهنب رهَنِب مكيلتيم لآ نأ تولاط هل لاق اوجرخ اًملف
 نم 60

 نيطسلف رهن وهو ىنم ُهّلَك ْهُبَعْطَي ْمَل ْنَمَو ىنم سْيِلق ُهْنِم

 فالآ ةخعبرأ © 8نم هدعم ربعف تولاج نم ةبيف هنم اوبرشف

 برشي مث نمو شطع هنم برش نمف اًقلا نوعبسو ةتس عجرو

 ©) 'آ15 ضضرو 14 اد حاولالا دهيثو. 65) 831 6 © تولاط كلم.

 ) 581. مهمانآانكز 14 ىورظني سانلاوز 6 20 66 أورقاف 511 ط1 6عآ-

 ]ننعم هكليبر ونن00 14 ءغ 'ك4ج. للوصل ©) 02. 12. 6) 0٠
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 مزعل

 خيشلا ىلا اعرق مالغلا ماقف «ليومش اي ّئيشلا نكّلب امدف

 مالغلا عزفيف 9 لوقي نأ خيشلا هكف ىنّيوعد هاتبا اب لاقف

 هتاف ةيناثلا هاحد مث مانف مالغلا عجرف منف عجرأ ىنب اي لاقف

 ةثلاتلا كتوعد ناف منف عجرا لاقف ىنتوعد لاقف اًصيا مدع

 ةبهذآ لاقف مع ليثربج هل رهظ ةتلاثلا تناك املف ىنبجت الف

 ايلف ايبن هيف كثعب ىق هللا نافذ كبر ةلاسر ٍهُعَلبف كموق ىلأ

 تنك" نوأ اولاقو كلابذ رثو ةوبنلاب تلجحتسا اولاقو هوبّذك #اتأ

 ندد ءللآ ليِبَس ىف 0 اَكلَم اَنَل ثعباف اًقداص

 أ لاتقل مُكيلع يالا نأ قس نوعمش هل لق كتوبن

 10 انِجر 0 دقو هلآ ليييس ىف لاقت لأ اَنَل امو اولاق ؛ اولئاقت

 نوكت 0 ا كداب ما اًنرايد 1

 نأ لاقف اكلم هيف ثعبي ىذلا لجيلا 1 نع

 ملف اهب ©«سفنا اوساقف اصعلا هذه لوط هلوط نوكي مكبحاص

 ضف هل راك ىلع ىقتسي ءاقس الجر تولاط ناكو اهلثم اونوكي
 ؛5 ناكف اهب دوساقف هوعد هوار املف قيرطلا ىف هبلطي قلطناف هراج

 ءاَكلَم َتوْلاَط ْمُكَل َتَعَب دق للا 0 ْمهْيِبَل مهل لاقو اهلتم

 طبس نم ىحو ةعاسلا كنم بذكا طق تنك ام موقلا لاق

 نم ٌةعس اضيا َتوُي رثو ةكلبملا طبس نم وق سيلو ةكلمللا
 23- <« ن د نء 25د

 ةذأزو ا ةاقطصأ هللا نا“ ّىبتلا لاقف كلخل ةعبتنت لالا

 20 ذياب نناك اعدام كتمذك نافذ ولاقف مسِحّلاو ملعلا ىف ةطسب

 ه) 211 (ءعا (7) ليوامش. تر ل2 ك6 ضم لفافتا 2 الط هدا

 ©6) (ن1. 101.29 75. 2476 2) 00 2245 5 20 :1501 17١



 هز

 ملاجر اولتقو مهدالب تطوو مهرييغ نم كولملا مدخلا دابلا

 8017 ةنيكسلا هيف ىذلا» توباتلا“ لع © عوبلغو ةيرارذ اوبسو

 ااا ١ 2 نورصنيإ اوضاك عتبَو نوراتم' لاو" ئسوما لآ كرف افلا

 ميقي اًيبن هل ثعبي نأ ى لجو رع هللا نا كاركك وهنكلا

 دامح نب ورع اس لق ىلادمهلا نوراه نب ىسوم ىنثدحت «#ما و

 ىقاو كلام نأ نع هركذ ربخ ىف ىّذسلا نع طابسا اس لاق

 نم سان نعو كوعسم نبأ نع ةرم نعو سابع نبا نع ملاص

 ةقلاعلا 0-0 ليثارسأ ونب تدناك معلص هللا لوسر باكا

 اوبرضف ليثارسا ىنب ىلع اورهظ مهناو تولاج ةقلاعلا كلم ناكو

 هللا نولسي ليثارسا رم 0 نيرو اوذخأو ةيو يلع 0

 اوكله دق ةوبنلا طبس ناكو هعم نولتاقي ايبن هل ثعبي نأ
 تيب ىف اهيسبح اهوذخأف ىلبح ةأرما الا هنم فقبي ملف

 3 هلك نء ىرت ايل مالغبا ةلدبتف' ةيراجب للك" نأ! ةبقر

 اًمالغ اهقزري نأ هللا 0 ةأرملا تلعجت اهحلو ىف ليثارسأ

 . ربكف ىءعد عمس هللا لوقت ر/نوعيش هتيسف اًمالغ تدلوف

 نم عيش هلفكو سدقملا تيب يف ةيروتلا ”ملعتي هتملسأف مالغلا

 ليئربج هاتا ايبن هللا هتعبي نا مالغلا غلب املف هانبتو ةئاملع

 00 لح نوت ال" ناو. قييشلا كنج ىلا" مسقت ؛الغلاو

 ه) "15 ءا ( اوبلغو. 62) 801 ءا ( ةيقبلاوو تأ“ 1501. 2و 5.

