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 |ةزلل

 |ىزش 6ءمعملم عند طعولعغمع. قطلعدل- 0[8غغملتطتا هدم. 4طلحتاهط انعم

 قمصتصحس ألح. 0همععمأتم 201 عاهع

 امل" ةطللحا-1[ه6غغدلتا (5ءطقتطد) تدلع هممددعس طمع ةعععت واتا. مل 10

 31[ءاعكلاعدس لم عزأات“. 00م10ع0عرمخلم ماع ظوصا 11ةقءطتمست ءعأ 02

 امك. 2وصقعمب مغ ةطغعمتسات5 18زه"طمصت أهذحم

 أمح 11ةععءاطتس . 0كعم لتدععمدلمدتع اصخغم» 11ةععاطتست عغ قطل-5ءاططقتتوأ 26-

 ممامو أمك. 815غ“ لظ ا1156

 اكأ ةطل ة[دمخك
 اك" 1عمعمتز. 0طمدؤخحس طكعاكلكم معالتغر مدع مدتسعتددكتست طلت ءأ انتا

 هطغنصعأ أ.11 عنكم هصاتماألاعد ذص قعموطتم متلك ددعراتف دطان2616 06ق-

 نت. ةوكذمم»» ةك-دوطقللخعا ]ء.10, مذيع ةصحادلجو ألح قطل-دقع

 طر. 1ةمانآاوة 13 لل

 ال.. 1[تلذط. ة[هددنت. 1من

 الأ [مودنز. دا فسذتكلع

 ازىل' 6طخلزط. "زلط. 1ةطو]1دغ 1[1دهدذم :عععسص 1طلصل ل1

 از  حقلزع, رعورتوتععات نصلفع ممدصعم طقطومأ. 1عمتد 8[ه:لجلتكع ألة.

 الم حدصم- دل.

 الذ. ركمخمح. 0م محنستق

 الرب 110051. 0طتصلنع

 اامم 1رلزذع. "قةئلخص. 00[1طحت“. 18ءعدوامسعس دست 1ااذمشتأ. هلدشك أ ه07])1-1-
 طمصصت 1.1 :

 الا] حجكمش». 1[هكمل. 18مءعلتغم 8[هطسعم0 معمم أ!“

 الل *ةلمخص. مزون عمم كانك ع606810عتقع

 زانزس مرماماوع زسكحعماتتع. قطن 'ظةلئاد ةدكماخ عانس ةععاتس ا1عاأغ 111
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 ممطط# 111. ةزوتلاطسس مهاعاتعدست. 18دك ةعندص 3 ةهلا1عا35دتطانق

 06مم.

 الأب ح[وعتسمصتسمست 1[هاطحستسوعلنك ةهغ هطق0ثلزدع. 1نطوتت ةمرحتس أم.

 رمصتتو 0طولث لزوم ||. .

 كرك مرتح 81هطقسحست علتك انعواتع 30 70ءداتماد تت. ]كمن طقع عوعلتل عقم.

 [للوغؤمرتح طسزات5 عصرا. 8[هطقصتصتعل , 20115 (هل]-ةتتتصتت) ؟0عهلانقر

 ل

 ادرزلعسح متوختس ذص 15عم هنو ممصتغ !أ مع

 |ززخق تةنموغ ةصصمع تمتد ؟انعتأ [0ط طعم ا مرتتزت01:ه 15.

 ازخإ هدم لثع ؟0عوكتف هلأ

 رعد كزددو نندع مره1عغلمسانست 1[هلططدسدتت علت5 م01[ عل عانت.

 ززرعو ؟1نءوكتم طسوععامع. ؟؟ةسدلكم ذطص ككدستذا !اذير !اذأ. ©طحمتلزد متصسق

 ةهعممدغ 1[هطحصست ءلعست طروعغؤسم أأهك. 1مهكلغتكتم 1هلمصتك أ

0 

 اذوؤ ىلأ معاصسك !ا11هداترصمدحبس. اط[ماطمتسسع0 ءلتعهألمصعتتت قلثأ ةاتقعامتأا

 اذ": طن كفلتم ١11
 الاه ةععبصلتس ةلتمك قطن 8دلم» مصنع 8[هداتنسصمدختس ةانتغ. 8151

 مععجصسلسس 21105 7210 زاطص 13ذصاطم. قطن ظدلك» نزع ةرتععاماطت ازد اضخقعل"

 [عمرهتعءطتغمم !اأكم. هدا دطص دطأ 1[هلءلقع 1115. طمواعنو مدكمعمأ

 مصتاتحس. قةطش 1آهطقط !أنء. ىلأ دتعمجتسد طرواعغوع !أالأ" ]عمدهتع

 هءادتغمم عغ ةطت 1ةلثط !ام.

 أما طسصسم هععععدتم 81هداتسمدسدص زم مطعدعلصستخاتت.

 [متست اند [كمرهتعءاز هيكل ممطخم موا عغمس. قطن طزدطا أأمب. [[دصصقق

 عافت ميمقغ عقد ةطققتادط ذطص 2[هع ن4 !امحم

 ارق 1[عمردتمءطتغممع رصتغغدصغ "ةصحع زاص حجالعلشعت هغ قطقلحلااحط دط٠طص ةهطأ

 طمطتم زطم ها-ل[هعطت»د 20 معععمس قطععدتستدع كتدح 0هدتق 70عة-

 اتدتح 15 هعءعد5د58 181[هداترطمو» 6ع00هغ: درع "نما" هته علعاتتأ. 0020“

 امم

 1ةاذستس م10عااتت“. ]1ك 0هرهتكعاط)ا2ع هرمرتع ءمرماتت عا" ءكاتتتت تاتا 1ةح

 ممتازد [[ةمعاطتست ءهأغ ج310-1هغ[دلتطا ةهطستستماتسغ. 201عاغم 1م 60 هنأ انا

 [عمرةتقعطت مصعكاتمسلا ىسكد ةعمموءوأغ هل-آشغ ةهأغ 21-'0همدسم )111. 1

 قطععمأستو همدصاتلا] "علعتصسغ, زمغعت» همذ '0طسخص 1128. طوعس

 ]عمردتكءطز (مسنس ىمصخم 11ةمءطتستغمم ةماحتغم» !111. 0دمصقم ءاتوحت

 ح[هدانست هع قطوفمتم معلتعتمغ !امع
 ازون 3[هردع 0طحملتلزدع ءأ ةطن 1ةلئطأت. طم1أ8غه حتكتنغمغ '[ةثك , انطن 8

 معتز. طرتسستت 1ك1ةصسم مصمم( عصا !زءآ. 81هغتمم ذطص 'ةلث

 طرملعأامع مم ععانمدعمم ةدععتمتا ازا". 8[هطمصسصعل ذه هحدتصقتستف [هاقع

 رمان مععلتعمأ تطسطنع قعمطنسس أ).2. ةمصسوتل طم ةسنتغ أ.
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 1موعاسم

 اد طلسم ممدعلت ءدكتم ه0 11ةلزمعمععع. دل-'قلمطد !)ا)١٠ 2[هرصتسق ةمدناتتست

 نأ مستصم م1عع ذص ممادعب 801عامع لاتتخمك تانك (طقت'هك ةصحصتقكل

 8[معذط زطرح "صمت 11-21ءلتصسمس دصتغأتغانت» 20 ما'هردعمط0اندت 151ه

 مدس )1, ةدعل دط٠ص 310:ةلط. قلغوم مدح ءمغتف ص ه1-*قلعفطو أ! أب

 ممم ءامعان (مقلعتط) الل. 8دتكت هلحطمساط أل

 ازال كمعمععم 3[هدازسممدحتست د816-1لكصمس. 1عمرمدتععاطتغمع ذص لق ةتتحتت

 صح ةدئاتلأ أن فدو دتامس و1 عأغمع ىصفرتتطصك )11

 اززخإا عوممومزو طممماعنمع عا قطن دلع !17**. 0وحءوحمو ذص رصمصخو "لقت

 ازز»اإ [عمرب مروامئوم اذاذؤبر ا"*5 ةلحءصخنعس د816-1لثصحتص 1111“

 4لث طرماعاحس ةعوتتكت» 1, ظدصقمتسس عما ةعلتك ةمععدع آكمطذت

 ممصتمكامل» أذ! ه

 امه ونودسصقتس 8[هطقستسع0 1[ءالعمع 0عععتأ ممعذ 0عماتمط عاق

 ارم. 0طنمصم]معتدع 1كهلدصتعمع [ذمصكأت غانم نلتحتتت همادصاتاا] 201486 و

 ماسسستت .0ممحتنم ةتطاستمصأ. (0نه2000 جدصاغعد 3سضوطعد ةصطمو ءمدصح

 رمسدغمح ععصخ 1 أ“.

 أ هك خدصتتع 1. طصسق رم"5علزءعدخلم طعو[عامع 1[8علتسمع لنع ١ دعم ماتسنم

 00 جلخ عمم أ هدب. معتم ةعصصات 11علتصسعدعتك صلتعممادد عا 2علت-

 قعوؤذت» أ)ذءم. ؟معصماسس 1كمانذت ةهعلتقءدفد. طعولعغد كددعأك "تح

 ةءطقسص اكل. قطقمتتلكط دطط ةهم-7هطحتخ مهععفتت» أ7ك). طكدسصتح ماتقفل

 2ع مكعتسكمح سك نأ مستحب 0[[1ةتفعطتأهدتتست 1211012

 أزكاذ. عءعيصمسس دلتمد مكسصحع ةعمعلتةمدتك لدتع كنهك 0طدئ0ه دطح

 هل-1ةدستغا ا, مماسصم هعمولتغم 80

 اب. ةخصصتع 2. آتملع ىلث طقطسعتغ فمعممسصعم مطنش هدعقط أنآ مؤ

 نصح متتطعذ ىلثو ابا“ عمعمعلتغتم ق4طقحلتادع داط٠سص طز ةطقعا 20 هد

 حادعطلم. [ماغعخ ل اا "فسخ تطنت 120-1 طخخصمأ هغ لدم 1[ 05 6

 يربتتصعامت» أو. 0تمعععؤتم 0ع طعاتو ذم معصفع هع

 ازخيق ]كطلح دصدغح غدد“. .1عزدصتسص7 ظمسحلطخسصت أمل. 7دلعفغ هلحتا“, طع

 ريحوع مععم5ج مانط]1عدع ذم 10م هجوم (مصمعدا]ذ) قتع عدن(

 ززنمأ طصعمح 8دلع ودحصلم ؟دعستك. 1115غهركد مادجمدع أملك مةطن

 كمالذس ع 5عصح معلتعممك ءمدممءتأ 8[هداتنستمد 5ع معاع»ع ءأ ![ءاكلكمس

 ممد 20 ةيتدتاتسسم ةممءالدغ الامم. '0غطو ءغ ةطش طزدطا !)1؟.. وهدم

 متسسص "قةتلكدم )17. دهمماتسك ةىطن 5ه6زذصت ةينل 11ءاءلكمسمو اا.
 ركمسصعتستف 8[هداتسممتحتسم سمتلتكحسغتسسم 711. 1غم» طموعغوع 111. ثطخ

 عمؤذص كتغمغ 1[هداتصم» أ.ه. قطن طزدطا مءلثعع ةءدفدك أ ا.

 ]عمر وزعءاتغمع قمم ممدصغ ا ءم. 81هداتسمت ةودحس هءعاتهسك أك.



 اننا

 معالق

 ©وعح طمولطتمم ا*1. . "0نطو ممحتس* 18[ةاكلععصمو ه0 علتغدست ططم-
 مورم ال  ةطؤ طزدطا همعدق هاندلعأ. "0غطو بنس قانو 1-[هلثلو

 ما 8ءوتطو زم معممسصتمع هءللمصخغتس قصععاورحتست كاتم عاتمع !! لال

 قطن طزدطلت ممدس .١5 ةرملزو ١8 8ممتخممس 81هدات محم" دست أ ةء

 حكتصاتسك ءكدلتك ة[ءاءادم |. قطن ةمطعط .1*١ هل ةطاطشم !نطو-
 رجخس» دتصعنازو أ. 0ومكنحمرمتس "هلعصمأتم |“ 2دتممط ةلثم

 مرماعامم 11[ءاكلعح ةيعنؤ | قط« ”1-'ةيز |*ةء. "ممتع طم ؟[؟ةطط

 طموا[عامسب 11م6 ععرتع تاغ , 5عمل هعععلزاأ 20 1كاخص تست اثم 11

 ©طمل] معصم للحتسم مرمماععد نن00 8[هداتستا قماتلم5 (ةععرتجسأ

 ادم. هنمغ 3[هداتسصت ممعانم صاع دعتنتك ا تال.

 اخمؤ مجمعلتنؤلم ىصخغتح ظدصن آكدتسماعف' لم0هعم5. قاطلدلادط 1طن 0طةنز

 ةمرحتسا دتامتم 5 طروامأو 0عمرععمكت» طردملدع نستصكم موج |!“

 مسبع مجمملزازم مانا]غ5 نندع 01ان“, م1016“ 1512813 0115123 فطاذ

 عماؤس كتمت كانتك عاود عتتاتتأ 0انا1113 ان عدلات عه عمعلال عماتطأ. 11ةققلت و

 ةلثز ملتسع , ممقعؤمر» 1 ( عال

 مسي قرود 3. 1كمتط ةط”ص هاد قفءطعدع ةحدعلمعم» أ مع

 ممسيس معوملزغلم ج]-1كدصلدع نلمعع 7310 دطص طخسضغام. (0هدحتأمكغانق آك01هت-

 ةعطزأوردصت 0111 م1610“

 0وم0ءعد 4طن 8048 5دلؤفس زطن ةطت ”110-1ه]لعقتاع ]05عز. 201 عأغ5م لدتعتأا

 111 ورمل اما

 مياس نزول. ]عورجزئءارتامع ءأغ ةمعتت ءادلعمس ظحلس نلعتفعت ءتصتتتك. آكل ب

 أربح

 نعم" ةكلطن 5هؤذست, 31156116 12836101136 (11112310 5 اسك 62612]-

 احس ىمرستاحسك ب“ مث. طعواعام 8[ءلتصسحمع طححتعاتم ما"هعأعت" , ة0م-

 رسمت مامصست زد طمقأعمم ءعمع0) زهطغعمت اخو حكتسصمتتم 7810ةلتع

 مممزحتتت 700 ءننمغ, م6هد5[ناتحتت ةطلحللحط دطدت 0 طقنز تكتسح 0

 ورسم 7[هلتصمس "عوعرعساتف ةنتغ أمك, طمعغتسسم دتنلتت عاق 3000 هعوغ

 ىتدرم 200 ءودتك 15.١] ةطن ةملذم هلدآشغ هأغ ج]-'02جدسص ةععتس

 نرردتع |! 5. 2ح1هداتصت كتح تتلمذ ةططعحصسكتت»“ .1١1 قطن 20هلزذصح

 عزسصقلع دطص 0]ةعدفعاطو | مرممعح تلمعممد» أل. كممتم
 هعولتؤتس !م. يسم» طعماعامسص موكتعمع |؟.ك, [وصخطمته ]هتك هان

 ةطععز اع... 1مغم» مممقت عمد 1[هداطصمستس ةانتغ "0غ لراللا

 مل هدلتمعوسم ؟ةصتممع هءمعزدمد ممداتلدسغ !؟ لد, 1105و 8[ءلكلكمست

 مملعدصأ 12135 1سعغم 1[ءلزصممم !لم, 8[هداتسمت معتم عوتانصكاناا 11[

 اكوسمو 1م

 (عرضإ ممرررع 4 0ةملعع 8[هدازممتحتسج هع ظملزأ. 1100 ةناتامدكتسم معقم
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 2وعلمد

 لزج 12878 قص ةدمتطسم ميمامعاسو #7 نونو منوعدصلا لانك

 رولكمك همام معععرم |* هم

 )عاب *ةرح» ذطص 0سدتزو 18[ءاكلكحسص تغاتكد» ه طصوامأم دغ صاع كهأ

 قطن 5ةمقؤص. 0ه0وحورن 0طمطدتطت (4*12) و كدنعو ةماحتخ )1*1. طوول

 جاه قدعأ 7متصهاط ةلئمس ©طمتدتسوم ال.

 اغغأ 1رعودأن طسوكءامم ه0 ظدصن 'ةسنن“ هرمنا طز 8[هةصه 0ععالا1 51

 ها 'ةصتع زطم ةهك- هات.

 )عم حسم ”مداكدقطت» ةسلمعأ ذص ةجفلتسسم دمت انت انك“

 عما" حدمند» 11هددنم ةلتسك ةلثت. طعوعوو ذص ةعصتق (مرعععم (16م102610-

 مزك) 11ه

 ام مجمووتغلم مساك ونوع لن طت#. هد6 لتوص 0طمل ةكطن 5ةهكذم

 لتععرتوأ طخم[أعأوم 5005 2220 ]10100 0ععا775111:05 556 05[1اذصتق

 ولت. 811ءاكلكفست ءونتعدكت كنصغر 560 ١6 زملععأو ع9 عغاناأ111*. 1105-

 انرص] هسصسلتستك دل ةعدتمأاددأ عا طمصتتسم ]انعدام 1ة علان, 2101عاغو

 مغ 0محص 5دلمسو 1.

 اك. قمصتاتك 5. طمزوغو لدا مدتممهط قلتوست 2طزوطععات , ان>ئما“ نا186 106-

 مدأغ 72101 ةللل ءزات5ق 200م1

 امل“ ح1هلتسم هممانعممن ات“ 2 ![ءاكلكوصتم عا ةمقتك, 1ه0دعأغ هعامسغ آ؟ه-

 ردتكءاز (هق. [نط5 ؟هددو محاتصتط“ أ! اه. ةدلسقل هذول. "هن 0

 ©هققزوع ةلتدع ةىةطل-د]110-1غدلزطز اظل, >هةنسم ذط٠م 11دمن0 ل113-

 لعداتدس ةعرتغ ماع" طمدأعو (060ههغمو ]مع .

 زم 8جمعلتغم مدعو 8دصش 1[عمدوتغطه 1009665. 53:0 زطص 310 ةقط 110622

 ءاععااتق هعمقعأ 911205 0ع062005 , دماتآ1 ءتعو أ ائطعمو زص 5651-

 ةنغعمح 603ععم04مد , همع5ذ 01510عملمق هدكع ذصغوف» 8[هداتصمو 1,

 طزحتمام م"دعلممع .١1 عمنطقسم 1١م. خوصصسلاا ص طمع ةصصم ؟0110-

 ىيصأ هعمعلت1هدعتم مصل 8دصات '110-1عغدلتلع.

 اذ.. قصصتتع 6. 8:مءعلتأاتو ىععد قدمو 8دصف آنطزكذس. 6طهأ داق !ةصأاتلتأ

 ىرسصعام5و طم ءامع. 1مءلتغم 8طت-اآعكدسوم !ةءأ. ةدلحسصو دطن هلع

 قلع78 ءقص ]05 2"ععاتم عا“ ة.

 اذأأ سءمعلتغم ءمصغعد ظدصس ”1-1[هعغهلثلك. طزعع هل-1[ههندث. هط

 زطص 0طونز مهاووماعدغتمه !ذأأ', طعواعامع مدلعمأتمف عغأ 0

 ردتأامق. 81دك ةمدمدامأم. طزوووتتو منطق طعواعأاوع أ!ةلا

 اذأ *قةتوءطمس يلسسصمتممسادا“. (ةكوشسم طمس د110-1*ةهغامل !ةلء. خلث اهل,

 (ةلرسمتهأمرععد مانصتسسادد" اهأه. (دتوذسم هغ [[دعدقس اطد [طقطتغ اة".

 اذار طرعوتعغو 11[ءاعاكدسص غعملتغ 20 *هرصتحس ةعوملمس. 1150638 هلع

 100[1هنطزوع. ©طقلت4 ذطص 5121104-91 ءدمعتك 2ع أةأ*ل. خوسحهع متون عانت



 امان حذو ؟0رككوم زطص ة81هقأنل ه0 طعم غوص اذأ"ه. 106غ ننح

 ممومروماتو 18[هدازست 2هعامصت طقطومع أةاثل, [عمرتوتععطتاحم ممتع انطأ

 كموطحتا زط "ةخصت» عن 005 21105 نأ مدعااتس ؟ةعاوطأ تكتس 110]طقتت-

 تولع !نا*ؤ, موعد !هك. ةووتقعسس هك. 5[38نلغ 1آك1ةسصاحتص هلق

 ماععؤدصخكم» أهذا. ةطق ظوعت» "قستستاحس زمام" هك !هذل'. 13:مولنغأم

 ىصخخو 1”ةعؤتسمست  [عع مخصص ]1كتسا5ع !ةذال.
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 1[موعتمسو

 اذأم 1من عممألم 18[ءاكلعدع. 1لعمممتععطتلمع !مءلصسق ؟تمادصخ , (طمتقكع هرتعاطت

 موغتغ مه طعولوغو الأ. قطن 5مكذس لعد رعداتغسعتلأ ىتددح 19[1-

 قكتمحتس دعصتغي هعمل ممص ةسلتط» 17, طرولقنم طفاطنم مدت | ة

 8خختاط ذطص ةهطأ ظدلغمتم 1عمدتعءطزامم مساتم»عد طعون مدقكت» ألك

 قططخم هم زدصعتن طعواعغمع. ةكطنق 5هقذص 1كاقسصست ةاتقعمتا 111,

 [ماكهاماذ '0سعدع ج0 ق4طل-هل-ة[هلثلع طدلثكس 0ع ©طقلزل زطص هلع

 115110 هغ ةعمانعممكتمدع 8[ءاكادف 8*1 »تعمم جل-(طمصلمسصدم | خب

 هدأت ة[ءاكلكحست دعصتك ةهءععاسوت ةذصغ ]5*1 مرماعنم ةصاطوخ عرصرم] 10

 ا آم ممدصعت 01عام راسا ة[ءاكلكحصت. 1طكتصل انعم قطا 506

 لؤصت 128 عدكقم ذطص 0سقحتزد !ه. 1طص هم-2طقخو 119. طقم

 آ10 ذاطص هل-؟[جلث0 '0ةمدسم ص 8دغص 8[دعاطلج قعصماتطدد ام. ةووبق“

 1لماندصس 1100طمتلت ادسنس أ ة[دسقت 0عداصحتسكانت“ ٠]

 زوعو 0طقلت0 دطص هل- 115110 ىعلعسم ؟معغ ص طتطات 18زهلطتسقم

 نوع ا[:عصعلتغم مدخل 1دجةمتس. 1165 1[هدمتص. 181ةلثلع طنط 'قةحتك ءأ

 طمرتجتل ذطص ةععمتمسم !اهؤ. *“قةطاتؤقم ؟دععمستعد 18[هدازتسمو 0ع ةم-

 ممرته هلك 141. طورددتل هءعقتضدع 1111. ةوردو» ءمالقءعغوصسعم 80ه1و-

 امع أكأح, طردعلم هغ قصاتكأ مزز ةطقتم م0136 101,

 15 0من عدحغتم نسسطتع قتلك“ طصماعغم ممدغ لتستلتانس دمعدكتو 8زز قع

 حس دعدتغ , ناأ 11دك ةمتستك 20 1كاقيصتنس همك عمتك ءقجأتكمع 760-

 لدغ, لعزد0ع علتغ 8[علتصحس , اناآ1 ؟ءعطتتطسخغ 1ععمخت طلت. 1غ“

 صوامع ذصلع ه 11هدهتص 30 1ةنك اك.. قعلعع هده ءمدلتغم ]وعم

 معمم ممتع طعماعامع هيجل [؟ةنك أكاأ. قط هطوتلتمدع مءععلتغ طعم

 عام ءا طزا قسمت ؟ءبتأغ. 2701عغ3 كاتدس ءغ ؟ةدمتلتدع 51136 20110-

 مم م2علدع دج ةعتستك علزغ اك, 81[هداتست ونت يماتكمد علعع

 مماسمغر مده ائ5 مص موصعد ا هدعرم ةععامتتدأغ. 18[ةلئلع 10 *ةدتك 7-

 متدتم صفط دغ ه طعوزعام ]ألم طرصدففمع ةتكضتطسخغتم !اآ (هتحمم-
 ىدللدتذغم ]م1ةطوطمتس). ىسعقسمدحتسم ةصقتعمسمتتم )"مأ*. ”0رممسعدس

 ممروعتغ طموزعاو ]طئمم. طصسسصم مع" عوتسوأالم دعو (300)) 810ةان-

 رصمتحتس. 1كطتغخسم 0مخست امك طوع 1طعقطتم ظلتدع 01م ع,
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 لي 1 1

 هرقيج ىلا صاعلا ىب ورمع معّلص هللا لوسر ثععب اهيفو لاق

 ضذخأو هئارقف ىلع اعدرو جئاينغا نم ةفدصلا لخأت ةقدصلا

 اوناك برعلاو كلبلا لعا اونك جو اهب نيذلا سوجحملا نم ةيزجل

 © اهلوح نونوكي 5

 تننب ةمطاف اهل لاقي هلا ةيبالالا معلص هللا لوسر يوزت اهيفو لاق

 اهنا ليقو تريخ نيح ايندلا تراتخاف نايفس نب كاكضلا

 4ةميثو نب ميعاربا نأ ركذو ءاهقرافف هللا ليس, نم تناعنسا

 ىدعسلا ةَرجو نا نع هتذح ناتتكلا نب سوا نب كلام نبا

 © ةدعقلا ىذ ىف اهجوزت معلص ىبنلا نأ 0

 هللا ليسر هعفدف ةحمل ىن ىف ميعابا ةيرام ثدلو اهيفو لاق

 شاّدخ نب كيبل نب دبر نب رذّثملا تنب ةدرب ما ىلا معص
 نب ءاربلا اهجوزو راجنلا نب ىدع نب مْنَع نب هرماع نببا*
 نب* ورع نب لولبم .نب فوع نب دعجلا نب كلاخ نب سوا

 اهتلبق تناكو لق دعضرت نناكف راكنلا ىب /ىدع نب منغ ؛5

 اهنا و هنربخأت عفار ىنا ىلا تجرد معلص هللا ليسر ةاوم ىمّلس

 تراحنو لق اًدولم هل بهوف هللا لوسر عفار وبا هب رشبف اًمالغ تحلو

 © ّكِلولا هنم تقزر نيح نهيلع تشاو معلص هللا ليسر ءاسن

 ه) 5 رفنخر, 0 نينح. 82) 5زع ء0016ءع5 ط. 1. ع( ةمان0 14 ؟.م

 ظ ةص2. 1: 511252 !هلأار + ع( !!.., 27” دابع. - 220 5 ىنبا 8 ىب.

 ْ ) 0001ءءع5 ايلحن. 42) © هيششو, 1طصد 8520و 7408© 17و اثير 3

 2 ! ةخميشو (0©56 ©00. 1.610. خميتو). 10 كلم ىب ةميتو 5

 هللا لبع. م6) (0 هزه. رك) 1:3 ء0016ع5 عا خطتت 037 ةمائ0 1

 خباغلا للسأ 1, ابار 5عل 5عءعنصلانتتت © 2. 7260. 19 1عععسلتنتتت ءقأ

 عرزام» ع) 6 تربخاف.



 م ذنس ليا

 لك راصنالا هانبا ةانباو راصنالا انباو راصنالا محرأ مهللا هراصنالا
 . - 35 0-0 هى . ا 7

 اهسق هللا 5 ليسإب انيضر اولقو احن اولضخأ ىتح موقلا ىكبف

 لاق ديبي نبا اس 3 اوقرقتو معلص هللا لوبسر فرصنا 7 اظَحو

 نم معلص هللا ين جوخ مث لاق ناحكسا نسبا نع ةملس اس

 5 ةيحانب فو ةنكامب نيبح ء غلا اياقبب ومأو اًمتعم ةنارعجلا

 ىلا اعجار فرصنأو هترمع نم هللا لوسر غرف املف ناوهظلا 6سم

 ناعم © دعم قلم ذكم ىلع ديبسأ ندب باتع فلخسا ةديحلا

 ليسر عبتأو نآرقلا ماملعيو نيدلا ىف سانلا هققي #لبج نبا
 ةدعقلا ىذ ىف هللا ليسر ةريع تناكو ءىفلا ءاياقبب معلص هللا

 ىذ ىف وأ ةلعقلا ىتث مثىف ةنيدملا معلص هللا ليسر مدقف

 هياع مح برعلا تناك ام ىلع ةنسلا كلت 8سانلا محو ةّحمل

 ماقأو م انس 2 5-55 نب باَنع نييلسللا ةنسلا كلت محو

 53 خنس نم ناضمر ره ب 0 ىللا 1 ا فرصنا نأ *

 15 نيملسملا نيب حا معلص كللأ ليس مس امل ىدقاولا ىدسفالل

 ناك نيف ناش نوعِبرأو لبالا نم عدرأ لجر ّك باصا ةنارعجكلاب

 هللا 0 مدق اضيا لقو “أٌصيِا 71 ةسرغ 0 خا اسراف كنوع

 <©) © 200. راصنالا نم الجر تنلت ةرجهلا الولو. 625) 5 ه6 835ءط

 ليس 14 ".مو 0122 2 150 1. .ءأغ 12019.06 6 2156]101ءاكت4 |!

 نكب هللا لوسر. ©) ي هده. 2) © بلح" 2) © ايلقنءا 7/)

 مم 200. خيقب. ,؟م) 15[8ءل. 200. لوا. ) 5 سانلابب © 200. ىف.

 2) ( دفياط. #م2) 51غ 815ءطبنإ 5 فارصنأ لل 2) 21501300

 #) © هسرفل تنم. 72) 0 ىف.
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 لق ءىش هراصنالا نم ئمل اذه ىف نكي لو برعلا لئابق ىف
 ل نمااقل اناا, هللا, ليسو .انا لاق دعس :ايب نكيلخ نمآ تنا نيف

 راصنالا عمجن ٌلعس يخت لق ةريظلل 31 كموق ىلا عيجاف لق

 اولخرف كرتف ىيرجاهملا نم ءلاجر هءءاجبف لق ةريظأل كلت ىف

 عمتجا دق لاقف دعس داتا هيلا اوعمتجا اًملف ثدرف نوزخآ ءاجوت

 ىنثأو هللا سمحت مغلص هللا ليس مانأق راضنالا نم ىلل اذه كل
 ىنتغلب هلق ام راصنالا رشعم اي لق مث لها هل وه ىذلاب هيلع

 مكادهف اًناَلُض مكنآ ملا مكسفنا ىف اهرغحجو ةكجومو مكنع
 ىلب اول3 مكبيلق 5 هللا فلق ادعأو هللا مكانغأت ةلاعو «هللا

 راصننالا رشعم اب ىقوبيَحُت الا: لاقف ءلضفلاو /نملا هلوسرلو هلل
 لق ٌلضفلاو نما هلوسرلو هلل هللا ليسر اي كبيجت اذ امو اولق

 بدكم انتيتإ ممتقدصلو متقدصف متلقل متكش ول هللاو اما

 متّدجو 8كديساف الئاعو كنيوات اًديرظو كنيصنف الوذخو كانقّذَصف

 اذ اهن' تقلات اينللا نم:ةعاعل قرأ يعل رشعم اي مكسفنا ىف

 نا ةراصنالا رشعم اي نوضرت الفا مكمالسا ىلا مكنلكوو اوملسيِل :
 مكلاحر ىلا هللا ليسرب ةاوعجرتو ريعبلاو ءاشلاب سانلا بهذي

 راصنالا نم ةاءرما تنكل ةرجهلا اول هديب دمحم سفن ىذلاوف

 َبعش تكلسل اًبْعش راصنالا تكلسو اًبَعُش سانلا كلس ولو

 4) طتوءطم ممم 200. اهنم. 2) 815ءطب 200. عذع. 4 5 لج.

 9 عينج. ) 00 هده. رك 5 هدتنع و ملا. ى) ( متقدصوب

 7) © كانيسماكا' )© همم. 2:0 تفلات اينرلا ذ» 5 نفلأ لدم هلأ ,

 560 702 لككر 011212 2032115 6ع. 5023م516, 2111 ا0عءأغانإأ 0

 كالضأ. ) 5 ءا ( ىيعجرتو. 4) 5 الجر.



 م نس الي

 ليخلا كيزو عرشألاو نصح نب ةنييع قنم ةعامج نيب ههدقف

 «درضح لجر ههلق هنا ةرصيوخل ىن ل ام نئثنيح لاقف

 دبع نع 5ق اجا ىب تبيح ىع املس ايب..لق ليج ناجح

 دحعم كهش نم معاص ىبنلا باح , نم الجمر نأ نأ ىب هللا

 :ةقاث ىلع معلص هللا ليسر بنج ىلا ميسأل ىنا هللاو لق اًنينح

 عقيو هللا ليسر ةقان ىتقان تير ذا ةظيلغ لعن ىلِجر و

 طوسلاب ىمّدَق عرقف لاق هعجوأف هللا ليسر قاس ىلع 7 0

 ليسر اذا دغلا 2نم ناك املف 6 تفرصناف ىنع رخآف ىنتعج ىنتعجوا لاقو

 لج .6نم ؛تبصا تنك امل'هللاو: اذنه ندع لك تسلل الا

 «تيبصا دق كنا ىل لاقف عقوت! انأو هنمجن لذ سمالاب هللا ليسر

 كضوعأل كتوعدف طوسلاب م/يكمدق تعرقف ىنتعجوأ سمالاب ىلجر

 دي نبا اسس ««ىنبرض هلل ةيرضلاب ةجعن نينامث ىاطعأت اهنم

 نع ةداتق نب ريع نب مصاع نع قاحسا نبا نع ةملس اند لق
 ليس * .ئطعا امل لق ىردخكلا :نيغس. .نا١' نع كيبل. .ىب ديك

 ؛: نكي فو برعلا لئابق» شيرق ىف اياطعلا كلت نم ىطعا ام و هللا

 عسفنا ىف راصنالا نم 0 اذه ّتَجو ءىش اهنم راصنالا يف

 هللا 2لوسر هللاو ىقل* مهلثاق لق ىتح ةلاقلا هنم ثرثك ىتح

 اذه نأ هللا ليسر اي لقف ةدابع نب دعس هيلع لخدف هموق

 ىف تعنص امل هسفنا ىف 2كىكيلع اودجو مدق راصنالا نم ىلل

 » اماظع اياطع تيطعأو كموق ىف تمسق تبصا ىذلا ءىفلا اذه

 6) 0 هه لق. 42) 83عع نولن05 06عوؤ هصان0 طلوءط. ه) ان

 فرصناف. 02) 5 هزاع فيجا رز ىكىلجر 2) ..(2 6

 72 5 ليسرو ىعل



 بند

 ا“بل“ 64 زالئس

 ايلسيل «امهتفلات ىتللو سباح نب عرقألاو نصح نب ةنييع
 امن لق ثيم نبا اس. .««ةمالسا ىلا ةقارسأ نب ليعج تلكوو

 ليك“ نب ةديبع وبا -ىثدح لق“ ناسا نب دمحم نع ةيلس

 لاق ليؤون نب ثراخل نب هللا دبع لهم مساقلا نا مسقم نع

 "م ىاادللا تبل اديها كح نييللأ ببالك حي اكيلكو :انأ“ تجرح
 هل انلقف* دديب هيلعن ةاقلعم نيبلاب فوطي مو صاعلا نبا

 لق نينح موي ىميمتلا دملك نيح معلص هللا لوسر ترضح هلع
 ىلع فقوف ةرصيوصلا وذ هل لاقي ميمم ئدب نم ٌلِجَر لبقأ معن

 ام تيار دق كمن اب لاقف سانلا ىلحعي وهو معلص هللا ليس

 . لق تيار فيكف لجا هللا لوس, لاقف مويلا اذه ىف تيفنص

 نكي م اذا كحبو لق رث معلص هللا ليس, َبصغف تلحع كر
 0011 دطلل عمن مالطا نكي نفدونعف قع لاكش

 ىف نوقيعتي ةعيش هل نوكيس هتاف وعد ءال لاقف 2 هلتقت الا

 اف وكني :اليمرلا نم مهسلا 0 ا ب
 اال دوق نجيي الفا قرفلا ىف رث م ءىتت ةجيي الف لضصنلا

 قاكن# نبا نع ةملس امس لق كيج نبا اس 2 « مدلاو ترفل

 17 لكم لح( ني نيستا ف نلط نب نسجت يعج أ نع

 لأ نع ىور دقو رفعج رفعج- وببأ وبا لق «ىميمتلا ةرصيوخأ اذ هامسو

 10 مم دمام لف ىلتلا نأ و ىدقلا دبل
 لا لسير .ىا نميلا نم هشعب مع ىلع ناك لم ىف هب هبلك
 ا 0 ايبنللل | 3) 5 همم ديك <13 9 لفا لكعلحا 2 6

 انقن. 2 © هدص. رك نفع. ممع ءغ طتزةن اء لاو 204. ىف

 ءىش دجوي الف حدقلا. 8) 5 0



 م فس ليلا

 عرجألا ىف رهملا ىلع ىرَكب اهتيقالت هاًباهن تناك
 عحقَأ ) سانلا َعجحع اذا اودقري نا موقلا ةئطاقيأو

 5 عجرألا «اهمئاوق يدع اهُميطُعُأ «لئاقأ الا

 عمجملا ىف / سادرم ناقوفي سباح الو متطع هراسكا اش

 عقري ال ميلا 3 نمو مامهنم يرمأ 501

 هوكاوف ةئاسل ىنع 25 3 ة أاويه 1 معلص هللا لوسر لاقف ل

 نبا نك ثوب دا ىذلا هناسل ا كلذ ناكف ىضر ىنح

 , نب :ميعازبا [نب كبح نع ىاكا»ىنبا نع لس ايما 1

 هللا ليسر اب هباد#ا نم معلص هللا ليسرل لاق الثاق نا #ثراحخل

 تكونو ةئام ختام سباح ىب عرفألاو نصح نب ةنييع تييطعا

 ىئخلاو اما معكص هللا ليسر لاقف ”ٌئريضلا +فاس نب 1 َليَعَج

 لثم » هلك صضرألا عالط نم 8 قارس نب ليس هدلبب ىدسفن

 هرت11262 ططعمتؤر وتقع ص ءقمصتسع 522ا73 براقتملا 12 ]م1000 615انق

 11 ©غ 5أ 510112016552 ء5وأ (0ع 0113 15و ملت 01م3, 710. 1: ءزتاقع 20ه 7-

 ىلءال يورو 26ج ملح. 7عمى#. 288), هان آش 1. 1., انا 710ع5ر 15ع5الح

 062 تأ. ىل]6[11000 الع75ا5 21101 1ءعاتأات؟, 5ءا11©عأ 3و 6, 4+ أ 7

 1211 15ب: يدر 6: عغ5 ىء/وتمس# ]14 .هاعممء/ فز ]0:2 6-6

 1820زد: تمنعه 11, اب: 6 هع + 821. 111, 111 ءغ آط1]ةعطعا1 11, اا“.