 20 61 ]0 2049 1.11. )2  .( نوريصتنمو ه1ءانأ هدو 1.7. ه2) 41

 (©«( 07) اوبغرو, 12 اوعدف, ءا لعاصلع نأ .. هللا. 2) 231 لئاقت.

 ني 151 61 2 111 8 2. هللا 159 نوسعممز 56012. هةموو 1 6 5

 01100116 ى.وعمش ى) مهتم امهآ ملعننيل.



 هاكب

 مهرْيد رث نينس تس خفي هل لاقي مهنم ّلجر معرمأب مق رف
 نينس عبس ليثارسأ ىنب نم لسجر وهو © نوشج هدعب نم*

 هيمسيو 2 نوريك دهدعب مث نينس رشع* ولا ةنعي 2 خردد

 عكولمو نيطسلف ليها مرهق رت نينس ىلامت نوركع ماضعب

 5 نيرشع ليثارسأ ىنب نم وهو نوسمش يلو مت* ةنس نيعبرا
 اميف نوسمش كعب معرمال ربدم 3و سيئر ريخغبا اوكي رق 4 ةنس

 دمايأ ىفو ىنعالتا ىلع كلذ دعب معرمأ ربد مث نينس رشع ليق

 نم ىصضم املف قاثيملا توبات ىلع نالقسعو ءةزغ لها بلغ

 ليويش ربدف ايبن ليومش ثعب ةئس نيبعبرأ مهرمأب همايق تنفو

 هرك ٌلذلاب منان نيح ليومش 0 رق نينس رشع ركذ اميف مهرمأ

 نودعاجج اكلم ل تعبي 3 مهو دعا عابر ةتيصعم :يصعم ناوهلاو

 ةباتكا ىف هللا 'نضق قف اك ليومش مهل لاقف هللا ليبس ىف دعم

 8 :يزعسلا

 ةمقلع نب ىلاب نب ليومش ربخ ركذ

 15 فوص ى"نب وهت 00 د ماخري نبأ

 تولاجو تولاطو

 ٍجيلع لاط امل ليثارسا ىنب نأ ىلب ىب ليومش ربضخ نم ناك

 م) 41 نوسمتكات و 6 نوشحكال 14 نوسحكايو د لانك. 22, 8)

 6) 811 مم طمع نمز م12ععع0. 0عواتتمغ 12 ء) دب 211

 لص "ط7 ءالقتط 500. 150116 20 مهرهق رش ةرصر رف نورد 0

 نورسيسك 2266. . 2) 00. 12. 6) ( معزوزت؛ لهاو. رك 01

 لولارا © لكلاب 54 ن2 5) ةرل 06000 25116 6 توسصرسهد, 0

 فوصرهبز “47. فوص مرهب».



 هزت

 نسب لينتع هل لاقي رغصالا سلال أ هذي نم مهذقنن 8

 مهيلع 0 مث نس نيبعبرأ ليكف يدق مهرمأب ماقف © سنك

 هنم مهذقنت رث ةنس ةرشع ىنابث مهكلف 5 نولجت هل لاقي كلم

 4# اريج ىب دوا هل لاقي نيماينب طبس نم لجر ليق ايف

 كلم مهيلع طلس مث ةنس نينابث مهمأب ماقف + ىنميلا ّلشالا

 مهزقنت رق ةنس نيرشع مهكلف / نيفاي هل لاقي نييناعنللا نم

 مترمأ ربدف ىاروبد اهل لاقي مهتايبنا نم ةيبن ةأرما ليق امبيف

 نقر 2 نس نيعبرأ 0-5 اهليق نم لجر ليق اميف

 نسب ىلانفذ كنأو نم لجر مهفم مهذقنت ا (نوبخس عيدس مهوكلف 10

 مث ظن نيعبرأ مهرمأ و ا 2 شاوب نب نويعدج هل لاقي بوقعي

 ثلت نوعدج نب © كلميبأ هنبأ - نيعلج دعب نم معرمأ 6

 كلييبا لاخ نبأ أوف نب / غلوت كليمبباأ كعب نم عبد رم نيخس

 غلوت للعب مهرمأ 0 رف نس نيرشعو 6 نبأ هنأ ليقو

 رث ةنس نيرشعو نيتنثا ”:ريثاي هل لاقي ليتارسأ ىنب نم لجر

 ه«) 0000. سيق. 65) (0000., ءالدتص آشآ نولعج. 25

 نوبسحأ. ه) ضال زون 10 وكتحت وخر. 6) © نيبميبلا.

 رز 281/1 سيهان 5. 2:, 12 سشيفانو ' (© نئتقاتو :0١3:7 ى) 1 نادر

 © راويدو 1س ميةعمع0. هدم. /) © لهأر 15 كلور 14 انك 2ع

 2) 811 6 © سسناوك :5٠ 2.و 2 0 /) 811 اناطاولتتع كيمدأو

 © كيدنإو 1 كينيا 6) 0002 غلوخر 14 عاش هك. ربازررو ]1

 56 7 211 رمداب 5 0 60 8 نييناير هك دم
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 هو

 مدحال نوكيو هلايعو وه ٌةنس «لكأي ام هل هللا يضيف بحلا

 نتيظع املف ٌةنس هلايعو وه لكأي ام اهنم رصتعيف ةنوتيؤلا
 هيلا اوجرخن ودع عي ليت ميلا هللا هع اركرتو كاد

 ىتح اولتوقن هب اوفحز مث هنوجرختي اوناك امك توباتلا اوجرخأو
 هدق توباتلا نأ ربخأن فاليا هكلم قأت عيدنا .نم ء بلتسا
 نيب مرا َيِرَيَف هيلع اًدمك تاف هقنع تلاف بلثتساو ذخأ

 اوتكف عئاسنو جئانبا نم ببيصأ ىنح ودع قثطوو 4 فلتخاو

 انايحا نودامتي ملاوحا نم فالتخاو مثرمأ نم بارطضا ىلع

 عنم هب مقتني نم مهيلع هللا طلسف مهلالضو مهّيغ ىف*
 ازوس متاعب نم رش هللا يمهيفكيف ر“اًنايحا ةبوتلا « نوعجاريو**
 قاتيملا توبات مهيلع درو اكلم تولاط مهيف هللا كعب ىنح

 ىب' رمأ ناك تلا نون نى عشوي هانو نيب اهاةدما ت0

 ىلا اهضعب ىفو ةساسلاو مههنم ةاضقلا ىلا اهضعب ىف ليثارسا

 تسبش نأ ىلا ثريغ نم مهيلع كلمتيف 7 جرهقي نمم مهريغ
 ,ى ةتامعبرا للاب نب ليومشب مهيلا ةوبنلا تعجرو مهيف كلملا
 لجر ليق اميف مهيلع طّلس نم ّلوأ ناكف ةنس نيتسو ةنس

 نينس ىلامكث مهلذاو مهرهقف ناشوك 2هل لاقي طول لسن نم

 2) 12 20036 دنم, “كم هلكاي. - 2ءملع 811 طلو هتنسز ؟كس
 انك 2عع. 2 5) 12 نضهنو 0 خبر لق 011612660 2 511

 6 ىبتسأ عه 1غعدح "طم ىبنسأ ز 1©©ع71 بلتسأ و 6011001 220 11613-

 ذل: 61. ةؤزلر 1: 21:0 2) 2: التت ها ( 2 5201 تلعب للطب 56 2

 لتخاو. .. © 000, اوعجاردوز “#4. نيعجاري مو. ) 1506
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 ىو

 2 و سس اا نبا سنا لقا هيدر ىلا ماعلا ىف
 ام سايلإب سايلاب عسيلا هادانف هب فلطناف هيلع بثوف هيي

 رونلا هسبلاو شيرلا هللا هاسكف هب ميدهع رخآ ناكف ىومأت

 ايا ناك ا دكاللل قا رانطو.:توشملاو معطملا ةّذل هنع عطقو

 ليثارسا ىنب رمأب سايلا كعب ماق مث ا ايضرا اكلم 5

 05 فاحسما) قلبا" نع ةيلس انس لق'نينح نبا: انقزدح اانّميف

 ىف ىنعي ميف 2ىبت مث لق هبنم نب بقو نع ىل ركُذ «امك
 هللا ءاش ام هيف ناكف عسيلا سايلا ءىنعي هدعب ليئارسا ىنب

 ا

 « ةنيكسلا ع م رباك قع © رباك هنوثراوتي توبانلا 2دنعو اباطخل 0

 38 ماقلي ال اوناكف نوراه لآو ىسوم لآ كرت ام ةيقبو

 ودعلا كلذ هللا مزه الا هعم هب نوفحتيو توباتلا نومدقيف

 ضعب نع هبنم نب بهو نع قاحسا نبا ركذ اميف ةنيكسلاو

 ىف تخرص اذاف ةتيم ةره سأر ليثارسا ىنب نم ملعلا لها

 فلخ رث 4 ميتغلا هايل صنلاب اونقيا /ره خارصسب توباتلا ؛:

 اولا تاو يلا

 ناكف هريغ ىلا هعم نوجاتك الو ودع عيلع هلخدي ال ايليا

 .هيف فيني رث ةرضصلا ىلع بارتلا عمجج نوركذي اميف مثدحأ

 كاملا كا 2) 2811 ىتن 2 18 نعي. 22) 811 668
 وباك ذ 17. ام ريبك نع ربغص. ه) 8231 زمعمأع 125مل راقولاو.

 576 اظل و 14 انك 2ع.  مى) ( طلع 1م5ءأ16 ىنب كلم نم ركذ

 كولملا نم كلذ كعب ليكارسأ.