 ه) كج. ايازر. 6) 0 ىنظقياأو. <) ظذأ 50672 ءوانأ ءلاتا»

 4) ( كناك. م) 2815ءط. ء: 14 ديكاوق. ر/) 185: 1عءانو 2115طقتمأ

 ممل', 3: 21622 1ةعا10 ءق5أ ىخكيش, 011317 5674 ©16:/670 000006 01

 [6. مم) © تنم. /2) 1) ضفخت. 2) 8لوءط. 200. دب. 4) طلوع

 مما, 5 2 1. 200. ىميتلا“. /) ؟هعداس# و20006 لاعج. #0 ©

 ىرمعلا. 2) 5 اهلك, 14 1. تلك داجرر 10 ةباغلا كسا 1, )م18 هظ.و
 01126 12عا10م2ع5 هطتنل ع5 طمشاتقت 5612511523 1266
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 أ؟"أم, ؤنس

 ةرّيصتلا ىطعاو هريعب ةثام مازح نب ميكح ىطعاو ريعب ةثام
 خئام رادلا تع ىيااخلا ذمقلع نب ةدلكح نسب ثراها نبا

 ةخئام ةرعز ىنب فيلح ىفقثلا هةثراح نب ءالعلا ىطعأو ريعب

 يما نب ناوفص ىطعاو ريعب ةئام ماشع نب ثراخل ىطعا, ريعب

 ن بطيوح ىطعأو 00 ختام ورع ود ليهس ىطعأو 11د ختام 5

 نصح نب ان ىطعاو ريعب ةدام سبف لنا نب ىنعلا لديبع

 ىطغاو ريعب ةئام ئميمتلا سباح نب عرقألا ىطعاو ,يعب ةئام

 ىطعاو نيثملا باكا ءالوهف ريعب ةئام ىرصنلا فوع نب كلام

 بيهأ نب لفوت نب ةمرُكَم معنم شيرق نم الاجر ةئامل نود
 رماع ىنب وخا وربع نب ماشهو ىكمجكلا بهو نب ريمعو ىرفزلا 0

 اهنا معز اميف فرع كقو ماطعا ام 4ةّدع ظفح ال ىَول ىبا

 نسب رماع نب ةثكنع © نب عوبري نب ديعس ىطعاو ةثاملا نود

 اهيف بتاعو اهطخستنف رعابا ئملسلا سادرم قب :سابع  ىظعاو

 <«) 0 هرم. 8) 1طص 1آةطقو ثراحللا 1طص 215ءطذتم ريبصُتو 005

 2051 رضنلاو 560 710. 24036822827: ماغي , < ع( ء, طخ 1ك ب "اع ءأ

 ةظباغلا ىلسأ 7و .٠ 011 ابر ان20ع ةزطتاتل م2466 م50 56 نسب ةىلك

 خمقلع 2:25: ةىلك نب خيقلع. ه6) 164 ©0001ععء, 14 ةباغلا لسا

 117, ى؟ 2111و0ا1ع, 5ه0 م72ع5داهمع 710عاان* ةيراجر 710. 815ءاط.,ر 1اطدد

 1آ8ةلزدمع 7تعم56 (عم0. ذم 7. ءالعلا) ءا '1طه'ةلتطا مه/هقرو ' اد: زك

 نااطططا 621 2) (0:قىلعت 5 عجسلا. رك (ندعصعم 560. 03

 ءرقادغ :815ءطم محار طه .١ 2101. كع/#. 111, 4 (ةهزكع 75. 5) أ

 14 ةباغلا لسا 111, 1|. 110 11161230 1060 31116523 0119© 32

 ميمجتان5 016غ: 1 عوؤ ى (نط1 لعكأ ممم جيصاف) , 5توما 0116111 6 و

 7, 4, 5 (نط1 الاصف م50 الا), 5 (انط1 تنناكو 250 نيناك) ع( 2. 0



 م ظخنس "| يآ
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 مسقأ هللا ليسر اي نولوقي سانلا هعبتاو بكر اهلها ىلا نينح
 00 نرجعاش ىلأ ل سيد منغلاو 000 8 انني

 هللاوف سانلا اهيبأ يثادر ىلع 4 اود «لاقف هعادر ةهنع ةتئشلا

 0 ودع تليص كي تع

 ةوريعب بنج ىلا ماق مث اًباذَك الو 8 الو هي / ىئوهنيقل
 ا هه

 سيخلا الا ةربيلا 2 هللاو 2
 د د د

 نوكي ٌليلغلا ن .راف طيخملاو طايخلا ون مكيلع 00 سمكلاو

 راضتالا زوم 7-5 «ءاجن ةمايقلا مهي اًراَنَشو * ارو ارع هلعا ىلع

 م لبعا ةبللا هذع ثذخا هللا لسر اب لاقف رعت طويخ نم بكب

 اذا هنأ لاقف كلف اهنم ىيصن اما لاق ربذ ىل ىل ريبعب ةعنرب اهب

 انهام ىلا* ء؛هدي نم اهحرط مث اهب ىل ةجاح الف هذه غلب

 قحاةيلش ان لق نيك ا ىبااامد# « بيعش نب ورع ثيلح

 معلص هللا ٌليسر ىطعا لاق ركب قا ىب هللا ىبع نع قانا ىبا
 ه2 .م ضو

 , دهب فلأتيو جفلأتي سانلا فارشا نم اًقارشا اوناكو* هبملق ةفلوملا

 ةيواعم هنبا ىطعأو * ريعب ةئام برح :ىب ىايفس ابا ىطعأت ” مابولق

 <) 14 !.1, 19 قل. 65) 0 كلذ دنع. ه) 0 اولاقف, لاندت
 ؟0ءوطات1ا2 5 ةعوتتعما 12, ©0015 طحقتعتاطع 31851550, 5621من
 4 ) .215ءط٠ مممو 4 اودار 5ع ءمضك 11, 202. 2 515عط. مكلا

 ركز 112 5 6+ 101 ةماطءاق 11 يوت اذنتاا 0! 5081 016 مكيلع 70ج اطا1

 7 ءملعصد لدصتصم 124ع2] عانت. 1115ءط. ىلديتيقلا, 0101 64

 11, 202 10 ىنيمتيفلا ءةصدعم0دغر انك 1عمزغ 1121. 111, !بر 3 2 كَلَتَق

 علمعأم طاتزاتق 22016 من5 ءدكاهغ هما ظهمعاطقتأ, ه0. اكعاطآ1, 11
 ).< ءك م1. ى) © هريعب. 2) 5 نأر 8ل5ءط. ام. 2) 5 هذهو ال الأ,

 /2) (ي !لءوء ١ 14) 5 فا. ..22) 2020.0 2) 5 80 خبولق كنود ل1

 0 هقعرأ , 815ءال١ 7ءللانك موق عب.



 اكبم م ةيطنع

 ءةريثو افصن الو ةريرغ هاركب اهتذخا ام كنا هللاو لاقف كلذ

 م ب فلم نم لأسو نزاوم كقول معاص هللا لوسر لاقف

 اعلام اوربخَأ هللا ليسر لاقف فيقث 3 فئاطلاب وه اولاقف لعف

 نم ٌةثام هتيطعأو هلامو هلها 3 هيلع ثدَدر اًملسم قناتك 0 دفا

 كلام ناك دقو هيلا فئاطلا نم يرض 55000 5 لبالا

 ام هل لق معلسص هللا لوسر نا اوملعي نا هسفن ىلع اًقيقث فاخ
 !ياوللا دل نسق ردمآو دل "تكيف 'هفالحلاو ا رمأك“ قسرحيم ل

 هتلحار ىلا ب هضكرف هسرف 9 سلجن اليل ير 4 فئاطلا

 هكردأف هللا لوسرب فقحلف اهبكرف هل سبحات نأ اهب وما ثيح

 لبالا نم ةثام هاطعأو* هلمو هلخا هيلع ديف ةكع ءوا ةنارعجلاب م

 لو ةدموك# رع ملص هللا ليتر :ةلهتتساو ةمالسا نسكت ل

 ناكف مهقو ةملسو ةلامث فئاطلا ٌلْيَح لكابقلا كلث نم ملسا نم
5000-7 

 0 دل ا و

 ةيلس ةونب انورْعَت* مث انيناج هادعألا تباه
- 

 ه د > هم

 0 د اضقان مشات كلام 0

 كثيبلدح 3 ثيدحلا عجر مم 8 ؛ ةزجو ا تيلدح رخاآ اذهعو

 <«) 835ه. ميل آضيب. 2) 0 هد. 2 (0 ىندا. 4) © ©

 21 ةيطءاطق زا» فقانطلابب 2 © و... ريثثأ 5 كفن )12  © ةاعكو

 5 012. 560. ٍيمع ب» ) 5 (51) ىنب اناورعتر © 285عطب طل

 201. 2) 0 معن. دن عر الأ 5ان]252, 51346 ةما10 21151. © 2.



 م خخنس لي

 ةدراج نافع نب نامتع ىطعأو ركب نب دعس نب رصن نب ةيصق

 نب ربع ىطعلو نايح نب وزع نب نايح .تنب .بنيز اهل لاقف
 اس لق كبح ىبا امس 2هريع ىب هللا دبعل اهبعوف ةيراج باطشل

 نب هللا دبع نع عفان نع قاكسا ىب دمح ىنثلدح لاق ةماس

 ة٠ىبس نم ةيراج باطخل ىب رع معلص هللا ٌلوسر ىطعا لق ةومع

 اوحلصيل حمج ىنب نم ىلاوخا ىلا اهب #تتعبف ىل اهبعوف نزاوه
 اهبيصأ منا كيرأ انأو غينآ مث تيبلاب ففوطا ىتح هاهنم ىف

 انعاسن هللا ٌليسر انيلع در اولق مكنأش ام تلقف نوكتشي نانلا

 10 اهوذُكف اوبهذأ عمج ضبا ق مكتبحاص مكلت 5 لق انءانبأو

 نم ازيجت نخأت ىصح ىب ةنييع اماو ءاهوذخأن اهيلا اوبهذف

 ا ىف اهل ىرأو ازوجت ىرأ اهذخا نيح لاقو نزاو زئاجت
 هس تت وب 8 و 2-0

 ؛ةالو كلاوب اهنطب الو دعانب اهيْذَك الو درايب اهرذ ام هللاوف كنع

 هل لق نيح ضئارف تسب اهدرذ دجاوب اهجوز الو ةدكامب اهرذ

 هيلا اكشف سباح نب عرفالا ىقل ةنييع نا اويعبف «لق ام ريهز

 خباغلا ىسا 7, خوز ءغ 16ه 3]2120: 7عق5« 117, هب' ط2. 4ه1, انآ

 عع2ع310ع13 0182+.

 ©) 8لوءاب 200. منيأا. 2) 5, 10عم ء366ع036ع, لبع نع ىورف

 ئنا هللا." 2) ( ىتب. 42) ( نبيغش. ه) 815ءل اهوعيهيو.

 رز 2 هسص٠ م) © ىنج. 2( امنسا 2) 0اهلخ. ث) زك

 111, ا٠. دككانب 200635 دادضالا نم وهو ريدغ ىأ ىرينلاب»



 اة“ ه ذالئس

 1 نأ ام اهل لاقف انيلا بحا وف انءانباو  ااشن انيلع تربت لب

 انا اولوقف سانلاب تيلص انا اذاف ملل وهف بلظملا دبع ىنبلو

 انئانبا ىف هللا ليسر ىلا نيماسملاب» نيملسملا ىلا هللا ليسرب عفشتسن

 00 ا قلع ايلخا ةوكك لاساو مكلذا ىنعر كيطغاسفا انتابسنو
 ليسر لاقف ةءب مجرما ىذلاب اوملكتف اوماق رهظلا ,سانلاب معلص ة

 نوربجاهملا لقو ملت وهف بلطملا دبع ىنبلو ىل ناك ام اما هللا

 لوسرل وهف انل ناك امو راصنالا تملاقو هللا ليسرل وهف انل ناك امو

 نب النييع لقو الف ميم ونبو انا امأ ء«سباج: نب عسقألا .لق هللا

 انتا امأ 4سادرم ىب سابع لق الف ةرازف ينبو انا اما ىصح

 هللا ليسرل* يهف انل ناك ام ميلس ونب تيلق الف ميكس ونبو م

 اما معلص هللا ليسر لاقف قومتنقو ميلس ىنبل سابعلا لوقي لق

 تس ناسنا ّلكب. هلذ ممكنه ىبسلا اذه نم هقح كس نم

 « متءاسنو مءانبا سانلا ىلا اوُذَرف هبيصن و ءىش لوأ /نم ضئارف

 لق قاكحسا نب دمحم نع ةملس اس لق كيج ىبا اس

 معلص هللا ليسر نأ ةزجو وبا ىدعسلا كيبع نب 5كديزي ىنثّدح 5

 اهل لاقي نيتح ىبس نم ةيراج بلاط ىنا نب ىلع ىطعا نك

 نب ةرصان نب لالخ نب ةريمع نب نايح نب لالع سنب ةةةضْير

 هلا عك دش 1: 4 مكيف 6) 0 200. هللا لوسر. 2 5

 ىميمتلا. 4) 5 200. ىملسلا.' م) 51ه 5 طنصع اندوتنع 20 ©001-

 كو طمعمم ممات]غ2 70ءداناتا2 زد !اصعزؤ 10111 عع نآللسصت ءغ ؟هآلل

 عجوز مرلذمو تكانت 2031812 مع2) مانت. ال[دصات5 7عععج1107, 011312 5

 هل. 2. 70عناطمر 03د مان12 12221316 511101016, 560 53مم 621.

 18. 1. ة5انممأ ال1 هلوسرو دلل 727) 6 نضل 211 4 11

 ءآ اتزةيط عامل !*و 5 م. 2. مس 135ءتءو آل © 831. ىسز 14
 ل

 هدانا قا 1121.1 ف ح15 كي. 2) ثلتطت خةطقارو 710. 14



 م ةنس "به

 مو معلص هللا ليسر نزاوع دقو ىلا لق صاعلا نب وربع ىب هللا
 نتكو ةريشعو لضا انأ هللأ ليسر' ان اوئاقن "اوملسأ قو نارك
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 كيلع هللا نم انيلع ننماف كيلع ىفخ ال ام ءالبلا نم انباضا

 ديا سلاما ركب نب دعس ىنب حا نزاوع نمأ لجر مان

 هدرص نب* ريمجب هل ةلاقي «معلص هللا ٌليسر اوعصرا نيذلا م
 كتامع رئاظمل ىف امنا هللا ليسر اي لاقف ددص نب ىنكي ناكو
 ثراكلت مانكلم انثا ولو كنلفكي ىك هقاللا كنضاوحو كئالخو

 تلون ام لثمب و.انم لزن رث رذنملا نب ناعنلل وا رمش قا نبا

 4 لق مث :نيلوفكملا مريخ تنأو 8 هتدئثاعو هقطع انوجر هب

 00 هدجرت املا كتان مرك ىف هللا ٌلوسر انيلع نياق

 3 مغ اهرقد ىف اهلمش قمم مرق !اهقانعا ةضيب ىلع نما

 كك قالت مكءانبا معلص هللا ليسر لاقف هاهلق تايبا ىف*

 انلاوماو انباسحا نيب انقريخ هللا ليسر اب اولاق ملتاوما ما مكيبلا

 انط1: 93 ام ءايشلاو لبالا نمو ءاسنلاو ىرارذلا نم فالا ةنس

 هندع ام ىردي. مصدق, ذاتمئ32 2. زبر 1. 8 6

 <) 8لوءعطب هدم. 7) 5 لاقح. 2 8توءا. هدم. 1.عءالم ءملتعاتست
 14 ائ.م :عاصع202 ءوأن. 2) 0, كزوءط, ءغ 14 مقلع رئاطخل. 00111

 + ءداس ؟. 149 .١ 2001: سمشلا نم اهب نولظتسي (رئاظح). 2

 خاوللا- 7 ©انحتم. .ج) 5 اني. 2 215620 200 انيلع

 نيلونملا (ءمدك“ 1كم. 23 >5. قهر. - 8ز5ءط. معمونا لاقف 1١( 2 2 )و

 ردا عمصط ءلتح هدد. زر 0ع ؟ءوزطاتو :ءوو ءأ ماعدمتم:ع ءمعصصتصع 710. تقع
 11, 7261, 10 11, 41ه. 2821. 111, طيمو 1011ةناطعاعتا اا", 14 |(

 10م115015 ةخباغلا لسا 11, ا١.م, 2]و0. عع 0ربن# © 1507. م نلت

 رظقننو. 4) "180 اهقاع لق. 7#) 5 نالع. 0 #) 5 © ربع.

 6) 5 ن0.
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 ىو م ةةئنس

 هايف ربع نّذأف ىلب لق سانلا ىف ليحرلاب نّذوُأ الفا لق ال لق
 هىديسا نب كيبع نب كيعس ىدان سانلا ٌلقتسا اًملف ليحرلاب

 لوسقسي لق ميم ىلا نا الأ ىفقتلا جالع نب وربع ىنا ىبا
 نم ّلجر هل لاقف امرك ٌهَدَجَم هللو ّلجا نصح ىنب ةنّييِغ
 عانتتمالاب نيكرشملا نم اًموق دمت ةنييع اي هللا كلنا نيملسملا :

 003 دك قام ةللاوأ نيا“ لك ةرصنتا تقع .نقو هللا ليسو. نم

 ليدل حاس هللا يل

 ««راصنالا نم ةعب ةعبراو. ثيل ئاب نم لجرو نئيرق نم ةعبس الجيم

 جرخ مث لق قاحسا ىبا نع ةملس آند لق كيج نبأ اس

 ىتح ةاتحد ىلع ,فئاطلا نم فرصنا نيح معلص هللا لوسر
 نيبح نزاوم ىس مق ناكو نيملسملا نم هعم نِمب ةنارعجلا لون
 نزاوع كوفو هثقأ رث ءاهب سبكف ةنارعلل ىلا فئاطلا ىلإ راس

 ءاسنلا نم* نزاوحم ىبس نم معلص هللا ليسر عم ناكو ةنارعجماب 5

 7 1١ ةاشلا نيو يعي فالا ةيتشإ لبالا نيو ريثك دنع ىرازذلاو

 000 ا فوج ل يلب نب لك ةيخ قا اس 48 ىسخ

 ©) (© ىسا. (نعغئئءزاتتط ع0016ع5 نأ 8ا5ءطب: 2116 1طص 820ه

 1عةقه 11, اذةم ءغ 18411:01 جمان 1[ ءالطقتتكتعد» 373. 45) طئزةمط ءات

 هدب 606 1 2) ( :نيصاف.: م) :215ءط. اهلنا 5ع 1

 د4 266: رك © 200 رفعج وبا لاق, 5عل ا ميار 3 أ

 4. مى) 01136 20 فئاطلا 1. 54 5ءولان1111غ05 022. 00. 6 هدأ

 علوي مس 1 ه6. م2 0 204. ىيسلا. 2 2ز8عم6 815ءاتا ملعب
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 م "انس برس

 ليسر راشنسا فئاطلا راصح نم ةرشع سمخ نصضصم امل لف

 ماقملا ىف ىرت ام لفون اب لو ىليذلا ةيواعم نب لَقوَت هللا

 ةدقذخا هيلع تقا نا هرشج قف بلعف هللا ليسر' اي الك ميلف
 انن لق* ةملس الن لق كيج نباااس - الضي تكور ناو

 زب نأ ني ل الل“ ةنس قا ىطبا نكن هس

 «ثيار ىنا ركب ابا اب فئاطلاب اًعيقث رصاحُم وفو ةفاحق ىا نبا
 اهيف ام قارعأف كيد اهرقنف ادب ةءولق ةبعت ث تينفأا

 ليس 1 يزف" قف النو مهنم كرك نأ ئظا ام را لاقف

 ءةليوخ نا مث “كلذ 4ىرا ال انأو معلص هللا ليسر لاقف غلآ

 0 ةأرمأ قو ةيمآسلا نمقوألا نب ردفراختب نديم 37 ميكَح كنب

 كيلع هللا خف نا ىنطعأ هللا ليسر اي تلق نوعظَم نب 5 نامثع
 ةعرافلا ىلخح وا ةملس ىب ناليغ :تنب ةيداب ىلخح :فتئاظلا

 ما ركذف 3 فئيقث ' هاسن ' ىلخأ نم 8 انئناكو جار 5-5

 اي* فيقث ىف ةىل ندوب ل ناك ناو اهل لق معلص هللا ليسر
 ؛5 لخدف باطخل ىب رمعل كلذ 0 ةليبخ نجرف :ةليوخ

 هينتكدح ثيدح ام هللا ليسر اب لاقذ معاص هللا ليسر ىلع ومع

 هللا ليسر اي هيف نذأ ةاموأ لق هلق دق لق هنلق كنا ةايرخ

 ه4 آ4 ".عا و ه ؟ مقلع رح“ 2) 8 هس. 2 5 ثيرأ 8

 200. الإ. م) ؟هءدغد7 0000016 ةلوخ. #) 0001و كيل 00م1.

 1115ءط. مي#, 1, 14 خباغلا ىسأ 7, **# ءن ]طم 2]820: 7عماو آا]و

 همال. م) 1021م5 زم 5. 8ل5ءط ليقع. /) (00016ع5 تناكو. 2:36-

 من11 1ععلمدعمت 815ءاطخصأ, 1ك از".*, 26 ءأا ]14 ءاعتأأ اا 1. :هة

 206 053. 2) 0 امهم
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 ابإ“ م6 ةئس

 ابوي سمشلا اهيلع علطت ال نوعزي اميف ةيراس دجسملا كلذ ىف

 علتاقو معلص هللا ليسر عصاخن ةضيفت هاهل عمس الا رهدلا نم

 حنع #ذَخّدشلا ميي ناك ءاذا ىتح لينلاب اومارتو اًديكش اًلاتق

 ةباّجت تحت معلص هللا ليسر باكا نم ءوفن لخد فئاطلا رادج
 كس فيقك عيلع تلسرأت /فئاطلا رادج ىلا اهب اوفحر مثو

 اولتقو لينلاب فيقت عتمرف اهتح نم اوجرخن رانلاب ًةامُحت يدلل
 سنلا اهيف عئقوف افيقت بانعا و عطقب هللا ليسر ورماث الاجر

 ىلأ ةبعش ئىسب ةريغملاو برشخح عسب نايفس با ملقنو نوعطقي

 اوعّدق اهوئمات مكملكن ىتح ةانرثمأ نأ اًفيقث ةايدانف فئاطلا

 ناناخ اهو امهيلا نجرخيل ةئانك ىنبو شيرق مءاسن نم ءاسنا0
 ءل 1

 كنع تناك نايفس ىأ تنب 7 ةخنمأ ىهنم 7نيباث ءابسلا نهيلع

 ىحقاولا لاقو «اهريغو ةورع ىب دواذ اهنم هل دوعسم نب ةورع

 لك لأ نع جاسر نب ديلولا نع #كديز نب [ ريتك ىتدح

 ةيمأ نب. تءءاتصامم 1طص 11205 7عم06 (600. دس 7١ وريع) 0156ء-

 (ةطتع 0ع همدحتسع: ة111051غ266 آ1ط٠دح 15طقوأ 70عدمات7 2116 ىمدب و

 خيمأ , 3104 وريع ىب يما بأر 211600212 7114121011 (10. هج. 117ءالح

 طقاتكع» 369) ورمع نب ةيمأ.

 ©) 5 هزه. 2) 3:6]101ءل51 ضيضن. ) (0001عع5و همه. 4) 0

 ذجدشلا. 2 5 ممق ري 1152. 200. دوقرضيلا مى) 5 عطقيب
 /) 000165 اودانخ © دزع ذص 5ءوو: مادام. م10 ه1. م132عاع> اهونماث

 آص ل. نمد“ 815ءط. ءغ ]ززةعطعاكت4 ||. )2  5 انوتوا. 2 0 هدد

 2) (0016عق 5. م. .تس) 15 ( (5 5. م.)و. ظتقعاتم .ءأ 11ة2غلت4

 صتطت1هدحتصاتتك 1ععءالم ممتطأ لكتط13 ء5دؤر صقس آان 3)8320: <
 س# 5

 ظدطعع ذص ه0. 11, 1 خبما 5176 خيمشر 12 00. 1.60. خنيمأ 517

 خنبمخ. 16616 خنمأ 151 ماتعم2:عغ 602153 001معدح 31ماطقأن ءا ءانتتت.

 20 كيزن.



 م ظنس |

 مدب اهلوث نيح ءاغرسلا ةركبب دفذئموي داقأ هيف 1 نكس

 الجر 6 يس

 تل اهل ف ل

 5ليقف 65 فيرطلا هذه مسا ام لاقف اهمسا ىع لأس اهيف هجوت

 ىلع معلص هللا لوس, جرخ مث ىرسيلا ىف لب لاقف* :قيبضلا هل

 المازبم انيق 5 ةرداصلا اهل لاقي ةركس هسحت لبن ىتح بكت

 اماو جرحت نا ام معلص هللا لرسر هيلا لسوأت فيقث نم ٍلْجَ

 معّلص هللا ليسر رمأ خي نا ىَبأت كطئاح كيلع برخُت نأ

 :0 برضف فئاطلا نم اًبيرق لون ىتح هللا ليسر ىضم م 4 هبارخاب

 برتقا ركسعلا نأ كلذو لبنلاب هباكصأ نم سانا لتقف ءهكسع

 نا نويلسملا ردقي رثو عهلانت لبنلا تناكف فئاطلا طئاح نم
 2-3 2 هب 35

 هباككا نم رقنلا كتلوا بيصأ املف هنود نىقلغ عطئاح اولخدي

 مييلا فئاطلاب ىذلا هدكسم كنع هركسع عضوخ / عفترا لبنلاب

 ::ما اهيادحا هئاسن نم ناثأرما دعم ةليل نيرشعو اًعْصِب مرصاخن
 بنيز ىرخألا ىدقاولا لق ماهعم فرخ ديما نبأ تكلي 0

 ماتا هام نيتبقلا نيب # ىلصف نيتبق امهل برضف «شكج كنب

 وبا* كلذ معلص هللا ليس, ىلصم ىلع ىتب فيقثت تسملسا املف

 ثناكو اًذجسم كلام نب بتعم نب بهو نب ةورع نب ةيمأ

 2 8لوعاب لج 05) 5 هرس. ) 12 5 عصاتم, 203158126 3-

 ةء1550 , ![1صعو معقل“. 4) 0 :جارخاب. «) 125 ( 5ءواتأأ ال53 لكنع

 هدكاسم (1. 14), 1216536012 010. ر/) 181515ءطع هدر 61 عضو“

 ى) 8لوءطل هدم. 2 5 200. ام. 2) 8لوءطب رق. 2 8قءب هرسمع



 01 م نس

 كلذ هريف نم نينح «موي معلص هللا ليسر راس لق ةورع نع
 رهش فصن ماقذ فئاطلا لبن ىتح «نينح نم* هفرصنم 5 ىنعي

 نصل ءارو نم فيقث مثلتاو ءهباعصاو معلص هللا ليسر* مالناقي
 سانلا نم لوح نم ملسأو منم ٌدحا كلذ ىف هيلا خي ر

 و معلم ئيبنلا عجر رث مدوفو معلص هللا ليس, تءاجو مهلك:
 ىذلا ىبسلا اهبو ةنارعل لون ىتح رهش فصن الا رصاخح

 نا نوصزيو ٠ قئانباو عئاسن نم* نينح نم ههللا لوسر* ىبس
 ةتس 4 هتدع هناك نزاوه نم ذتموي باصا ىذلا ىبسلا كلذ*

 ةنارعجل ىلا معلص ئبنلا عجر اًملف مئانباو عئاسن نم فالآ
 هلك مءاسنو مسءانبا «ءفقتعأت نيملسم نزاوه دوفو هيلع ثمدق

 هللا ليسر نأ مث ةدعقلا ىن ىف كلذو ةنارعمل نم ةريعب لعأو

 ذكم لحما ىلع هضر ركب ابا فلخساو ةنيدملا ىلا 5 معاص

 نوي نا كمأو مالسالا سانلا مَلَعِيِو جل سانلل ميقي نأ كَم
 هيلع مدق اهمدق املف ةنيدملا ىلا عجرو سانلا نم ميح نم

 باتنكلا وتو دوعيابف تركذ هلأ ةيضقلا ىلع هوضاقف فيقث دوفو 5
 لق ةةملس آند لق دي نبا آن  «هيلع نبتاك مقدنع ىذلا*
 معلص هللا ليسر نا بّيعش نب وربع نع ىاحسا نبا ىنثدح
 1 1 راو ريكو

 اهب ىنتباف ؛ةيل نم 8 ءاغرلا ةردكاب * ىلع 03 جيلعلا لغو

 <4) 1ص 5ر 31: علصع 2551550 ر ال23 11263 م6111 © 0 مدي 1عاأان

 نسم. 2) 5 200. ىم. 4) 5 هنت. 2) 5 200. تنتاك. 5

 علزتعا. رك 58 ىخلا جدنع ى) © ةمايلا. تمدك 8ةنوءط. م

 0 011 ه2 8عملكل مو. )ا © طقع 65 اعرملا ترتكاش» 2) ( ةتليلا
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 ونب ثيعرق اهموق ىلا اهدرو معلص هللا ليسر اهعتتف ىموق ىلا
 ولج ديكتم .ءارلا هيزروال :انالع امال هنا ركب: نب دعس

 نبا لق «ةيقب امهلسن نم عيف لِي ملف ةرخآلا اهدحا نيجوزف

 نميأ -مهاع ىنب. نم ثا: برك نم سيجا ميم دهشفملا, قلل

 + ناين نمو «معلص هللا لوتس .ةالبسم, نمل 21 نيبا ونمو دْييُع نإ
 نب بلّطملا نب يسالا نب ةعمَر نب ديزي ىّرَعلا دبع نب دس
 قاب دابعتالا لج «لتقف همانإل هل لاقي هل سرف هب َحِمَح كسا

 رماع وسبا نيدرعشالا . ننءا «نالكفلب نم داع سب كترابللا نيا

 ىلع ناكو اهلاوماو نينح ايابس هللا لوسر ىلا تعمج رث «قرعنثالا
 ؛هايابسلاب معلص هللا ليسر رمت «ىراقلا ورميع نب دوعسم © مناغم ا

 هاهين تسيخف. ةفارتجلا "كا لرسا
 ٌققاوبدت ايل ىاحسا.:ىيا لكدقت ةملشراس لك هيا
 عئانصلا اوعنصو اهتنيدم باوبا يلع اوقلغا فئاطلا فيقت

 دوعسم نب ةورع فئاطلا مراصح .الو* اًنينح دهشي رو لاتقلل

 وب. نوبصلاو: و بايحلا .ةعنص ناملعتي-: سرب انك. ةيلس ىبر نالمش اذ

 دبع* اس لاق ىلع ىب رصن ىب ىلع انثدح .':«قيناجكملاو

 نب كيصلا * دبع نب ثراولا دبع امدو :ثراولا دبع نب ديصلا

 ةورع نب  ماشه اس لاق راطعلا نابا ان لق ىنأ امد لق ثراولا دبع

 <) 5 هده. 5) 1815. ىرخالا, 0:0 ,خالا اهادحا. <) 0

 ا مئانغلا. ) 1. ©. ةراقلا نمر 142 0001665, ةقوعص»

 (1عمانطان5 14 خيباغلا كسا 19, "هو 1. و 2  ء؛ 1طص 8530]ة ©

 («004.). 815ءطب مهيب عا 9. ىرافغلا. 70 © راصحالاو. ى) 3

 نقليتمواتع 11 ةعطعاسأ 11, لاء رن 3.١:: ظتوعلم 61111 ان تابابدلا.

 726 ريصلاو. 2) ( كميصلا كبع ىب دحاولا دبع.



 ا" م خلس

 لقو فيرطلا نم ةينث ىلع هموق نم سراوف ىف فقوف ةميزهلا
 كلانه فقوف همك أَرخأ فحلتو مكوافعُض ئضم# ىتح اوقع هباحال

 نببا امن ««سانلا ةمزهنم نم مهب فحل نك نم ىضم ىتح

 ىنثتتح لق قاكسا ىب كمح ىنثتح لاق ةملس امد لق دي

 هليخل ذتموي لاق معلص هللا ليسر نأ ركب ىب دعس ىنب ضعب#

 نب دعس ىنب نم لج 0 ةاثلعي كلل *

 هب رفغظ املف اًثدح ثدحا دق داجاب ن كو مكنتلفي الف ركب

 ىنسب* ثراخل نتنب داييدلا «دتخا :!وقاشو هلعأو : وضاس نوملسملا

 ةعاضرلا نم معلص هللا لوس, تيخا ىزعلا دبع ىب ءدللا دبع

 هللاو نوملعت نيماسملل تلاقف ٍهعم قايسلا ىف اهيلع اوفنعف 0

 اههب:اوتا ىّتح اهيِقَدَسُي ملف ةعاصلا نم مكبحاص ُتْخُأَ ىتا
 0١04 قليب ادمردلال ديك نيرا ايمو اك علاج هلال دوسسو

 ىهتنا اهل رلاَق ىدعسلا 10 نب ديزي ةرجو يأ نع قاكسا

 عكبخل ىتا..هللا ليسر اب ةيملج مقعدا ليسو لل يملا
 كتكروتنم انأو ىرهظ ىف اهينتضضع ذ ةضع تلاق كلذ ةمالع امو لاق دك

 انها لاق مث هءادر اهل طسبف ةمالعلا معلص هللا ليسر فرعف لاق

 ةمركم ةببكام ىدنعف تيبحا نا لاقو اجويبخو هيلع اهسلجأف

 فشرتو ىنعتمم لب تملاق كموق ىلا ىتجيتو كعتتمأ /تببحأ نأو

 ه«©) 5زع 8لودعط. جائتواتع عا طمع ةمصانتعتع 710عأانت 5 1 مكوارخاو

 0 مكرخا. 1266م 5 ءا 0 ىضمب ءا فحني 16عام 6) 5 هرم.

 ء) 816 عع م2 5 5. م., ( داك. 42) 1:8 ه001عع5. 810260 ةكتتح

 عود , 1115ءا>. ممك ءغ ]1]ة:عاك1 11, ا!ءم 220 ةهتخا 225626 هعم.

 ه عكدعع ؟تاطدر وننودع 0016م5 06عمتصغ, ؟ععاعر 2151 121105, ل1
 لعدتصأغ“ رك) 5 مجم طتك ةصغتص تلاقف. مى) 5 200. ةعاضرلا نم

 م) 5 204. نأ.
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 هباكتا هللا مز هاًديرد لتقف * ةمصلا نب كيرد ىقلف ننال

 هتبكر ىف رماع بأ ىموف لق رماع نأ عم ىنثعبف ىسوم وبا لآق

 هيلا ثيهتناذ هتبكر يل

 4ّنأ هلاقف ىسوم ىبأل رماع وبا راش ةاكمر نم مع اب ثلقف

 ةمل تدصقف ىسوم ىوبأ لق ىنامر ىخلا كلذ هارن ىلتاق كاذ

 ثلعجو هقعبتف اًبماذ ىتع ىلو ىلآر املف هتقحلف ءهثدمتعاف
 وهو انا تيقتلاف 0 تبثق الا اًيبرع كسلا يحتك الا هل لوقا

 كثلقف رماع ىا ىلا تعجر رف مفيسلاب هتيضف نيتبرض انفلتخاف
 هنم انف 0 هقعرنف مهسلا اذه عرناف لق ىكّبحاص هللا لتق دق

 كلش نقم اههقظ هللا «ليسر "أ :كلظنا حا يار الاكانل |١١
 نسانلا قلع رماع ويا :ىفلصساو 35 أ دعتسا“ لعل ليكي هلال

 نع ةيلس آند لق كيج نبا اس «تام هنا رث ازيسي ثكف

 ابا ىمر ىذلا وع دّيَرذ نب ةمكس ّنأ نوصي لق قاحسا نيا
 هلتق ىف كيرد ىب ةملس لاقف #هلتقف هتتيكر باصأت عسب رماع

 15 رماسع ابا

 ا 3 1: ريدامس 0 70 ىناف ىنع ايا م نأ

 ملَسملا سو فيسلاب 0

 2) 1154 هملتءعنر 5هل 80 طقتت كيد لتقف, 1عةفاملشمك 11, عمد
 زنا ع2 1ععامدعمل , نع 5222, 22مع]1126 1خةطلاماط 1طن 10131“. 62

 ذس5. لاق. م) © هده. ©4) 5 ىلا. م) 5 متعنتعانر 20ءطقتا هع

 (0دصح © ؟2عز6 2[هواتصت. رك) 81هواتس ءأ 20ءاشتأ 200. هضشلنقف.

 م) 0 200. هنم. 2 5 هزه. 2) ( هدم. 20 2ع

 115[1ءطب مم, كعب. 13 ر " هغ 2107. انأ 5. م) 1131 25 نيدام»

 ع«( 14 ا". ةصص. + ةظرامس 4 5 ,ىهتناف.



 اللا م ةئس

 ةمصلا نب كيرد هبسن ىلع تيبلغف همأ كو هذحّنل ىبا هل لاقي
 راجش ىف نال ها كلذو ةأرمأ هنا نظي وفو هلمج ماطخب ذخأف

 ن وت اذاو* ريبك خيش و م اذاو ةدوب جاناذ ليجر وه اذان هل

 لق ىف دكيرت اذ ام كيرد هل لاقف مالغلا هفرعي ال 4 ةمصلا نبا

 هبرض رث ىدلسلا ,عهنر. نم. العيب انا لق نينأ ومو لاق كلنقا 5
 ه ع ثةد

 ىفيس ْلُخ كم كْنَحْلَس امسئب لاقف اميش ٍنْعُي ملف هفيسب

 نع عسفرأو ة هب برضأ مث راجشلا ىف لحرلا رخوم نم 2اذع

 رث لاجيلا لتقا تنك كلذك ىتف غمللا نع ضفخأو ماظعلا

 مدي بروف ةمصلا نب دكيرد تلنق كنا اهربخأف 0 تينا !فا

 هتبرض امل لق ةعيبر نا ميلس ونب تعرف كءاسن «تععنم كق هللاو م
 لثم * هيذخف نوطبو هناجحع اذف 2هنع بوثلا /مفشكت عقوف

 اهربخا هما 5 ةعيبر عجر ايلف املف ءارعا ليخل بوكر نم 0ساطرقلا

 «ءاّملث كل تاهُمأ فتعا دقت هللاو تلاقف هاّيا هلتقب

 ةّلجق هجوتا ْنَم راثآ ىف معلص هللا لوسر ثعبو رفعج وبا لق
 0" 0 لك ةىدنا ناجلا ديع ني ىسم ائيدج نياط

 امل لق ةهيبا ىع ةدرب نأ نع هللا ىبع ىب :كيرب ىع ةماسا

 | امج لع ريخالا ثقي, مدح نم عام ىبنلا مدق

 4) 5زع 1م 885 طقسر 1طم آكطقو ْمَنْهَّنلا. 14 ء( 1طد 1120زدع

 171م6 1, !.اثنع ةهتطاتصخغ ئعدجلا 0(:)25  هده. © 5 هدم.1١ذاع 4) 5

 نك )2  ظنفعاتب, 14 ءا مولا. د10: عيق.., رك) © نغشكنا: 815ءط

 هاآت1وانع هدم. 0©5. هنع بوثلا مى) 4 ساطرقلاك ضيبا. #) 0

 كك 2) 0001665 كيزيو ل1 هواتمد ا, ,١.1 8هءطقجت ه0. ]عادا

 111, اهءر ©. ظاتا. 1, 15ه, اناط] 540. 20110 ء>كادغ, ءا ل17

 همدر 3. ) 2عيصمع ةطان 111153, 0111 5عان1[ 17



 6# خلس اذ

 مل 2

 ةبعش نب ةريغملا لك ىتنخم ام لرغ اًفيقث نا هللا «ملعي هقوص

 ال تلقف بععلا ىف انع ةبعذت نأ نيشخو هديب تذخأف

 تلح ئنارضضن ءانل ماله وه امنا ىمأو نا كادف كلذ لقت

 ةيار تناك» /لق «نينتكم مارت الا لوفأت* انالثق هدل فشكا
 5 9 دنساأ سانلا مز املخ كيعسم نب دوسالا ىب براق عم فالجالا

 لتقي ملف فالحالا نم هموقو هع ونبو نه برعو ةرجحش ىلا هتيار

 نم رخآو بهو هل لاقي ةةريغ ىنب نم ٌلجر نالجي الأ خانم
 ّلتق هغلب نيح معلص هللا ليس لاقف الخلا هل لاقي ةةّنك ىنب

 نسبا نم ناك امت الا فيقث بابش ديس ميلا لتف حالجلا
 «و أين لاق ”سيح نبا اسأ © 7سوا نب ثراخل ةدينه 6 7 ةدينه

 ماعمو فئاطلا اونا نوكرشملا مزهنا املو لاق 7 قاح“ا نبا نع ةملس
 هلكت وحن عضعب ةجوتو ساطوأب عضعن ركسعو فوع نب كلام

 فيقث نم مةريغ هنب الا هذلخأ ىحأ هجوت نيف نكي ملو*
 رثو سانلا نم ةلخن ىف كلس نم معلص هللا ليس ٌليخ تعبتف

 ىةبلعت نب نابقأ نب عيد نب ةعببر كردأت اينثلا كلس نم عبتت
 ناكو سيقلا ئرما نب فوع نب لامس نب عوري نب ةعببر نبا

 2) 0 هيلعي. :225) © بهذي. - 260 هزت 2) © ه1 نع.