 معمل

 خراف : مهلا لقب امك وار نورختور لظاي ىلع مكتاو مكاياطتت ركشلاو

 طخاس - للا نا لويلعتو. كيلو اوايبلعت نإ وبكت 0

 اوجرخآف قش أ خيا مكوعدأ ىذلا 0 هيلع متنا اميف

 مكوبعدأ اه 0 انهن نيمعرتو نودبعت ىلا هذه مكمانصأب

 5لعفت م 8 نأو نولوقت امك كلذف ملت تباجتسا ناف هيلا

 مئنأ ام مكنع جر فف هللا ثوعلف مننعونف لطا نع مكنأ متيلع

 هب نوبرقتي امو غناتوأب اوجرخت تيفصنا اولا «ءالبلا نم هيف

 هل ةبجتسي ملف اهرعدف ىضي ال ىتلا جتادحا نم هللا ىلأ

 ءهيلع م ام اوفرع ىتح ءالبلا نم هيف اوناك ام منع يفي مثو

 ؛0 انكلم كف انا: سسايلا اي.سايلال اولا رق لئطابلاو ضلاتلبملا

 اوعي ناو م ا ا جوعا سايلا هل اطدف انل هللا عداف

 نورظني وو جلا وهظ 3 هللا نذاب 000 لتم خباحاس

 اوعزني ملف ءالبلا نم هيف اوناك ام هنغ يمفو مدالب كاك

 !ةكلذ ىار املف هيلع اوناك ام ثبخا ىلع اوماقأو اوعجري شو

 هل ليقف نم هحجريف هيلا هضبقي نأ هبر طن جرقك نم سايلا

 اذك كلب ىلا هيف 0 اذكو ذك عيياوطظنا/ نوعا

 يرخو سايلا يرخن هبهت الو هيكراف ءىش نم كءاج.اف ؛اذنكو

 عل 0 ىخذلا دلايلاب 9 ناك اآذأ ىنح بواحخا نى د عسبملا عم

 م) 8231 125ءالأ 5 00100 6 تح ءازخف ه2 7)

 1, 211 5.” هع,) ءا 1417 0 هز نانا ناد ست ) 5960 6

 12102 شيب 2) "ل5 هيف. ١ هر 516 5600 رك انا



 مث

 متل تلقا نعت سبح راجل مهين .كباصلق ' مهلا تالا" الذ

 نسانلا دهجو رجشلاو ماوهلاو باودلاو ةيشامللا تكلم ىتح

 ©«كلذب اعد نيح 00 اميف ساملا ناكو نيكس 13 هيي

 ناكَو مهنم هسفن ىلع اقفش ىفخسا كف ليثارسا ىنب ىلع

 قدريفلا ميزرءاودجو اذا. اوناكف قرر هل“ عضو ناك ام تنيح ة

 3 ىقلو بلطف ناكملا اذه سايلا لخد دقل اولق تيب:وأ ر

 ىنب نم ةأرمأ د عليل وا دل“ زق ركا يدع لولا كل 37

 درع تدب بوطخا نبا عسقلا هلا لاقي حبا انهن :ليثارسا

 هب ناك ىنذلا ّرضلا نم ىثيعف اهئبال سايلا اطدف هرمأ تفخأو

 هعم بهذي ناكف همزولو هقدصو هب نماف سايلا عسيلا عبتاو

 الح مسيلا ”ناكو ربحكو نسا نلف ننايلا' ناكو. تاهذ: امتيح

 تل للا شالا لل قيحتوارشللا' عار ملبعاا ءلتاو ,نوعريخ اياه

 نم ليئارسأ ىنب ىوس صعي رف نم قلخل نم اًريثك تكلعا

 باودلاو مئاهبلا نم ليئارسا ىنب اياطخب هكالم كيرا نكا مل

 نوصريف ليئارسا ىنب نع رطملا سبح رجحشلاو ماوهلاو ريطلاو ؛:
 رعد ىذلا انا. نكا ”ىعدا بر+ نا !لق ماعلا" نأ ملعا هللاو

 حَكلا البلا / نم :ةيف ١ امم جرغلاب مهينأ ىذلا انأ نكأو هب مهل

 ةدابع نم هيلع م امع « اوعزنيو اوعجري نأ مهلعل مهباصا

 لكنا مهل لاقف 0 ىنب ىلا سايلا ءاجن معن هل ليق كريغ

 ماوسهلاو ريطلاو باودلاو مئاهبلا تكلهو اًدهج متكلع لق

 2( ©0ب مللا 6غ 8( هذا ىقليو هنوبلطيف. 99 1 وأ

 أوعلقي , “ك7. امآثط نغ جععيز ءآك ن0ممولنع 2. ها", 1١ 15 عا 0



 م*أ

 قاحاسا نبأ لاق. ءلجعمس هل قايمتكا هللا 0 نم نع ايش

 ةأرمأ 3 للعب نك ام لوغي ملعلا لفهأ ,ضعب ع دقو

 ساَهْلا ن او «معلص ديحن هللا لوقي «هللا نود نم اهنودبعي
 ن > نم -

 مكثابأ و 000 أ هموقل ّلاَق نا «نيلسرملا نمل

 2 ال اراك لجو ز دع هللا ىلأ 2 ماا لع نيبال

 سايلا "5 2 2كلملا كلذ لاقف اهلكأي اهنم ةيحان هل كل

 اب اموي هباكعإ نيسب نم 0 ناد دأربو < «هرمأب هل موب معمم

 انالف ىرا ام هللاو اًلطاب الا هيلا وعدت ام ىرأ ام هللاو سايلا

 0 نم. ناثوالا. !ودينع- نق: ليتارشا تي :كولم نم اكولم كعب ل0

 نيمعنتبو 0 ولكي هيلع ىح ] ام لتقم ىبعالا هللا نود

 ىون امو 0 كنا مدعود ىذلا ا مايند صقني ام نيكلمم

 ّلعف كلما كلذ لعفت هنع جرو ةبضشر رث. هدلجم هسأر وعدت

 ؛ةىنب نأ مهللا سايلا لاقف نوعنصي ام عنصو ناتوالا #0 بع هياكتأ

 نم مهب.ام ريغف كريغل ةدابعلاو كب رفكلا الأ اوبا دق ليتارسا

 ىنتدح لاق ةيلس اس لق كي ىبا انتدح «لاق امك وأ كتعن

 انلعج نمت املا و رسما هبا هياكذ لذ قاحس نيالا

 كلذ. ىف رمأت ئذلا ثنا نوكت  ىح .كيلاو كدب. مهقاروأ قل

 2) 1501. 37و 375. 16-123, م) طءدععع0. هدتم 881, اهلكاب

 0عءودان تسب طه. 5عل ءالكاتا 2م004 طك 2 11 6 8 هرمأ (©ا 1٠

 ميقي). 2 4) 821 كيبع.



 هو

 هاشغتف ةايحلاب هل طد رث حاورالا هيف تسيل اًقلخ اووننسا

 موقلاو قانا: ث هنم .ديلع ىشغ ىتح «دهبرك 4ىش* ءامسلا نم

 ريكي ملف لإ عدلا مايحلا 2ىقق هللا نانحس نيلوقي نيولج

 هللا عقضبق املو © ليئارسأ ىنب ىف ليقزرح ثحكم ةّذم انل

 ديع أوكرثو ليثارسأ ىنب ىف 2 امي تادحالا ترك ليقوح 5

 هللا ثعبخ ناثواا اودبعو ةيروتلا ىف 8#يلا كهع. ىذلا هللا

 ضاكيملا

 *نارمع نب نورا نب رازيعلا نب صاح انف ىب نيساب ىبأ

 قاكمأ ١ ىب ليك ىكدح لق ةبلس اند لق كيج ىبا انئرحك

 ليئارسأ ىتب ىف تمظعو ليقوح صبق لجو ومع هللا نأ رق

 ناتوالا اوبصن ىتح مهيلا هللا ىهع نم ناك ام اوسنو ثادحالا

 نب 4 نيساي نب سايلا مهيلا هللا ثعبف هللا نود < نم اهودبعو

 200 ا ا ما قوزع قفا اويعلا ني" قفاكتف

 ديدجتب مهيلا نوتعبي ىسوم لعب ليثارسأ ىنب نم ءايبنالا 5

 ليئارسا ىنب كولم نم كلم عم سايلا ناكف ةيروتلا نم اوسن ام

 هقدصيو ر/دنم عمسي 3 ءارطرإا فاما اذا ناكر يك زن لاك

 لاا نع لبكاسا  ىبا كس ناكر ها ل كعي !نناجلا اكو

 ه) 1م ةبركو 560 120+ 105م ةهنصهو 00101 811 ء6 (© هت.

 مز1 عا بقانتع 2 ©: قل ةغ 105 “كم يبه اتأن 5ع

 6) 10 14 ىسبت 'هع, الخ ءن 803: 211 1011011111

 انغ عع. م) 821 كيرار © كدرأو 10 ليجزأو 47 ليز: /ر) 21

 هدرا 1611566



 مز

 نيب: بفو: نع ئكشلا ىبالجتسا اسال سيشل 00

 ٍتيف فلخ عشوي كعب هللا هضبق امل انفوي ىب بلاك نا هبنم

 وو زوجكلا ىبا وهو ىذوب نب ليقرح ليثارسأ ىنب ىف ىنعي

 امك معلص لمحت باتكتا ىف هللا ركذ نيذلا ميقلل اءد «قذلا

 ةه.نيح ىنا لاق هيلا رايد نم اوجرخ نيذلا ىلا رت ملا انغلب

 هنا متيدح نم ناك هنا ىنغلبف قاكاسا ىبا لاق ةملس لاق

 < ميعس: نم وا *,:نوعاطلا نما ءايرالا نطعبا نم ارارك 05

 1 اذا تح فولا و 2توملا نم ارذح .-سانلا بيضي ناك

 ليضفا :قعف اعيوج اوتاكو ل هللا لق دالبلا نم + ديعصب

 ؛0 وكرت مث عابسلا نود ر/ ةريظح ٍجيلع اووطحت دالبلا كلت

 يروهحلاو نامزالا هب ترف اوبيغي نأ نع اورتك مانأ كلذو اهيف *
 هيلع فقوف ىذوب نب ليقرح مهب رف ةرخخ اًماظع اوراص ىتح

 جيبك نأ ثا“ ول ليقف ةلاعس 5 عمال بحكاعتف

 ىتلا 2ميمرلا ماظعلا اهتيا 2لقف مدان هل ليقف معن لاقف هللا

 ه5 كلذب مادانف هيحاص ىلا مظع لك عجريل تيلبو تمر لق

 لق هل ليق رث اًضعب_ اهصعب خايب # بئاونت ماظعلا ىلا رظنف
 وظنف لاق كبر نذاب ماظعلا #ىسكا كلت_ لو بصعلاو محللا اهيأ

 ىتح راعشإلاو دلإلو محللا مث ماظعلا ذخأي .بصعلاو اهيلأ

 ةمشلمسسللل

 ©) © الظل 2/111 2 6 ايبلا, 12 ءاوبالا. 2 ©. 1

 4) "لم توللأ رذح. 26 كشعشصلا) ارز لس اولطوَخ 8

 ةريفحح .. اورفحتل ى) 226060. هدم. 221: 0 اوشغد م:0 اوبيغي.
 7 1 ٍلاقف. 2( لم ممرلا. 4) له هن 0 بئاون. 47) 1

 ىسنتكار, 12 سك.