 6 مارش تلقفق. رع) ةءمصمع 1طد ةآكطةش0 7. 28152. مةءو 6.

 م00 كلقا: 1001 قزفع». 2 ب خئانك٠. ' 2) 5 81166

 ةديبه. 7) 1115. ه4 طتزةيطوات |.4 1. مدعص. سُيوأ. هدأ 1
 22110 117ءا13115673 62. 7) '120160 5ءو. 1ءععتخات# 815ءأ>١ مهأل

 3و, له ةباغلا كسا 11, 11١ ءأ كعزر. 0ع, 15 5هو.' 2 5 ةليزخلا

 0) 00016ع5 هت. عا م20 560 نب طقطعمغ ىنب. م) 5 ةوفع. 7) 5

 كامب. 710. 1105: ء]ب/2 827م )"يفض 6.
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 ليللت 1ع

 قاكسا ىب كيح# نع الملس اسد لق ديبي“ نبأ مف «“ ميقلا

 لتقف كلام ىنبب فيقث نم ّلتقلا ركتسا نزاوه تسزهنا اًملف لق

 نسب هللا دبع نب نامثع قهيف* جتيا نس الجر نوعبس عانم

 نا تنب مكح مأ نبا دج بيبح نسب ثراخل نب ةعيبر
 نامتع اهذخا لتق اًملف رامخلا ىن عم ه هتيار تناكو نايفس 5

 أمن لاق كيج نبا اس يلنق ىتح اهب لئتاقف هللا دبع نبأ

 نب بممو نب رماع نع قاكسا ىب ديح ىنتثتدح لق ةملس

 لق نامتع لتق معلص هللا ٌليسر غلب امل لق دوعسم ىب دوسالا

 لاق «لهس نب ىلع 2 « اًشيرق 6 ضغبي 3 ناك هتاف هللا «لعنأ

52-0 : 5 
 ىبنلا ناك لاق سنا نع كتمباث ىع نآأذاز نب ظرايع نع لموم اس0

 اهنطب تعضوف لكّلد ىدبلا هتلغبل معلص ئبنلا لق © نوملسملا

 َبِرُص ام نيربّذُم نوكرشملا / ىلوف 0 نورصني ال مح لقو قعوجو
 لق كيج نبأ اس عسب ىمر الو حمبب نعط الو فيسبرك

 مالم هللا دبع نب نامثع عم ّلتُق لق ,”سنخالا نب ةريغملا نبا

 ىلتق بلتسي راصنالا نم لجر انيبقف لق ليغا ىنارصن هل

 ىلعأب خرصف لرغا هدجوف هباتسيل دبعلا فشك #ذا فيقث نم

 ©6) © هدص., 815ه. 0. نايفس لأ تنب مكح ما نبا دج

 5 0 مكح 123216 ميكح. (0081. 62. 720. (©, 23. 0) 5 صقني.

 2.6 يس ©0007 < 1. امر 2361595 2) 0 فن ل.

 مر 8 م. نوريصبي. 1710. 212000. 1659: 5:30: 22 © لق.

 ىع) 0 سبحالا. /) ( اذا.



 لايتم تدم. ميلش مث :ىلرطفي دخلا معتم لئن
 لما اهناو اهل كربب اهطسو ةمزاح ةحلط ىلا اهجوز عم تناكو
 تيشخ كقو ةيكلظ ىلإ .لبيجتب اهعبو ةحلط .ىإ..نيمردوللا ملال

 «ةمازخب ى: احب :سيخإلم اهب هسأر تنداف لململ «اهرعي نا

 :ةتعنا أب معن تلق ميلس ْمُأ معلص هللا لوسر لاقف ماطخل عم
 لدتقت ايك كننع نووغب نيذلا ءالبع ّلثقا هللا ليسر اي ىمأو

 وا معلص هللا ليسر لاقف لجأ كلذل متاذ كنولتاقي نيذلا ءالوه

 ةكلط هبا اهل لاقف اهدي ىف رجنخ اهعمو ميلس ا اب هللا ىفكي

 اند نأ «ىتم هتذخا رجنخ كنق ميلس ماابي كعم اذه ام

 مالا ةحلط وبا لوقي لك هب هتجعب نيكرشملا 0 لحا ىتم

 انتل كيج نبا اصإ ,هعوبلا ليسرءاي'ميلق ماليش |
 نع #ةملس نب دايح* ىنتكخ لق قناكسا نبا ىع ةيلس

 لق كلام ىب سنا نع ةحلط ىأ نب هللا دبع ىب قاحسا

 هوم هلخو الجر نيرشع نينح موي ةحلط وبا بلتسا دقت
 نب ديح ىنتلح لاق ةبلس اس لات كيج نبااآس  ك«علقق

 تيار ىقل لق معطم نب ريبج نع ثّح هنا هيبا نع قاس

 نم لبق دوسألا مداّجبلا لثم نيلتتقي نانلاو مىقلا يبرم ليلا
 كييثبم كوسا قع انف ثرطنق. ىقلا نيني اضتمم لقي 0 |

 ةبيزه الا نكي رو ةكئالملا اهنا كشا ملف ءىنداولا الم نق*

 < 5زع معاه نوط. مكبر 8. 5 اهرعير © اهرعد, طتزةتطءاعك ام

 اترغي. 2) 5 ه2. . 2) 0 ةزطغا )١12 ل18 ناتا 0 2 عنا ال نم

 ةملس نأ نعي 4 © وصور ةقذوء». هدم. هلتق وه. ري © داجنلاو



 اطدلر م ةئنس

 | طعفلا ببر ا ىلا ملت هللا ليسو فوقف قييم اهادج ارسم
 اس «سيطولا ىبح ىنآلا لاقف نودلتجي مو ميقلا دلتْجم

 ليثارسا آند لق ماكقملا نب بعصم آس لاق ىاحسا نب نوراع
 ثرادل نب نايفس 5 ناك لاق ءاربلا نع قاحسا ةوبا امد لق

 معلص ىبنلا ىشغ اًملف نّينح موي هتلغب معلص ئبنلاب دوقي#

 لينيو 'رجحتوي لطبخ كلون كوكرشملا
 ٌبلطملا دبع ىببا انأ ٌبذك ال ىبنلا انأ

 0 اطير ل ليج نبا الم <هدنم شا سانلا نم َىَتر اف*

 | وع تسلا وب ارا ىف مساع نخاع نبا" لع
 نم لجرلا كلذ انيب لق هللا دبع نب رباج هيبا نع رباج با

 ىلع هل ىوع نا ٌعّتصي ام عنصي هامج ىلع ةيارلا بحاص ن زاوع

 اقلخ نما نلع يني هناديوي راصنالا نم لحب و بلاط قب” ميا

 5 ىلع ءىراصنالا بثوو هرجت ىلع عقوف لمل يبوقرع برضيف

 لاق هلح ل هقاس فصنب همدق © نَطَأ ةبرض هبرضف

 ختميزره 7نم سانلا ةعجار تع ام ءهللاوف /سانلا كلتجاو :

 ىلا معاص هللا ليسر تفتلا دقو 8نيفتكم ىزاسالا اوُلجو ىتح

 ذتموي ربص نمم ناكو بلطملا دبع نب ثراحل نب نايفس ىنا
 لآ وهو ءملسا نيخ* 6-5 نسح ناكو معلص هللا ليسر عم
 اس هللا ليسر اي كمأ نبا لق اذه نم لاقف هقلغب رغتب

 أ نسب هللا بع نع قاحسا ىبا نع ةملس ام لاق كيج ىبادو

 2) 15[8ءط. ديئاكر. 2) © هرصتز ةمدك ةنصتم الممر 17. 2 © هده
 ©4) 5 راطا. © 5 فحجدات. ر/) © ميقلا. ي) © ىع. ) 815ه

 200. معلص هللا ليسو لنع.



 م ”ةةنس ا"

 تكسا ناوفص هل لاقف مويلا وكاس لا . لطب .دلأ لاقف,معلص هللا. .لوضور

 نم 1001 0 ىنْيرَي نأل هللاوف كذ هللا ضق

 ةكلط ىنأ نب نامفنع يب يبق بلو «نزاوع نم لجر يري نا
 نبا لتق .وبا ناك ع قات كرد مييلا تلق رادلا كبع ىباوتل

 لبق هلثفألا هللا ءلوس :ثدرت* لك اًديحم لغقا ةّىيلا لح

 عنم دق هنا نملعو ةاكلذ ,لثطأ ملف ئداوف ىّقغت شح ءا

 نع ىاحسا نب كتح نع ةملس آنب لق نيج نبا آن ءىتم
 بلظملا دبع نب سابعلا هيبا سابعلا ىب 8 ريتك نع ىرعزلا

 دق ءاضيبلا هتلغب ةمككب ذا مولعة طر تل

 م لوسرو لق 50 كيدش اًميسج ادرمأ تينكو لق اهب اهتركش

 منداتلا ابنا عار لم نيل نم ىلأر نيح ليقي معلص هللا

 رشعم اي خرصا سابع اي لق ءىش ىلع نولي ال سانلا ىلر اًملف
 رشعم اب ءراصنالا رشعم اي تيدانف ةرمسلا باككا اب* راصنالا

 لجرلا بهذيف لاق كيبل كيبل نا اوباجأت لق ةريسلا باكا

 ,: اهفذقيف هعرد خايف كلذ ىلع ردقي الف هيعب ىنتثيل كيري عنم

 هليبس ىلخف هريعب نع مكاقي رث هسئو هفيس ذخأيو هقنع ىف

 تح مهلصرولا قيسو كل ىهتني تحب تربصلا يو 000
 تناكف اولمختقاف سانلا اولبقتسا لجر ةّثام هنم هيلا عمتجا اذا

 اوناكو :يروضلل اي* اًريخا 8نتلعج رث ىراصنالل اي مالوا ىوعدلا

 - )ت50. 200. ليححم نم. 2) 5 هس. 4 8لوطر آ4 ل
 ةباغلا ىسا 111, + ليسرب تردأف» / 4) 5 © © ريبك. 510. 15ه 2و
 خمر 4 عا 23. 6) © هدس., 1غ عمح ط[لقعط. ماكر انط1 0110011 360. باككا

 068656. م) 0001665 لوار 15352. تناك املأ: ى) 5ر هدصءاب 0

 1115ءات. راصنالا لاي. 4) 5 نلعج , 2811502. كقلخ. 2) 115. يرو لاب.



 اذار م خخنس

 نوعيجا سانلا موهناو* دحاو لجر ةّدش انيلع تتش دق

 تاذ معلص هللا ليسر زاكاو دلحا ىلع دحا ىرلي ال «!وريشنأف

 كيح انا هللا ليسر انا ىلا مله سانلا اهيا ةىيا لق رث نيبيلا

 قالطناف اًضعب» اهضعب لبالا «تلمتخا ءىش الفا لاق“ هللا" نبع نبا

 رمعو ركب وبأ نيرجاهملا نم مدعم تبت نمو هند لعأو راصنالاو

 بلطملا دبع نب سابعلاو بلاط ا نب ىلع هتينب. لها نمو
 نع

3 :5 3 

 ةختراح ىب كير ىب ةماسأو /نميا مأ نب نيا وهو كيبع نبأ

 ىف ءادوس خيار هديب ورهأ هل لمج ىلع نزاوه نم لجرو لاق 0
 ع

 هحنرب نعط كردا اذا هفلخ نزاوهو سانلا ماما ليوط حمر ساأ

 سانلا مزهنا امو كعبتاف ةءارو نمل هسحر عفر سانلا هاف اذاو

 ةةجرهلا كم لما ةافج نم معلص هللا ليسر عم ناك نم ىأرو

 نب نايفس وبا لاقف 8ىغضلا نم سفنا ىف اب هنم :لاجر ملكت

 خرصو [هتنانك ىف دعم مالزألاو رحبلا نود عتمه ىهتنت 3 بروح «؛

 فخ نب ةيمأ نب ناوفص هيخا عم وهو ليتنكلا نب كلك
 20 سد و 8 5

 :١ 8لوعط نيعجأر سانلا رمشناو. © م10 اورمشناف 22أ اورهتساو. )©

 مز © هزت. 2 1115. تل ءا 7:0 560. اضعبر ضعب ىلع. 4) 115ه

  4ةهتبياو. 00ه ماهر 5 عا 6. 2 5 هدص. رك) 8115ءام .200

 لب لعق أذ لبيب ”ه) 8 هقول" )"© لجر لك |
 نعطلا. 7) 5 مبباتك. 0) 856 1ععمانم 1طصد 815ءطقصتر [طص 0 )2

 15040 ةخلبج. 7) © هوخا.



 0 "محب

 ىلا عاعفرا ايش ليخل روح ىلا نزوهف ةصيب ةصيبلا ميكقتب
 8 نودتم ىلع ا فلا ةرث غتموق ايليعو جدالب 0 عنمتم

 نق كنا /لعفا ال هللاو لق ا كلما تررحأ 4دقو كلذ

 5 نثكنأل وأ نزاوم رشعم اب ىننعيطتل هللاو و كيلع ربكو تيب

 كيرحل نوكي قاس دل ىرهظ 5 ساير يسيل

 منو هدهشأ م ب اذه ةيصلا نب دكيرد لاق : ىأرو ركذ اهيذ

 7 نف
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 5 فلس

 ةلاجمش معن* لق ساطوأب اولق متنا داو ىأب «لق لزن اًيلف*
 ١ ةددنعإلا ةيدلاو ام نشف لاهم ال, - ارز اسيا لوف

 نب كلام قاس اولاق ريغصلا : لكبو جلا هران ريما قاهنو

 مليقف كلام نيا لاقف جلاوماو مثعءاسنو مءانبا سانلا عم فوع

 سيئر تيحبصا دق كنا كلام اب لاقف مهل يكف كلام اذه

 عيمسا ىل ام مايالا نم هلعب ام هل :نثأك مي اذه ّناو كموق
 عم تقس لق ريغصلا ءاكبو ءاشلا راعيو ريملل قاهنو ريعبلا ءاغر

 #فلخ ٌللعجا نا ثدرا لق ملو لاق علاوماو مءاسنو متءانبا سانلا

 ىعار لاق م مهب سقنأت لق هنع لئاقيل هلامو هلها لجر لك

 كعفني مث كل تناك ع نا“ اهنا ةىع نهنللا دي ل «هللاو نأض أاض 0
 كلا ىف تحضف كياع تناك ناو هكاضرو هفيسب لجب الا

 لق حا نم 0:دهشي رل ماولق بالكو بعك كلعف ام هكلامو
 قالا رج تح زك مرو اءالخ اتينا اول ككلاو "جلا “باغ

0 
 نامندل كتان لاق مرماع نب فوعو* و رماع نب نب ورم و أولاق أولاق 7” مكنم 5

 00 دنا نا لا سجل يع نع

 ©) 4ئ7. كيرد هل لاقف. 2) كم7. لاجم معئأو. م 18131. 111

 اه, ع7 سرع 42) 5 ءأ كعب. طقع ءغ 2201 ءاغشو. زبن |باقف.
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 تنم. 5) كي. 200. نب. 2 © هرص2 #) كم#. 200. لق ثا



 م ظزكئنس "انو

 قاحسا ىبا نع ةملس اس لاق ديم نبا آس ««شيرق نم

 ةكم نم هيلع هللا تف امو معلص دللا ليسرب نزاوم تععمس امل لق

 5نم ساو ركب نب دعسو اهلك مّشجو رصن تعمجف اهلك «فيقث

 ليه الا نلبي  نيبتارم اهجيشي لو .قيلق تو لول ا

 رنو بالح الو «ءبعك نزاوه نم اهرضح ملف اهنع 0 تياغو

 خيش ةمصلا نب ديرد مشج ىفو مسا هل دحا هنم اهدهشي

 اًضيش* ناكو بخاب هتفرعمو هيأرب نميتلا الا ءىش هيف سيل مريبك
 0 ىب 8 براق فالخألا ىف »هل ناديس* فيقث ىفو اًيرجم و اريبك

 ثرامل نب عبس رامخلا وذ كلام ىنب ىفو ديعسم نسب دسالا

 ىلا سانلا مما عامجو لاله ىنب »ىف ثرامل ىب رمخألا 1دوخأو

 هللا لوسر ىلا* ريسملا كلام عمجسا املف ىرصنلا فوع نب كلام

 ساطواب لزن املف ممءانباو مءاسنو جلاوما سانلا عم ظح ةمعلص

 ودب داقي هل راجش ىف ةيصلا ىب يرد غيفو سانلا هيلا ه عيننجا

 ©) 5 هلوسرو هللا اهمنخ. .2) كو. لع, )و 0011 2010

 1ععلااتت, ورمع نب. 4) 2:0 5ءوو. 4 مس (1. 8) كج#.: فو

 تباغو لاله ىنب نم ليلق سانو نزاوه الا سيق نم هيلا عمنجج

 تدشنتحاو. 42) 111502. م*. باغو. 6) ( دعس. ر“) 4م.

 نان. م) لكع/. اعاجش. 1115ءاد. هده. !ريبك. /) 4ع. هطتم 2) 111

 ىو. 1طقوتا مصقامطدغ هع هلخطلة,4 ءغ ظدصم 3[ةلئلك. )2  5 نراق٠

 720 (ب ول وخا وار ءمضأ [115ءان. 11, 295. 22) 0 ىفو. 815ءطب ها

 لاله ىنب ىف, ىىك#. هدم. لاله ىنب ىف ثراخل ىب رجالا هوخاو.
 7( 0 عغ 100 اولون». 0( 0 عمجأ.



 |« مي“ الزكتم

 نبآ لق ؛ةالصلا رصقي ةليل ةرشع سمخ اهحاف هدعب ةكمب معلص
 © م ةنس ناضمر رهش نم نيقب لايل رشعل ةكم يف ناكو 5 قاس

 معلص هللا ليسر ةوزغ نع ربخل ركذ

 نينكب نزاوع
 آن ام نزاوم ٍرْمأَو نيملسملا رُمأَو معلص هللا لوسر رسما نم ناكوو

 '0 ١ نوحاوبا رتل اهيل. قدنإفل ل21 دوست هوة ىلع
 أس ثراولا دبع لاقو دبصلا دبع آس ىلع لاق ثراولا دبع نبا

 4للق هةورع نع* ةورع نب ماشع امد لاق راطعلا نابا امد لاق أ

 ىلع دزي رل رهش فصن متفلا ماع ةكمب معاص ىبنلا ماقا

 ىلا داو 0نينحو نينح اولزنف فيقثو نزاوم تءاج ىتح كلذ 0

 6 لاتق نوديرسي نوخماع ذتموي مو زاجملا ىذ مبنج

 هللا ليسر يرضي اوعمس نيح كلذ لبق ماوعمج دق اوناكو معلص
 ةنيدملا نم يرخ ثيح مديري امنا هنا نونظي مو ةنيدملا نم

 ىبنلا ىلا نيدمع نزاوع تلبقا ةّحم لوزن دق هنا ماتا الف
 ءقتموي نزاوم سيئرو لاومالاو نايبصلاو ءاسنلاب عم اولبقاو معلص 5

 اولزن ىتح فيقث عم تلبقاو رصن ىنب دحا فيع نب كلام

 نا* ةكمب وهو « ىبنلا ثّدح اًميلف* معلص ىنلا نوحيوب اًنينح

 دحا فوع نب كلام ققوسي نينك فيقثو نزاوم تلون دفق

 «عقيلع مدق ىتح معلص ىبنلا دبع ذتموي ماسيئر وهو رصن ىنب
 لجو زع هللا ركذ ام اهيف ناكو لجو زع هللا مرهف نينتع 7: مافاوف

 ةمينغ ةيشاملاو نايبصلاو ءاسنلا نم اوقاس ىخلا ناكو باتللا ىف

 «) 5 200. امم 82) 0 رفعج هبا لق. 0 5 هدم. 4) 5 204. اهل.

 ) © ه6. /) © ثيح. م) © اوعمجا. )548 مع ىتفلا.



 م آنس !ىزش

 «قناوخلاب مكتيفلأ وا ةةيلكب مكندجوف مكنبلاط هذا كقّيرأ*
 فتئادولاو لسا ءجالذا فلكت فش هوني ن نا اقح كَي ما

 وفئاقشلا ىَدحا َلْبَق نوب ىيتأ ماعم انلقأ* نا نلق دق ىلَبْنَدالف

 ةقراغملا ب ريش , ريمألا 20 قولا طخحشتق نأ لبق دوب ىبيبأ

 5 فار كهجَو دعب ىيَع قار الو تعا :ىَدل اس 28 َىَنا

 فماول نوكي نا الا ركذ الو لغاش ةريشعلا بان ام نا ل

 مث ءارثَت اًينامثو اوتو اًعبسو فس لا /ءنملاق

 أس لق كي نبا اس ««هقنع نبرضف يع هب 7ئفرصنأ

 ييلشألا . دابتسا: نا نك يلم ل نح سسلا يس ا
 10 تبر نيح هيلأ سماق هاولا مد ناك * نمع نم «خايشا نع

 © وهدنع تنام ىتح هلبقت متلاز اف هيلع تبكأت هقنع

 قع قنفيلا/ نع ىاجلاب نبازاد نع ةملس اس لق دي ىبأ انن

 هللا ليسر ماقا لق دوعسم ىب ةبتع ىب هللا دبع نىب هللا ”ديبع

 © © اذا تيان 6-22 تلج, 5ك زتبلخلا/ 2 © ا
 مر 2: . ىو

 5320 فنارحلاب 50 16255140 قناوخاب. 2) لوبن“ ه) 51

 1ععع 8لوءاط. 20 خال نأ ©« 14 0 جال ذأ تهات>2 60011115 205535,
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 ا"ةأ“ ان

 كلاذ غلبف ه2ىّش امهنيب ناك ىتح ةريغملا نب هكافلا كّمعب تراك

 وأ ماله قاحأا نع خح كياخ .اب الهم .لاقف تصر ادللا ليس
 ودع تكردا ام هللا ليبس ف هعفقنا- ىف انقذ قحأ كل ناك

 ىومالا ىيجح نب ديعس اس ««ةدتحور الو ىئاككا نم لجر

 ىقاخا نبا: نع اعيمج ةملس آس لق كيج نبا اسو ىلا نبا لك

 نع فبرش نب ستخألا نب, كزوغملا ىف ظوتخ- نبا ينوتاقيا/ نزع

 ىبلسألا كرْخَح ىا نب هللا دبع نبا نع ىرعزلا باهش نبا
 ليخ ىف ذئموي تنك لق ءدرحح ىبا نب هللا دبع هيبا ىع

 هاذي تعمج دقو مىبسلا .ىف وهو ءهنم تق 4لل لاقف كلاخ

 000 دلو قف الدلم هيف وح تادستتم  ةرسنو ةمرب هقنع ىلأ 0

 ةوسنلا ءالوه ىلا ةاهب ىدئاقف ةّمرلا هذهب ٌنخآ 77 لع لاق

 0000 0 جنو قوق رو عدجلسا يللا + يضل قع

 ىتح اهب هثذقف هتمرب تذخأن تلأس ام ريسَيل هللاو ثيلق لق ملآ
 0:62 شبعلا + كفن ىلع «شيبح 537 لاقف نهيلع 7 هتفقوأ
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 م ظظنس !"اهأ

 ةغليم «ىديل هنا ىتح لاومالا نم بيق“ امي ءاقرلا هل ىدوف

 تراك هادو الا لام الو مد نم ةءىش فبي رف اذا 6 بلكلا

 ىقب لع ععنم عرف نيح ْمَه ىلع مهل لاقف لاما نم ٌةيقب هعم
 ةذع . مكيطعأ ىتنتاذ لق: الا ولات مكنيلا "دولي اره للم+وا قا" لل

 الو ملعي ال امم معاص هللا ليسرل اطاينحا لاملا اذه نم ةيقبلا

 لاقف بخل هربخأف معلص هللا لسر ىلا عجر رث لعفف نوملعت
 اًمتق ةلبقلا لبقتساف معلص هللا ليس مق رث تنسحأو تبصا

 ليكي ' وهو هقترعتم ! اكد ا /ضايب هىريل هنا ىتح هيدي اًرهاش

 «كتاّرسم“ تلك ”قييلولا يكب" ىلاثمحا عفصأ دعا كيلا اكلك ولا مهلا

 نما م لق هنا اًدلاخ رذعي نم صضعب لق ىقو قاكسا ىبا لق

 اق» ىمهسلا ذاق قيل «ناطيو اذا ديب كلذب ىنرماآ ىتح كلنات

 مدخج ناك دقو مالسالا نم هعانتمال م هلتقب كرما دق هللا لوسر

 ةيذج ىنبب كلاخ عنصي ام ىأرو ةةخحالس اوعضو نيح مل لق
 متعقو ام مكنر لح تانك نيك ة:برضنا عاض ة ةبذج ىب اب*

 هن لاق* ىاحمإ .ىببا ىع ةملس اس لت ب2 -ىباانق الل

 ديلوا ني دناخ يد ل لق 8 ةملس ىا ىب هللا دبع ىنثدح

 لاقف كلذ ىف مالك 7ىنغلب اميف* فوع نب ناجرلا دبع نيبو

 لاقف كيبأب ثرأت امنا لاقف مالسالا ىف ةيلعاجل رمأب «تلعع هل
 /امنا كنلكو ىنا لتاق تملنق لق نتبذك فوع نب نامرلا دبع

 م < ىدا. )2  حمصي 2 © هملي نو 0 ا
 ىريبم رك ةكنوءط. هدص١ ىم) ةظنكط. علتاقت نا. 4) 5 هحالس
 2) 5 200. ةجذج ىنب اي.  م6) طوعع 763 ممد 1ءوانتضكاتت 4

 15[1ءط. 2) 5 هرم. 77) ةلعمممع نامرلا لكبعو انآ 200

 7( 6 تلميعأ.



 |", م انس

 نامرلا دبع ابا* فيع دبع نب ةفقيع ةيلعالل ىف اوباصا هدق

 ىتح نميلا نم نيرجات البقا اناكو ةريغملا نب ةكافلاو « فوع ىبا

 ليسر ثععبو مالسالا ناك اًملف امهلاوما اوذخأو اهيولنق ماب الون اذا
 مآ, املف ءاملا كلذ لزن ىتح راس دكيلولا ىب ةلاخ معلص هللا

 سانلا ناذ ءحالسلا اوعض كلاخ مهل لاقف حالسلا اوذخا ميقلا

 نسب نيج نع ةيلس آند لق نيج نبا اس . «اوبلسأ لق

 ةجذج ىنب نم لجر نع ملعلا لما ضعب ىنثدح لق قاكسا

 مككاج هل لاقي انم لجر لق السلا عضوب كلاخ انرمأ امل لاق

 الا حالسلا عضو دعب ام هللاو دلاخ هنا ةيذج ىنب اي مكليو

 ىحالس عضا ال هللاو قانعالا بيض الا راسالا دعب ام مث راسالا ؛

 نأ ديرنأ مدحج اب .اولاقف يفوق ضرر لابجو هذخأن لق دبا

 سانلا نِمأو برلْل نيعضوو اوملسا دق سانلا نا انءامد #كفست

 ءدلاخ ليقل السلا ميقلا عضوو هحالس اوعرن ىتح هب اولاؤي ملف

 ىلع عضرع مث اوفتكف كلذ دنع كلاخ مهب رما* وعضو اًملف

 معلص هللا لوسر ىلا ربخل ىهتنا املف مهنم لتق نم لتقف فيسلا د:
 ٌكلاخ عنص امي كيلا أربا ىلا ٌمهللا لق ث ءامسلا ىلا وهّيَحَي عف
 ىلا جرخا ىلع اب لاقف مع بلاط ا نب ىلع امد رث كيلولا نبا

 كيمدق نحت ةيلمالل يما لعجاو مرما ىف ظناف ممقلا ءالوع

 ةعب معلص هللا ليسر هثعب دق لام هعمو 7مءاج ىنتح يضف

 «6) 0 هرم. 62) 5 دنع. ) 5 ربابلا 42 0 كفسي. ©) 5ء-

 هتصمتتمت 1115ه. ما١»#, ه5 1ص 15340 5هل116232 211601626 11دلعشطمأ

 دانمن2 01ه 220101. رك رم. <( هيلع /) ©. انآ.

 2) 5 هزت.



 م خانم للرجل

 مل لاق منصلا ىلا ىهتنا امث صاغلا نب ورمع هملذه ىذلا ناكو

 مل لق همدهن فيطت ال لق عاوس مده لق ديرش ام نداسلا

 قاد ريد نع سله لل الطابق سنايا سلا
 نسملسا لق تيار فيك نداسلل ورمع لق رث هاعيش هتنارخ

 5 © 3 هللاو

 اكو ىلهمألا نير : نسب :ىعس# هد لدشملاب + نامل مده اهيفو

 © ٍيرروشلو سوألل

 ىلا 16 ل ناكو> هج نجم“ نعي ايزولا "نم تداخل ةوزعلا كل 5
 يك ةنيط نع حل لانا يق لق كيج ىبا هدب اند ام مرمأو

 :0ايارسلا ةذكم لوح اميف ثعب معلص هللا ليسر ناك دق لق قا

 كلاخ ثعب نمت ناكو لاتقب مرمأب رثو لجو رع هللا ىلا هوعكت

 الكاع :ةعبب كو ابعاد مةلماهت لفسأب ريسي نا هرمأو كيلولا ىبا

 فلس (انعبأ لاق ىلع اننا اس «يعنم باص ةيذج ىنب ٌىئطوف

 نب دابع نب «ميكح نب* ميكح نع قاحسأ نب دمحم نع
 ا: لوسر ثععب لق نيسح نب ىلع نب دم رفعج نأ نع فينخ
 هثعبي و ايعاد كيلولا نب كلاخ ةكم ميتفا نيح معلص هللا

 ريغ نم لثابقو / يلذمو ميلس برعلا نم لثابق هعمو اًلئاقم

 نب ةمذج 8ىنب هايم نم ءام* كو وءاصيمغلا ىلع اولزن املف
 ةيذج ونب تناكو عتئءامج ىلع ةنانك ىب ةةانم دبع ىب رماع
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 | م كنس

 سيل هةلْضَت ىطبب ىزعلا ديلولا نب كلاخ مله اهيفو لاق

 ميلس 5نم نىطب نابيش ىنبل منص هو ناضمر نم نيقب لايل

 انمنص اذه ولقي ىعلا دبع نب كسأ ونبو مشا ىنب ءافلح

 لق ال لق اعيش تيارا لق هةمدع دق لاقف كلاخ هيلا يرخن*

 منصلا رسكو هتيب مدهف منصلا ىلا دلاخ عجرف ءدمدقف عجراف#

 :بلع نجرخأ كنابضغ ضعب © ىصضغا ىزعا ليقي نداسلا لعجخ

 اذ لكس نإ اهيفا ام.نجأو :اهلفقف .ةليلوم. ةفيرع هيمي ةلزبما

 كبعت الو ىرعلا كلت لاقف كلذب هربخاذ معلص هللا ليسر ىنا

 فاح نبأ نع ةهلتنم اند لاقاب نوحي نبأ اسد « لبا ىرعلا

 6 تناكو ىزعلا ىلا ديلولا نسب كلاخ معلص هللا لوسر ثعسب لاق 0

 رضمو ةنانكو شيرق نم ّىلَْل اذه هيظعي اًنيب سناكو هلكت

 ىنب ءافلح ميلس ىنب نم نابيش مىنب نم اهتنذس* نناكو اهلك

 هفيس اهيلع فّللع اهيلا كلاخ ريسع اهبحاص عمس ايلف مشاه

 ليقي ومو هيف ةدعصأت هيلا*# ه ىنذلا لبخل ىف مدنسأو

 © معلص هللا ليسر ىلا عجر رث اهمدغ كلاخ اهيلا ىهتنا املف

 اريدح ناكو ليخهل طاممبب ناكو م عاوس مده اهيفو ىدقاولا لق

 300 عم 5) 0( ىنب. 206 هدد 42) 7262 لق 151

 4 ه0. 6) © ناكو. رك 0 ونب اهتفدس ) 0 كتشاو, 1) 11,

 او كنئتساو. 72) 18 لك هنن )2  ©, لش عاق طفت. امن

 #) © اوس, 2 ىيسز ©1700. لعام. 1, مل طقطعا ىّعا ىبّذكت ال
 عانقلاب ىقلا. 42) 115ء. اي. 7) 0 ىبلغت» ) 8تدءط هلتتوتع

 عرلا» 07) ( ىرصبت. م) 0 طقع ع6 220 غاوس.



 2 ليل

 زري مجلغم ين ين نع مر اا
 مالسا هغلب نيح لق دقو ارفاك ©« اهب ماأف بشو أ نب ةريبع امأو

 نيه اينما طلت ينفك ةييلط ضامجلا ّ

 واهلانقناو اهبابْسُت تلا /كاذك هاوس هكا ما دنع كققاشا

 ةعيمج ناكو لق قاحسا نبا نع ةيلس امن لق كيم نبا اسس

 ةئامععبرا راقغ ىنب نم فالا ةرشع نيملسملا نم ةكم يف كهش نم

 ميلس ىنب نمو رفن ةثلثو فلا ةنيزم نمو ةثايبرا  ملسا نمو“

 شيرق نم مرئاسو لسجر ةئاعبراو فلا ةديهج نمو 8ةئاعبس
 8 وقل ليكم ميغ ىنب نم برعلا :فئاوطو جئافلحو راصنالاو

 ٠ تنب ةكّيلم معلص هللا ليس يوزت ةنسلا هذه ىف ىدقاولا لق

 الا اهل 8تلاقف معلص ئبنلا ٍياوزا ضعب اهيلا ءاجن ةّيتيللا دواد

 تناكو هنم تناعتساف كابا لئق الجر نيجووت 7 نيح | نيكقشت

 مي اعابأ لتقف ناكو هللا ليسر اهقرافف ةتدح نناكو ةليمج

 ©) 815ءحم رجازز 14 ءغ 162 312)5130 7؟ءقتكاتقصت 2011 ط2طعضغر ص
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 2) 5 لاقف , 14 1 ىلقف. /) 51786 نييحكتأست انك 5. 70) © ©
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 الزر م زئنس

 ةمركع ملسأ ايلف ههب ثءاجن نميلاب هب تقكلف هنماث لهج

 امب ««لوالا ساكنلا ىلع اهدنع معلص هللا لوسر اهرقا ىناوفصو

 امل قاحسا نب ديح ىتثلدح لق ةملاس اس لق دي ىبا

 مموزضملا بهو نا نب ةيبف برع ةكم معلص هللا ليس لخد

 نيج كيا اس ١4 ناركق ىلا ىدهسلا ىرعبولا نب هللا: قعود

 هللا كبع ناسح ىمر لاق 5 ىراصنالا كتباث نب 0 ناسح ىبا

 :بلع 4 هداز ام دحأو كتيبب نارجعتب وشو ىرعبزلا 0

 < )د © ب اح

 ميثل هٌدَحأ شْيَع ىف نارجَن هضعب كلحأ الجر نمدعت

 | القطا معامل" ليحتر للا: عتب ىيرعتزلا ا
 ملسا

 زهب ؛انآ فا 00 ام ' /نقتا قاكشن ذا ”قيللا ع اي
2/28 

 يي 221010 رايق اعلا مكللا ع

 6) © هده. 2) 5 هنص. 2 5 ناسح نب طلو ءعطلطعغ. 4) (

 دان. م) 51غ 5 ه6 (0ةدنوؤأ» 0ع 2ءهنععورول 2:62 ىنل» 77:25:40 6 65

 22 111, 246ه همم. :ز: (ن, 1115ءط.ر طه غياغلا نسا 111,116 ءغ 1طه

 1آ830زده عمله 11, ١مل يع /) 0 ©« 14 11. فقيار © 516 ©110-

 وانع طلوءط. ملاخءر 5ع 11, 192 7ععءاع فنار. مى) 14 خباغلا كسأ

 ع( آطص 35]1130 ىراجا. /) 15 © 5. م. ع 5ك, 5ع0 ممههت5 متطت

 21221016 نيغلا ننم01 «هءئعيت طهطعدغ. 2) 14 ظباغلا كسا أ [ط٠د
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 همعءامغ آش 111, انط1 020 ىبب ماظعلا 1عيع قرب ماظعلاو.. 14 كسا

 خباغلا م20 ىسفن مث ىبرل 82566 ىسفنف تلق ا 2 2



 م ةذئئس اطل

 اهنم بكريل ةذج كبري ةّيما نب ناوفص بخ لاق هريبزلا نبا

 هيل نم ناره نا لل جنرال نيش ارق ١
 رحبلا ىف هسفن فذقيل كنم ابراه يرخ 4لقو هدموق فلا

 ىنطُعَأ هللا ليسر اي لق نمآ وه لق مكيلع هللا ىلص ههْنْمَ
 هر كف اهيذ لكي ىلا هتمامع هاطعأت كتاما هب فرعي 0

 لاقف رحبلا بكري نا كيري وهو ةدجب و هكردا ىتح ريمع اهب

 اذيف اهعيذ نأ كينحت ىرعللا ةفركفل ىمأو اقلافادق ا

 . 8 كلت للف التف 50 يسقاءعلاا "ليلو نا راما

 سانلا ٌوِبأو سانلا ْلضفا :ىمُأو ىا كاذف ناوفص ىا لق ىنيَلَكُت
 ى كفرش هفرشو كزع هزع مكتمع نبا سانلا ريخو سانلا ملحأو
 كلذا نم ملحا رع لق ىسفن ىلع :فانخا ىتا' لق ككلم كلما

 لاقف معلص هللا ليسر ىلع هب مدق ىتح هعم هب عجرف مركأو

 ىنلعجاف لق ىدص لق ىنتنمأ لق كنا معز اذه « نأ ناوفص

 ««رهشا ةعبرا رايخلاب هيف تننا لاق نيهش رايخلاب يبا

 :ةننأ ىرعرلا نع قاجسا نبا نع ظملس اسن.لت نيت أ

 تناكو كيلولا تنب ةقخافو :ماشع نب* ثراخل تنب ميكح أ

 ىلا ىب ةمركع كنع 57 3 ةيمأ ىب نافص كنع ةاتتخاف

 ىأ نب ةمركعل هللا ليسر ثنمأتسا ميكح ما اًماذ انملسأ* لهج

 4) 5 هس. 2) 0 رحبلا. 1710. ععط. هلله اء نط“ 2 5#
 ىموق نأ م م 1 قرط ءلعسأ 11, 1 2111: 2301 ةطاقل 00

 انه. ضل (.ىكن 2 5 ليك ملسو هيلع. م) © 4

 اهب. 2) 21]101ءاخ1, 2151 111 بزسعأ 2) 0 52007 عتق)ا

 2) 8لوءط. ةالاواتع 7 2) ( هد“



 عع م نس

 00 نيب ةعاورتفت ناتهبب 6-5 5 لق برغنسا ىتح اهلوق

 © ضعبلو جيبقت ناتهبلا ناينا نا هللاو تلق نكلجرأو

 ديد وسمت هفالاو: جو

 رمعت معلص هللا لوسر لاقف فورعم' ىف كيصعت نأ كيرن نكاو

 معلص هللا ليسر ناآكو ومع نهعيابف هللا رس نهل رفغتساو نهعياب
 هل هللا اهلِحا نأرما الا هسمم الو ةأرما سمي الو ءاسنلا جفاصي ال

 ني

 نبأ نع ةملس ايي لق بنج نبا اسد ©« 0 دنم مرتكام كم تاذ ىأ

 نيوكن ىلع تناك دق ءاسنلا ةعيب نا اص «نب ناب نع ى
 هللا ليسر ىدحي نيب 9 عضوي ناك /ملعلا لأ ضعب هربخأ اميف

 ىف هدي سمغ ةهنيطعاو نهيلع خا اذاف ام هيف هنا معلص 0

 كلذ دعب ناك مث هيف نهيديا هاسنلا سمغف :اهجرخا مث ءنالا

 يقف نيعذأ لق نهيلع طرش ام وين اذف”ىهيلع ذخأي

 شارخ لتثق اهيف ىدقاولا لف  ««كلذ ىلع *كيزي ال نكتعيإب
 قانا ىبا لاقو ىلذهلا علذألا 5 00 4 ىبعللا ةيما ىبا

 ةيلماجل 44 نك* لخدب هلتق امئاو «ئلذهلا «عونألا نبا
 كلذب هبيعي ٌلاَثَق اًشرخ نا ٌلاَثَق اًشساوخ نا مغلص ىبنلا لاقف
 اس لق كيم نبا اس ههوحي نا ةعازخ معلص ىبنلا رمأت

 ربيزلا نب رفعج نب دمحم نع قاحسا نب ديكام نع ةيلس
 ةورع نع ىتثكح دقو الا هيلعا الو قاكسا نب ليحص لاق*

 اكيي 05-5

 <) © نيناي. 5) © هنيرغت. © 14 ضرعملو. 4) 0 هده. «©) 0

 200٠ حبا. رك 5 200. تلآق. .ى) ( عضي. 5:)2 هدم. وم 2) ©

 اهذخا. 4#) © كيز. 7) © بحمص. 0هد 11741101 ةصان4 111

 آ3115ع3 7 110. 815ءط. ملا" 5ءلير 5مل ملك < عويكالا.



 م لمس يارا

 انيق هل اوناكو ةدنع عباتر نم هتكما هللا ناك فقو* معلض هللا
 ةعيبل ةكم سانلا عبتجا رث ءاقلطلا ةّكم لها ىّمسي كلذبف

 اَهَّملا ىلع ىنغلب اميف هل سلجنت مالسالا ىلع «معلص هللا ليسر

 ىلع ْفخأي هسلج نم لفسا ةدللا ليس, تسحن* باطخل نب رك

 ةاميف هلوسرلو هلل ةعاطلاو عمسلا ىلع معلص هللا لوسر عيابف سانلا

 نم ةمعلص هللا ليسر* عياب نمل هتعيب تناك كلذكو اوعاطتسا

 لاجولا ةعيب نم معلص هللا ليسر غرف املف مالسالا ىلع سانلا

 ١ عمتجاو ءاسنلا عياب
 ىهف «ةزمح اهعينص نم ناك امو اهثدحل ةركتتم ةبقنتم ةبتع

 ٠ نوند املف كلذ اهتدح معلص هللا ٌليسَز يراشلام نأ :فاففإ

 نأ الخ 2 قبفيابك ىنغلب اميف معلص هللا لوسر لق هنعياتبل اعنف

 اما انيلع فخأتل كنا هللاو كنه تلاقف ايش هللاب نىكرشت ل

 هللاو تلاق 6«ىقرست الو لاق يق لاجرلا ىلع لع هذخأنت هام

 ىردا امو /ةنهلاو ةنهلا ايو ند اليت نيا تيل ننك'ن

 ,: ليقت امل اًدهاش ناكو نايفس وبا لاقف ال ما مى الح ه كلذ ناكا

 هللا ليسر لاقف لح ىف هنم تنأف لحم اَمِيَف كابا 0

 لع هللا 10 ا نينزت الو لق كنع هللا انع 6 كولش اج

 تنلنقو اراغص مانبيبر دق تلاق نكدالوا حولتلات هلو لاق ةركالا قيقا

 : نم باطخل نب ريع كحصف ملعا مثو تن ارابك هردب مي*

 3 0 ورق“ )5 .نمووتجت 6 قوم 2) 0 ىننعيابي. 6 ©

 فرست“ ر/) 0 ننهلاو تنهلا. مى) 0 الالح م:06 ىل الح. 2 14

 [1ز*# فلاس.
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 لنور م ةنس

 نبا «هابس نم لاجرلا نم وكذف وسن عسبراو وفن تس لتتإقب
 كتععيابو تملساف 0 خعيبر نب* ةبتع تنب لنه ءاسنلا نمو قا“

 فانم دبع نسب بلطملا دبع نب مشا نب ورمع ةالوم ةراسو
 ةفالخ ىلا تّشاع ءانترقو ذثموي سلتق 4ةبيرقو ذثموي نلتق

 نع فاحما .ىبا .ىع ةملس اس لق ديج نسباءاض 1 رايدعو

 هللا لوسر نا ىسودسلا ةداقق نع هيجولا نب ىدوم نب مرعع
 هللا الا هلا ال لق رث ةيعكلا باب ىلع فقو نيخ امثاق مق معلدص

 هدحو بازرحالا مزهو هدبع رصنو هدعو قدص هل كيرش ) هدحو

 نينا ىَمَِق :تح وهف 8 ىَعّتُي لام وا مد وا ةثأم لك مالا

 نيقعلا غلكم_اظشل ليعقو الا جال ةةياقسو تيبلا ةناّكس لا 0

 اهنوطب ىف نوعبرا اهنم «ةظلغم ةيللا 7:امهيف اصعلاو 7 طوسلا

 ةيلعاجل ََيْخَت مكنع بعذا دق هللا نأ شيرف رشعم اب اهدالا

 ليسو. الث: مث يوت نم. اكل مكاو. :هنتأ نما سانلا ٠ هايآلاب .اهبظعتو

 اكاتلعجو .ىقنأو ركَذ نب مقاتلي انا سانلا اهّيَأ اي 0 معلص هللا

 رشعم اي ةيآلا* مكاقتأ هللا دنع 7 نأ اوقراعتل ٌلئابقو اًبوعش 5

 خا و ريخ اولق مكب لع ىلا وزنتا ام, واتم لغا ابو 7 شرق

 ليسر عقتعأت ” ءاقلطلا متنأف اوبهذأ لق مث ميرك أ نباو و

 ©6) 0 اهس 645) 5 هرم. ) © ماشع 205 ه1 © 856. 05

 انادوقو. لكلا ورهع“ 115ه. مالا, 3 10عم ءدنئعم3ع ضعب ىتدخغ

 ملعلا لعأ. مر © 2004. نا. ) © 200. ةيلهاخل ق١. 2 ©

 بخت. 2#) 5 هرم., 281502. هبش. 42) (0 طوسلاو. ) 5 اهيكو

 1115ه. ميفخ. 7) 115ه. عع #0 ممعاتان5 1هقءتانتا لبالا نم ذقام.

 0) 15015. 49 75. 13. م) 5 م20 ط5 نأ 2س 5 ريخ. 7 5©-

 نتن عمأل2 عدانصأ ةدرمان1 815ءامز كمه. آش 11و 7.



 لي الزول

 قافيعسا هج كرخ »دل تضفي وعاشت 06ج زل

 نأ ىشخا ىناف دادنأالا نم هنود ام علت هللا ٌدَحَوُت ىتح

 دحوي ىتح* لأحا هيكري امو ثللشتف اهيف كلهن نأ ليعفش ار

 لك صلخأ الا لحا هبكري ال معن لق ءدنود ام علخو هللا

 ةانهْلا نأ هللاوف هب ءانناج ىبذلا اذهف اًدّمحم قفا اميفف «4 تلقف
 هد حو كلذ دنع مالسالا 0 3 ٍْئ ده مي ٍْئ

 هلتقف مةبابص نب سيقم اماو «دمد ىف اكرتشا ىملسالا 1 وببأو
 د6:

 هسيصدويسما

 10 سيقمب ءننشلا فايضا - هطهر ةليمن ىََحَأ دكقل ىرِمعَل
 © ء
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 الهم م 1

 ىلع اًمدقف هب هرمأ ىذلا كلس ىذلا ريبزلا قيرط اكلسي لو
 اقم لعب نكي لو البتقم ءادك ةطبهم شيرق نم ةبينك

 ديلا سانلا متو معلسص ىبنلا مق مك نمو لاتق ريبزلا لبق
 رث رهش فصن ممدنع معلص ىبنلا مقأو ةكم لها ملسأت هنوعيابي

 «ءنينكب اولزنف فيقثو نزاو» ثءاج ىتح كلن ىلع 4دوب

 قاحا نب دكيح ىنثلح لاق ةبلس اس لق دي نبا انتدحو

 كيج قرف نيح معلص ىنلا نا حيجان ىنا نب هللا دبع نع

 /ىّدك نم سانلا ضعب ىف لخدي نا ريبزلا ومآ ىوط ىذ نم

 لخدي نا ةدابع نب دعس رمق ىرسيلا ةبنجملا ىلع ريبزلا ناكو*
 ادعس نا و ملعلا ليتا* ضعب معزف ءءادك نم سانلا ضعب ىف

 لحتست ىيلا ءهيَحْلَملا مري ؛ميلا الخاد ةدّجو نيح لق

 00 ل لمي انهو, بعمل جب لج ايد, مزمل
 لاقف ةلوص شيرق ىف هل .ىوكت نا نمأن امو ةدابع نيب كعس لق

 تنا نكف ةيارلا نكف هكرذأ بلاط نا ىب ىلعل معلص هللا لوسر
 و1 بع ةمهس 35 لاق دع نىبااسب هكاهب لخدت ىذلا

 هللا ليسر ىنرا هتيدح ىف مجان ىلا نسب هللا دبع نع قاما
 ىف ةكم لفسا :طيللا نم #لخدف ديلولا نب كلاخ رماأ معلص

 ©) 5 هرمأ: 05) 5 طبهف. 2:0 6 نك 520131 22 لك

 © هه. 42) © (8© لري 2 5 نينخلا رظ © اذكر 5 ىَتُك

 ءغ وزع نان0ل116 م20 5ءلن. ءاذك , 815ءط. مث ءادك , 1 عمطخأ

 م0071 500/ 29 ا ةععاتص لان: 0/707. 14 ءعرع. 11, اه. 1. 16 ءأ
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 م دذمعس هدو

 وبا هيلع لخد َرمِب دار اًملف هيلع اوعلط ىتح رم لين معلص

 ىعياب املف هعيابف «نارهظلا رمب * هلزنم ميكحو ليدبو نايفس
 لق هنأ ثربخأن مالسالا ىلا ةرعْخَي شيرف ىلا هيدي نيب متعب

 لدخوا خي كش ىلعأب. كو* يوه نايفس دا راد لخد نم

 ةهدي فكو هباب فقلغا نمو قه كم لفسأب ىو مييكح راد

 ىبنلا ىنع نم ميكحو نايفس وبا بخ اّمل هّناو 0 مآ وهف

 ىلع نمأو دتيار هاطعأو ريبولا ا© د6 هني تب اا

 نوجحلاب ةكم ىلعأب هتيار زرغي © نا همأو راصنالو نيرجاهملا ليخ
 كينآ ىنح ىتيار زرغت 5 نا كرما ثيح جربت ال ريبرلل لقو
 ,,'نك نتنيف قيلولا "نب :ةلاخ رماو- معلا هللا "ليس )خم اوك ف

 نأ كلذ ليبق  اوملسا امثا +2 ساناو: ميلس بو ةعاضق. نم" مل

 نيو شيرق مترفنتسا لق ركب نب اهبو ةكم لفسا نم ّلخدي
 نأ شيرق عترما شيباحالا نم ناك نمو ةانم دبع نب ثراثخل

 لفسا نم دكيلولا نب كلاخ عيلع لخدف ةكم لفسأب ماونركي

 كال انهنعي ننح ريل دلاشب طم مميش اا تطل
 شيباحالاو ركب ىنب ىلع كلاخ مدق اًملف ماهلتات نم الا الئاقت

 ريغ لاتق ةكع نكي لو لجو ّرع هللا عمزهف علتات ةكم لغم
 نباو رهف نب براكم 7ىب دحا رباج نب زرك نا ريغ كلذ

 نادك اعل ظربيرلا لي ىف انك بعك ىتب نم الا

 ©) 5 هده. 6) ( هرج. 6) ( تنعيو. ©4) 5 اسائاو ءأا م20 226.

 ميلس 111 ملسأ, ءملع» ءدتسس 11 0ةصضانتست مةققاتق ءقأل ) 6

 200. نماو. /) © اونوكت. ى) 5 مكلنا# 4) 0 نب. 2) 5 ©« ©

 لجر. #) 5 ريبزللا 2#) 5 اذكر, 0 اذك وا اذك.



 فا ىنثدح لق* ثراولا ديع نب سديصلا دبع نب ثراولا دبع

 بتك هنا ةورع نع ةورع نب ماشه اند لق راطعلا نابا امس لاق

 نع ىلأست ىلا تبتك كناف' كعب امأ ناورم نب كلملا دبع ىلا

 نم ناك هّناو راغا نم رمأبو خفلا موب راغا لع ديلولا نب كلاخ

 ه1 ليو الخ رعتتعا ملا :عم_ ناك دنا, عملا ديب دايخ نأ
 مايقسلا لبأ اوعي شيرتق كتيناك لاقو_ةكم 0 اًدماع رم 5 ىطب

 41هكوتعي نوح و هللا لوسر «نايقلتي مازح نب ميكحو
 مابا كاذو فئاطلا ىلا وأ هيلا معلص ىنلا ءدجوتي ىيا نورحي

 مابحأو ءاقرو نب َليَدب مارح نب ميكحو نايفس با عبنتتساو ميلا

 0دداجو ا مارح نبا ميكحو  نايفس ىلا ريغ نكي ]لو :امهبحصي - نام

 مكئارو نم َنَيَتوُن ال و معلص هللا ليسر ىلا* وتعب نيح عل اولاقو

 ديري نزاوع :وا ديري انايا ةدّمح ديري ْنَم ىردن ال انف

 ةيبيدحلا 7 موي حلص شيوق نيبو معلص ىبنلا نيب ناو /اقيقث وا

 , تلنتقاف شبرف عم مْلَصلا كلذ ىف وكب هنب تناكف نمو ديعو

 هللا ليسر نيب ناكو ركب ىنب نم ةفئاطو بعك ىنب نم ةفئاط

 لالغا ال هيلع اوحلطصا ىذلا َمِْلَّصلا :كلذ ىف شيرق نيبو معلص

 بعك ونب نيمهناذ مالسلاب ركب ىنب شيرق نناذ لالسا الو

 اال كلك فور قو. هنتم» لها معلص دلل لقمر. اهنف اً
 07 هللا ليسر نا اورعشي مو نارهظلا رمب اليَكِبو اًميكَحو نايفس ابأ

 ©6) 5 هده., 710. 7. ء. دانم12 !ا*##, 18. 25) 5 نم. ه2) 6 انسي

 "0 نال 2س - را( بحاول .2)-0 هنن 86

 0 ا 20 ب, 0ع 6غ 0 مأ. 2) 5 فيقن.. .5.)4 هدم:

 1 72) 512 1650 تاتتح ©, 1161 تليسقاف : 5 نتلبقاف.



 م8 الغس دورا

 سابع اب «فرصنا نايفس هبا دهشت نيح سابعلل معلص هللا

 هيلع رت ىتح ىداولا قيصتب ءلبجلا مُْطَخ* دنع ةدسبحا

 دكت بحب نمر نيفس ام نستورد كاسل ١
 نايفس ىنأ راد لخد ْنِم معن لاقف همرق ىف نوكي ايش هل ٌلعجاف
 : دباب هيلع فقلغا نمو نمآ وهف دجسملا لخد نمو نمآ وهف

 فيس لبجل مطخ دنع هدئسبح ىقح ثجرخن ْنِمآ وهف
 ميس لود ساجع ان هلع نما ليقيد“ققبملا هيله تنال
 ملسأ ليقف /ءالوغ نم ليقيف ةليبق هب رمتف ميلسلو ىل ام' ليقيف

 رم ىتح ةنيهجنو ىل ام ءليقيف ةنيهج رمتو ملسألو ىل ام ليقيف

 6 نيرجاهملا نم معلص هللا ليسر ةبيتك ءارضخل ىف معلص هللا ليسر
 اني ءالوه نم لاقف ىّدكلا الا هنم ىري ال ديدخل ىف راصنالاو

 اني * لاقف راصنالاو نيرجاهملا ىف هللا ليسر اذه تلدفقف لضغلا

 اهنا كججو تلقف اًميظع كيخا نبا كلم مبصا دقل ةلضفلا

 جر * مرد كموقب نآلا قل نلقف اذا معن لاقف ةوبنلا ٠

 ناذع شيرق رشعم اي دجسملا ىف جرصف ةمّكم ىلا ىتح : اعيرس

 لخد نم لاقف هيف اولق هب ملت لبق ال ماب مكءاج لق لمح
 ّلخح 'نر الهم ةراح اتع: ىفش امم ىو وذا لا 0
 ىنكثلح «ىنمأ وهف هباب ياس فاو قيم دحسملا

 ©) 0 بهن. 65) #42. دسيتحاف. ) 1.ععا0 ؟اناعدمتد (835ءاط.و

 2105. كع) 1. و. لبلل فتأ: 5 ليخأ مطحر 510. 14 )9ع ذه ©
 125631421 771, 4*8, 6. - ( هر». فيضع لبكلا 4) ((

 هباب بيف ء) كىع#. دتسلجا. رم 5 عذغ. ى) 4ع. 3200. 765طقب

 م:هدطزاذ غ6 ععمسم2: ليقيف ةنيهج ليقا ءالوه نم. 2) © وبا
 نايفس. 2) © ىصف اعيرس #) 8 ايف. 4) 47. ه٠
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 اطياز م ظئس

 ّلجرلا ةعيطبلا ةبادلا هب فبست امب رمع تقبسو ةبقلا باب ىلع
 ا!ذه هللا ليس اب لاقق معكص هللا ليس, ىلع رُمع لخدقف ءىطبلا

 دقع الو ديع ريغب هنم هللا نكما دق ههللا وثع* نايفس هبا

 ثساج رث هْدَرَجَأ دق ىنا هللا ليسر اي ثلقف هقنع برضا ىنحَحِ
 هيجاتي ال ةدللاو ثلقف ةدسأرب ثنخأن* معلص هللا ليسر ك5

 ام ظلاوف“ ربع ان الهم تلق ريغ هيف رثكا انلق ئنوش تحل . ميلا

 ىمالسال هللاوف سابع اي اليم لاقف ءاذع َتّلُك ام بعك نب ىدع

 كلج لفك ةنشنلا سا نم“ 8 ىلا, اياك نا تنبلطا, نتي
 باطخل مالسا نم هللا ليسر ىلا بحا ةناك كمالسا نا ملعا ىنال

 هب ودغت * ىتح هانمأ لقف بهذا معلص هللا لوسر لاقف ملسا ول

 هللا ليسر ىلع هب اذغ عبصا املخ هلزنم ىلا هب عجرف ةادغلاب ىلع
 2 قع هل - هع

 نأ ملعت نا ككل نأي ملا نايفس ابي كحو لق هآ, املف معلص

 كمركاو /كملحاو كلصوا ام ىّمأو ةتنتا قب لاقق هللا الا هلا ال

 اًثيش ,ىتع ىتغا نقتل هريغ هللا عم ناك ول نأ كتننظ كقل هللأو 5

 هللا ليسر ىتا ملعت نا كل نب را نايفس اب #كحو لاقف

 ىفف هذه اما كمركاو كملحاو كلصوا ام ىمأو ةئنا أب لاقف

 ةداهش + لهشقف كليو هل نلقف سابعلا لاقف :ءىش اهنم سفنلا

 ©) 2ع. هد. 65) ©( ننممص 2 ( تلق اغ 5 ليسر ىلا

 معلص هلل. ) 5 ودغي. رك 2815. طلو م21ع كلجحاو. ع) 5 هدد

 /) (0ندع طنصع 20 كليو 1. 58 5ءواتان هانم 0502. كع#. 2) 5 ءايشأ.

 /2) ( كيهشإ. آم قكيي#. 5ءوتنتأل انت ةداهشب. 42) 5 هده.ز 4ع. 0.

 56 نأ“ 7) 5 ابرضنر 14 برضي.



 م ةئس |

 لا بمخا لاقو ءاضيبلا معلص هللا ليسر ةاغب ىلع سلجغ رهدلا

 ةّكم لخدي ءالخاد وا نبل بحاص وا اًباَطَح ىرا ىّتعل كارألا

 هللاوف ةثيجرخن هنونماتسيف ةهنونأيف هللا ليوسر ناكمب عربكيف

 ىلا توص.كثيعم» لا هل كتجرخ ام سسمتلا كارآلا ىف فوطأل ىلإ

 5 ةأوجرخ دقو * ءاقرو نب ليدبو مازح نب ميكحو بوح نب نايفس

 ناوين هللاو هذه ليدب لاقف كانارين طق مييلاك تيار ام هللاو لوقي
 2 1 د نع 53

 ٌلذاو كلذ نم ا رح اسس ىلإ ل برثملا م ءاهتتحي الا

 لاقف معن نلقف لصفلا /وبا لاقف ةلظنح /إنآي نلقف هّتوص تفرعف
 37 7 و هللا 00 اذنه تتلعع كارو 5 ل نا ءكاتق

 ل ! نمأتسأف ةلغبلا هذه رج 2 بكرت تلقف 0 ,ءاف لاق

 : ضكرأ د تجرخف ىنفدرف يخف كب رفظ ىَتل هللاوف هللا

 رانب تررم املكف معلص هللا ليسر وكن* معلص هللا ليسر ةلغب

 هه لوسر ةلغب ىلع هللا ليسر مع اولق ىلا اورظنو نيملسملا نارين نم
 .كردملا هايدي بأ دلو اكل نيو رام تورم نا

 ”:كسمحتقا .ىتح 2 ايا 36 1 0 ع معاص

 <) © الجر. 65) كيران. هذه. 2 5 تك كهأن» نوسستكاي. 2) 5

 اان. © 0 اهتسيخ. 80ه:51ثةه الانأغ اهتسير ءمضنك. 11152. 11و

 1956, اهم 2 26623239..1 1. انلط 426 5237 زا م ابأ: م) 20

 زردضا1 عع 710عخغات# (0, ةانأآنآ ىراوز 5 كءاروو كول. 0 20 7

 2), 5,200 ميم ,, 0(:)2 هدم. . 20,5 هاتحت 0 تيفدرأ هع 44م7. 0 عتأ

 06 كتمفذر. 7) ( تمحقا.



 ايزو م ائنس

 عم ىنلانو ةدلوق معلص هللا ليسر دشنا «نيح هنا اوعرف لاق

 لق رث هردص ىف ةمعلص ىبنلا* َبَرَص نوطم لك ثدرط نم هللا

 ماس نر طع نوت ١ هولك طنط تع
 لثاقو نزاوم ةديري لوقي لثاقو اشيرق كبري ليقي لئاقف ذكم ىلا

 دقعي رثو هنع تفلضاتف لئابقلا ىلا ثعبو اًفيقث ةديري ليقيت
 ىلع ميلس ونب هتيقلف اًدْيَدَق مدق ىتح تايارلا رشني رثو ةيولالا

 ىف جرعلاب هللا هلوسر فخ ةنيّيع نك دقو ماننلا حالسلاو ليخل
 ا ةتييغ لاف :اًيقسلاب سباح نب عرقالا هقو هباككا نم ري

 هّجونت * نيأذ مارحالا ةعيهت الو برمل هلآ ىرا ام ©هللاو هللا لوسر

 ليسر اعد رث هللا مءاش كثيح معلص هللا لوسر لاقف هللا «ليسري ٠

 رم معلص هللا لوسر لزنف رابخالا يلع ىهت نا معلص هللا
 فقينب لفون نب ةمرخم هيقلو اًيقسلاب سابعلا هيقلو نارهظلا

 هعمو بروح نب نايفس وبا جرخ نارهظلا رم لزن املف باقعلا
 ريكب نب سنري آن لق بيرك وبا ًانتدحم مارح نب ميكح
 نب هللا دبع نب نيسح ىنثلح لق ناك نيتي ناتحم قع

 لين امل 0لك سابع نبا نع ةمركع نع ساّبع نب هللا ديبع
 دقو* بلطملا دبع ىب سابعلا لاق نارهظلا رم معلص هللا لوسر

 اهتغب نتن هللاو شيرق َحاَبَص اي 8ةنيدملا نم معكص هللا ليسر يرخ
 رخآ 6شيرف كالهل :هذا ةونع ةكم لخدف اهدالب ىف* هللا لوسر

 0 32 ]ل | 8) 5-5090 لوسرب. 2) 6 هدنتت '6) 5 دجوتد

 لوسر. رك © ءاشي١ ى) 5 مجم نعمه م:26ع. (ةسئانص ىبأ للق
 سايع. 56و. 1520110 ءقأ26 كي. 11, آب ءأ مز 2علدع6 زان

 1[لوعط. ملا 20 ماذ مدلل نسم 0153 2) 5 هدم.و (0 ءدغ 35

 ةنيدملا نم. 2) 4ع#. م20 طت5 اهنا. 2) آش امق 200. ىلآ.



 م ةنس لير

 رث اذه ْىَتَب ديب نذخآل دا نتناول دللاو لاقبف هلا ّىَيْب

 ليس, كلذ غلب املف اًييجو اًشطع تيم ىتح صرالا ىف ىبعذنل

 وبا هحشناو املس هيلع الخدف امهل َنذأ رث امهل قر معلص هللا

 ةدنم ىبضم ناك هام هراذتعاو همالسا ىف هلوق نايفس

 « دخت لْيَح تاللا ْلْيَخ َبدغتل ةيار لمت هيي ىتا ءَىنعل
 ىحتفأو ىتتفأ نيح د نئك ملأ نيكل ءملْئْملاَكل 220 ن >ةنءق ع.

 ا لك 8تدرط نم و هللا عم ىنلانو * ىسفن ريغ /ىلادق دامتو*

 دم نم بنا لولو 3 دّيح نع ظلعاج + ىأثأو دصأ

 دق ملي ىلإ اذ نك ناو فاني نفي ه ؛نم مغ ام
 دحتقم لك هى َدقأ لام موقلا ع عم طئالب نمسلو ,« قيضرأل ُثيرأ*

 ىدعوأ 7 ىريغ كلت فيقثل ّلقو اهلاتتق كيرأ ال فيقتل ّلقف

 ىدي الو ىفاسل «ىرج- نع ناك امو ارماع لان ىذلا 02--

 7-5 5ماهس نم تءاج ,عئارت ةديعب دالب نم ثءاج لئابق

 ) © اب 2) © 204. ثراحلل نب نايفس هبا وه نايفس وبا لاقف
 برحح ىباب سيل بلطملا لبيع ىب. - نةمصسعم 560 1هئانتت 086-
 21126 18115ءط. © 21070., م210:6ع5 4+ 7ة5ا15 آ) 11, +١١ ©« 14 لسأ

 ذخباغلا 7, ,١11 م220:65 3 14 امه ءا 0217 ءأ 2201:ع5 2 آطص 8303

 /زيهذه 11, ا. 0 طتوعط. هاتتوسع كرعل. 4) © ميلا ه اه

 خباغلا ىلسأ 22566 ملظملا]. رك) 815ءط. 2111016 كاغ ىلادع. م) 3.

 1ءءنتم قمل ع ل (5ئع. طلوع. ملأ, ى) ءيكأهغ ةمان 21077.

 نري ©« 14 ةباغلا كسا ط2طءدغ هللا ىلع ىنلدو. /2) 0#, 1

 ةباغلا لسا © 2 هتدرط. 2) © اناو. 42 83500. هلثنوادع !دهاجر
 12 ايئاج. 20( ام 72 210: ىتعيو. ١" 2) © غيصوال لكيبأ.

 ه) 5 0من. مز 27037. (51©) كر“. 9 © م 566 سلال

 017 عيارن» ى) ؟10ءم1ع5 زم 5, 11ءاأتت 110011 ماهس. 20 ( ©

 21017. ددوسو. 110, ]ع6 ء 8ءاسأ ذص ٠



 ا" م ةنس

 هللا ليسر رطفا حمو نافسع نيب ام «ديدكلاب ناك اذا: ىتح معم

 نيملسملا نم فالآ ةرشع ىف نارهظلا ةرم لزن ىثج ىبصم رث مغلص

 مالساو دَدَع لئابقلا لك ىفو ةسنبوسم 4 تقلا مهلسا م تعيسف

 هنم هنع فّلخي ملف راصنالاو نورجاهملا هللا ليسر عم بو

 رابخالا تيمع دقو نارهظلا رم معاص هللا لوسر لزن املف دَحَأ
 بف وهام نود ا هلا ين يَ يني لف شيف نع

 مازحا ىب .ميكحو بوح نب نايفس وبا هقليللا كبلست ى يرخ
 وا امبخ نودجي لم /مرابخالا نيسسحتي ءقرو نب 8
 اميف ناك دقو لاق ةيلس اد لك كيح ىبأ اسس “دب نوعمسي

 ديبعم نب مهللا دبع نب سابعلا نع قاحسا نب دّمحن ىنثدح 0

 سابعلا 11 ادع داون وعروس ايلار رحت اهيل راتهلا هما

 | ول اعبر البور اللا وسر نقاد ىقلت بلطملا نبع نبا

 دق ةريغملا نب ةيما ءىدأ نب هللا ىبعو ثراخل نب نايفس وبا
 ةنيدملاو ختم نيب اميف :باقعلا 2فينب معلص هللا ليسر اقل

 ( علاق ايهيف دايلس مث هديلكت ملا لوم ىلع ليخردلا ليميتالت دع
 امهب ىل ةجاح ال لق كرهصو كنمع نباو كمع نبا هللأ لوس

 يخلا وهيف ىرهصو 6 ىتمع نبا اماو ىضرع كتهف ىمع نبا اما
 ا لأ عمي ريكتقي ايهنلا ريش .يرخ لوط لك ام عمر جذل

 ©) 5 كيدكلاب. م) ( طقع ءغ >0* نم. 6) ( تقبسف. 4 ©

 052. تنفلا. 6 (© هده. رك) 8لوءطص0 نورظنبو. م) © بلطملا.

 2) 8ادنسنن, © ضغببو 2 11, 104 1: هلا !بقنيو ةخ ةباغلا سسأ
 الر 78 1. معم. ءغينتبر 7510. 15[1ءط. ما عا عام هآو. 2) 0 فيرطلا.

 | © ىمح



 ا ا"“ب

 ليش يكك ام 5 فلخلا ثا كلاطا ىلا خب ىلع اهل“ للطم غاشلا
 اًملف «كتفشكنل وا باتلتا اذه ىلا نجرُكتنو انبذك الو هللا

 ار نورق تلح اهنع ضرعأت ىتع ضرعأ نسلق هنم ٌقجلا تار
 لص هللا 'ليسر ىلا هب“ ءاطضا قيلا دقتفدم ١ تام تانك كر

 ةلاقف اذه ىلع كلج ام بطاح اب لاقف اًبطاح هللا 57 اءدف

 تلكب الو تبيع ام ةلوسرو هللا «ىموملا ىثا ةللاوءاما "ذل ل

 ىل ناو ةريشع الو ءّلصا مبقلا ىف ل سيل اما تنك ىو
 اب بالتخل نب رم لاقف م جيلع ماتعناصف ٌكلوو لعا /عرهطا نيب
 لتر اقف نان دق الجرلا ندا هقلش برئ !ىشت هللا ليلو
 م باكا ىلا علطا دق هللا ّلَعل ريع اب كيرذي 5 معلص هللا

 اا يل 1 مل

 ية اوذختت هل اونملا نبشلا 6 اي قع ّق لجيارع

 هي بهءاع ا عربعلا رخآ ىللا* اتبنأ -كيلاو هلوق كا 'هبيلوأ 58

 نسب دتح نع قاس نب كيحن نع ةملس اند لق ديح نبا
 ١ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ىوقزلا ملسم
 فلختساو هرفسل معلص هللا ليسر ىضم رث لق سابع نبا نع

 رخو :قراقفلا "تفلح نيب نْيَصْح نجت فزع 000١
 ١ ماض معلص هللا ليسر ماصق ناضمر رهش نم نيضم رشعل
 2) © هرم. 85) طكتوعط. عع 1ر17 200. هللاب. ه) 0 كتعنكنل.

 4) 81وءط. طع]1ا5 اهنم. <) ( لها. رك 0 ره م) 0 ديلع.

 2) © ىلع. .22) © بلي. 2 1م.ب60 75. خبه 2]
. - 2 

 ربصملا». 7 هر/ى17+ , اطاتعات5 نع 220ع2علتعصقر انأ 5. 72) 5 متم هع

 م:2عع. (مصااتتص سابع ىبا لاق.



 ا“ + زاخئس

 أل, يدنا تمني عي. اهيل. ادريس. نانااهنمإ فوت ال
 مأ ىباو اًشبرق ىنعي عافويس اولسي رث لاجر ىديأب ناسح ليقو

 اني لق نيج قباا اس. ..«لهجم ىقأ. نب ةلمركقا :ىنعي كناج

 نب رفعج نب ديح نع قاحسا نب لمح ىتتثذح لاق :ملس

 ليسر عمجا امل اولق انئاملع نم هريغو ريبزلا نب ةورع نع ريبزلاو
 ىلا التتك ةعتلب قا نب بطاح .بتك ةّكم ىلا ةريسملا معلص هللا

 هريسلا 'ىف رمالا* نم هللا ليسر هيلع عمجا ىذلاب مربح شبر
 «معزو ةنيزم نم اهنأ رفعج نب كمح 2معري ةأرما هاطعا رث ميلا

 اهل لعجو بلطملا دبع مىنب ضعبل* ةالوم /راس اهنا كيغ ٠

 هيلع تلتف رث اهسأر ىف هتلعجن اًشيرق هغّلبت نا ىلع اًلعِج م
 امب هامسسلا نم ربخل معلص هللا ٌليسر ىنأو هب تيجرخ رث اهآورق
 لاقف ماوعلا نب ريبزلو بلاط ىلا نب ىلع ثعبف ٌبطاح عنص
 عرّدحُي شيرق ىلا 8باتكب بطاح اع ببك دق) ةآما اكرْذأ

 ةفيلكلاب* اهاكردا ىتح ةاجرخن مجرما ىف :دل انعيجا* لق ام

 ادجي ملف اهلحر ىف اسمتلاف اهالونتساف لا ىلا 1ىبا ةفيلح رو

 2) 1.معم طاترات5 725105, 0116122 (ن هدم.ر ع0. 'طانت. 1225عغ 5ءوانعاتج

 عدت 010126 5ال7# :

 اهبارض كاذ موس انيلع ناهل ةباصع انم ءاكطبلا كدهش ىو

 6) ©ريسلا. ) 5 مب0 طلق ريسملا“ 4) 0 معيب, 5 معز
 0 818 عللا هه: لا نك هرابح» 2 ىنبل. 2

 2) © هيلع نعمجا, 7/47 30 1501. 60 75. ؟, اناطأ طقعع 0

 !ءعذانت, هل انعمتجا. ) 5 200. ىيعرسم. #) 11150. ةقيلكلاب

 ىنب ةقيلخر 560 11, 556 011341105 5 20 ةقيلكلاب و ©

 ةزع العم لت5عتسمسعم جمس. 20 آ1آ, اخبر 2 دطأ: ةقيلخ :قيلخلاب
 دجأ ىنب ا 210., ط1: دحا ىنب ةفيلح ةفيلخاب. 0, 5دصصط 001 !نأل ,



 +  ةقنف اكله

 لخدف هوزهجي نا هكا رمأو راهجلاب ساغلا معلص هللا ليسر رمأو

 معلص هللا ليسر زاهج صعب كرت ىو ةشتاع هتنبا ىلع ركب وبا

 زهجتف معن تلق هوزهجت نأب هللا لوسر مكرمأا ةيتب ىا لاقف
 معلص هللا لويسر نا مث ىردا ام هللاو تلق صبري هنيوت نيف لق
 : مهللا لقو ةويهتلاو قلاب جرمأو ةنّكم ىلا وئاس هثا «سانلا .ملعا

 رهجتف اهدالب ىف اهتَعَبَت ىتح شيرق نع رابخالاو نويعلا ذخ
 ركذيو سانلا ضِرَحُي ىراصنالا تباث نب ُناَسح لاقف سانلا
 : ةعاوخ ءلاجر باصم

 اهباقر رحت بعك ىنب «لاجر ةكم ءاحطبب نهشأ رطل « اتا

 اهبايك /نجحت ل ريتك ىلفتو . .منريفم اوُنَسَم ل 'لاجر .ىحيأب
 اهباقعو واج هربع نب ٌليهس ىقرصت نلانت له ىرْعش تيب الآ

 اهباصع كش برش ناوأ ا!ذهف دتسأ انرفش نم ةزح /؛ذوع ناوفصو

 اهبان ه لصعأو « اًفرص كتيبلتحا اذا 027”53 0 نباب ةاًمغمت الف
2 

 6) 5 سابعلا 65) ( شاهئالاو. <) ( هدم. 4) 8ةقعط. ©

 1آ) 11, |١ ىنانعر 0000 م1365[: 60. "1112. !ذ انبغ, 0153 50101-

 من كهشن ملف. 6) 18:0. 1انض. ءامن. رك 5ع 1115هطز 5 ركبو ©

 كالا آ] سجلتو 0. كلئانط.و ن1 236 7قكان5 656 01032 4#

 نك رم لتقو بخ“ , م) 30 1 اهرخو ءمصد1. 815ءآط. 11,

 /) 51ع 81وءطنر ن1 اًدوع نراوفصو ءغ ©«. "لان: 5 درع 60 0 دوعي

 1) هدض. طاتصع عدوان. 2) 815ءاد و 5 رشحو 0 راقب 10

 هر. 117ءز1 زن ؟عيوزودع 1طص ظتنءطخشمت] 11, 363 1ةعاأ وح“ 2) 8

 5. هع ه0. 'طتصنر 2 رعش أ هزم وأ 10 عانتعر امرأ ض0 1) ىنمات.