 مزخمب

 تسنا الا هلا ال كديحو انّير كناجس اويحأ نيح اولق عنا

 ثوملا ةنكمس ىّقوُم اوناك مهنا نوفرعي ةايحا موق ىلا اوعجرف

 ىتح ىنفللا لقم اًمهلد ع ا ابوث نويسبلي ال جموجو ىلع

 ان الق نيج نبا انثدح >«ول تبتك ىلا جناجآل اوئام

 رع امنيب لك «ىرصنلا راس نع ثعشا نع ةسبنع نع ماكَحو

 خرا دارا ١ذا رع ناكو هفلخ نايدوهيو ىلصي ة باطخل ىبا*

 رع لتفنا املف لق* وم وها هبحاصل اهدحا لاقف ىوخ عكري

 ىفبدجي انا م ًالقن وف وفا هيحاصل امكدحأ لوق تيأرا لاق

 ىيحا' ىذلا ليقرح 4 ىطعأ ام* ىطعي ديدح نم اًنِرق انبانتك

 ىيحا الو ليقرح انباتك ىف لح ام ع لاقف هللا نذإب ىوملا 0

 كانك ١ك ديخ اما اقف .ميرم .نب ىشيع الا "هللا نذابإ قولا
 - ن2 ن 209_- 0

 ا 0 الو ,كي وسيع 0 لك مددعصقاا 7 السرو < هللا

 ىاح 15 ام لاقف 0 ماقف ليقوح هللأ تاعي 0 اظع تبلي اذأ

 ىيذلا كلارك, مى كلذ ىف ىوهلل) لوسناف هل هللا خةعبف هللا : ءانتت

 ني .انتادح «ةيآلا كتوملا رذح فولا 2و: رايد .نم اوجرخ

 2 1 ىرضنلا, 6 ىرصبلا و 41 ىرصبلا مللسأ ىبز 7101

 ىرصنلا هللا كيع نب ماس ©55عو 0116 23 نييرصنلا ىلوسم

 اطدطاتتغ ه ء. ع. هآط خط 8012153 ءغ '؛ة'اوعام 20101 (811221 ءأ

 50:01 111 706/77/64 5.7 ناليسإ 7) ©. ظل تا اال 0 2) نهب

 طل 276 قطعي طلال ةدض:. )لك وتتا هر 578362- 6

 يلع. ى) 811 (عغ 07) 3001 هل.



 ملي

 شو مرابد نم اوجرخ 000 0 ثا معلص ب ىبمل تنل تام اع

 خيرق كعناك مهايحأ مك اديكوم للأم مهل ٌلاقف توللا رذح فولا
0 

 اهلها ةنماع برهف نوعاطلا اهب عقوف 0 لبق نادرواد اهل لاقي

 نرورخآلا ملسو ةخيرقلا ىف م م هرثتكا كلهف اهنم ةيحان أولونغ

 5لاقف نييملاس أوعجر نوعاطلا عفترأ ما نم تامي ملف

 اوعنص امك انعنص ول انم محا اوناك ءالوه انباكتا اوقب ىيذلا

 لك 6 + عقوف 7 نجرخعل ةيناث نوعاطلا 3 نقلو انيقب

 داو وسغو ناكل كلذ ولون ىنح اغلا نيتلتو عشب 7 أوبرهف

 ار نأ هالسعأ نم رخو ىداولا لفساأ نم كلم اكانف جيف

 ؛ه هل لاقي 0 د 00 7 تيلبو 0 9 6

 ٍقييحأ فيك كيرأ نأ ديرت ل 5 هيبلا هللا 0 5

 لافف قيلع هللا ةردق نم بكاعت هنأ 0 ناك امناو مع لاق

 7 كرمي هللا نأ ماظعلا اهتيا اي ىدانف دان هل ليقف معن

 45 تناك ىتنح ضعب ىلا اهضعب زيطب ماظعلا تكد ىينك

 نأ ماظعلا اهتّيا اي دان نأ هللا ئحوا ”رث ماظع نم !داسجا

 تلا+ اهيايقو اكو مق تسنتكاف امه ىسنكت نأ كرمأب هللا

 تاشحجلالا'انهننياب "دانت كان" هل 12 لكم زق ايزل و ان تنام

 أب ل ىسوم ءىكدح .  «اوماقق ىموقت نا "كرمان هللا نا

 ه0 نواح نع رمتعملا نب روصنم معو لاق طايسا 1 لاق ورسيع

 2) 600101 عا ك7 1/12 هك لك 21: (ةءنك لك ها نس

 0000. هد. 5) 0000. تييقيور 01100 5ءة6ان20112 1. نأثءر 1. 5

 او را 6 لييقوح. 2) "115 لاق“ ٠١ عز كاع

02 12201 
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 ماس

 ى«توملا رذح فلا مفو معرايد نم اوُجَرَخ نيذلا ىلا
 دبع نب ليعامسا اسد لق ركسع نب 1 5 ني