 72) 0 طقع ءغ محصه>2 كلاخم. 7) 5 ارض: 10. 11. 121 21 377م

 5ان5 ءوأ 00126 6 هور برح نكحكشلت انذار :ةمد5ك 8ةاقعطن 11,

 0 -8 0 لضعأو.
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 اناذزإ م الئس

 لؤسر' ىلا' انتل“ عفشا: اًبئاخ ”تئج انك هنعجرا الق“ هَجاَح ىف

 ام يما ىلع هللا ليسر مزع كقل هللاو نايفس اباي كككيو لق هللا

 لع نيح ”ةنياي لاقق ةمطاق ' كأ تفتلاف هيف هملكت نا عيطتسن

 برعلا كيس وكيف سانلا نيب ريجيف اذه كّيَنب ىرمأت نأ ماكل

 | ةارلب نع كنعد تع غلب ام ةللاو تلق رهذلا رخآ ىلا

 قا رمال قرائنا شل ابي 36 لسخا» هللا ليد خح جم امو

 0 كنع ىتكُي ايش ملعأ ام هللاو هل لاقف يوما بتم

 قلل رث سانلا نيب رج مف ةنانك ىتب“ ليس كنكلو

 طا ام: هللاو ال لاق اًنيش قع اقم علل رد برأ

 لاقفف نكسللا 6 ىف نايفس با ماقف :' كلذ ريغ اكل لجأ ل“ نلتو 6

 قلطناف كيعب بكر. رث““سانلا نيب ُتْرَجَأ نق :ىثا ”نانلا اهني

 هتيلكف اًديمحن تتج لق كءارو ام اولق شيرق ىلع مكق ماملف

 )00 00 تم ذيع قمل ولا

 ىلع راشا سقو ميقلا َنيْلأ هكدجوف بلاط قا نب ىلع 8ثثج
 امو اولق ال مااينش ىنينْغي لع قردا ام ةللاوف هتعنص ءىشَب

 زاججا لهف اولك ثلعفف سانلا نيب ريجأ نأ قيما لق كمأ 5

 كب بعل 86نا ىلع كاز نأ هللاو كليو اولق ال لق لمحت كلذ

 لق كلذ ريغ تدجو ام هللاو *ال لق تلق ام انع ىىتْغي اف

 ©) 5 نعجر الف, 0, نان 560. سمج امك 0, عجرأ الف. 5) 8

 200.-ىلا. ) 5 ك © ىنب. ه4) 5 هدص2 ه) 8نقءعط. ىلا. رك 5

 3200. نأ. م) آطد 156820 ودعلا قدأر 560 815. م.م, : ىدعأ

 ودعلاا 2#) © تسا. 2) 5 امو. )0 (© ه٠



 م خنس الزر

 ةعارخ ىف «ثرس لق هللا ٌلوسر ىلا دق هنا ىظو ليدب اي تلبقا

 لق اًديح تيتا اموا لق ىداولا اذه نطب ىفو لحاسلا اذه ىف
 ءاجج .ناك ةنثل نايفس وبا لاق ةكم ىلا ليدب. سار امليف لق ال

 نم فخأت هنقاث كربم .ىلا كيف ىونلا اهب 4فقلع كقل ةنيدملا

 ةلجفم هننح نقل نارا لاو ىونلا هيف ىلرف هتقف اهرعب

 ملص هللا لوسر ىلع مدق تح نايفس وبا جرخ رث اك
 بهذ اًملف نايغفس ىلا نتيننب .ةبيبح مأ هتنبا ىلع لخدف ةنيدملا

 هللاو ةينب اي لاقذ هنع هّدوط معلص هللا لوس, شارف ىلع .سلجيل

 لب ضنل تعي دي بسعر مار افلا دخم يحفر بسقا لللا ]

 م نيس ينو كلا ةلونار يلح وسبا هللا ليبسر شارف وه
 ةينب اي كباصا ءدقل هللاو لق هللا ليسر. شارف ىلع .سلجت

 دي ملف هملكف مغلص هللا ليسر قا ىنأح جرخ رث ره ىدعب
 هللا ليسر هدل ملكي نا عملكف ركب نا ىلا بهذ مث ايش هيلع

 عفشا وانا لاقف مدملكف باطل نب رمع ىلا مث لعافب انا ام لاقف

 ارث ةمكثدعاجل هَرّلا الا دجأ رث ول 8 هلاوف هللا لوسر ىلا مكل

 ةنيبا يطق هجنح دصر بلاط ىلا: نما يلع لع لك 0

 لاقف اهْيَذَي نيب ”ٌبدحي مالغ ىلع نب نسل :اهدنعو هللا ليسر

 تتح ,دقو_«ةبارق تم عيرقأو* اًبجرب نزولا وسما انا ١

 «) 1115ءحم ترببسن. 65) © نمل. 0 0 هس... 4) © :فشعأ».

 ف نص 8. 7 © د04. هللا ليسر ملكت نا. ى) 63 هللا

 /) © و. 2) 0 رولا. ) 85ءط. 200. هب. 72) 0 ايهاكنعو.

 72) ( بحنر 12 5 702طاتآان33 7312101. . #2) 15[1عآل٠,



 ا م خنس

 ادَرَجَت دق هللا ليسر مهيف
 ءاكبت ههجو 0 افسح ميس نأ

 اًدِعوَملا كريفلنخا اًميرق ًّن

 اص ءادك ىف 2 ىلا اولعجو

 !ندنغخع لبو لد متسقو 5

 ادعم متي رْدَبلا لدم سيب
 اًدبْزَم ىرجَي ركبلا فكيف ىف

 ا د م هد

 ب 25 3 ناك 3 ه6 ء

 اًدحأ هوعدأ تسل نا .اومعزو

 اًدجف مريتولاب انيقيب* مه
 !نيككتسو اًعَْر وانول هلا

 عملا قبح“ معلص هللا ليسر لاقف 7 انمَلَسا لق“ نلفت ليقي*
 معلص هللا ليبسل -ضرع ارث رالس نب ورع اي تصن دق 4كلذ

5-5-5 

 بفك ىو نب ٌقيكس# طباضسلا *هذع نأ لاقق ءامسلا نم ناتع

 لوسر ىلع اومدق ىتح ةعازخ نم رفن ىف ءاقرو نب ْليَحِب جرخ رش
 اركب ىب شيرق ةرفاظعو غنم بيصأ اب هوربخأت 6ةنيدملا هللا

 لق معلص هللا ليسر ناك كقو ةكم ىلا نيعجار اوفرصنا رث يلع

 ءاجم ىق نايفس أب مكنأك سانلل

 هباكتاو ءاقرو نب ليدب ىضمو*
 لف ناف : نايفس ابأ || .. ا .

 ىقل املف اوعنص هىنذلا ”اوبعر

 1115ءط. عا 2111 مااتقع5 هدت., ©5512

 نيا نم لق اًليدب نايفس وبا

 ه©) 82مع طعصم] 5 ءطقاتطت , 0

 وعان0وانع ةمان0 14, انط1 ىميت كيلأ لقمو © 101]ةنط عامل, ن1 ردبلك

 ) 0 افنح. ه) © ادنر دق. 2 4) © هدس., اعد 14 ونت

 12201 ادصرو. 2 5 ويعرت © 51 01100116 14 (121 تنك 25:0 نسل)
 © ةباغلا لسا ©« 1) 1.1. رك © ,بالم انتويب. م) 5 اولتقف.

 155, 0ر17 عع 210377., 111 2

 1216علي هزم . 2) 5 033604 2)ر(ع

 هد. دباكطاو. 7) 5 اوبهفوو 7

 8) ميلمعط, موهير 5ع. 710. 11

 1عودصت1. (ن انولتقي. 22) 5 أ

 ادانك-ا 92) 5 نه: : 0 كتع طلع

 أوو. 0( 6 نيذلا.



 م ظنس الزل

 هللاوخ انآ ام كسفنب مينا ميم اي هبنم هل لاقف لسا نب ميمع هل

 املف لق عفار هل لاقي مهل ليم رادو ىعاوخل ءاو نب ليدي راد
 5 ناك ام اوضقنو اوباصا ام عهنم اوباصاو ةعازخ ىلع شيرق هترعاظت

 نم اولحتسا امب قاثيملو دهعلا نم معلص هللا ليسر نيبو نيب

 رث ئعارخل راس نب وربع جرخ هدهعو هجقع ىف اونو ةعازخ
 ناكو ةنيدملا* معلص هللا ليسر ىلع ملق ىتح بعك ىني دحا

 فقوف ذكم متف ياه امم كلذ

 « لاقف سانلا ىنارهظ نيب

 اييبحم يفلت ىلا
 واذن تنكر ليتم امنا

 ن٠ دهم
 0 اًرَصَن 7:هللا لوسر * صنف .

 18 د ميلف 0

 ادّدم اونأي هللا نابع #عذأو

 ©) 5 تسلا, 0 نبثا' 2) 5 200. نا. ه4 8152. م.د فاظت
 وركب هني 4) 0 هت. )2  8ع مهدتطنق ةءوو., وسن طثع الاثع

 مدخختسم ةاتغ 2110 ه:ل13ع 1ععاتطأات] م0. 1ك15عط. ممثر 14 امل' ع ىسأ

 اغلا 11, ].25 0171272 1. 140 ”.و .1801؟:-(00.2 ريزر 101]ةتلنعللا ال

 ببر 1 11, ١1٠.١ تةضو: 3كم. 11, مل, ]ةعلغ 107, ورش 1
 اء, فاشكلا لهاوش حرش لو: 2ءاكللط. تمر الطص للم 4

 "رنا جللا , 115[1ءط. 21111 بر ب. ى) مع طغعصست و1 ءطتمت, 111 (ن

 ع( 14 لم“ كلاوخ طططعسغ, همنا هان 11155. انكو اذلو متنك دق

 ادلاو , همن طنزةمطوات ا ©7707. 2177. !كلولا تنكو كاذدلو اثأو
 هم 815ءاد. ميكر 2ه ءغ 51, عا ةمان0 آش خباغلا كسا ©( ]ط5

 1520ه 7عمذ#« (000.) ادذلو انكو ابا انل تنك. /) 18156. 11

 هللا كاده. 2) 25. هلتاودع ادنعا. ق1 16م5 هو6 !ديار

 تقع ميار هر 2ءاك1 ملخير ءاع 2) 5 اوعداو.
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 اك“. م4 ةيمع

 وني كثيلخدف ةديف لخد .مندقعو شيرق كهع هى لخدي نأ

 ايلف معلص هللا ليسر فقع ىف ةعازخ نيلخدو شيرق كقع ىف ركب
 ةعارخ 4 نم ركب ىنب نم ليدلا ونب ءاهتمنتغا ةندهلا كنان: تيناك
 و ىنبب ينم اوباصا نيذلا رقنلا كئلواب /هنم اوبيصي نا «اوداراو
 ليدلا ىنب ىف ئليحلا ةيواعم نسب ْلَقوَن يرخت نزر نسب دوسالاو

 ةعازرخ ةتيب ىتح ةدعبات ركب ىنب لك سيل شنت فثموي ومو
 اولتنتقاو اوزواحنو الجر مانم اوباصاف هل هام ةريتولا ىلسع مو

 لتاق ْنَم شيرق نم عم لتاقو حالسلاب ركب ىنب شيرق تّدف
 نراك ىدقاولا لق « مرخل ةىلل ةعارخ اوزاح ىتح اًيفخاسم ليللاب

 عسفناب فئتليل ةعارخ. ىلع ركب «:ىب .شيرق نم نعا نم
 ورع نب ليهسو لهج ىلأ نب ةمركعو ةيدا ىب ناوفص ىيركنتم
 قاحكسا ىبا ثيدح ىلا ثيدحلا عجر « جديبعو ” ريع عم
 هانلخت لقانا + لخن .ايازكب وبني: كلك :ديلا“اوهتنأ: املخ. لق
 ىنب اب مميلا مدل هلا ال هنا ةميظع ةملك لاقف كهلا كههلا مرخل

 نوبيصت الفا مرمل ىف و نوقرستل مكنا ىرعلف مكرأت اوبيصا ركبدم
 هل لاقي الج ر ريقولاب عتيل لول. عم اوباصأ دقو هيف مكرأت

 لاقي هموق ا «اًدوُفَم الجر هدينم ناكو هبنم

 <©) © هص. 8) 5 هده. 2 (اهمنتغأا. 4) ( 300- ىنب.

 5 اودارأ: رك 815م. اراث“ م) 0 ونبر همه“ طلوع. ]11و

 155 © ءعباقم» :2) © تيك * 2) ب «ريثولا. 7 اوزواكو

 ىصأ. 1آ15كح. 11, 185. 0) ( ىتبلل م) 5 © (ن 5. ضع 260) 5

 ايل كلا" م2 92لع 22) 8-5. زارا انو 14 املاو 29898: 12 5

 نوفرسنل- 25 عشا ا4) ب خايف. 21 ختويب“ «) درع 8لقعت. و

 200655 داوفلا فيعض ىأز 5 ادوقم, ( ادرغم.



 م ةنس 45

 لاقي- ئمرضحلب نم 3 ٌلْجَر ةعازخ ىنبو ركب ىب « نيب ام* جاع
 © نزر ىسب كوسألا ىلا ذتموي ىمرصتل فّذحو دابع نب كلام هل

 اءذخأو لتقف هيلع اودع .ةعازخ  ضرا 37 املف  اًرجات 4 بخ

 ةعارخ تدعف نئلتقف ' ةعارخ نم لجر ' ىلع ركب ونب تّدعف هّلآم
 : ءىنب رضفم- مو * ىليكلا .نزر نب دوشالا ىب ىلع مالسالا ليِبق
 باصتا كنع  مةقرعب .ولتقف بيد ميثظو ىملس عفاشاو ركب

 نيب هد :ققكحب لك. بلس ننأ لحد ةقايمحنلا زا نامل ف لل
 و نودوي . ٍيونسالا "ونتي ”ىراك لاق: ليدل“ ئب“ نم لجن نع قاكسا

 كنب انيبخ :علضفل ميد ٌةيد 5ىدونو نيتيد نيتيد ةيلعالل ىف
 ,ه دهب سانبلا لئغاشتو .مالسالا عذبر نجح: رىاظا لخلاف م

 نك شيرق نيبو معلص هللا لوسر “نيب ةيبيححلا  حلص ناك اهلف

 نبا امن* امك هل 7 طرشو معلص هللا 2ليسر ىلع* اوطرش اميف

 ملم: نب: نين نع ”ئاكعا نب .سنمحم.: نم :ةيلسأ اند ألق هيك

 روسملا نع ”:ريبزلا نب ةورع نع ىرعزلا باهش نب هللا ىبع نبا
 مةّبَحُأ نم هنا انئاملع- نم ” هريغو مكمل نب 'ناورمو ةمركم نبا

 ّبَحا نمو هيف لخد هدقعو معلص هللا لوس, :دهع ىف لخحي نا

 2 © نم 23) 5 الجوز ..ظنععات. ممل الجنت نا. 06 © ١2

 1530 ىيئزر“ 1ع معمصاتسك. 710. 115ءاط. م. ءغ 11, 285. 42) 5 هده

 2 ةزع ظلوءط.ر ال51 ةنانك م20 5و. ركب. 5 ىف رجتم مور 0 هلو

 ىف ركاتم. /) 19812101, ةمان 11ء11ة115ع2 359 الرع 8( © نذويب

 /) 5 مهريغ ىدويو. 2) 815ءط. 200. انيف. 2 اء ليسرل.

 2) © طرش ةلصع وبلا 7) 5 م10 طلق اقصأاتتلظ ىور. 7 512غ 0

 هنت 5و, مآل. 8تقغط. مملو 8: © اهنريبغو : 1115. ميا“ ريو -8

 012. 560. انئايلع نم.



 اك م4 اقم

 نايبصلا ة#يقلو نوملسملاو معلص هللا : لير: قاقللا اليهقملا ه ليخد

 اوذبخ لاقف ةياد. ىلع ميقلا عبم ٌلبقم هلل ليهسرو 6« نودنشي

 رفعج ىب هللا 4كبعب قق* رفغج نبا. .قوطعأو مولمحأف ن ايبصلا

 شيمل ىلع نثُحَي سانلا لعجو 5 هيدي نيب «هلمخ .هذخأ
 اوسيل هللا ليسر ليقيف هللا ليبس ىف مرارف اي نولوقيو بارقلا 5

 ةملس ان لق ديم نبا اسس هللا. ءاش نا راركلا #تلتو راوغلاب
 رماع ىع ركب نا نب. هللا كنبع نع قانا نب. ديح ىنثدح لق

 و ماشع نب ثرامخل لآ ضعب نع ريسزلا نب هللا دبع ىبا
 ةأرمال ةملس ما تلق لق معلص ئبنلا جوز ةملس مأ نع هلاخا

 عم ةالصلا رض ةملس ىرا ال ىل ام ةريغلا نب ماشع نب ةملس
 امّلُك جرخ نإ عيطتسي ام هللاو تلق نيملسملا عمو هللا ليسر
 هتيب ىف لعق ىنح هللا ليبس ىف 8 متررفأ سانلا 9 حاص مخ

 ءانم لها .مغلص هللا لرنر ازغ اهيقو
 ةّكم مدن نع ربخلا ركذ :

 مقا مث لاق قاحا نبا ىنتثدح لق ةملس اس لق كيج ىبأ ان

 ةرخآلا ىدامج مةتوم ىلا هتعب كعب ةنيدملاب معلص هللا ليسر

 ىلع َتَدَع ةنانك نب ةانم دبع نب ركب ىنب نا رث :اًبجرو
 ىنخلا نآكو ريتولا هل لاقي ةكم لفسأب مهل كم ىلع مو ةعارخ

 4) ةةنوءط. ليح. 2) 5 عاقل. 2 © نوكشي. 42) 5زع 8ذوءط.ز

 (© دبع ىتعيو 5 دكبعل. ) 5 هلعجشلا رك 805ه. مئروسف.

 م) ظتقعءعط. 200. مير. ) 1ص 0 طل5 1ءوعاطتعز 815 مترف راوف اب.

 5)2 هدصبا . 2) 8. ةصق. قع 42) 5 بجر نمو 6 بجو.



 4 خييس 51

 هللا ليسر لاق رث هللا فيس. كلاخ ىمس فموي ذنف كصنت نذأ

 ًةاَشم اورفنف دحا مكنم نفلضتي الو مكناوخا اوما ارركبا

 ةملس اد لق. كيج ىبا اس .«ديدش رح ىف كلذو اناَبكَرَو
 ٌليسر ىلا امل لق ركب ىنا نب هللا 520 قاحسا“ ئبا نع

 92014: كا

 5 خحرابلا 0 75 نق* ص هللا 0 8 باصم هللا

 4 ئرذعلا ةداتيق ىب يطق ناك دقو لاق « نميلاب اًضرأ «ءخشبب

 دثت هةلفار نب كلام ىلع لج نيملسملا ةنميم ىلع ناك ىنلا

 تدعي اجيج اج سقش نيب وار تنم لقي يي

 اهناعقيقي نينو نب ا مرتفعا دخالبقم مفلح .ةلظسلرانز
 رق نورطني اريح اًنوق مكرذنَأ متَعونب مل لاقي نب 26 ءسه و 2 رج .ه

 اولونعاف اهلوقب اوذخأت « 1: اوكع امد نوقيرهبو «وارتب ليخل نودوقبو

 اولص نينلا نالو سلح +ىرْثأ دعب* اولازي ملف مل نيب نم

 دعب اًليلق اولازي ملف سدح نم ىظب ةبلعث ةرنب فئموي برم
 اذآس ««الفاق هب لبقا 7سانلاب ”كيلولا نب* كلاخ قرصنا املو

 ديح نع قناكنا ىب ديح ىثدح لق ةملس اند لاق كيج. ىَبا

 نم اوسند امل هلق ريبؤلا ىب ةورع نع ريبزلا نب وفعج نبأ

 ©) © مكق. 65) © 0 ىلإ و0100 ء>2 ىب مهن مكانتم .710عأانق»

 هز 14 0 آ1م01505ءأغعر 5 دتنيب. 283عع 520110 0عءع5أ ةمان0ا 835

 2) 5 ءغ © ىوّدعلاز 510. 8ل5ءط. باير 4. 2 5 ةلفاز“ لي( اي

 ءغاذس 60 صك مى) 5ذع 5ز © ارمم, 8115 اتق 2 ©

 اقع. 2) (0 ىنب. .#) 5 5. م, ( (هرصتةؤ0 دكعب) ىرب ب 4) لع

 [ذوءابز 5 عا ( تب. #) 0 هدم. 7) 5 هد. 0) 5 920. «32667ةلق»

1 : 208 



 ا" م ةنس

 ةئيارلا فخا املف كيلولا نب كلخ ىلع سانلا حجلطصاف لعافب

 فرصنا ىتح هنع هريكاو زاكا مث هب ةىئتاحو مو-قلا ه عفاد

 1 نو مكش سف وسم نب دوسالا اس لاق بر> نبأ

 / هيققت راصنالا تنناكو ىراصنالا « جابو نب هللا دبع انيلع مق 5

 ثعب ف 0 هللا لوسر ذي ةدانق د ا لاقف انا

 هوو 17 وسووججا

 ليتست' نا: بهذا كتنك.ام هللا .ليسر اي لاقف رفعج و بثوق

 اوثبلف اوقلطناف ريخ كلذ ّىا ىردت ال كتف ضما لق ىلع اٌديز »

 ةالصلا ىدونف رمأو ربنملا دعص معلص هللا لوسر نأ مث هللا ءاش ام

 ريبخ باب ريخ باب لاقف هللا ليسر ىلا سانلا 7 عمتجاف خعماج

 اوقلف اوقلطنا هنا ىزاغلا اذه مكشيج نع مكربخأ ريخ باب
 كشف رفعج ءاوللا ذخا رث هل رفغتساو اًدذيهش كبز لتقف وذعلا

 رث هل رفغتساو ةداهشلاب هل كهشف اًديهش لتق, ىتح موقلا ىلع ؛5

 00 لا ذخا
 َح 5 : ِ

 كدييس نم فيس هلا مهلا معتم هل اا اسوم ا

  710. 115٠عققاو 0) 207. ىثاخور, 0ع وتد 1ءءالمدع 60 3

  9 1 2بامر هو 11, 553, 258ءا30ط.' (21055. 40ه 2260. ءأ

 كي 4ك 6 5 هس ١ لركن أوزمدكأو د 1115 رزريكذنأو. #م) 5: م

 ر) © هقفت. م) © ماقف. 4 0 عمجاف. 2 2) 5ع 0و طا ريخ باب

  [14ممرات كملنا 11 2-17 2 هع لق 11114 51 باث, 00

 اذإ 1. 2 2856+ رد راق 2) (© نمار: 2231- «.1 ريهأ.



 م8 اائسس اك

 هنجلا نيعركش كارا ىل ام ُهّنْلا اىتلقج افلا بالغلا نإ

 هن ىف ةفطن الا ايفل لق هنثملحم تنك لق ام «لاط دق *

 ةاضيا لاقو

 نيلص دق وملا ءمامح اذع ىتومت ىلتقن الا سفن 1

 : /تيدف هايهلعف ىلعفت نا 8 تيطغأ ىكقف تينمت امو

 كش لاقف من نم ممظَعب هل مع نبا هاتا لزن الف لف رق لق

 نم :.تحاخ. يقلل لم كانه كمايا تيقل كف ”كناف كبلص /ءاهب

 ”:لاقف سانلا ةيحان ىف :ةيطللل عمم رث ةسهن هنم 8سهئناف هدي

 لتاقف مدقتف هفيس ذخأو+ هذي نم «دءانقلا | ابنحلا فات

 ماي لاقف م نالجعلب وخا همرقأ نب تباث ةيارلا ذخأف لئتق ىنح

 لكامل افق فابكنم قطبي ةبارزوا سيح 9

 14 هنهكتل ال واز آلان ةعاطعاعوأ 11, بأ هنهكتل وأ ىله ظلقعط, 6غ 2307

 اطعم 1 هل ءطقاتطل 51م عطا ءمدغ هنهركنلل وأ ىلونتل 52:0 1. 283 7. 236

 2666: ةعئاط ««هنلرنتل هللب فلاحا «هنلل نيهركت كارا ا سفن اب

 «دنهركتل داء مدع طك ةباغلا نسا 111,115 كنا

 6) 5 لاطل. 62) ( هد. :2©) 15 ةباغلا ىسأ 111,655 ك6 ا

 اعا1 نا“ ضايح. 2) 1 1.1. تبيقل. ) 50ءءاوصغات# 2210 أ

 ]دزد: د2. 1ك ام. اهانقب. م/”) 14 خباغلا ىسا ءغ 1113: ءاعتش 2001124

 ]عدم 1 51111123 تبقش لكفقف ترخات ناود راغب 81017. , انآط1 ةطمعص

 تيبلوذ 060 ترخان. ى) طلوع. ةهلتاواتع فقوسعسلا /) 516 11001

 1آدززةمطءاس1. 8[ءاتند 85ءطب, 14 اذهب. 2) 0 اهذخاذأ 2

 5, 1آ115ءط., 011. ظطآتآر ان 14و 21017. , 10145 اك34 و شهتشناف ©

 120 ةخةشهن. 42) ( :طقلا 7 1853000 خسفنل 081 ىفلا

 اتانقلا 60) 163 011001016 0:17, 1ك خةباغلا ىلسا ءا 1ط٠تن 7:

 7مم ةدح ا: ةلتتا" 2815ءامدرأ 1ك ]مار 5011 7 مقرأ. 51710. 1طن: 01.

 دق مرقأ اولاقو مشرأ نب تيباث. م) ( ندلجم ادأ.



 4ع م خنس

 لونا تيدغ ليبلا ٌلواطت لّجّخلا تالَجَيلا كيبز َكْيَز ب

 عوسج متيفل هاقلبلا موكب اوناك اذا ىتح سانلا ىضم مث لاق

 فام اهل لاقي ءاقلبلا ىرق نم ةذيرقب «برعلاو ميلا نم لقرت
 ىنلخ دق ابن! لاهي ةةيرق .ىلا .نوملسملا راكناو وْشَعلا اند رق

 ىنب نم الجر عتنميم ىلع اولعجت نوملسملا ًاًبعتف اهدنع سانلا

 لاقي راصنالا نم الجر ماترسيم ىلعو ةدانق نب ةبْطَق هل لاقي ةرّذع
 نب ديز لتاقف اولتتققاف سانلا ىقتلا مث كلام نب هةيابع هل

 اهذخا مث موقلا مام, ىف طاش ىتح معلص هللا لوسر ةيارب ةثراح

 محتقا لاتقلا هبل اذا ىتح هاهب لئاقف بلاط ىنا نب رفعج

 اذ

 رفعج ناكف لتق ىتح ميقلا لئاق مث اهرقعف ءارقش هل سرف نع 0

 ديم نبا اس* «4#هسرف مالسالا ىف رقع «نيملسملا نم* لجر لوأ

 نب ىبيحي نع ناحعا ىب سمح .2 نع ةليمك وباو ال اي ا

 ةرم ىنب دحا ناكو ىنعضرأ ىذلا نا ىنثتّدح لاق هيبا ىع دابع

 رظنا ىنأل هللاو لق ةتوم ةوزغ ةوزغلا كلت ىف ناكو فوع نبا

 00 لتل اهرتعتي /ءارقش مل سف. نع محتقا .نيح .رفعج لل و
 رث ةحاور ىب هللا كبع ةيارلا ذخا رفعج لتق املف لتق ىتح

 ضعب ددرتيو هسفن لزنتسي لعجن مدهسف ىلع سحور اهب مذقت

 لاق مث كئرتلا

 ةهنهكتلف وأ* ةعئاط هنلزنتل 8سفن اي* نمسقا

 2/0 نت. 5 ةيرق ىلإ. ل 001136 5ءوم111211115 201 6. ةيرق

 00 اا 20 26غ 14 امم 1 0113 2113 1ع«عنلم 5ءعاتط لان 115

 سك, و. 42) 5لع 0 ءغ 14 5 ع( 8لدءط. هدم. )  5 ]20 طلذ كف

 طم م72عءع0. ةليمم 0 ةليمنز ©5قأ صضاو نب ىيحع م رقشأ

 ي) (0 سرق. 4) 0 كلاب. 2) ةثدغ هنهاكتل وأ نإ 0 6 0 1100
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 ميجانلا ةاهسناوق «ثررَب اذا* هيف ضيبلا نك بج ىذب

 00 ءا مثقف انتل اهفقلأط ةقيعملا ةّيضارف
 اني بائس فيلبس لل ذاك ديك عيبا ان نشل يل

 8 نب دكيز نع #ثكلح هنا ركب نا ىب هللا دبع نع

 5 كلذ هرفس يف ءمرق هج ىف ةحاور نب هللا سبعل امتي تنك

 هوعو هتعمس ذا ليل ريسيل هنأ هلاوف هلُخَر ةبيقح ىلع /دوم
 :داتعت وكيلا

 ءاسحلا دعب عبرأ ةريسم ىلْخَر تُلمَحَو /مىنتيدأ اذا
- 

 ىلغأ ىلا عجنأ الو مَ كالخو [: معبأ ةكنأَشف

 10 0 11 ىهتشم لا ضراب 002 نومتلعيولا 2-3

 ءاّحالا » عطقنم ناجرلا ىلا بيرق بست ىذ لك كن ارو
2 

 هءاور اهلفاسُأ * لْكَت الو ِلُعَب َعْلَط ىلابأ ال كلانع ا

 عَكْل اب كيلع ام لقو ةردلاب نقف تايكب هدم نيت ل
 ساس 2

 هللا: ,نتع للق' ف لخرلا ىتقبعش نيب عجرتو ةداهشلا هللا ىنق ةزوب

 15 زجاتري وهو مدرعش ضعب ىف

 6) 5 هرصس. 2) 8 اهسدارف. 2 55152. اهتنسا. 4) 5 مده هع

 ع2 21266ع0. 3 05-5 6) © هرسير ظتقعط. 200: قبب رز 8

 ىنفدو».. مىي) 5 ©«( 14 ةباغلا ىسا 111, .١5 هتايباب 7) آه 1.

 ءا 1طد 5]8220: 7عهله 11 , 4 ىنتيندا, ]14ع0غ6 11, )اد هع 4

 ٠ ىنتغلب. 2) (© كباشف, 1141101, ةمان0 11ءا1ط311562 3150و كداوف.

 /2) 18102530, 0ر2, 1آطص 8دلزهن, 14 اطل عع ةباغلا كسا 1.1

 ىيناد )5 مورس. 7) © ,رينشم, 1طم» 3]1120:, 14 ء( لسا

 خباغلا 1. ٠ روهشم 11011 ىهتنم. ) 5 عطقمداو. 0) 1 نأو

 انالا مظع. 2) 131500. كلذ كرفس. - 56و. رجتري وهو هام. 5:
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 اهللز م ةخنس

 نا اماف انوذع دّدعب هيكنو هللا ليسر ىلا بقُكَت اولقو «مثرما ىف

 | دلل وكدا ىمسول ةقيارل ١ دم فتمل
 متجرتح 2 ىذلل نوفركت ىخلا نا هللاو موق اي لقو ةحاور نب دللا
 ام ةرثك الو ةوق الو 4دحعب سانلا هلتاقث امو ةداهشلا نوبلطت

 يب امتاف اوقلطناف هب هللا انمكا ىنلا نيّدلا اذهب الا علتاقن

 "لق ىلنلالقتف ةداهه .اناو ريك ان ءنتيتسملا ىتشا
2 

 يف ااطحاور. نسب هللا .دبع لاقنف مسانلا_ىضف  ةخاور: ىبا قحط

 موكعلا اهل شيشحلا نم رغت وحرق ماجا* نم ليَكلا انبكج
 0 اادا# ا دا انف دع

 ميدأ هتحفص ناك لأ ةائبس ناوصلا نم ة.اعانوُذَح

 ا اليجلاو * انُحْرَف

 مميرب اهل زابغلاو سباوع ثعاجف «اهتنعأ انابعف*

 ١ ناعما زوزو“ لو لتعيش“ )© نعي. ©") ١

 نيئسمل لحاأ. رك) ( هزه. 01136 5601102415 20 سانلا م. 1. 3.

 ىم) ظوؤ 1ءءاتم '1دطدتثت, 710. 8ءاككأ1 هءار 12, م11. ]ةعاتغ 197, هب

 22 «( .8كلؤعط. يو», ع. 1طم 18815:طقصست بل“, قى مدلل عرقي محن
 ناندصس 1عءلمدعمج هلق كاتسغ 0100116 8عاك1 ةءار 111 © 56و. 1211101

 امعاوان5 (1 عن ىو سم), ءغ ]3ءنغ 117, هبأر 1151 052265, 1116120 ع>©عع240ر

 6 "ل نإ 0 2) 7062165 ءرع 815ءاط.ز 2ءاكتأ ا

 - 1 2) 5 تام دايخاي. 2 7) 8116 7و5 01100106 336 ]80غ 197,

 مضي, 22.  هم0) ذزع 8لععطر و00100 5 ط2عغ عتيعا هللأ يح 561

 معا. 1هدوزخغخسص طقع ]1دنعغ 1ععالم 1طص 1ةطقوتر ءمصك. 15[1ءاد. با“

 222 + 5 مدرب.



 « ظخملدس اك

 0ىبب ام هللاو اما لاقف ةحاور نباإب كيكبي ام ههل اولاقف ىكب

 قع ع 15 7-00-200 ةرانلا اهيف يكذي هللا باتك نم
70-7 

 دوروللا كعب رّدصلاب «ىل 77 ىردا 077 ايضَقم انجح كبر

 :لاقق نيحناس انيلا مكّدرو مكنع عفدو هللا مكبخت نوملسملا لاققف
 : ةحاور نب هللا كبع

 اًدَبزلا فذقت /غ تاذ و ةنفتخم. نابسحرلاب لجسأ لالا

 !ّحبكلاو ءاشحألا لفتت هيك ةبشو ناجح ىقيسل

 اَدَشَ دقو زاغ ْنِم هللا : كَكشرأ ا

 »0 ليسر ىلآ ةحاور ىب هللا دبع ءاجث بورخلل اويهن ميقلا ن

 ىننح عيشي هللا لوسر جرخو ميقلا جرخ ث هعدوف معلص هللا
 تاور مهول" اخيح لق «قنع فرصناو ماعتو اذا

 ريلَخو عيشم ”هريخ لكنلا ىلا ةهقطفو ا: يره 0 مذليلا فلخ

 لقرع نا سانلا غلبف مأشلا ضرا نم ناعم اولزن ىتح اوضم رث
 15 تبمبضتأو مدرسا نم فلا ةثام ىف ءاقلبلا ضرا نم بام لون كق

 فلا ةثام + ىلبو ءارهبو نيقلبو مادجو مل نم ةبرعتسملا هيلا

 نب كلم هل لاقي ةَشا دحا رث ىلب نم ٌّلجر عيلع منم

 « نورظني هدانا .راعم ىلع اوماقا نيملسملا كلذ غلب اًملف «ةلفار

 4) 0 هرج. 2) ( ىنيكبي. ) ( انظ. 42) 15015. 59 5.

 2 6 !انلد ن5 م: صورا عاالش عباخلا للا د1 عرش» 01

 « طتزةمطءات ب عرق. م) © رارح. ) 1ةض5ءد. ها 0ص لاقي
 20 كندشرأ و 1 كشرأ اير 211501. © 2 هدشرأ. م) 0

 وما. 42) © وس ) 5 ريغ. 7) 5 خلمأرو 111511. #7 ةلفاز. 5110

 لاحم ور, “زن, 0 ها 1815م نمر دهر ءمأل. آآ, 18و 1. 11. 0) 8لوعط»
 نوركفي : تمم 111 282١12



 اك. م 3م

 دعم دل دوعت ىلع يعجشالا طبصَألا نب رماع انب رم فلا لبق

 مالسالا ةيحتب انيلع مّلس انب رم اًملف نبل نم بطوو هل ه عيتم
 هنيب ناك ءىشل ئتيللا ةماتج ىب ملم هيلع لجو هنع ل

 هللا ليسر ىلع انمدق املف هعيتمو هريعب ذخأو هلتقف هنيبو

 اذا اونمآ نيذلا اهيأ اي 0 نارقلا انيف «لون ربخل ةدانربخاف معكصو

 ليسر .ناك امنا ىدقارلا لاقو .. ىدلبالا اوُنيَبعف هللا ليبس ىف مَ
 ناضمر رهش ىف ةكم تفل بخ نيح ةئّيرسلا هذه ثعب معلص هللا

 © رفن ةينامث اوناكو

 ةتوم ..6ةورغ+ نع ربخلا . وكذ
 امل لاق هنع ةيلس اس لق كي نبا اس اميف ناحسا ىبا لاق 0

 عيبر /قىرهش اهب مقا ربيخ نم ةنيدملا ىلا معلص هللا ليسر عجر
 يوه اوبيصأ !ىينلا  ّلشلا للا ةتعَب لوآلا ىدامج ىف تعب مث

 نب قمح نع قاحسا نب سيح نع ةيلس اس لق كيج ىبا اس

 معلص هللا لوسر ثعب لق ريبزلا نب ةورع نع ريبزلا نب رفعج
 عايلع لعتساو ٠ ةنس نم «ىوالا ىدامج ىف ةتّوم ىلا ءُدَقْعَب ف

 0 نأ نسب رفعجن ةثراح نب كير بيصأ نإ لقو ةقراح نسب ديز
 ىلع ةحاور ىب هللا كبعف رفعج بيصأ ناف سانلا ىلع بلاط

 رضح املف فالآ ةثلث مو جورخلل اُيِهت , سانلا وهجاتف سانلا

 اهل :وعدوو هيلع اوملسو هللا لوسر ةءارما سانلا عدو ٍةجورخ

 معلص هللا ليسر ءارمأ نم علو نعم ةحاور نسب هللا دبع حنو »

 ©) (ب عيبم ©[ 100 دعبيسمو. 0) © انرببخا. 6) © لؤنف. 0) 107.
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 م لس نك

 ١ لوسر ىننا لق ىعم هلجا هسأرب تشدجو معلص هللا ليسر ىا

 «ىلعا ىلا تعبجن اًريعب رشع ةثلثب لبالا كلت نم معلص

 ةهداح ىنأ ىب لهس نب ع نب كيح نأ ركذف ىدقاولا امأو

 هذه ىف «دردح ىنأ نبا ثعب معلص ىنلا نأ هيبا نع هتّكح

 ةماتاو الجر روشع ةناس تناك ةيرسلا ناو ةدانق ىنا عم ةيرسلا

 اميعب و رياح ىنتاأ ترناك خنامهس وأو تل ةرشع سمخ اوكاط

 ةوسن عبرأ © عههوجو ىف اوباصا عاناو منغلا نم شعب ريعبلا ةّلَدَعَي

 2 ءرجلا نب ةيمكام ملكف ةدانق ىبأل تراصف ةيضو الانف نهيف

 زلعم اهنع هد لا قط طت كرار هك تضاا ينس ل١0
 هللا ليسر اهاطعأت هل اهبهوف ىل اهبت لاقف  مقعملا نم اهتايوتنشا

 © ٌىدييولا /ءرجخ : ني !ةينيل#

 نطب ىلا ةداتق ابا ةيرس ىف معلص هللا ليسر و ىزغا اهيفو لاق

 ديزي نع اا نبا نع غياش 27 لاف نسي نبا 15 « 7: مضأ

 ىنأ نب هللا دبع نب عاقعقلا ىا نع طيسق نب هللا دبع ىبا

 5 نبع :نع هيبا نع عاقعقلا نبا نع هضعب لاو ئملسألا « كردَح

 تيجرخت مضا ىلا معلص هللا ليسر انثعب لاق «دردح قا ىب هللا

 نب ملكامو نر نا و ثراخأا ةداذق 00 بف 0 00 0
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 اا.م م8 زاخئس

 ةاندحا اهيلع ليحن* مءافجع اًنراش انل مكقو لق ملعو ربخإ هنم

 يديأب اهفلخ نم لاجرلا ءاهْمَعَد ىتح اًفعض هب نيماق ام هللاوف

 لق اهيبقتعاو هذه ىلع اوُغّلبت لق رث ثداك امو نّدقنسا ىتح

 نم اًبيرق انثج ئتح فويسلاو لبنلا نم انحالس انعمو انجرخن

 ترمأو ةنحات 3 2716 سمشلا بو عم 0 ةيشيشع رضا و

 امهل ثيلقو ميقلا رضاح نم ىرخا ةيحان ىف مانيكف ”ٌئَبحاص

 ىععم ادشو اربكف ةركسعلا ىلع تددشو تربك لق ىامتعمس اذأ

 اعيش عنم بيصن وأ ةرغ 4 ىون نأ * رظتنن كلذلت انأ هللاوف لق

 دق عار مهل ناك كفو ءاشعلا مست تيبعذ_ ىتح :ليللا انيشَع

 ماقف لق هيلع اوفوخ ىتح جيلع أطبات كلبلا كلذ ىف وسم 0

 لق رث هقنع ىف هلعجت هفيس ذخأت سيق نب ةعاثر !كلذ غبحاص

 دعم نم رفت لاقف رش هباصا كقلو اذه انيعار رشا نعبتأل هللأو

 الق انا الا بهذي ال هللاو لاقف كيفكت نك بعهذت ال هللاو

 ىتح يرخو لق حا مكنم ىنعبتي ال هللاو لق كعم نكنف

 مآكت ام هللاوف هداوف ىف هتعضوف مهَسِب هتحفن ىننكما اًملف نك رمت

 ثربكو ركسعلا ةيحان ىف .تددش_رث هسأر ترزتحاف هيلا .تبكوو

 ه:يف ناك نغ ءاجننلا الا ناك ام هللاوف اربكو »ىابحاص شو

 و فخ امو عئانباو ٍغئاسن نم هيلع اورّدق ام ّلكب مككنع كدنع

 اهب انثجن ةريثك اًمنغو ةميظع البا انقتساف لق لاوما نم م غعم

 ©) 00 فجتا ©« مم>» هيلع. 42) 5 همم» ) 5 اهي. 4) ©
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 ملا طعس ا"

 «تنسحو انماسجا نحكلص ىّتح انهذاو انلكأف هنيع عضوم

 معلص ىبنلل كلذ انركذف رباج لق ةنيدملا ةانمدق املف اننايكش

 ناكو ءىش هنم مكعم مكل ءّلجو رع هللا هَجَرْخَأ ار« اولك لاقف
 ىدقاولا لق  ىدنم لكاف مهقلا ضعب هيلا لسراف ءىش هذم انعم

 5 هقادشا ناك ىتح طبخل اولكا هنال طبشل ةوزرغ تيمس امّثاو

 : © ذهيضعلا لبالا ىنادش

 اهزيما نابعش ىف معلص هللا ليسر كاههجو ةّيرس تناك اهيفو ١
 قاحا نبا ىنثلح لق ةملس اس لق كيج 17 اس «ةداتق وبا

 ا ناو نع: ىراضنالا هديعس بأ سلا
 10 ىهوفق نم ةأرما نتجوزت لاق و ئملشألا /دردح ىتا ىسب هللا

 :ىلع هنيعتسا معلص هللا ليسر تثجن مرد ىنثام ةاهنقدصاف

00 

 أو نطب نم مهر دلا وولخخأت امنا منك ول هللا ناكبس

 0 مايا تثبلف لق هب كنيعأ ام ىدنع ام هللاو مكن

 ::: نم :سيق وا سبق نب ”ةعاظر هل لايةيواغم قبب مك ميال

 ةَباَعلاب هعم 7نمو هموقب لون ىتح مشج نم ميظع نطب ىف ةعافر

 اذ ناكو 05 معلص هللا ليسر برح ىلع اًسيق عمجج نا ديرب

 نم نيلجرو معلص هللا لوسر ىقاددف لق مشج ىف فيشو مسا
 اونأت وأ هب ”:انوتأت ىتح لجبلا اذه ىلا اوجرخا لاقف نيملسلا

 2) 0 تحلصو. 2) 0 نمدق. 2 5 هجرخا هللا قزر.

 4) © اهلسر. © 0 دعس رك 5 ديدح, © دلخ. 710. 15
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 اك. ره ضرع

 رسئازج راصنالا نم ٌلجر ركؤ اهنم لكأن رهش فّضن انثكف رِبْثعلا

 ىب ورمع لاق ىهتناف ةلببع وبا هاهنف نكلذك دغلا نم رك 2

 وربع لق دعس نب سيق هنأ هلق ماص ابا ناوكذ تعمسو رانيد

 نب رباج نع ةةمج ىلا نع ىماذجلا ةداوس نب ركب ىنثّدحو

 سبق يلع 4ناك دقو* اودهج لاق هنأ الا كلذ هوح هللا كبع#

 0 ا سوو دم

 هللا 58 ىلع اومدق املف :ديحش 8نوفرغيو نودّدقيو و اهنم

 نا هللا ليسر لاقف كعس نب سيق رمأ نم كلذ هل اوركذ معلص

 انأ ملعن ول تولمل ىف لقو تيبلا كلذ لعا ةميش نم كوجلا »
 رو ءىتش هنم اندنع 6ناك ول* نا انببحأل وري «نا لبق هغلبن
 أبد لق ىنثملا ىبا اس ك«كلذ ىوس ةاعيش الو طبخل ركذي

 عمس هنا ريبزلا وبا ىقربخا لق ميرج نبا نع كلكم نب كحصلا
 رم نم اًبارَج* معلص ىبنلا اندوز لق ربخإ هللا دبع نسب رباج
 0000 اال فراس هسيق ةنيبع ونا انعلا ضيفو ناعق#

 ىنجت انكف بارخل ىف ام كفن ىتح ليللا ىلا هءاملا اهيلع برشنو
 لاقف اًئّيم اًنِوُح رجلا ىانل ىقلف لق اًديدش امج انْعُجُن طبشل
 نم عّلضلا ندي ةكيبح وبا ناكو انلكأف ,ن اولك عايج ةديبع وبا

 ىف وذنسممل ٌمفنلا سلجبو هتحم نيعب ىلع ٌبكارلا رميف هعالضا

 ©) 5 هرم. م5) 5 113 6 ( وحتي. 5-20 ناكو لاق
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 تيمس كلذبو ءلسالسلا ةدل لاقي ماذج ضرأب «ءام ىلع ناك

 ليسر ىلا ثععبف فاخ هيلع ناك املف لسالسلا تاذ 2 ةوزغلا كلان

 مارجلا نب ةدّيبع ابا معلص هللا ليسر هيلا ثعبف دقيت اللا

 لقو متيلع هللا ناوضر رو ركب هبا هيف نيلوالا نيرجاهملا ىف
 هماذا ىتح ةديبع وبا يرث افلتخ ال ههجو نيح ةديبع ىبأل

 لاقف 8ى' اًَدذَّدَم تثج امنا صاعلا' ىب ورع هل مل هيلع محق

 تا فتق ف اي قيامواس هلا قاري 0

 لق لإ تحكم “ىذا ءافثاو كلغ دينفاا ان لق ةبعطأ * مديد نأ

 © سانلاب صاعلا نب ورم ىَلَصَف كنود

 وبا اهيف ريالا ناكو طبكلا ةوزغ تناك اهيفو ىدقاولا لق

 ةئامثلت ىف اهنم بجر ىف معلص هللا ُلوسر هثعب ٍحاَرِل نب ةديبع
 كيدش لزا اهيف عباصأت 1ةنيهج لبق راصنالو نيرجاهملا نم

 لق ناجتزلا :نبع نب“ نصا اسو «اًدَدَع'رمتلا-اومشتا قح ن1

 ورع نأ ثراحخلا نب وربع ىقربخإ لاق بهو نب هللا دبع ىمع آس

 ؛ة ف انجرخ ليقي هللا دبع ىب رباج عمس هنا هتدح رانيد نب

 عوج .انباصأت زل نسب ةديبع وبا انيلعو ةثامثلت نحر ثْعب

 ادق لاق ركلا نم ةلباد تجرخف راها ختلت طبخت لكأف 08

 ه) © 200. ©ل. 2) 5 اهل. ) 181502. لسلسلا. 4) 115.

 200. ظوزخلما ) © نس ير 0 هرم. ى) 0 لاقف. /2) 5166

 هيلع تننا ام ىلع ثناو هيلع انا ام ىلع ىنللو ال ةديبع وبا لاق

 هل لاق ايندلا رما هيلع انيه اًلهس اَنْيل الجر ةديبع هبا نأكو

 ى”ككم كنا لب ورعب )55 هنو فاما. رأزا رع تاتا
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 ع م خنس

 «كتفرصنا رث ةدثعيابف اهلبق ام بجت ةجهلا ّناو هكبق هام

 ملسأ ايهعم' ناك ةعلط ىا. نسب ةحلط نب نامثغ نا هتأ

 ثادحالا نم ناك نئاكلا نع ربخل ىف ام ركذ* 5

 ءةرجاهلا ىنس نم ه ظنس ىف ةروكذملا

 صاعلا نب وربع معلص هللا ليسر 4ديجوت كلذ نم اهيف ناك اهذ*

 3 لك ىلا ةلعانصق , الكبت نم* :لسالشلا ىلا ةرخآلا قبح 0

 مةيعاَصُق تناك هركذ اميف* لسئاو نب صاعلا ّمُأ ءّنا كلذو
 لعا ىف ههجوف كلذب مغلاتي نا دارا معلص هللا ليسر نا ىركّذف 0

 هذمأت معلص هللا ليسر .قمتسا رث راصنالاو :ىيرجاهملا نم فرشلا

 رو ركب وبا ايف راصنالو نيرجاهملا ىلع سارجلا نب ةديبع ىأب
 ةيلس اس لق كيج نبا امو «ةئامسمخ 7 ٍةعيمج ناكف نيتثام ىف

 لق, ركب. ىقأ+ ىب هللا ىبغ نع ىاحسا : ىب, يح ا ىنثدح لاق

 ةةرذعو ىلب* صضرا ىلا صاعلا نب ورع معلّص هللا ليسر كعب ؛5

 تاك .لثاو نب .صاعلا .مأ نا. كلذو ةمأشلا ىلا سانلا ةرفنتسي

 اذا ىتح كلذب 7 هفلأتسي ههيلا هللا ليسر هتعبف ىلب نم ةأرما

 6) © املك. 4) © تيعيابف» 2 © همس. 4) © رفعج وبا لق

 (51ن دهجوت اهيفو. <6) © ةعاضق دالب نم ةثامثلث ىفا رك ©
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 ل حنس ل

 هينطغأت انل وْدَع لجر ْلوسر ومو كدنع نم جرخ الجر ثيار دق
 ةهدي دم رث بضغف لق انرايخو انفارشا نم باصا دق هنا «هكنقال

 . «ىتاجنلا ىف“ نرسل نق هنا كننظ يرض هفناأ هاهب برضف

 هللاو تلق رث هنم اكد اهيف تلخدل ءىل ضرالا تقشنا ولف

 عنا ىنلعستا. لت هدكتلأس ام اذه دكت كنا تنئظ ول كلملا اهيا

 ىبوم قأي٠ نك ىنذلا مربكالا سومانلا هيتأي لجر ٌلوسر كيطعأ
 ىنعطأ ورع اب كحكو لق وه ومكاذكا كلملا اهيا تلقف هلتقتل

 شب انك هفلاخ نم ىلع نرهظيلو قل >ىلعتل هللاو هاذ هعبتأو

 لق مالسالا ىلع هل :ىنعيابتف ثق لق هدونجو نوعرف ىلع ا

 دقو قاككا ىلا تجرخ رث مالسالا ىلع هتعيابف هدي طسبف معن
 تجرخ رث ىمالسا ناك تمتكو هيلع ناك ايع ىبأر لاح
 لبق كلذو ديلولا نب كلاخ كيقلف ةملسأل هللا لوسل اٌكماع

 نقل هللاو ل3 ناميلس ايي نيا تلقف كم نم لبقم وهو ختغلا
 ىتم ىتحن :ملسأ ةللاو بعذا ىبنل لجرلا ناو «مسنملا مالنا
 ,و معلص هللا كل ىلع «اتمدقف ملسأل الا تعج اماهللاو تالا

5 3 َّ 5 
 ركذا لو ىبنذ نم مدقنت ام ىل ريفغت نا ىلع كعيابا ىنا هللا

 ٌبِجَي مالسالا ّناف مناي ورع اب معلص هللا ليسر لاقف 00

 <6) © هلنقا. 85) 5 ديري. ه) 5 امهير ( 022. 42) 1115. هن»
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 دكر م خنس

 بارحألا ةعم انفرصنا امل لق «ىذا ىلا* هيف نم صاعلا ىبا

 نوعمسيو ىبيأر نوري اونك شيرق نم الاجر نيعمج ىقدنخل نع

 رومألا وُلَعَي نم رما ىرأل ىلا دللاو «نوملعت مهل تلقف ىثم
 01 ارك هليف نورح 4 هاير كيار ىف ”ئتلوأ اكتم اول

 رهظ ناذ هدنع نوكنف* ىشاجنلاب فحلن نا ثيار تلق تيار
 ايلا نيج ىيكت منا اذذ /ىتاجنلا_ندخ انك اانفوق' لع محم

 انموق ردد نأو كيح# و ىَحَي تمدكأ نيكن نأ نم انيلا ٌبحا

 0307 لا نكته بخ الا هم انينأي الف ةاوقرع نق .نإ ' ىختف

 000 ادت كر ةقينلا وقلم ل ميجا ثللق 13و
 وح انجرحيإ) ريقك اًمتآ هل انعمج ْمتَألا انصزا نم.مديبلا
 ناكو ىريضلا ةيما نب ورع هءاج ذا هدنعل انا هلاوف هيلع انمدق

 #8 بلاط نأ نب* رفعج نأش ىف هيلا هتعب لق معلص هللا لوسر

 داك تلقا 38 هدد نم نحرك زورع ا لاغترخا ليا دبالاو

 ىئاجنلا 1ىلع سنلخد كقول #*قىمضلا ةيمأ ىب ورع اذه

 شيرق تثأر كلذ نملعف اذاف هقنع تبرضف هيناطعأف هايا 7* هنلأس

 هيلع تلخدف سيح ليس تلتق نيح اهنع تأرجا دق ىنا

 ىل تيدعا ىقيدَصب اًبحرم لاقف عنصا ثنك امك هل تلجكسف
 اًمدا كل تييدها نق كلملا اهيا معن تيلق كدالب نم اًعيش

 ىلا كلملا اهيا ل تلق رث هاهتشاو هبجعاف هيلا هنبرق مث اًريثك

 25 ف يا 6) 516 طلقعا. باكر عهز ©«00166ع5 نم. 2(

 ااكعش ٠ 2) اقع ارم. دال ل للا

 20 0ني. )0( انوفوع» 2( 66 دش او 2 ىارلا. م) 5

 /) © ىلا. ) 21150: هتلاسو.



 م خنس ا.

 ء اش د ء : م ل. ه5 4 -9 تمد 7

 امهلاومأ قدصو هب ءاج اب ارقاو ىنلا اةدصف نامعب ىدناج ىنبا

 لوالا عيب 0 طي في 5 5 اهمال

 3 ؟ تعدم ةسيخ 5

 حالطأ تأذ ىلا ىراقغلا ةبعك نب وربع* ةّيرس تناك اهيفو لاق

 دحوخ عالطانزح متاح الجر رشع ةسمخ ىف حرخ

 ٌباحصا اولتقف اوبيجي نا اوبأف مالسالا ىلا عوعدف ءاريثك اًعبج

 حالطا تاذو ىدقاولا لق «ةنيدملا غلب ىتح «زماحتو اعيمج ورع

 0( 86سودس هل لاقي لج عسأرو ةخعاضق نم اوناكو ماشنلا خيحان نم

 دق# معلط هللا لرسر ىلع اَملْشُم صاعلا نب وربيع مدق اهيفو لق
 7 ىردبعلا ةحلط ىب ا دعم مدقو ىتاكنلا دنع /ملسا

 وبا لق ءرفص لوأ ىف ةنيدملا اومدق ةريغملا ىب ديلولا نب كلاخو

 لق دي نبا ةاس ام صاعلا نب وربع مالسا بيس ناكو رفعج

 و وجم ايضا 00

 ©) 5 قنامهس٠ 2) 15 ءم01665 كك 14 ا!بهز 8من مدع نب بعك
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 < ن5

 ىف اهريذحكُي وهو نيملسملا نم وجار ٌليق* ىَسنأ اف انيديا

 ه« ليقيو اهباقعا

 بِطولغم هناَبَن 4لضخ ىف «ىبؤعت نأ مسافلا وبا 5 ىَبأ

 7 مبَقُذُملا نيك «ديلاعأ رْفص*

 نع قاحسا نب كيج ىكّدخح لق ةملس آس لاق كيج نبأ اسو
 هذ هن

 معلص هللا ليسر باتا راعش نأ اتم سينغ رجم ملل لد
 بلاغ ةّيرس تناك "ئدقاولا ل5... «ثسمأ .تممأ ناك .ةليللا كلت

 © الجر رشع ةعصضب هللا ىبع نبا

 رذنملا ىلا ئمرضكلا نب ءالعلا معلص هللا ليس ثعب اهيفو لق

 ناجيرلا هللا مسب* هيف اباتك هيلا بنتكو ىدبعلا ىواس نبا

 مالس ىواس نب رذنملا ىلا هللا ليسر ىبنلا دمح نم و ميحرلا

 ناف كعب اما وه الا هلا ل ىذلا هللا كيلا دجحا ىتاف كيلع

 ليقتساو انتكبد لكأو انتالص ىلص نم هناو كلسرو قءاج كباتك
 ولا لل اان فيك 8نييلسملل ام هل ملسم' ةّداذ .انتلبق

 ىلع نا ىلع معلص هللا ليسر عحناصف لق « ةيوسجلا هيَلعف ىبَأ 5
 © عواسن مكنت الو ماكْنَبَد لكوت ال *ةيزلل سوجملا

 دابعو اريج ىلا صاعلا نب وربع معكسص هللا ُليسر ثعب اهيفو لق
 ١ م) © ممم طلقت رجتريو اهودكد وهو ليقي نيفلسملا رجاز. 2) 4

 ان. 24 5 ىبرغت, © قدعير 5320 ىيزعسكتز 010. 25150. ةلهو

 4) © 5. ». هه) 5 هديلاع ءارفص» ري © بهذلا , 735. 16130, 3
 6غ 8لوعال. 6غ 53:1 ممعططهزدصأخ 53:0 5201, 11ةلعه لخادم 320062ع ط0ع

 طعصتواةطتاسص : بَْذَكَي رن ىداص ليق كانو. م) 5 همس. ) ©

 ملسملل0 2) © ملسملا 4#) 5 ديزج. 47) 5 رفنخ, © رفنك 3
 06218. رفنح). 110. 51552 !هأار 3.



 م ظنمس 1515

 راهنلا لوا هنيار .«ادنك ام.ناوسرلشتلا .!ذع ىلع ىرألا ىلا

 هللاو تلاقف ترظنف كتيعوا ضعب ترج بالللا نوكت ال ىظنأن

 قلمرف هثّلرانف ىلبن نم نيمهسو ىسوق ىنيلوانف لق اعيش لفْفَأ ام
 ىنامر مث كرحتا رلو هتعضوف هتعرنف لق ىبنج ىف هعضوف مهسب

 ءامآ. لاقت كرحتا ريو .ةثعصوف:هتطرنف ”ىكنم» نمر ىلا هعضوق ىشللا
 نتحبصأ٠ اذا كرخل ةّةيبر ناك ولو ىاَمْهَس هطالخ سقل هللاو

 ىتح مانلهمأ لق بالكلا ىلع ابهغضم ال ايهيذخن ىمهس «ىبتأف
 ةمتع كبفاذو اونكسو اونطعو اوبلتحا اذا ىّتح عتكتار ثحار
 انهّجوف معنلا انقتساو انلتق نم انلَتَقف ةراغلا هيلع انئش ليللا ّنِم

 , اعارس انجرخو لق ءاًنوعم موقلا ىلا موقلا يِيرص 4برخو نيلفق

 انعم هب انقلطناف هيحاصو ءاصربلا نبا كلام نب ثراحناب رم ىتح

 نكي م اذا ىتح هب انل لبق ال ام انءاجن سانلا يرص اناتأو

 نم لجو رع هللا تعب كيدق نم ىداولا نطب الا عنيبو انئيب

 امب ءاجن مالاخ الو ارطم كلذ لبق انيأر ام اباكس ءاش ثيح

 ,رحقي ام انيلا نورظني ماني دقلف هيلع /مدقي نا ٌدَحَأ ردقَي ال
 ىتح مارس ءاهوذحت ىكو مّكقتي مالو مدقي نا هنم* قا

/ 
 ىف امب ممقلا انرجتأف اهنع ”«امانندح رث 1لّدَشملا ىف ةاهانكتسا ُ

7 
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 5كم م ةنس

 وبخ 'نم ناكو رفعج وبآ لق كما ىنب ىلا «ديدكلا ىلا رفص

 نب ميعاربا ىنثدح ام هللا كبع ىب هبلاغو ةيرسلا هذه

 ىتدح ميعاربا ل «ديعس نب ىبحج نب ديعسو ىرتولل ديعس
 نبا انثذحو ىنا ىتلح ىيج نب ديعس لو ديعس نب ىبج

 بوقعي ىنثدح لق قاحسا نبا نع اعيمج ةملس اسس لاق كيج و

 مِبْيَبُخ نب هلا بع نب* ملّسُم نع ةريغلا نب /ةَبَتع نبا

 ا دلل ان ادن هليل بلك قيللا ملل" ىبعأ نبي تالاف
 انك اذا ىتح انيضف هتيرس ىف ثنكو يرخن يلع ريغي نا دمأو

 ىتيللا ءاصوبلا نبا وهو كلام نب ثراخل اهب انيقل 5ديتقب

 0 لاقف ملسأل تتج امنا ىلا لاق هانّدَخَأف
 او ةليلو ممي ُطاَبر كرضي لم اًملُسم تتج امنا تنك نا

 فلو اهي هقئثوأت لاق كنم انفتوتسا كلذ ريغ ىلع تنك

 كيلع ريت ىتح هعم ثكما لاقف انعم ناك نوسا : الجيور هيلع

 نيدكلا َنطب انيتا ىتح انيضم رث لف هسر زتحأت كعزان ناف و
 ىلا تّديعف ةعيبر *ىقاكصا ىنثعبف رصعلا دعب

 برغملا ”«ليبق كلذو هيلع نيكطبنان رضاخل ىلع ىعلطي لش

 هللاو هتأرمال لقف ٌّلتلا ىلع اكطبنم أرق 6 ر ظنف لج نم جد

 6) 5 يتلا 6) 815. ؟نين» جوللملا 560 532:0 ١+1 224.7. .©أ

 دلدلا ل11, 1551 جاهلا: م 15 © و 3ةءنقن ” 2) © هده

 © 0 ىيمالا. ر) 5 بقع ع) (00016ع5 بيبح. #) 0

 لكيدكي. 2) 13 53:0, 8017., 01472 ءغ 10عرح الاتلك 5, انط1 داجكولا

 ل 111 كك طمو اجر. م) 0 هباككا. 2) 5 ىلع 7) ( لبق.



 م زخنس أوقب

 رمع نب مصاع نع ىراصنالا ديح ىب ناعم ىنتّدحو لق «ةندب

 ليتساو سرف ةثام دقو يامرلاو ضيبلاو حالسلا له لق ةدانق نبا

 غلبف ةملسم نب كّيحم ليدل ىلعي دعس نب ريشي جالسلا ىلع

 هيقلف هفيخألا نب صفح ىب روكم اولسزأ محار. اًمشيرت كلت
 رخو امو تافولاب الا اريبك الو اًريغص تفرع ام هل لاقف نارهظلا رمب

 شيرق ىلا عجرف ىلا اًبيرق نوكي نكلو يلع حالسلا لاخدا
 © مهبخاف

 ىنب ىلا ىملسلا ةءاجوعلا أ نبا* ةوزغ تناك اهيفو ىدقاولا لاق
 عجر ام تعب هيلا معلص هللا ليس دثعب هةدعقلا ىذ ىف ميلس

 ؛اميف هيقلف رفعج ىهبآ لق هيلا جوخ الجر نيسيخ ىف ةبكما نم

 هللا ىبع نع 2قاحسا نبا ىع ةملس اند لاق كيج نبا آند

 وبا لق اًعيمج* هباكصاو وه اهب بيسأف ميلس ونب ركب ىبا نبا

 بيسر .ةنيدللل, للا :عجرو ان دقن معز فتح تداولا اا ١
 © ء هباحصا

 15 ةركهلا نم نامت ةخنس كتاخد من

 نع معلص هللا ليسر نبا بنيز ىدقاولا معز اميف تيفوت اههفف

 ه©ركب نا ىب هللا بع ى ع ةدانق نا ىب /مهللا دبع نب“ ىيك

 ٌّق ىتيللا هللا دبع ندب بلاغ معلص هللا لوسر 9 ىزغا اههفو لاق

 2) 0 قدحالا. 65) 5 دوعلا ىبا١ نب 516 ©0016عءعور 560 6507

 ءوأ مجم خجكلشل ىذ و0004 177412101 جردان0 117ء112115ء2 303, 4

 1. 124 7., |2801, حائأ ءءعطتطعمأا, 0110010116 70561113136 5601162113 و

 «0م11364 تاتنتظ 2. د94 1. 8. 2) 1710. 815ءاطن 4م ل. و ءأ قمن

 2ء) ك5 نورتي زا 000 0 هن م) © اوغ.



 اذ +٠ خمس

 دق هنا هل اولاقف ذكم نم ع معقل لإ ليزا هيا قل شيبرف

 مكيلع ام معلص هللا ٌليسر هل ! لاقف انع جرخاف كلجا ىصقنا

 وفضح اًماعط مكل انعنصف مكرهظا نيب نيسرعاف ىنومتكرت ول

 معلص هللا ليس جيرخن انع يخاف كماعط ىف انل ةجاح ال اولق

 ىنبف «فرسب اهب هاتا ىتح ةنوميم ىلع هالرم عفار ابا قّلَخو ه

 لدبأو ىذهلا اولدبي نا هللا ليسر رمأو* ةكلانع هللا ليسر اهيلع

 هللا ليسر فرصنا رث هرقبلا ىف هل صخرف لبالا هيلع ترعف ماعم

 لوو ةججمل ىذ ةيقب اهب مق جل ىذ ىف ةنيدملا ىلا معلص
 3 تنعبو عين ىورهشو 4 اًرفصو مرككام او ن ريانا كمل كلت

 ىبنقاولا لقو ««ةتومب اوبيصأ نيذلا مأشلا ىلا ءَنَعَب ىلوالا ىدابج

 نأ معلص هللا لوسر عرمأ لاق ىوعولا نع ابك ل نبا ىتدح

 ىنثذحو لق ماوذهي نأو ةيبيدحلا ةرمعل ءاصق لبق ىف اورمتعي

 7 دنع كتبو لق ومع نيا نع, هوبا نع. .عفان نم. هللا : نبع
 رهشلا ىف البق اوريتعي .نا نيملسملا ىلع 8 طرش ناك ىنللو ءاضق

 ىدقاولا لقو «نتيبلا ىلا اولصي مو اورصُخأ هال انيلا بحا
0 

 دذيح نئىسع بهوم نب نامرلا دبع نب هللا #دكبيبع ىنتدحو

 نيتس ةةيضقلا ةرمع ىف معلص هللا ليسر قاس لق ميعاربا نبا

 6) 0 فيشس | 25) © هرس. ه) 1115. هدص. 2:6 اولدبي 5

 اولدبب, © اولذسز 5690. لجبأو © ترعف ذه 5 عا 0 5. رب 42) 00-

 016عو رفصو. 1250 6 عيبر ىرهشو 6 عيبر رهشو لوالا عيبر رهشو

 وخلا... 2 © ملا 2.5 كييك ”2) ةففداعا ع ©) ٠:6

 اطرش. 2) 5 هلص 4#) 0 كبع. 4) 5 8. »., © دصعلا.



 +٠ ذنمس اةآو

 ةريلا كلت ىف كم ليخد نيح معلص هللا ليسر نا وكب ىا ىبا
 ليقي وهو هنقان ماطخب لخا ةحاور ىب هللا كبعو اهلخد َ دي ل : :

 هلوس هلا 0 ةييهتتا تأ ٠ةليبس" نع نافكلا قب .اولخ

 ٠ هليقب 0نموم ىلا براي هلوس ىف رْيخلا لكف َلَخ
 ليرات لم باقلشق نكت فليك قلنا

 ةليقم نصا: عاجلا (نمرع اكرم !”ةءايرخك قلص تامل
 هليلَخ نع ليلكلا ٌلهْذيو

 ابا :قسع احساس . كمك , ع" ةفلس انه رقاق بك نيالا ١

 م دعاجتو حابر ىنأ نب ءاطع نع مجان ىنا نب هللا كبعو عاص ىبا

 ثراذل تننب ةنوميم يوزت معلص هللا ليسر نأ سابع نبا نع

 دبع نب سابعلا اهايا هجوز ىذلا ناكو مارح يبو كلذ هفس ىف

 هانأف اًنلث ذك معلص هللا ليسر ماقذ هىاحسا نبا لق «بلطملا

 هرصن نب* دو دبع نب سيق 0 نأ نب ىزعلا دبع نب بطبوخ
 :5 تناكو ثلاثلا مييلا ىف شبرق نم رفن ىف لسح ىب كلام ىبا

 7 6 200 1مم طعمسا1 51 عطلات , 01100 5ماتكانطت 2111 7106-

 انى, 1202 ءلذأهغ ةزجان0 ط[15ءال. ءأ ]4 ]بتر وات ©ءا67001112 105 77©ا-
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 امو ؟ خمس

 نابعشو ةابجرو « ةرخآلا ىدامجو «ىلوالا ىدامجو هرخآلا عيبر

 مث © هابارسو دْرَع نم كلذ نيب اميف ثعبي اًلاوشو ناضمر رهشو

 ارمتعم نوكرشملا هيف هّدَص ىذلا رهشلا ىف ةدعقلا ىن ىف جرخ
 نوملسملا هعم بمخو اهنع هودَص لل هترمع 4 ناكم ءاضقلا ةريع

 لحما هب عمس املف « ةنس كو كلث هترمع ىف هعم /ناك © نمو

 ىف هباكصاو اًدمحن نأ اهنيب شيرق ندّدحتو ودنع اوجرخ ةّكم

 11 نفيلس نمل كبح نياراش «ةجاحو كْيجو ٍرْسْع

 ةمَسْقِم نع ةةبْيتُع نب مكمل نع ةرامغ نب نسلمل نع ىاحا
 0 الا راف دونه رعلظ دلل ليلا اوفطصا لق: نياّبك نبا نع

 متجسملا هللا لبسر لخد اًملخ دعم هباكا ىلاو هيلا اورظنيل دو

 مهارأ اما هللا محر لق مث ىنميلا هّدْضَع ٍسرخأو /:هئادرب عبطضا

 هباعتا لورهبو لورَيَب جرخو نكرلا ملنتسا رث دق هسفن نم ميهلا
 ىشم ىاميلا .نكرلا .ملتساو . هانم تيبلا هاراو اذأ ىتح هعم
 اهرئاس ىشمو فاوطا ةثلث كلذك لورق مث بوسالا :ملتسي ىتح

 يلع يسيل /اهنا نونظي سانلا نك 7«لوقب سابع نبا ناو و

 (00 نايم نم يل اتيسل اهعبصأ انتاداللا ليشر نأ كلكو
 ««اهب ةنسلا تضف ”اهلمرف عاذولا ةجاح مح ىتح منع هغلب

 8( 5 هرت. م) 0115 بجرو © 100+ لاوشو. 6) 1م 5 0ع

 ؟7عجاطاتطت انا 12371801116 ءالوتتات], 0 هايارس 510م و. 110. 115ءط. بمح

 1.4 246 2 4) ©60نهم5 ناكف. 2 © ىف. رك ةامعطل 200. لص
 مير 1م 5 كدصتتتغز آ01]ةطءاع51 5١ اهنع. 2) 00016ع5 دنيبع.

 5انم:2 )"نمو 25. 2 8115ءطم من0 7260. : مهتأ ا نم نح
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 © انة م ءاجل » ل اهمزلف.



 ؟ب زخلس [ىلإ*

 هنأ نبا نع هقدح رفغعج خب 'هللا كبع نأ ركذ ًالبلعت نبا

 معلص هللا لوسر ه«ىلوم راسي لق لق ةبتع نب ةبوقعي نع نوع
 دعم ّلسرأف ةبلعتث نب دبع ىنب نم ةرغ ملعأ ىنا هللا ليسو اب
 ىنب ىلع اوراغأ ىتح الجر نيثلقو ةثام ىف هللا دبه ىب بلاغ

 : © ةنيدملا ىلا اهورَدَحو ءاشلاو 4 معنلا اوقاتساف كبع

 نم قوم أ مضاتجم“ قيم دا: هس: نما ضب هلي 0

 نع هثّدح كيعس نب ريزعلا دبع نسب ىيح نأ ركذ + ةئس
 /ديَز نب هللا دبع نب كيح نب ريشب نع ةدابع نب دعس
 ىعجشالا ةريون نب 8 ليسح نأ ةيرسلا هذه 0 وفل“ لك

 0 لاقف معلص 0 2 5 - ىلا 0 هللا 6 0

 دعس نب ربيشب هللا لوسر اعدف م ا نصح نب ةنسع

 جيقلو ةاشو اًمعن اوباصأت سي وبايسسلاوولا 00

 هيقلف منهناف ةنييع عمج اقل رف هلتقف نصح نب ةنييعل ٌدبع
 1 رصقت نأ ةنيبع اب كل 8نآ دق لاقف امرهنم فوع نب ثرامل

 © 7ىرش امع

 لوسر عجر امل لق قاس ىبأ نع ةيلس اسس لق ديم نبا انس
 رهشو «لوالا عيبر رهش اهب ماقأ ربيخ نم ةنيدملا ىلا معلص هللا

 ©) 5 هرم. 5) ( هللا دبع. 110. 7؟ءا1طقتتوعي» 298 2” 53. ) 0

 ىلوق. 2) 5 منغلا. 6) (ن بابحو 6 205 بايكلاز |

 ديزي. 00م1. 77ءا]طقسكعم 298 1. معضم. ىم) 5 جاع كن #1

 لسخ» 2 00484. هك 14 ناك *“) 5!ىنا ذم« قط 21
 1لعمج درجععاوغ 1ععنلم ءملتءعاتست 0 ع6 2 حمانل 14 زنا“ ةضصق. 2.
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 اه) +٠ ةلئس

 فقلي* ملف اوبرهف .نزاوغ ربخل قف راهنلا نونمكيو ليللا نوريسي
 © « عجرو اديك

 دج ىلا نابعش ىف ةفاحق ىنأ نب مركب نا ةيرس اهيفو لاف
 يبا للق ةنسلا كلت ىف ركب نا عم انوزغ عوكالا نب هملس لاق

 © ةّلبق اهبخ ىضم دق فعج

 ىف كّدقب ةيم ىنب ىلا لعس نب ريشب ةيرس اهيفو ىلقاونا لق

 عجر رف. ءىلعقلا ىف تشو هباصا تيت اَلُجَر نيثلث ىف نابعش
 ١ © ةنيدملا ىلا

 ناضمر رهش ىف هللا دبع نب بلاغ ةيرس اهيفو رفعج هبأ لق
 كيج ىنثلح لاق ةملس اند لاق كيج نبا انتكدح ©4ةعقيملا ىلا 0

 ااإ ليسر , تيعَب لق'ركب ىأ, نب هللا نبع“ نع .هىاحسا ىبا

 ماهب باصاف ةرم ىنب ضرا ىلا ىبلكلا هللا دبع ىب بلاغ معلص
 اا دلتك ةئيهج نم ةقرحلا نم هل .اًفيلح كيهت  ىب- سادرم

 ٌكهشأ لق هانيشَع امل ةماسا لق راصنالا نم ٌلجرو كيز ع

 0 انّمدَك ايلف هانلتك تح. هدح عورفن ملف هللا الا هلأ ال نآءد

 "00 الادلا البدل نم ٌةماسا اه لاقف يخل بدهنيْخَل دل ليسر

 دبع ىنب ىلا هللا دبع نب بلاغ ةيرس اهيفر ىدقاولا لقق

 3) اوعجرو كيك نكي. 5) 1710. 502152 اهدمر 6 5ءوهإ. هك (

 لبللا. 4) 0000. 5. م.ز 70ع31ع5 © 530 4 52317., 11: ةعفيملا

 نيدو اهنيبو دجكن ةيحانب اليلق ةرقنلا ىلا لخت ىطب ءارو ىو
 درب ةنتابك :زنليكملا , ءمد1. ]ةع0غ ال, 32 1:2. "طه 1053 1112 6506

 قئانمدع 6طةلئطذ ةعفيملاب 2و ةبلعتث نب دبع ىنبو لاوع ىنب ىلآو
 مص. مجمد 1131101-21 ةرجانل 1'حاطقتخ ر, (05ةص02 1266216ع)6 111:0ةقانتقت ,

 (عواناحاند 0'53, 0171 1. 135 7. ءأ 5متعدوعت 110/2716, ع0. 28ر

 اا ه6 ١ 2) 710 طتسعللا ةنكا “ ريك 8 2



 ٠؛' زاخنس 61|

 والرد دع نوى قع دع ان لشق
 دولا "نم هللا" ليس نم كِهَم كتع نكي نيل 0

 هللا ليسر نم ٌثيع هدنع نكي ل نم رمع ىَلَجَأف ءالجلل ٌريجتيلف
 ىلا معلص هللا ليسر عجر رث رفعج وبا لق ««#نم معلص

 5 © ةنيدملا

 ىلع هتنبا بنير معلص هللا ليس, نر ةنسلا هذه ىف ىدقاولا لق

 © مركملا ىف كلذو عيبرلا نب صاعلا ىنا
 ةيراع سقوقملا دنع نم ةعتْلب نأ نب بطاح مدق اهيفو لاق

 ةايهعم ثعبو اًسكو روفعي هرامحو لحّلد هتلغبو نيريس اهتخاو

 ٠ نأ لبق مالسالا ىلا اهنلحن ىق بطاح ناكو امهعم ناكف ىصخب

 ما ىلع معلص هللا لوسي امهلزنأ اهنتخاو ىف تسلسأف ءامهب مهقي*
 معلص ىبنلا 4ثعبف لق ةعيضو ةيرام تناكو ناكلم تنب ميلس

 نب ناجرلا دبع هل تدلوف تبات نب ناسح ىلا نيريس اهتخاب
7 
 ءبطخت ناك ىذلا ةبنم هعلض' ىبتلا ثا ةبلسلا تق قي
 ةنس ىف لبيع هنا لاقيو لق هدعقمو نيتجرد فختاو هيلع 6 شانلا
 © اندنع تبثلا وهو لق م

 الجر نيثلث ىف باطخل نب رمع معلص هللا ليسر ثعب اهيفو لق
 اوناكو لال ىنب نم مهل ليلدب* جوخ مي نزاوم وجم ىلا

 ) © تأيلففخ 62) 0 اهعمم < © امدقي. 4) 5 لسراو.