 نب بهو عمس هنا لقعم نب كمصلا دبع ىنتّدح لق ميرللا

 نامزلا نم ةكشو الب ليثارسأ ىنب نم اسان باصا لوقي هبنم

 ني نحن امن انحرتسان انتم دق انتيل اي اولاقف جباصا ام اوكشف

 اوعزو ءالبلا نم اوحاص © كموق نأ ليقوح ىلا هللا ىحوأف دبذ

 نونظيا توملا ىف هل ةحار ىأو اوحارتساف اوتام ول اودو مهنا

 اذك ةنابج ىلا قلطنا توملا دعب جتعبا نأ ىلع ردقا ال ىّنا

 عت هللا لق 7 ىيذلا و بهو لق* فالآ ةعبرا اهيف ناف اذكو

 دل لا نحت فلا 2و ةرايد نم اجرح نيخلا دكارك ما

 عابسلاو ريطلا ء اهّتقرف تيقرفت لف عماظع تناكو مجدانف هيف

 لجو رع هللا نأ ةرضنلا ماظعلا اهتيا اي لاقف ليقزرح اهادانف

 ىدان ردا |عم 4 ةنم ناسنأ لك ماظع عمتجات ىببنجك" نأ كرمأي

 © ىستكت نا كباماي هللا نأ ماظعلا اهتيا لاقف ليقرح ةيناث

 رث !داسجا تناكف !دلج محللا دعبو محكللا تستكاف مكللا 5

 ىدوعن نأ كرمأي هللأ نأ حاورالا اهتيا لاقف ةتلاثلا ليقوح ىدان

 «ةدحاو ةريبكتأ اوصنكو هللا 0 اوماقف د 3

 طابسا ان لاق تامح نب ورع اسس لاق نورا نب ىسوم ى قدح

 ندع خاص ىلا نسعو كلام ىليأ نع درك ذ ربخ 8 ىدسشلا نع

 نم سان نعو دوعسم نبا ىع ىنادمهلا ةرم ىعو سابع نبا

 هز 2 201 لكك. 6) ©. "لس )١١2 كما 0 اهنقومو.

 4) 0م. 16. 6) 10 ىسكتز ال47. انأ 26.



 مز*م

 دالبلا  ىمسو: نيظرالا بشل نويعلاو ناهنألا هايم نكقا ناو

 اهنم ةوك لك ةريح نيبو روكلا روكو اهدودحب اهّدحو اهئاممأب
 اهتالغ نم رّشعلا كخاو ضرالا ناضتاب سانلا رماو اهجحو

 ةرامعلا ىلع هصرح ىف هبشي فذابقيك ركُذ اميف ناكو كنل قازرال
 ..نأ لييقو < نوحرغبا هتلالفت ىف يكتوت وكعلا نم كلل

 ميغو كرثلا نيبو هنيب ترجو هلسن نم مدالواو ةييللا كولملا

 كرتلاو سيفلا ةكلمم نيب ام ّدح يف اًميقم ناكو ةريتك بورح

 دودح نم ءئش ىقرطت' نم كربلا عئمل دل رهن ني الا
 ىلا :نآلا ”عجرتو © ملعا هللاو ةنس ةثام هكلم ناكو سراف

 00 ليئارسأ ىذب رهأ رك ذ

 يف تناك ىتلا ثادحالاو نون نب عشوي دعب مروماب < اوناك ماوقلاو

 نيضاملا رابخأب ملعلا لما نيب فالخ الو «نابقيكو وز دكهع
 ىنب رومأب ميقلا نأ ممرْيعو انتمأ نم نيفلاسلا «ممالا روماو

 ء ىذوب ىب ليقرح مث انفوي نب بلاك ناك عضوي دعب ليتارشا

 ,ى ذيج ىبا انتدع هنوجكلا 'قيا* عقلا لاقي "ىذلا وهو هتعبا نإ

 ىذوب نب ليقرح ىمس امأ لق قاحسأ ىبا نع ةملس آس لآق
 هبهوف نيقعو تربك دقو كِلولا هللا تلأس مياهنا زوجحلا نبا

 ميقلل اعد ىذا وهو روجكلا نبا 2207ليف تلدبف ابن دلل

 رق ملأ ءانغلب انك معاص. قيكلا كالا "للا ك3

 2) 836 برشسل, © ترشح. 3) © نيح نيدروللا» 831 نينو روللا

 لح 0 ليفك)و 10 وريخحو ريسألا : لقت 111 6ع ١ 27 61127 ل

 2) 1 معلا 8 نمارومأو. ) 5813/1 1151016 ىدذود.5. 2. (© ىدود.