 ) © سانللا رك) 5زءع :هماع 520 5 1235. © #0 1. 13و, ةقع

 لتا5 ؟هءعبز ءممك 117ءالطقتتكعتت 297.0 ةليوسا 6



 ةنس <٠ 6

 لهس نب ههللا دبع ىلع معلص هللا ليسر دهع ىف اودع ىتح

 «هيلع نوملسملاو معلص هللا ليسر عهمهتاف :ولتقف ةثراح ىنب ىخا
 6كملأس للق ىاحنا ىبأ 3 نع ةملس * آند لق دي ىبا اند

 ربيخ دهبي معلص هللا ليسر هاطعا نك فيك ىرعزلا باهش نبا

 ىتح مهل كلذ نبا اهِجرَخ ىلع ءلضنلا ماطعا 4نيح ة عليش :
 باهش نسبا /ىربخأت كلذ ريغ نم ةرورضل اعايا ماطعا ما ضبف
 ربيخ كنناكو لاتقلا دعب ةونع ربيخ ميتفا معلّص هللا لوسر نا

 نيملسملا نيب اهمسقو هللا ليسر اهسمخ هلوسر ىلع هللا افا ام

 ليسر متاءدف لاتقلا دعب هالجالا ىلع اهلحا نم و لون 6 لوستو *

 نأ ىلع لاومالا هذه مكيلا /انعفد متّمش* نا لاقف معلص هللا 0

 /اولبقف هللا مكرقأ ام ةمكرفأو مكنيبو اننيب اهرامث 2 نوكتو اهولعت

 هللا بع كثعبي معلص هللا ليسر ناكو اهتولعي كلذ ىلع اوناكف
 هللا ىفوت املف صرخكلا ىف هيلع لدعيو اعريت مسقيف ةحاور ىبا

 ىلع يحيا ىف «ىبنلا دعب* ركب وبا اعرقا معلتط هيبن لجو رع
 اهيرقا رث ىقوث ىتح هللا ليسر اهيلع علما ناك ةلل ةلماعملا 5

 ىف لق معلص هللا ليسر نارمع غلب رث هتراما نم ارْثَص رمع
 صخحقف نانيد برعلا ةريزجب 7 نعمتجي ال هيف ضبق ىذلا دعجو
 نق هللا و 55 ىلا َلَسرَف تبئتلا هغلب ىتح كلذ نع و

 قدمت 9 لك معلص هللا ليس نأ ىنغلب :دقف .مكتالجا: 3 نأ

 1 7 اول >2 5 لفش -) 3 كلا

 علك. 2:0 :ءو. اهجرخ ىلع 5 اهبرح نع. ر) © هريخات. مى) 0

 كرش نم كرتو. ) 1115ءط. بمآ تعقد تيش | 6 نوكيو.

 2) 0 200. ىلع. 42) ( دولبقخ. 72#) 5 طقع ع( طم عمتجاد.



 ٠0 ؤخئلس اة

 جّلصلاب كّحَق لما نيبو هللا ليسر نيب اوَشَم لاجر معطو ىنلا
 نيثلث ةاهنم معلص هللا ليسر هاطعا دوعسم نب ةصيخم ه عنم

 ةيبيدكلا لما ىلع ربيخ تيهسفو رمغ فسو نيتلثو ريعش ٠0 فسو

 رباج الا اهنع بغي رو اهنع باغ نمو ربيخ مانم دهش نم

 , معلص هللا ليسر هل مسقف قراصنالا 4 مارح نب هللا دبع نبا
 ربيخ .نم معلص هللا لوسر غرف اًملو لذ ءاهيضح نم مُهَسك
 هللا عقوأ ام ٍهغلب نيح كَتدَف لها يلق ىف َبْعِلا هللا قّنَق

 كدف نم فصنلا ىلع هِنوحْلاَسُي هللا ليسر ىلا اوثعبف ربيخ لعب
 محق ام دعب اما, «قيرطلاب وا ربيخب علسر هيلع تمدقف
 5 معلص هللا ١ ليسرل كذف نتناكف نم كلذ لبقف ةنيدملا

 لإ كيج ىبا اسبإ  «باكر الو لي اهيلع /فجوفي ) 33

 قل نيردللا تبع ىع اضن نياديص نحتيم ١)

 نب .هللاب دبع. ربيخ ذو لعل .ىلا .تعبيب:معلص, هلالي لاا

 اولق اذاذ قيلع ص صرخيف هيو نيملسملا نيب اصراخ ةحاور

 5 دهي ةلوقتف انلف متتش ناو مكلف متئكش نا لق انيلع تيكعت
 نب هللا دبع قيلع صرخ امناو ضرالاو ثاوضسلا ملا

 عيش تصويب ربح ناكف ةتومب بيصأ رث :ةحاور

 ةحاور نب هللا دبع دعب هيلع صرخي ىذلا وع ةملس ىنب وىخا

 عتلماعم ب. :نوملسملا مي !ىري 3 كلذ ىلع دوهي 2 نمماقاف

 ©) 5 .عيف' 6) ( اهيف. <6) (' نم اقسو. ©) (ن_مارخ“ 20م1

 رادع ايعال 5 212 2 2رةعط )1 معصب. .فْياظلاب 7

 فحري. 4) قت ل ليقيف. 2) 1115ه. بيبر 15

 اًدحاو اًماعع ©هدمك 1طد آ120ز د عقده 1, م 1.6 2غ م ©

 ماقاف. 20-(ب ىرن.



56 
 أةبحح

 اًسووع كيخا نبا تكرت ةدقل هللاو «ىتاف تلق لاق لعفا لق

 جاجح اب ليقت ام لق هباعتالو هل تراصو اهيف ام هلثننناو ربيخ

 ذخآل الا نثج امو نيملسا كقلو ىلع متكاف هللاو ىا يلق لق

 وهف كيما رهظأف ثلاث تيصم اذا هيلع َبَلْعَأ نأ .نم ابق للم:

 00000 لا فتالقلاا ىلا نك اذا تح لق :بيصخ اه لع دألاو

 قال ةلبعللا قا. ىتح _رخ رق هصع ذخأو .فلخو هدل ُدَلُح

 ةبيصملا رحل ُدّلِحتلا هللاو اذه لصفلا ايأ اي اوت دوار اًملف اهب
 انضرح مكثو ربيخ ٌلَبَحن عتفا دقل هب مفلح سنلاو الك .ءلك

 هباحضالو هل تيحابصأت اهيف امو اهلأوما زرحأو متكلم ةنبا ىلع

 دقل هب مكءاج اب مكءاج ىنذلا لق ربخل اذهب كءاج نم اولق
 هللا ليسإب وفحليل فلطناو هلام فخأو اًملسم مكيلع لخد

 0000 6 تالا دال تاب ةوأب الع ةيدنعم نوكيف هباكتاو

 ربخل مءاج نا اوبشني رو نأش هلو انل ناكل انيلع ول هللاو
 قاكسا نب ديد نع ةيلس اس لاق دي نبا اس <2ه كلذب و

 لاوما ىلع مساقملا تناك لق ركب نا نب هللا دبع ىنثكذح لق
 س6 ١

 نامهَس ىف ةاطنو فشلا تناكف ةبيتكلاو ةاطنو فشلا ىلع ربيخ
 معلص ىنلا /سمُخو لجو رع دنلا سمخ ةبيتللا تناكو نيملسملا

 جاوزأ معطو 1ليبسلا ىبأو * نيكاسملاو ىماتيلاو ىتيرقلا ىوذ تسو

 ©6) (© هدم. 6) 5. هوه. هز 516غ لودءطع ءغ 11ةعطعام1و (ن

 لستباو, 8 لفتناو , 2007. لتغاو. 4) 111565. ىنعع «) 5 4

 /) عآلوعط. هده. (نمصك
 تلح رك © لون“ م) © قحلف
 2) 8اوعط. يبه مهسور 0113. 560. مهسو»
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 + اخنس اثري

 اًرسا لمح رسأو هظق هلثم اوعمست مل اًلتق هباحصا لتقو* لق

 يطا نيب هولتقيف ةخكم ىلا هب ةثعبن ىتح هلنقَن نل اولاقو

 دق اولقو ةكمب اوحاصفق اوماقف لق غلاجر نم َباَصَأ ناك نمي

 مكيلع هب مكقي نأ 4# نورظتنت امنا كبح اذهو .هربخل مكءاج

 : ىلع ةكمب ىلم ءعمج ىلع ىونيعأ تلق لق مكرهطا نيب ليتٌقيف
 هباكتاو ١ ليح# ولف نم مغيبنقت ربيخ مكقا نا دكيرأ ىف ىدامرغ

 ىللم اوعيجن اوماقف لق كلانع ام ىلا راجتلا ىنقبسي نا لبق

 ناك دقو للم ثلقن ىتبحاص :نثجف هب تعمس عمج ةُتَحّلك

 1 ضرتف“ نم ويس يربح :فجلا لعل وول لم اعجنص ل

 508 سابعلا عمس املف راجتلا هيلا ىنقبسي .نا لبق عيبلا

 نيج ركل ىدج ىلا فقو ىتح لبا ىتع ههجو ربخل بلطلا

 جاجاح اب لاقف راجبتلا مايخ نم

 نلق معن لاق كدنع تيععضو ابل ظفح كدكدنع لهو تلق
 امك ”«ىلام عمج ىف ىنأن هالَخ ىلع «داقنأ ىتح * ىنع مخأتساف

 ١5 © نأك ءىتن لك عمج نوم تمغرف اذا ىنح 0 ىنع قوصناف* ىرث

 ىلع ظفحا تلقف سابعلا تيقل ميورخلا تعمجأو ةكم ىل

 تّيش ام لق مث اًثلث بلطلا ىشخا ىنان .لضفلا ابا اب ىثيدح

 «).5 هده. .١ :2) "© تعبي... 0 © د00 فقلت 00 نورظنني.

 2 5:عيمج. )/  0 ينط © اع ا م0. 1115

 ببآر 6. 14 ابار 4, 017[2. عا 11]ةنطعءاك1ر ان[ 5, لفقر 011326 ع5 0

 1آطد» 1ةطخوأ. 2 ( ©: 1107”. بحاك." 2 6 200. هب. 2 6

 هةيكلخ 2110 ضرف». سس) © لاقلا. 2 © كلل. 0 25
 ا

 لق عرفا ىنح ىنع فرصناف. رم) 5 جورخلل.



 اهم“ 0

 ءاسن معلص هللا ليسر عم دهشو لق رفص ىف ربيخ يف ناكو

 11 ادي هزل نم دل لكسر خلا يطول قمل ءاسك "نع
 قلسلا طالع نب اجمل لك ربيخ كحق املو لك «مهسب“ نهل

 دتع* ةكمب الام ىل نا هللا ليسر اي معلص هللا ليسرل «ىزهبلا مث

 ضرعم اهنم هل هدنع سناكو ةحلط ىنا تنب َةبْيَش ما ىتبخاض ه

 لو 1 نذأق ةدنقم لما راجت ىف ٌقرتفم لم لجل نب
 ١١ نلا نماللا لبا هنا لقا رث معلص هللا ليس هل ناك اذللا

 تدجوف ةكم نمدق اذا ىتح نجرخ اجمل ل5 ّْنُق لق

 نع نولتسيو رابخالا نوعبستي شيرق نم اًلاجر ءاصيبلا' ةينثب
 اهنا اوفرع دقو ربيخ ىلا راس هدق هنا غلب دقو هللا ليسر رما 0

 20 ابخالا «نوسسحتي عاف لاجرو ةعنمو اًقير زاجل ةيرق

 و /مدكنع ىمالساب اوملع اونوكي 7 تعب نب جاجت اولا

 راس نق عطاقلا ن 3 انغلب دق هتاف* كيح مرمأب انريخأ ربكلا

 ىنغلب دق ثلق لق زاجممل فيرو دوهي ةدلب ىو ربيخ ىلا
 010 ينج ءاوظاتلاف لك هكرسي امازبخلا نم ىجبتعو . ةىتلذاد

 اهلثمب ةاوعمست مل ةمرع اومرغ تلق لق جاَجح اب هديا نولوقي

 6©) 0001و ىرهنلا 70. 7/0/1817: هو 6) 5 هدد. 20

 ضرعم 6 ضرتععم عع 8156. بب ضرعم » 10. 11 هدء/ر/ م82, 01 1. انآ

 0 اه )5 02 05 عوسسباب. 25: لقي" يرام

 200. هدنع اولاق. ى) طوءط., 210177. ءا 1013:1171 هل* اباي. (008ض20-

 مدعم 1]40)0)1120-21 ءدغ ةطسن 118, ع1, انغ 2111 201126, فثطان
 81هطدصحصدص عل جتغ ةلطات قةطلهلاةطر 710. 1طن 1820زدخ ءغ آخ ذض 7.
 #) (: لقف. 2) 18عء000مءنم اوطبتلاف و نانحست 520م6 115ءاد., 2.

 ء«6 آن1زةعاعاستر, ءمدمقظعسدمغ 1'ة ذص 7. 2 © دنا. 20160 111 اَن

 220 اوعهسب .



 +٠ اليس امرك

 >>: نين نافع تتم هيض را حي

 هقدعب :قيح سفن ىخلاو الك 8 معلص دللا 5 لاقف هةنلل

 نق نم اهلا ناكر كراس :ى ديلغ قرط الا ةلشلا لا
 معلس هللا ليسر باتا نم ّلَجَر 2اهعمّسف لق ربيخ موي نيملسملا

 : نعي للصم لك: :نيلسلا يقره كابصانالا ليش ايام
 ؛ ١ ©رانلا نم «ءامهلتم كل

 مبصلا ةالص نع هباكاو معلص هللا ليس ما ةرفسلا هذه ئنو
 ىنبا -نح ةملسأ امس لق كيج حيا انن نسمشلا تغلط للا

 ٍليسر فرصنا امل لق بسلا نب ديعس نع قوقزلا نع ىاحا
 "نم ليللا رخآ نم لق فيرطلا ضعبب ناكو ربيخ نم معلص هللا

 هللا ٌليسر اب انا ٌلالب لاقف مانن انّلعل َرّجَقلا انيلع ظفح ّلْجَر

 لالب ماقو اومانف سانلا لزنو معلص هللا ليسر لونف وكل ظفحا*

 هزي 8 ىلا ىنعشا ثا نلصي نا هللا كيش ام نلشلا 000

 سم مالا مّظِقوَي ملف مانف :هنيع هتبلغذ هقمري رجفلا بقتل

 و وا وج او طف لوا معلص هللا ليسر ناكو سمنشلا

 ىنذلا ىسفنب ذخا هللا ليسر اب لاقف لالب اي انب تععنص اذ
 خانا مث ريتك ريغ هللا ليسر دانتقا رث تقدص لق كسفنب ذخا
 املف* سانلاب ىّلصف ةالصلا ماقف الالب رما رق سانلا أضوتو ًاضوتف

 اعومركذ اذا اهولصف ةالصلا متيسذ اذا لاقف سائلا .ٍلع لبقا 1مّلس

 »» ىلححا نيآ لق «ىمذل َقلَصلا مقأ «ليقي لجو ع هللا َن

 2) ( خئخلل ,2) 5 نرسل ,, 2 0 نتا ا اهب عمدف. ه) 0

 اهلثم. ر/) © علط. مى) 5 كظفحا. 4) 5 ىف 2) © هانيع.
 2) (( رح 200 متت ملس مث انالق. ) 101. 20 175. 4.
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 اهمت ٠ زئبس

5. 5 

 ثحرتسا اكلم ناك ناو ربخيسف ايبن ن ءراك نا ثلقف كيلع

 0 هنلكا نح ءاربلا نب او 3 تامو 0 معلص 9 اهنع زواجتف ةنم

 000 ل كا ند الفلس امنا كيج ليا 0 «لكأ هلأ

 ناك دقو لق ىلعملا ىب ديعس ىنأ نب نامتع ىب ناورم ىلع

 هيلع تّكخدو هيف ىقوت يحن هضرم ىف لاق ةمعلص هللا ل

 تدجو ناوألا اذه نأ رشب "” اب ه«دوعذ ءاربلا 0 رشنب مأ

 نآكد لق ربيكب كنب عم ثيللكا هلا ةلكألا نم ىرَهَب عاطقنا

 : همركا اعم !ذيهش تام 4دق معلص هللا ليسر نا نوري نوملسملا

 معلص هللا ٌليسر غرف أملف « قاحسا نبا لق :ةربعلا نم هب هللا

 فرصنا رث ىلايل مهلها رصاحخت ىرقلا ىداو ىلا فرصنا ربيخ نم

 ءةيييسكملا ١ لا اعجار

 ىرقلا ىداو معلص هالا ليسر ةوزنغ ركذ

 ,ديز نب روث نع قاحكاسا نبا نع ةملس آند لق كيم نبا اس
 انفرصنا امل لق ةريرغ ىبا نع عيطم نب هللا ديع لوم راس نع

 0 ء د 3

 م عم ًالصا افلون ىرقلا ىذداو ىلا ربيخ نم معلص هللا ليسسر عم 15

 8 « هيلا كادقا 2 هل مال معلص هللا ليبسر عضو سمشنلا 7 براغم

 لح عضتل انا هللاوف :ّىبيبصلا مث ىماذجلا دير ىب ةعافر

 <6) 5 همصص, 2) 5 200. كق. ه2) ل1561 تنب ءا م20 560. كنبأ و

 كبيخا , 710. 815ه. بكد, ط1]ةعطعءاط1 هن", و عع :, 521. هلو 2 ع 4ي

 «م11. 14 خباغلا ىسا 17, ه11 عن 1طصد 820زدح /تعمقه 117, ما“. 2) (

 هت. 2 5 5216 فعج ىبأ لاق. رك 5 اهلها. م) 5 كيزيبو

 710. داتم22 م. 35# ةسصصب 4. /) 51غ «000.: 8تقعط برغم. 2 2

 5 ء. ؟0ع.: ( ىنيبصلا, 01100 51 عزا 77 01100116 1616117

 1710. 1140دء]راعطت]ب "فمر 3 عغ ةتقاتم 2



 ب ظمس [ىهراخ

 عمس ايلف نيتصلمل كنيَذ نم ناك ام الأ هنوصح عيمجو ةبيتكلاو

 مهتم هلا ليسو نللا وقعا اوهطص ام باستا تدر ال

 لعفف لاومالا هل اولضيو ة جل مءامد نقحو مريسي ©« نأ «ؤلعسي

 نسب ةصيخام كلذ ىف هللا ليسر نيبو نيب ىشم هنميف نآكو
 5 اولأاس كلذ ىلع ربيخ لها 2لون املف* ةثراح ىنب وخا دوعسم

 اهب ملعا نحس اولقو+ فصنلا ىلع «لاومالب غلماَعي نا هللا ليسر

 انا ىلع مفصنلا ىلع معلص هللا ليسر عحلاصف اهل ٌرَمْعَأَل مكنم
 لثم ىلع كتف لها ةحلاصو مكانجرْخَأ مكجرخت نا انمش اذا
 هللا لوسرل ٌةّصئاخ كدف تناكو نيملسللل اَيَق ربيخ تناكف كلذ

 10 ليسر نامضا اًملف «باكر الو ليخب اهيلع ماوبلجج مث «عنأل معلص

 مكشام نب !مالس هما «ثراخل تنب* :بنيو هل تلقا ا

 هللا ليتم, ىلا بحل ؛هنشلا .نماوصخاىأ ؛تملأساكقو هيلع 3

 تءاج ممن ةاشلا رئاس 0 مسلا اهيف "ع تونكاف عا ارخلا اهل ليقف

 اهذخُأت عارخلا ٌلوأنت معلص هللا ليسر ىَدي نيب اهتتعضو املف اهب

 دج. يت نمي سرفيس يتسلل
 هللا ليسر اًماو اهعاسأت رشب اًمذ هللا ليسر ذخا امك اهنم ذخا

 اهب امك رث مهمسم هنا نربُكُيل مظعلا اذه نا لق مث اهظفلف
 رث ام ىموق نم تغلب تلق كلذ ىلع كلمح ام لاقف تفرتعاف

 2) 6 "نصب " 2) 5 ةزضم 5]2  اينفا 4) © لوي ملف. ه5

 ٌلاومالا. رك طمعع ؟كاطقر 2 000. 001553, 125ءقان1 ع 815

 باخ (هءدطاتملانطت ىلعر و100 161 0665, 5ا12م1عا71 ءزع 077, مك

 135ءط. يبث 1.١ معدنا. 110. وق1100116 ظءاعجز 1*3. 8. م) 8 اوفجوي

 06 8ءافمللا م38 تع تن



 أهمل“ +٠ ةئئس

 نينأرماب رمت ثيح لالب اب ةجرلا كنم تَعِرْنَأ ىأر ام «ةيدوهيلا

 نصرع و مانملا ىف ثأر دق ةيفص تناكو *امهلاجر ىلتق ىلع

 اهرجح ىف عستو ارمق نأ فْيقُحلا ىبا نب عيبرلا نب ةنانكب
 راجحال كلم نين كنا الا اذه ام لاقف اهجوز ىلع اهنايور تمضرعف

 هللا ليسر اهب نأ اهنم اهثيع ثرضخا مطل اههجو مطلف اًدمدو

 ؛ربخلا 21ذه هئربخأت هوه ام* اهلأسف ةاهنم ثا اهبو مغلص
 هن ع | -اةتهككةةثك ل ا

 ىب 0 عيببرلا ب * ةخنانكي "3 هللا ليسر ىتاو قادكسأا ىبا لاق

 نا دحجن هلأسف ريضنلا ىنب زنبك هدنع نكو فيقحلا ىبا

 لاقف كهي نم ٍلْجرِب معلص هللا لوس ىنأف هناكم ملعي « نوكي

 ل ةيرخلا هديب فيطي ةخئانك تيار حكق يلا معلص دللا لوهسرل 0

 1 كلنقا كدنع « هاندجو نإ تبارأ 6 خنانكل هللا ليسر لاقف ةادغ

 000 ا

 اياد 2 2

 ضعبد اهنم جرخأت ا ١ ةبرخلاب معلص هللا لوسر رمأف معن لق
 دعك و لك 57 - 6 ١.

 هللا لعَسر 0هب رمأف 9و هيدوب نأ ىبان ىقب ام هلاس مث 1 خونك

 ناكف هدنع ام لصاتست ىتح هبّْذَع لاقن ماوعلا نب ريبزلا معلص

 هعفد مث هسفن ىلع فيشأ ىتح هردص ىف هدنزب مدقي ريبؤلا ؛5

 نب ةدومح“ ةيخأآب* هقنع برصف ةيلسم نب كمح ىلا هللا ليس

 ل نقحو عيسي نا ولأس #*ةكلهلاب اونقيأ اذا ىتح ملالسلاو

 ةاطتو فشلا اهلك لاومالا زاح دىق هللا لوسر ناكو لعفف متءامد

 6) © نتوهيلا. 65) 815ءط. با“ ع[ آش 191 دنم. 62 5 2

 ©4) © هرص2 2 5 انخجو. رك © مجروبك. م) 5 هنِئويب 5

 دردكج - 2) ( عنصح. ) © كالهلاب.



 د 0002 نيكل ل او

 ب ةنس اةحا

 ىتح هسأرو ارفغلاو هرج ؛قفقف ةيوضف ىاعا» ردبف نيتبرض افلتخاف

 اس لق ديج نبا آمن ك«ةالنيدملا كخأو سارضألا ىف عقو

 نع نسل نب هللا دبع نع قاحسا نب دي نع ةملس
 عم انّجَرَح لق معلسص هللا ليسر كيم عقار ىأ نع هلغا ضعب
 :اند الف هقيارب معْلص هللا ليسر هثعب نيح بلاط نا نب لع

 حرطف دوهيلا نم ٌلَجر هبرضف معلتاقف هلعا هيلا نرخ نصل نم
 و

- 2 

 هب «سرتتق نصلل كنع دنع ناك اًباب هضر ىلع لوانتف هدي نم هسرت

 رق هيلع هللا متف ىتح لتاقي وهو هدي ىف لوي ملف هسفن نع

 جنماث انا ةعبس رقن ىف ىنتيار دقلف غرف نيح .هدي نم هاقلا

 10 دبي 0 اعف هي اف بابلا كلذ َبلقت نأ 0 ىلع ديك

 ءاج ا وعو 3 اجيك | اهعم نا 5 نب 7

 تحاص ةيفص عم ةلل متأر اًملف دوهي ىلنق نم لبق لع اه

 ؛ةلاق هللا ليسر اهآر املف اهسأر ىلع بارنلا تَداَحو اههجو ككصو

 اهيلع ىقنأو هقلخ تريح ةيفصب رمأو ةناطيشلا هذه ىّتع اوبرغأ
 - 35 د

 هسفنل اهافطصا لق معلص هللا ليسر نأ نوملسملا فيعف ةوأدر

 كلت* نم ىأر /نيح ىنغلب اميف لالبل معلص هللا ليسر لاقف

 1112 12 ءيطتط ءمخ:
 هردنسلا لفك عاسصلاب قيفوأ هرظنم ا هيرك تاباغ كثيلك

 (ةصخاتص 72000 530 م20 ةيفوأ طهطعءإ ةليكا. تمد. م0220 1121. ءأ

 121 ةنطعاعأ1 1. َ ٠
 رع ن) ( هاظع و حكشتلا )6  © طقع رمق. وقان3ع 1ععات»أاتم 1212 2. اهء*

 1. ب17. م) 8كلوءط. بث 1 2) ( هده. 2) 5 هدا يآ



 أةمو به لس

 عجر مث اًديدَش ًلانق لئاقف ضهن مث هللا لوسر ةيار ذفخا ركب

 ارا لاتقل نم كشا وه اًكيدش- الافاق لكان رع اهذخاأف
 تت هّ : ع

 الجر ادغ يي هللاو اما لاق-ذ هللا لوسر كلذب ربخاف عجر

 مث سبيلو لاق لاق ودع «اهذخأب ةلوسوو هللا هبحجو هلوسرو هللا بحب

 نكي ن 5 ققنم دكدحاو سك اجرو شيوق اهل تّلواطتف مع ىلع

 اًبيرق د ىلع ءاجن جبصاف كلذ ٌبحاص

 لاقف 6 كعب تدمر مةلاق كل ام معلص هللا لوسر لاقف ا درسب

 كاهعجو اف هينيع ىف لفتف هنم اندف ىتم ندا معلص هللا ليسر

 دبيلعو ءدعم اهب ضهنف* ةيارلا هاطعا مق هليبسل ,ىضم ىتح 0

 و 32 ء-

 ظظ58 رييخ ةنيدم أف اهليَخ جربخا نجق كج ناوجرا :ةلح

 و هبقث لق رخو / ني رفصعم ٌرفْغم هيلعو نصل بحاص بحرم

 ليقيو 0 هسأر ىلع ةضيبلا لثم

 مر لطب جحالسلا 7 ىدكاش بحرم /: ىلا ربْيَح تملع دق*

 مع ىلع لاقف ؛5

 ' ىلسلا ليك تفيسلاب كليك .١ هرديح ىمأ ىَتَمَم ىذلا .انأ

 !ةروسق يدش تاباغب ثيل

 ©) © اهذخاف. 5) 0 هد. ه) 14 ١م كدعب. 4) 5 اهعجر.

 0 خيارلاب ضهنو نصل رز ("ناج 2م) 112 (و 014722 ءاكت

 020 طفل 56, 2001:3111: -:5 ع6 14 بقت: /) 5 ىنتاهم ىذلا انأ

 ىما. 2 © كش. 8) © ©« 14 عليكا, 7) © © آ4 هروسقلا
 مرآ. له. 8017. لنم 1طعط7156ع12 م055عاط3 512 0111+ :

 هردنسلا لبيك فيسلاب مكليكا هرويسق كيدش تاباغ ثيلك

 ءملعصد 2000 ]) 11, بكر 560 0 "رودس ليبلش + م ديرك .

 ال[هواتمم 70 117, ؟هاير 0'59 1. 122 7. عا فاشللا سضعاوش : سوما 1

 مجتمع



 3259 اما

 نيب ىمح اس لق هراشب نتااس» .ي«رببلا كت ايشتلا ١

 نسب هللا دبع نا هللا دبع ىنلأ نوميم نع فوع آس لق رفعج
 ليسر لين ة ني. ناك املا, ىيلسألا ةحيرم يع تلح ا

 مسح هازللا ماض هلا كرسو ىلا بخس «زيضإ نها ١
 :ربيخ لفأ اىلكك نلنلا نم هعم ضهن نم ضهنو باطخل نبا

 ميلصما ديجي هلم هل لوي ىلا اوعجرف هباككاو رمع فشكناف

 بحي الخير كح كارلتا نيطعأل معلص هللا لويسر لاقف عنيكيو

 كاهل لواطنت دغلا 0 ناك املف هلوسرو هللا هب كا هللا

 اطغأر ةينيع ىف لبغتف كَموَأ وو مَع اًيلع ادف معو وكي و
 هه اذاف ربيخ لما ىقلف لاق ضهن نم سانلا نم هعم ضهنو ءاوللا

 ليقيو وعرب بحرم

 برجام لطب حالسلا 0 ىكاش بيتو ىنا ربيَخ نملع كق
 بهلت نّلكبقا ثويبللا اذا َبِرْصُأ انيحو اًناَيحأ نعطأ ه5 3585

 مضع ىتح هتماه ىلع ىلع هبصق_ نيتنرص لعواوف لإ ١

 ,ى ماتت اف 8 هتيرص توص ركسعلا لما عمو مهشارصأب اهنم فيِسلا
 بيرك وبا 7 علو هل هللا تف ىتح مع ىلع عم سانلا رخآ

 لق ىدوألا ملسم نب بيسملا آس لق ريكب نب سنوي اسس لق
 امير معلص هللا ليسر ناك لق هيبا نع ةدبرب نب هللا دبع آند
 لوسر لون اهلف* بخ ال نيويلاو مويلا ثبليف ةقيقشلا هثاّدخا

 مم بأ ىأو .سانلا , ىلا 2يرخ ملف ةقيقشلا| هةككتحا وينج ا

 م 5 ه. لا 7 © كيح 2 6 لل" 2) 5"يلراطل
 ) © كان /) © رصع. م) © هسار نطابب 24) © ةبرضملا.

 23 نع. مز 2 هةر



 اهدي ٠٠ زكنس

 نال ابلكف «هبحاص نم اهب#* نولي اهدحا لعجت رشعلا جت نم

 امينم دكحاو قعرورف ىتح اهنم «هنود ام ةاهنم هفيسب عطنقا اهب

 ليح م نوت ةامهنبب ام مئاقلا لجرلاك امهنبد تراصو هبحاصل

 نيد اهيخ هفيس عقوف ةقردلاب / هاقناف ةهيرضف قرع قط 6

 لعب جاخ رم «هلنق ىنح خولسم نب لص برضو هناكسماف كد و

 ليقيو رجري رساب هوخا بحرم

 ورواغم لطب مالسلا كاش رساي ىنا ربَيَخ نيملع لق

 /رواغملا 1 ىتلوص نع كتمحأو مردابت وعر ُثوبَللا اذا

 000 ل ا

 تشلاقف [رساي ىلأ جوخ ماوعلا نىب ريبزلا ن 7 ةورسع ب مانو نع

 لب لاق هللا ليسر اب بلا قوقيا بلطف دبع تننب ةيفص 7:همأ

 لوقي ههوهو رولا جرخن* هللا ءاش نا هلتقي كنبا

 ع ع مرف رايز ىنا رِبْيَح تّملع دف
 رافكلا عمَج كررغي ال رساي رايخألا مىوبآو دجملا اح نبا و

 هرارجحلا بارما لثم مهعيجاف

 ©6) (0 م70 35 ةبحاصن. 2) © هع ظتكعط. هزه ء) ( اهنود».

 ©6) 115ءا>. اهيف. 60 5 5. م., (0 سمس. رك) ( هاقباق. مى) 6

 1100116 آش )1. : © واح 112011, 1 م 60 رداغم».

 عكزؤعط. هدم. طمو ؟عقاتك. 2) 13 © ءغ 2[. 5 روان: 2 00.
 ةلوصر ءهمد1. 815612. باء, م) و 0111 560. 3

 هدم. رواكملا , دانت عط5ءقزدغم طاتتع 70 رداعم ا. ]هزت طمع 26221561-

 ءائانسم هزه. عغ 5عوبر انغ 5, هدءعالطعغ. 2) 5 مجم طتح غةصخاتتت : يرن

 ريبزلا هيلا" 70) 5 همم. ) 5 ريبزلاو. 11150. ه0. ءقانق 5600

 5 مرقلا م) 2008. ىبر دذصع وع 2) 5رارجلل 6 ىرابخل 2107. راجل.



 +٠ خخلس أ ثايإب

 مثفف سانلا اهغف اكذدوو اماعط اهرثكا هاهنيصح مظعا يلع

 ءوقكا ناك ئىصخ ربيخآ امو ذاعم نب نكيدلا نصح خيلع هللا

 6 خنوصح نم * معلص هللا ليسر خنفا املي لق « هنم 2 اًكدوو اناا

 قا نب ديت نع ةيلس اان لق نيج نبا انثنح ةليل نش

 ىنب + ىخا لهس نب ناجولا ديع نب #7لّهس ىب هللا دبع نع

 ىفيوقلا بحرم جاخ لاق ىراصنالا هللا دبع نىب رباج نع خقراح

 ليقيو .وجترب وهو هحالس»عبجس فقام ا
 ن1 "رح لطب حالسلا #ىكاش د ئنا بح تيملع لق

 !ٌبْرَحُت 10 كدا اذا ٌبِرْضَأ 0 اًناَيْحَأ نَعطَأ

 ماقف اذهل نم 5 هللا 5 لاقف كان نم له ليقي وو

 رئاتلا روتوملا هللاو انا هللا ليسر اب اب 28مل انا* لاقف ةملسم ىب لمح“

 13 اند نأ اًملف هيلع هّنعأ مهلا هيلا .مقف لاق شمال ىلا |

 ده هد و

 9 ةيرمع ةركش مامهنبب كتلخد* هبحاص نم هامهنم دحاو لك

 2 مهل نصح. )0 .قنيعف. ' .2) 5 مظعأ. ©) 5 اكدو الو.

 )5 هدم. ركز 51 0100116 8عاعر] ههه ع عغ 14 1 15عام ناأءر 3 مهينصح.

 ميز 815ءط. انكو. 72# 5 ليهس 2#) ( ىحا. 260# لاش. انآ

 كاش. 42) (0 بهلت , 14 بهتلت. ) 15ه نأ١ #) 5ع 11151.

 ظ ىمخناك. [» 5 7221عم 355ءزوذان5 طقصع ءأ 01135 706ع5 5600. 3ط21-

 71 6) (© هر. م) 5 باقب. 7) 5 هدتء, ( منومع.

 2815©. بثآر 4
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 (مري“إ +٠ خمس

 7 ممقلا نا اونط اسح جيلاعأو علاوما ىف ٍهَقْلَخ اوعمس ةُدَلَقْنَم اوراس
 ْ ا : 0 5 , 1000 3
 خلاومأو جيلاعا 32 اومافاف عتباقعا ع اوف عقيلا اوفلاخ لق

 ظ لاومألاب معكص هللا ليسر هأدبو ربيخ نيبو هللا ليسر نبب اولخو

 | ةنوصح لوا ناكف امتع انصك ءايكتتفيو ا #اهذخأي 5

 ' ه 8 /ٍ 00 ِ 5

 1 5 ةهدءد 3- 5 هاي / ِِ

 ْ باصاو فيقكلا نأ نبأ ىصح ضومقلا رق هتلتقف /دهنم احر*

 ا اا ااا الا ا دي
 | ١٠ابطخا نب ىيح تنب ةيفص هنم ايابس ه«عنم .و معلص هللا ليسر*

7 

 اهل مع ىتنبآو فيقلمل ىنا نب عيبرلا نب ةنانك دنع تناكو

 )0 ىف يللا ةيشد ناكو هسفنل ةيفض معاص هللا لوسر ىفطصاف ٠

 ١ تقفي اهبع يتنبا هاطعا هسفنل اهافطصا اًملف ةيفص هللا ليسر

 معلص هللا ليسر 7 لعج رث 1لق نيملسملا 8ىق ربيخ نم ايابسلا
 نع ةملس اس لاق كي نبا امن ««هلاومالو نوصل «ىندتي

 ضعب هثّدح هنا ركب ىئا نب هللا دبع نع قاكسا ىب كّيحي

 ليسر اب الاقف معلص هللا ٌلرسر اوتا ملسا نم مُهَس ىنب ّنأ ملل »
 لوس دنع اودجي ملف ءىش انيديأب امو اندهج كقل ةدللاو هللا

 لاح تفرع دق كنا مهللا ,ٌىبنلا لاقف هيا هيطعي اًنيش هللا

 جفا هايا يطعأ ءىشت ىكحيب سيل نأو ةوق هب تسسيل نأو

 00 5 ندا 2) 5 5: مو. ( غلقتم.١ )2  2835 606 ع( 2201

 لاومالا 4) (0 اهذخاو. 2 0 اهحنفو. رك (. هيماح. م) 5

 000128) 60 تمسقو. 22 © ىف. 2 82) © نيب 20:5 208. ودا

 2 رفعج. انما "ءطد 1طص 15طقشوتر 10. ط115ءط. بدك 1.825 7 ©

 1 ١ 72( 6 ىلدمل. 0( 1 لامالأو.



 ب خنلس أهان

 ه«ةزجعملا وذ هرسخرخل ليقت ريم تناكف نميلاب هنم ناك م

 2 نادل ةقطنملاو معلص هللا ل ءر ةاقابا ءاطعا هلا ذفطنملل

 لاق لاقو 5 ١ وذ هوسخرخ اهيلا نوبسني مويلا دونبف ةرجتملا

 هل لاقف هنم ىدنع ٌبيحما طق الجر تملك ام ناذابل هيوباب

 : © 1 لق ءظَرش هعم له ناذاب

 ىلا موعدي طبقلا ميظع سقوقملا ىلا بنك اهيفو ىدقاولا لاق

 | © ملسي ملف مالسالا

 ىلا ةيبيدنملا ةوزغ نم معلص هللا ليسر عجر امو رفعَج وبآ لف
 كيك نبا اس اميف :موكملا 0-3 يشل 41ذ اهب ماقا ةنيدملا

 «ذنسلا ءكلت ىف ميل دوو لق ناكسا نبا نع ةملس اسد لاق
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 عبس ةنس ىف ةنئاكلا ثآدحالا ركذ

 سييويتخ انوزغ

 * عضفا يقي" معدص هللا ليسر يرن + ةنس تلخد رث

 دث تح ىصضف ئرافغلا ةطفرع نب عابس ةنيدملا ىلع فلختساو ربيخ

 نافطغ نيبو ربيخ لعا نيب لزنف عيجرلا هل لاقي داوب هشيجب لزن

 ليكايل مىاكسا نبا ىشتودلس ةضحق اديس

 ه-ب

 معتم هلا 1 لون 000 نافطغ ْْن ىنغلبف لك 2 هللا

 2) 5زع 7«ءءالط !ذور"ءول]1: "طف ظلم 6131 ةرجكملا , )0

 ةيكفملا, 101]ةماعءات1 ةرضفملا 4) (60هسصيب 2 6 300.اهيي

 ىن ةيقب , 710. 2115. بود 1. ان[. م) (0 هذه. رك 5 هدم.
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 ىو ؛ زئنس

 ىدقاولا لق «هلتقف هيوريش هنبا هيلع طلس ليللا نم ىضم ام دعب

 نم «نيبضم لايل رشعل ءاثلتلا خليل ىرسك هابا هيوريش لفف

 ( ةاهنم كصضم * تاءاس نسل + انس نم ىلوالا ىدامج

 قا نب ديزي نع قاح"أ نب دمحم ثيدح ىلا ثيدحلا عجر
 انمقن لق انا ليقت ام ىردت له القف اهبخأف اهاءدف بيب>و

 4نبضذو كنع اذه* بتكنفا اذه نم رسيا هوه ام* كيلع

 قاطلسو ىنيد نا ءدل اًلوقو ىنع كلذ هابخأ معن لاق كلملا

 وفالْلو فُحلا «ىهتنم ىلا ىهتنيو ىرسك كلم غلب ام غلبيس

 | ا قرقي يح اما كقيطعا .جيلبل نأ دنا ذل الق
 «ذضفو بهذ اهيف ةقطنم هسخرخ ىطعا رث هبل نع قسرا

 ىلع امدق ىتح هدنع نم اجرخن كولمل ضعب هل اهادها ناك

 ىزال ىتاو كلم مالكب اذه ام هللاو لاقف ربخل هاربخأف ناذاب

 00 0 نك ىتلق لق هونك ام جيطننلو ليفي اك اًيبدب لبجرلا

 ملف اَنَير هيف ىرتسف نكي ل ناو ّلَسْرُم ىبنل هنا مالك هيف ام
 ءىدق ىناف لعب اما ةيوريتت ندعم هبلع مدق نأ ناذاب بشني ؛5

 ا” لسا ناك املا نيرافلا اً لا .ةلدلقا للا فيسك .تلذق

 ةدلطلا ل كف اذع قناتك كءاج اذان عوُعُت ىف 7 غريمأو عتفارشا

 0| ةذكيلا هيف بتك ىرسك ناك ىذلا ّلجرلا رظناو كلبق نع

 نآذاب ىل هيوريش باتك ىهتنا امل هيف ىرما كيني ىتح هكاهت

 0 | رأل نم هدعم هانت تسلتتو مل لوسيل لجرلا اذه نا لقد

 ©6) 5 نيقد. 65) 0 هنم نيضم. م 0 080. 4) 0 كيلع

 ١ ريتكادو اذهب. 6 5 0. 5 0 ةريمخاو 10. رده تكادو.