 رز 12 دهنأر 14 ان 1:عع.. .م) 53ع 1160116 6006. . /2)

 ” رت. 412. 2) 101 2 76 0



 'ءارونزو

 «ةربابخل كولملا ءابآو ةربابلل كولملا © ءالوه» 2هسيكو نيشافيكو
 0-0 0 دي نأ لبقو

 ©) ( هيفا ىكو 2801 ةدوأ كو 1طد 15210. 11, ١51 ايفأو ىكذ

 طمع م010ءد ءرع ْمت'عونعم 1531 ةتماتهأطتت هات 12165, 10
 ندا معالعمتعدصح تمل مدعم 2221ع 1م ع]1ءععامغ مئفأ 7ع هنبأ

 1ءوتودعر (01. 27ة/10ء7ع دط 2.1 11 2 20011 571 . 50. 7071
 0 6 1 1 سرأ» ل0 ءأ (0 شرأ 0 ءر ةرحان0 1[ط٠ص

 1[ك310., و131 74/220116 51105 0 لتوانص كاع 01علأغ, 20 33
 06ع5ان 020) 811 دتنيكو ر © ةينيكوو 112 ةيبيكور 188

 تك 0 وز 06عوؤ اض 600. 5م. قو. - 8[هطت1عوطتتت ءقأر ”3'1ة-

 141112 طثع 22 2016056 47عوامع 0155ء211عو 0113 (عععرم م5
 لكد1 13050, 51142 عاق ءا0هر 1ك21 (01052330) م 01/27-
 06 (©أ ةررتةمعاو طقم. مل عماطلع. 1, و84 ءذ 310!1عاعع 1.1.) >:ععاتطت
 مما2122 ءعطتاةغر 120 56211173 23 60103130 61012 ل11 عر> 1ع
 1202 2 100 ماتا 1551113 ءووعر 1204 مدغعغ ن100 1طن 111
 ن1هودتع, نانةاط وانة 1. 1. 202 ءدع 1110 طقاتكاتغو (1114ع عحتطت 1211136-
 تتط 1]6هنطح ىركع', طلع ىروان1 >0 * 52014), طهع 20226 كب 1

 هع, 0101550 شرأ ةيبك. (01طنطط طتط] ءوذع 10عااتت ع تهتتح 1ةع

 11026 201211215 6111 711101 تنكأ 0 ب 1ءععدلات72 كنيبك تح ىسك

 حئيا. كلودتت طتتتع ماانانا1ن 2 111112 120121211111 5كتردغ معو مهن عا 1عآذ-

 ناتمرتتسم ]تورنت 1عععتاتتأ, 0112 226512 2111 دوفايك (م3467 3

 طاةءطقسأ ةهدات0 8135223 36 [-ح هلأ حك كرما: 26, 12 94| 6 1

 المس ذص 8100لزصعاو 1.1. 2. 172 م70 مرفأ رخل 1عععدلم 02 ع54)

 761 دوبابك (ةزع 12 00. طق. 1ع10لعدوأ) ةمان0 21010ءاع 1.1.), ةلثت

 7120 خلدأ ىك (5م12: 560 2 ةد)رو اعل نيتك (512) 001605 2

 'لجاطونش 1مطم زج 11560113 121 15 ةتالثك] 1ع 207761 23635 لاتكو
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 دي مويس

 زد

 ضعب هبسن دقو كلما نوذيرفا نب يوط ىب بسشورا نبأ

 نسب فساشرك وه لوقيف بسنلا* اذه ميغ سرفلا قاسن

 قب . و صر ا نيب 6 سوس, ىبأ كد ب ىنب سوو ول
 ناك مضعب لوقيو ؛دكلم ىلع هل ارزاوم كلملا رهشونم نب «ورسرود
 5كلبلا نا اهرما نم فورعملاو كلملا ىف نيكرتشم بساشكو. وز

 ناكو انيعمو ارزاوسم هل ناك بساشرك ناو بسامهط ىب وول ناك

 ناكف دع ان هتف ريع نيران نتف ىا ناسا يلح 2 0

 «نيبنس ثسلت ليق اميف تامو ىضقنا نأ ىلا وز كلم عيمج

 نسب ر/ غاز نب نابقيك وهو فابقيك وز دعب كلم مث

 102 كسرعد اًجوؤننم ناكو رهشونم نب رذون نب 2ثوسسم نب ىدامجود

 هئامظعو كارشالا سوور نم اسرحنب نانو ىكرتلا «اسردد ةنبا

 0 11 1. 0( بسشرأ ىبأ بسم ىبأ لاقبو بسلا رهن ىبأ

 هغ 0ع1ع ظيدعمب ةص70م1. © 1202 3. رر50113556'', 2313 21 بسر هش و 5

 11110 بسمدر 65 بسن 2106

 ©) © ساتساو 5م1. 35 سانسا, 811 سنشاأر 81. (ةط ءهةلعطت

 ءةكع»2) عا مل 5) 222عععم0 م62: ل16 2) 51ع © عا كررت 265

 "10 سرنز 231 ءا 812. سون. 4©) 801 ء 0 رسححإزو 0 رسجرو 501

 30 رححر 8. و 0عءعءوأ هجران 8312. 2 831 عا طم ورسدودر 06 ورسذورر

 دم 28 سرود 111 رسرود : 5611251 56611201112 ورسأ رود ات 0 عام بمر

 1 /) 25201 طثع عار زدقم 12 156. 121 05 عازد ل

 عاد» 1112 عاز٠ 501. 30 عازذ وأ غأز - باز 7 (م. تال ١ دس

 ةععدسفتسج 11047161 0-2: 171.  ىي) 811 دايحوبت 5. 2., ( ايحون 5. 2.و
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