 4 خنس ال

 نا هرمأي معلص هللا ليسر ىلا امهعم بتكو هسخرخ هل لاقي

 لجبرلا اذه هدلب تييا هيوبابل لاو ىرسك ىلا امهعم فرصني

 نم الاجر ادجوف فكاطلا امدق ىتح اجرخن كرب 0 هملكو

 وج اولاين تاغ ء الاسف فئاطلا ضرا نم ةبكخانب شيرفق

 ةدقف اورشبأ ضعبل ٍغضعب لقو اوحرفو امهب اورشبتساو ةنيدماب
 امدق ىتح اجرخن لخيلا متيفك كولمل كلم ىرسك هل بصن

 كيلمل كلم هاشناعاش ّنا لاقف هيوباب همّلكف معلص هللا ليسر ىلع

 نم كيلا تعبي نا ءءرمأي ناذاب كلملا ىلا بتك دق ىرسك

 بنتك تلعف ناف ىنم فلطنتل كيلأ ىثعب كقو مكب هينآي
6 

 هل

 ؛(هدق نم وهذ تيبا نأو كنع هفكيو كعفني كولملا كلم ىلا و كيف

 ليسر ىلع الخدو كدالب برخامو كموق كلهمو ككلهم وهف نتملع

 رث امهيلا رظنلا هركف امهيراوش ايفعأو اهنا اقلح دقو معلص هللا

 انبر اذهب انرما الق اذهب امكرما ىم اهليو #لاقف امهيلع لبقا*

 ىتيحل ءافعاب ىنرما :دق ىبر نلت هللا لوس, لاقف ىرسك ناينعي

 ةهللا ٌليسر قأو اًذغ ىايتات ىتح اعجرا امهل لق مث ىبراش لصقو

 هنبا ىرسك ىلع طلس دق هللا نا'ءكمسلا نما ريكلا 000

 ليللا نم اذكو ةاذك خليل طاذكو اذك رهش ىف هلتق.ذ هيوريش

 6) © دالي. 2) 5 عن ( بح. وأ 20406 111 1411-3, ءاناتق

 1101112 71 غانت بخن أ م 710. ]ةلكانأ ء( 2ءاكت 20

 اهاللسق. 2) © الاقن. 2) 0 ةلعسد.. ري) © ه0 20

 2) 8 فصختتس لق. 2) 5 هد. #م2) © ةصو. قي. 2) 5 18

 ”1'ءاءعان5 6غ 12 5 6غ 12 0 0127104115 ©5[, ©>227115[©526: اذك رهش ّ

 !اذك ليللا نم ىضم اما كعت رهشلا نم اذكو اذك ةليل ا!ذكو

 خعاس ١تكوو "ع1 تزن2. و010, 7١ 101]ةق5ءا6ك14 1[, 2



 اهربز' * زئئس

 سيق نب ةفاذح نب هللا دبع ثعبو لق بيبح ىنا نب ديزي

 سراف كلم رمره نب ىرسك ىلا كس نب دعس نب «ىدع نبا

 اهلل ليسر دمحم نم ميجرلا 3 هللا 4 يب بحير

 ه«لبع ايح 55 هل 00 3 هلياحو هللا لا ملا ال نأ 5 كيو 5

 4 يخاك سانلا ىلا هللا ليسر انا ىناف هللا ءاءذب ©« كوعداو هلوسرو

 ه.هد د نه هآ ل 30- 0 5 0-0 دي ع

 ناف ماسن ملساف نيرفاللا 0 لوقلا فحكايو ايح ناك نم رخنال

 بتككي لق, هقرم مدارق ايلف 2«كيلع سوجالا ءرثا ناف* تيبا

 2 هيلسا انه لق ديح نيا ااني ١ «ئدبع ودقو اذتع ىلإ

 نع ىرغنلا نع ركب ىلا نسب هللا كيبع نع قاكما نب كيت 0

 :خفاذح نب هللا لبع 7 فوع سب نايرلا كمع - 2مم قى

 ادلب تيجو تب وش «هباتك فش هنا هغلب نيح 7 ق هللا

 ناذاب ىلا ىرسك بنتك رم لق بيبح ىا نب ديزي ثيدح

 راجخلاب و ىذلا لبجيلا اذه ىلا ثنعبا نا نميلا ىلع وقو#

 وهو هنامرهق ناذإاب ثعبف هن ىنايتايلف نيكلج كدنع نم نيلجر
 سيفلا نم الجر. هعم ثعبو سراف باتكب اًبساح ابنك ناكو 8 هيوباب

 ©6) 5 ]م5. كيعس نب. 5مءا20)[ !هدةزادص 1 نب 0000, 0

 560. كعس نب , همعءانتلا 1[اوءلت. ا!“ أ ممر دع متل. 11, ند, آخ
 "”اادلا لسا 111 17و ك0ا11..1, ١! ءهغ 1طط 52052 7666 1. 6“.

 6) (© نهشاو. <) ( اوعداو. 42) (مد 102. 36 75. 70. #2) 0

 مثاف. ر/) 1م 5 5ءوانتأ انت: ىدنع وهو اذهب ىلا بنكف لق هقش

 ىرسك بتك مث (قك2 1. 124). -ع) (© هده. 5 هيوباب أ 12 5

 1515 ك.يوبابأ د © نطاوانع هيوبابأ , 14 11 هوبان , 10113211 11, 5*1 ءأ

 د 2 54 هيوناب. 5ءءاناد5 هايس 1ص ؟12لزدع 200ه 1, *عع ةءوب



 “4 زفغس امحبأ

 79 كنم تذخا ىنلا «كيلا درا نأو ايش كنم فخآ ال نا

 هللا لوسر ةاّدمحم تيقّدص دقو هبايثو كلملا نهد :بحاص انأو

 دقو معن تبلق مالسلا ىثم هثرقت نا كيلا ىتجاحو هب تينمآو
 ربنعو 0 دوع نم نعهدنع ام كيلا نتعبي نأ هعاسن كلملا ره

 5 0 7 الخف 0 اهبلع 0 نب هللا 0 5

 0 ربيكب معلص هللا ليسر 0 ةخنيدملا ىلا يلا انبكر 1

 هيلا نلخدف هللا ليسر مدق ىتح ةنيدملاب ثنو هيلا يرخ نم

 نوف مالسلا ةهربأ نم هبلع ترو ىتاجكنلا نع ا ناكف

 ؛ه معلص ئنلا / جيوزت نايفس ابا ءاج املو ةاهيلع معلص هللا ليس

 © هفنا و عّحقب 2 لحكفلا كلذ لاق 6 خبيبح ما *

 دبع عم بانلاب ثعبو ىرسك ىلا معلص هللا لوسر بنك اهيفو

 دكمح نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب . هيف ىمهسلا ةفاذح ىب هللأ

 ىدهلا عبذا نم ىلع مالس سراف ميظع ىرسك ىلا هللا ليسر

 ؛ةىللا هللا لوسر ىناو هللا الا هلا ١ نا دهشو هلوسرو هللاب نمآو

 كيلعف تيبا ناف ُملْسَت ملَسَأ ايبح ناك نم رذْنيل /,دفاك سانلا

 قزم هللا ٌلوسر لاقف معلص هللا لوسر ّباتك قزف «سوجملا را
 د © د

 نع يليحبا يب ديس نع, ةملس امد لك فيج سبل ل

 2) 1( تانكب . 2) 6( ليحل  م) اس تلاد ادوع. 6) 5 0

 ل جووسنلا» ى) 8دعع ؟ا11ع3:215 1ةعالم (710. 1:ءزتاذع عمن. 11و

 86و, 14 زا 1 2 24 ء6 ة*يباغلا ىسا 7, "هج 1. 2, كلطنت 1

 7عقزم 11. هدم 1. اناغ., همحب 1. 2) 1دغععع طمتطت 10 أان آم علعبر 0100

 0 ه8 عدأ 1ع ع0 عرقي» زج 5 هطللاقر, 52016115 010100116 12 'طاث 5. 7.

 علق © عرق. /) 0821. 101. 36 5. 6.



 أمال ١ ةنس

 نقو نيملاعلا بر دلل «هيدي ىلع تملساو كمع: ىنبأ كغيانو

 الآ كلما ال ىناف رجحا سب مكعالا نب اعرا ةىبب كيلا كاقعب

 نإ كهشا ىناف هللا ليسر اب تلعف كينآ نا تش ناو ىسفن

 قاحكسا نبا لق «هللا ليسر اب كيلع مالسلاو فقح ليقت ءام

 ىف ةشبلملا نم نيتس ىف هتبا ثعب «ىشاجنلا نا ىل ركذو*

 عتنيفس عاب تقرغ ركابلا /نم طسو ىف اونك ءاذاف ةنيفس

 هللا ليسر لسرأ لق رمع نب نيك نع تتدحو «اوكلهف

 كثعبيو نايفس ىلا تنب ةييبح ما هجوزيل ىئتاجنلا ىلا معلص

 مأ ىلا ىئاجنلا لسراف نيملسملا نم هدنع نىنم عم هيلا اهب

 اهل لاقي هل ةيراج اهايا معلص هللا ليس ةبطخ اعربخإ ةبيبح م

 ةبيبح ما مكنأق :دلاخ بطخو معلص هللا ليسر .لع ىئاجنلا

 نب كلاخ ىلا اهعفدف اهقادص رانيد ةثام عبرأب ىتاجنلا احد مث

 ةهربا اهب تءاج لق ريناندلا «كلت ةبيبح ما تءاج املذ ديعس و

 ىديب سيلو كلذ 3 كننيطعا نك تلأقو ٌفاقتنم نيسيخ اهتطعأف

 كلملا ىنرمأ كق ةربأ /تلاقف اذهب لجمو دع هللا ءاج كقو هءىث

 ةييسسلل

 ©) ( هدي. 265) 5 هللا ىبن اب. طط 5600. 0 اهرأ 5 0152 اهزأ

 ع 0 هدد. رجعأ نب. 14 ةباغلا كسا 9 11 دعو. ممرطمع» 5ءضاطلغ ىمرأ

 رح نب مخكأ نب 1اطدد 8230]ةن 7606 1, ١.ه: قرا لاقيو ىمرأ

 را نب (ةمحتأا) ةحمصأ نب اجرا لاقيو < نر عنا ةعتم 206
 هنا ركذف. ء) 5, نوانذ طقصع :20110صعطت 011226 7056 560116213 ر

 اذإ تحب رث 5 هين مر 5 اًضتفو. 2) 5 اهترماو. 2) 5 اذلخأ
 4) © لاقف.



 “؛ زئنس م1
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 رفعج ' ناش ىف .ئتاجتلا ىلا ىرهصلا .اليعل نب ورع مهتما لا 0

 ناجرلا دنلا مسب  اًباتثك هعم بتكو هباكتاو بلاظ قنا نبا

 :شبللا كانا علا ىثاجنلا ىلا هللا ليس, ديح نم ميخرلا

 نيوملا مالسلا سوكقلا كلملا ءدللا كيلا نجا ىتف تننا ةملس
 5 ىلا اعاقلأ هتملكو هللا مور ميرم نب ىسيع 4 نأ كهشأو نميهملا

 ىم 'هدللا دقلخ نشسيغب .نليك ةنيصخلا ةئيياحلا ليتبلا مبرم

 هللا ىلا كوعدا ىناو هخكفنو هديب مدآ فلخ امك هكفنو هحور

 /نيوثو ىنعبتت* ناو هتعاط ىلع ةالوملاو هل كيرش ال هدحو
 ارفعج ىمع نبا 0كيلا تشعب دقو هللا ليسر ىتاف قءاج ىخذلاب
 ٠ ىناف ربجتلا عّدو +عرفا كءاج اذاذ نيملسملا نم ةدعم اًرغنو*

 ئحسن :ارليفذ ثكصتو تغلب كففاوللا كراك 000

 هللا ليس كا ىدلجتلا بن« قكهلا عبمتا ند ل ١
 ىتاجنلا نم هللا ليسر كي ىلا ميحرلا ناجرلا هللا مسب معلص

 هتاكربو هللا ةيرو* هللا ىبن اب كيلع مالس رجعا ىب محصالا

 دعب اما مالسالا ىلا ىلادعغ ىذلا وه الا هلا 8 ىذلا هللا «نم

 ىسيع وما نم تركذ اميف 1هللا ليسر اب* كباتك ىنغلب كقف

 تاقيرخت تكد ام ىلع ديرب ام ىسيع نا ضرالداللا
 كيبع ىبأ ”: انيق كي املا دما شعل اك انفرع كقو تلق امك هنأ

 كىتعياب ىقو اًقفّدصم اًقداص هللا لوسر كنا ٌدَهْشَأف ههباكتاو

 ه) 0 طقع ءغ لعت>0ع مكاضالا. 2( مدل ء) (0هدأ. 1615. 9

 1 2 ) .(0هه1: 101. 4978:2690. 12) 0,013: 53 نىم

 نيويو ئنعبتي. م) 5 مكيلا. 2) 0 رفن معمو. 2) © مهرقاف»
 /) ( هتيرو هللا نم. 2) 5 هزه. ##) 6( 5. طع 5 اقورغت». 7 10.

 انبوق ةمدقكم 16-1: 5 كباحصاو.

1 101 



 انءأح "6 نس

 1-3 هو 5 5 5 1

 جرحت راغصلاو ّلْذلا بيعلا ىطعن نحن الق هايأ هيطعأ لافب

 «قعنماو اكلم غمظعاو اًدَدَع سانلا رثكا نك انم هنوذخأب

 نأ ىلع هحلاصألف * ملهف لق اًدبا اذه ٌلعفن ال هللاو ال اًدلب
 قا 3 5 0-2 هآ

 ضرأ نم بردلا نود امو رصو فيشملو ندرالاو نيطسلف © ضرأ 5

 هيطعن نك ءدل اولاقف 'مأشلا مدنع بردلا ءارو ام ناكو ةيروس

 اذه لعفن ال هللاو مأشلا ةرس #اهتا تفرع دقو ةيروس ضرا

 اذا رترفط لق مكنا «نورتل هللاو امأ لاق هيلع اوبا اًملف ارب

 ىتح فقلطناف هل لغب لع سلج مث مكتنيدم ىف هنم متعنتما

 مكيلع مالسلا لاق مث مأشلا ضرا لبقتسا بردلا .ىلع قرشا اذا

 © ةينيطنطسقلا لخد ىتح ضكر مث عادولا ميلست ةيروس ضرا

 دش ىف نب كرافلا منبارذتملا* ىلا ةجرح نب سا ىب

 بتنكو ىدقاولا ريع نب كمحص لقو فشمد بحاص ىناسغلا

 ىلا .كوعدا ىثأ هب نمآو ىتكهلا عبتا نم ىلع مالس هعم «ديلا ؛5

 دب مدكقف ككلم كل ىقبي هل كيرش ال هدحو هللاب ىموث نا

 رداس انا ىكلم ٠ ىنم عرفي نم لاقف يلع و هأرقف بو نب عاج#

 © هكلم َناَب معلص ىجبنلا لاق هيلا

 ثعب لاق قاكسا ىبا اس لاق ةملس آند لاق ديمح نبا اس

 ©) © هعنماو. 8) © ضراب هحلاصا نأ ىلع. 2 © هس. 4) ©

 هنا. 2 © نذوتقلل رك 5زع 5 ©« ©, مال. 1ص 11ةةزدع ©
 الار ا|خمق 1: 3 ه6 2 2 2 هات012 2. !هه1 1٠ انلو 1 ؟11عمو 5296©

 عجاج ندت16611261115. مى) 0 أرفف.



 7 د اهارب

 معلض هللا "ليسو نم هيأ ءاج رام ويح يجر كاف لك ول

 ىبن هللاو كبحاص رطاغض لاقف هيلا هدوعدي امو لقرع ىلا

 نايت ىقلأ لخد رث هيسآب انبتك ىف هذجَتو هتقصب هفرعت ٌلسرم
 ىلع يرخن هاصع فخا 1 اًضيب ابايق سين تيس نيا

 ةباتك انج دق هنأ مورلا شعم اب لاقف ةسينكلا ىف مهو مولا
 الا هلا ل نا دهنشا ىتناو لجو رع هللا ىلا هيف انوحاي لجأ نم

 دكحاو لسجر ةبثو هيلع اوبثكوف لق هلويسرو هكبع كا ناو اللا

 لق ربخل هبخأت لفرع ىلا ةيحد عجر اًملف هوُلَقَك ىتح هبرضف
 مظعا ناك ةللاوا طاخضف .انسقنا ىلع مدام انا ثكل تلك 0

 ناين هيل ادرس دبع نبااس  «ىنم الوق زوجأو مدنع

 ءامتت نم لجر نع راسي نب دلاخ نع قاكسا نب دم“
 ىلا مأشلا ضرا نم جيورخل لقرع دارا امل لق مأشلا لقا

 لاقف مورلا عمج معلص هللا لوسر رمأ نم هغلب امل ه ةينيطنطسقلا

 ةاهثدرا كق* اميف اورظنأف اوما مكيلع ضرع ىذا مورلا رشعم اي
 ىةاثأ لسه ىبنل لجرلا اذه نا'هللاو «نيملعت لق قا

 ن مل 0

 هعبتنلك ملهف انل م فصو هلأ هتقصب هفرعن , انباتك 8 هنكت

 برعلا ىدي نحت نوكن نك اولاقف انترخاو انايند انل 7ملسنف

 ملهف لاق اًدلب  عّلضصفاو اًلاَجر :مرتكاو اكلم سانلا مظعا نكأو

 "1 - اوحتتي 6) 5 هرم. م) 5 طقع © 0ءا1506 خنيطنطسقلا.

 4) 0 اهنورادي. هز © نوملعتا» مي 0انبتك. مى) © نفصو»

 /) © ملسنففي 5 هيكاو. )4#  5 هلضفاو, ( جاصقاو. 4) ©

 ةطعنلف © 51618 5600. انع رسكن و جايرتسنو أ :هبطعن امي 72) (0 0الت»



 اناا 500

 بحاص هيلا بتكف هنم ءاج اب هبخيو هنأش هل فصيو نما هل

 ا اديب كلف قع ال هارد انك ئذلا بلل هنأ هيمو
 تجفف انهي ارمآو -ةركسح ىف 1 مورلا ةقراطيب لقره رمأت

 لقو هسفن ىلع هفاخو هل ةيلع نم هيلع عاطا رث يلع ةاهباوبا
 اذه باتك ىفاتا دق هنأ و يضل مكتعمج. لق ىلا مرلا شعم ايد

 هرظتنن انك ىنلا 0 هللاو هناو هنيد ىل ىنوعْذي لجيل
 انابند انل 6 مآسنف هقكصنو 8 ةعبتنلق ايليف اننثك 8 هدلكأو

 ةيكسدلا باوبا اوردتبا مث دحاو لجر ةرخخأ أورحانف لاق انتوخأو

 ىلع ٍةفاخو ىلع تورك لاقف ٌتقلغا دق اهودجوف اهنم ارا

 هلأ :ظلاقملا مكل 8نلق مدق ىبنأ مورلا رشعم اب لاقف مدسغن 0

 ودق ىنذلا رمألا اذهل مكنيد ىلع مكتْبالص فيك رظنأل 8نلق

 رمأو تادِكس هل اوعقوف هب * ىلا مكنم تيار لقو ٌتَرَح

 أس لق كيج نبا اسس «اوقلطناف هل نيكتفف ةركسحلا باوبأب
 لقرم نأ ماعلا لجأ ضعب نع قاحسا نب ني اف لع فاح

 | در دك هلع مدخ قع ةعيلخ نب ةيجيدل لك

 0 ىلا هتاو لسرم ىبن كبحاص ّنا :ملعأل ىنا هللاو :كحو

 ,ىسفن ىلع مورلا فاخا م ىنللو انباتك ىف ه «دجأو /: هرظننن انك

 مكبحاص مما هل ركذاذ فقسالا رطاغض ىلا بهذاف هتعبتال كلذ الولو

 ام ٌرظنذ ىتم مدنع الرق وزوجأو ىتم موولا ىف ُمظعا هللاو وهف
 ©) 5 رظتنت. 8) 5 اهباودانس 2 © هنن. 2) © دعيتيلف 4) 5 5. م.
 © ملسيغ, 14 1 2 ملسنف». رز كم 200. هيلع عوركف» ىم) 5 هرم.

 /) 0 بلق. 2) © نيبلاعلا. 2 0 اًدوكاس. 2) 0 هدم. ناد 5 1214

 آه الباغلا نسا 1 , عب صعل. ) © ىخلل. ) 5 رطتانن , © كرظنن»
 0 5 نجنو. 5:)2 نلآو. و) آه 1. 1. روحاو.
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 هس ١ ١" هبي شط ج ىلا

 1 اهاو

 «ىرخالاب ٌّىَنَي ىدحا ٌبرضا انأو هدنع نم تمقف لق كنأشل

 ىنب كولم جبيصأ قب 306 ظ ورمأ دقل هللا دابع ىأ ليقأو

 ليسر باتك هيلع مدقو لق ماشلاب ةغناطلس ىف هنوباهي رقَصألا
 ميحرلا ناجرلا هللا مسب ىلا ةفيلخ نب ةيحد عم معلص هللا
 :عبشا نم ىلع مالسلا مورلا ميظع لقرح ىلا هللا ليسر دبس نم
 ناو نيترم كرجا هللا كتوي ملسأو ماست ملسأ كعب امأ ىذهلا

 نب نايفس امن 2 هلامكت ىنعي* كيلع نيراكالا مثأ ناف «لينت

 لق سيردا نيب هللا دبع آس لق مذآ نب ىيحي آس لق عيكو
 هللا دبع ىب هللا ديبع نع ئعِزلا نع قاكبا ىب ديحم آس

 لق برح نب نايفس وبا قربخا لق سابع نبأ نع ةبتقع ىبا
 تجرخ ةيبيدقمل ماء معلص هللا لوسر نيبو اننيب ةنّدهلا تناك امل

 الأ خملس نع ديج نبأ ثيحح وحن ركذ رث ماشلا ىلا ارجل

 «هترصاخو هيذضف نيب هلعجن باتللا ذخاف لق هرخآ ىف داز هنأ

 لق لك ىاحسا 8 ىنثدح لاق ةملس اسس لق كيج نبا اس

 دف نامز ىف هتكردا «ىراصنلل فقسا ىنت3دح ىرعزولا باهش نبا
 معلص هللا لوسر ورمأ نم كلذ كردا دنا /ناورم نب* كلملا خبع

 عم معلص هللا لوسر باتك هيلع مدق املف لق دلقعو لقرع رمأو
 هترصاخو هيذخضف نيب #هلعجت لقمه هذخا :فيلخ نب البحت

 ىذب هنوءرقي | ةيناربعلا نم أرقي ناك ةيمورب لججر ىلا بتك و

 2 ىرخالا ىلع. 2:0 ىأ 0100 ء> 14 |4* :عءءوأ, ىل. 4

 آو م 1. 1114. © 510737. م50 هللا دابع ىلا 23ءعضأ قاككالا. 8) ( هناطلس

 ) 0 لهتن. 4) 5 هده., (0 هلامكأد ىبعت. 00136 5عومنا1 ال5 8 ل خاف

 1 257ه 5 ع1 هل 1 ده 6) 0 ىراصنلا. ي) 5 م16 ميز

 كتيلح. #) ( مك وقف,



 #1 نب د نه تي رولا ل ا يب ع

 ام '" ينس

 هّبحبا هعبت ْنَم نع قربخاف لق ٌلَحَأ عانم هعبتي ملف هموق
 لق هقرافف لجر ءدعبت ام سلق لق هقرافيو هيلقي ما هدمزليو

 انيلع 4لادُي ٌلاَجس تلق لق هنيبو مكنيب برلل فيك ىربخاذ
 مىنلأس امم* اًئيش دجا ملف ردْفَي لع ىربخف لق هيلع ءلاحنو
 نمأت الو ةنلخم ىف ةدنم 21 تلق اهريغ هيف مهزمغا هنعو

 لق ثيدلمل لع مى رث ىتم اهيلا تمفتلا ام هللاوف لق كردغ

 ظاّبَسَت مكطسوأ نم ضح هنأ تعزف مكيف هبست فيك كتلأس

 طسوا نم الا هذخأب ال هذخا اذا ىبنلا هللا ذخأب كلذكو

 وهف هلوقب لوقي دتيب لعا نم حا نك لع كنلأسو اًبَسَت هموق

 قمتبلتسذ كلم مكيف هل ناك لع كنلأسو ال نأ تعرف هب هبشتي دم

 كتلأسو ل نا تعزف ة:دكلم هب بلطي ثيدلل اذهب هاجن هايا

 ءاسنلاو ثادحالاو 7نيكاسملاو ءافعضلا ةٍعهنا تعرف هعابتا نع

 هبجا هعبتي نم 8نع كتلأسو نامز لك ىف ءايبنالا عابتا كلذكو

 )© كتلأسو ؟«دنم عرس اًبلق لخدت ال ناجالا ةوالح كلذكو هو

 ام ىلع 0ىتبلغيل هنع ىنتقدص تنك نئلف ال نأ تعزف ردغي

 000 دليلك لستات هدنع ىلا ثدي نتاع نمدق تح
 ©) 0 همركيو. 5) 0 ©« كى#. 200. لق. 2 0 دعبتس 4) 0 لادن.

 «©) 5 ءا 14 111.3 2 © لاديو , © لادتو , .١10 كى. 80ءا471 0. انكم

 117, 8 1.6 2 5, هل. 1كمعطا 11, مفعل. ى (دطت لعاع ال) ءغ ة[هداتسم 177, ا“

 ريو 8 هس. م) © 5. مر كهل زيتغا ,14 زغا. 2) © هس. 2 © اكلم.
 ) 8) © نا. 42) © نيكاسملا هنهع و. ”) © ام تلقف. 5) كم

 لاديو هيلع نولاذت لاجاس اهنا تعزف هنيبو مكنيب برأْأل ىع كتلاسو
 ةيقاعلا نوكت هلو ءايبنالا بح كلذكو مكيلعع 5) 0 ىنبيلغيفو

 14 ا! نبلغيل , 467. ىبلغيلف.
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 7 ايس

 ىنيتأت ىتح ةانطبو اًرهط ماشلا ه4 ٌبَلُك هل لل نطل هّبحلَش
 نايفس وبا لك معلص ىنلا ىنعي لجرلا اذه مق نم نجرب
 نم متنا لاقف ههتطرش بحاص انيلع مجع ذا ةزغبل انا هالاوف

 ىلا انب اوقلطنا لق* معن انلق زاجخلاب ىنلا لجرلا اذه ميق

 ةاذه طمر نم متنا لق هيلا انيهتنا اًملف هعم انقلطناف كلملا

 نايفس وبا لق انا تلق اًمحر هب سما مكيأف لق معن انلق لجبلا
 فتلُعألا* كلذ نم وكنا ناك ها ىرا لجر نم تيار ام هللا ميو

 ىفلخ ىاككا لعقأو هيدي نيب ىلكعفأل مدندا لاقف ءلقرع ىنعي

 ام ثتبكك ول ”هللاوف ةيلع اودرق“ بنتك نا ةلطساسا ىقا ل

 ,٠نأ ثفرعو بذللا نع ممركتا اديس اءرما ينك ىتللو ىلع 5
 اوثّدح رق ككع كلذ اوظفحي نأ هثبذك انا نأ كلذ ىف ام رسيا

 جرخ ىذلا لجرلا اذه نع ىنربخا لاقف هبذكا ملف ىنع هب
 رفصأو هنأش هل ذقَرأ تلعن 5 ىحّتي ام ىحّتي مكرجظا نا ١
 ام نود هناش نأ نما نم كمهي ام كلما اهيا هل ليقأو د

 دنع كلعسا امع ىنّثبنا لق مث كلذ ىلا  نفتلي ال لعجن كغلبي
 ثلق همكيف هبست فيك لق كل ادب اع ْلَس تلق هنأش نم

 ليقي هتيب لعا نم ّلَحَأ ناك لع قربخاف لق اًبست انطسوا ضخ
 كّلم مكيف هل ناك لهف لق ال نلق هب هبشني وهف ليقي ام لثم

 لق ال تلق هكلم هيلع اودرتل ثيدخلا اذهب ءاجن هايا هومتبلتساف

 و نيكاسملاو ءاقعضلا تلق لق 827 ىم مكنم ةعابتا نك 03

 نم فرشلاو نانسالا ووذ اًماو ءاسنلاو نامّلغلا نم ثادحالاو

 6) © هده. 5) 4ه7. ىطبل. «) 5 هطوش. 2) 535.02

 ىنع فلخ# ال. م 0 هنذا. ى) كى#. مربنأ. /) 0 وه.



 ان“ ١" خنس

 اهنم جرخ هلرنم صمح تناكو مل ٌلقنتسا دق هبيلص نا دغلبو

 ىف ىلَصُيل در ام هيلع در نيح هلل اًركشنتم هيملق ىلع ىشي
 ىهتنا املف نيحايرل اهيلع «ىقلتو طسبلا هل طسبت سدقملا تيب

 جبصا موولا فارشاو هتقراطب هعمو ةهتالص اهيف ىضقو* ءايليا ىلا

 هتقراطب هل ءلاقف ءامسلا ىلا هفرط بلقي اًمومهم رع تان

 ّئ تدير لجأ لاق امومهم ةادغلا كلملا اهيا تحبصا ىكقل هللاو

 ملعن ام كلملا اهيأ هل اول ا رهاظ ناتخدل كلم نأ ةليللا هذه

 000001 ل يخي كئاطلس 4 في نيهي'ألا ه تناخ هم

 ءلك قانعا بضيلب من كدالب ىف ناطلس هيلع ل 00

 تا هللاوف و مهلا اذه نم حرتساو دوهي نم هيدي نيكات نمو

 لجرب ىَرصِب بحاص ٌليسر هانا ذا هنوريدي م جير نم كلذ 7ىفغل

 اهيا لاقف اهنيب رابخالا :ىناهت كولملا تنناكو هدوقي برعلا نم

 ٌُتَدَحَي لبالاو ءاشلا لما نم برعلا نم ةلجيلا اذه نا كلملا
 100 ىهتنا املف هنع هلسف :بجم هدالبب تح رما ىع

 اذه ناك ام هّلس هنايجرتل لقرع لق ىرصب بحاص ٌلوسر لقرع د

 لَجَر انرهظا نيب يرخ لاقف هلأسف هدالبب نك ىنذلا «ثدلل

 تناك دقو سان ةقلاخو هوقذصو 'سان هعبتا دق 97 هنا معزي

 هربخا املف لق كلذ ىلع عتكرتف ةريثك نطاوم ىف محالم منيب
 هللاو "اذحم لقرعم لاقف نيت وح اذان هودرجف ع لاق رد
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 "؟ خخلس اما

 بحاص ىلع ىب ةذوه ىلا ىيل نسب رماع ىنب اخا ف دبع

 | ىواش« ىب رذنملا ىلا ّىمرضكلا نب العلا ثعبو ةماميلا
 ل ىو

 ةرفيَج ىلا صاعلا نب ورمعو «نيركبلا بحاص سيقلا دبع ىنب
 ثدعبو نامع ىبحاص نييدزالا ادنلج ىب هدابعو !دنلج ىبا

 ةدبلا ىف ةيردنكسالا بحاص سفقوقملا ىلا ةعتلب نا نب بطاح

 عير دلل ئسِو ل سكرتلا ىدعأب محلك هلا ليسا 0١١
 لوسر* ثعبو معلص هللا ليسر نب ميعاربا ما ةيرام نهنم راوج

 لفرع وهو رصيق ىلا ىجرزخل رف ئبلللا ةفيلخ نب ةيحد هللا
 هلعج رث هيف رظن معّلص هللا ليسر باتكب هاتا اًملف مورلا كلم
 10 نيح نع ةيلسا انك لفة ىبأ اس « هترصاخو هيزخضق نيب

 هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرعزلا باهش ا هديل 5

 وبا ىنثكح لق سابع ىب هللا دبع نع دوعسم ىب ةبتع ىبا

 نيبو اننيب بول ييناكو اراجت اًميق انك لق برح نب نايفس
 اننيب ةنّدهلا تناك اًملف انلاوما تكهن ىتح انثرصح كق هللا لوسر

 نم رفن ىف تجرخث انما دجن ال نأ نملن مه هللا لور ني

 نيح اهانمدقف و اهنم انركجام هجو ناكو ١ مآشلا ىلا راجت شديوف

 هل عزتاناو اهنم مهجرخأو سراف نم هضرأب ناك نم ىلع لقرع رهظ
 تنم كلذ غلب املف هايا هوبلتسا دق اوناكو مظعألا هبيلص عنم
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 اهل. 4 ؤلئدع

 نبي هيفا ىلا ىيل نب رم ىرماعلا وربع نب طيلس كعيو

 ىرسسك ىلا ىمهسلا ةفاخخ نب هللا دبع كِعِو فنا ىلع

 هناذ قاحسا نبا امو ء2ىئاجنلا ىلا ىرمضلا ةيما نب ورمعو

 ليسر ناك لق ةدنع ةملس آس لق ديم نبا هب امو معز اميف*

 مجعلاو برعلا كولم ىلا هباحا نم الاجر ىيف دق معلص هللا»

 نبا اسو* «هنانوو ةيبيدحلا نيب اميف لجو رع هللا ىلا ًءاَحَد

 00 نب كيري نع ءقاجلاا نبا ىكدت لك ةليلس ]د لك كيج

 هللا ليسر ثعب نم ةيمست هيف اًباتك دجو هنا ىئرصملا بيبح
 هب ثعبف هتعب نيح هباكعال لاق امو 2 نيبئاخلا كولم ىلا معلص

 باتالا ىفو هفرعف «هدلب لأ نم لقت عم* ىرعزلا باهش نبا ىلا 0

 6مل لاقف ءاتادغ تاذ* هبات ىلع يرخ معّلص هللا لوسر نأ

 , 0ىلع اوفلتخت الو هللا /مكجري ىّتع اوذأف ةقاكو دحر تتعب ىتا
 فيكو هللا لوسر اب اولق ميرم نب ىسيع ىلع نييراومل فالتخاك
 هدب برق نم اماف ديلا مكثوعد ام لثم ىلا اند لق جفالتخا ناك

 ىسيع عنم كلذ اكشف ىَبَأ ةركف هب َدْعَب نم اًماو ْمَلَسِو بحت
 تنم لجر هَّللو هكلت منليل نم* اوحبصاف لجو رع هللا ىلا
 نبق رما اذع ىسيع لاقف 1عيلا ٌتِعَب نيذلا مقلا ةقلب ملكتي

 هللا ليسر قرف رث قاحسا نبا لق ءاوضماف هيلع ةملت هللا مزع
 نب سيش دبع نب هرمع نب طيلس ثعبف هباحتا 0نيب معلص

 2( 0 رع ) 5 هرم. ه#م) 5 مرنم طق ركذو. 4) 5 5. مز ©

 سانتا, كلقعات, 5 1. 2 مجاعلاو برعلا. 1 ءمصز ءءانتتش 5زء 680.

 2 اتق ءطم هدتب رك ( مكمحر. 4) (2 هزض 20:5 ك2
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 0 ن6

 لق ”ببحلا ' ىسحلا نم بنل هنا "هع نأ «عشل# اهيا (

 هللا لوسر ىيقتف ةنيدملا ثسمدقف لاق اهتنبا ركب وبا ىنلقنف

 اي* تللقف ةأرملا ىل بحت كوبا هلل ةملس اي لقف ةقوسلاب معلص

 ءنىكسف لاق اًبيث اهل تفشك امو ىنتبجتا دقل* هللاو ءدللا لوسر

 5ةملس اب لاقف قوسلا ىف ىنيقل دغلا 3 نم ناك اذا ىنح ىنع

 اهل تفشك ام ءدهللاو هللا ليسر اي تلقف ةأرملا ىل بع كوبا هلل

 ةكم ىلا هللا ليسر اهب ثعبف لق هللا لوسر اب ككل قو اًبيث

 هذيف 2« نيكرشملا ىديا ىف اوناك نيملسملا نم ىراسا اهب ىدافف

 © خماس ىع ةياورلا

 0 نيينرعلا مىلا رهغلا رباج نب زوك ةيرس اهيفو ربع نب كمح لق
 نم لاوش ىف لبالا اوقانساو معلسص هللا ليسر ىعار اوُلَمَق نيذلا
 © اًسرذ نيرشع ىف هللا ليسر هتاعبو تيس ذانس

 ةاس جمل ىف ىف ثعبف ّلسرلا معلص هللا لوس, ثعب اهيفو لق

 5 نم* بخو نسب عاجشو سغوقملا ىلا ىتعلا دبع نب كسا م ىنب

 ىلا اردب دهش ةيمأ نب :برحلت افيلح ةهرخ ىب ىسا و ىنب

 رصيق ىلا ىلللا ةفيلخ نب ةايبتحلو ئىناسعلا /رمش ىبا"نيادشا
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 امومه 4« زئنس

 ةنباب معلص هللا ليسر ىلع اومدق مث اهاقش ىتح « نيويعب ىلا

 ذخملسل خفوق ما خنبأا نناكو ةلدعسم ىب هللا كبعبو ةفرق ما

 تيب ىف تناكو اهباصا ىذلا به ناك عوكل نب ةوومع نبا*

 ةفوق ما نم عا تينك ول. 4ليقت برعلا تناك اهموق «نم فرش

 هلال اهادعأت هل اهبعروف ءةملس معلص هللا ٌليسر اهلأسف تدز امو

 اماو « نزح ىدب نامرلا دبع هل ٌتدلوف بهو ىنأ نب نوح

 اهريما 5 ةيرسلا هذه ىف عوكالا ىب ةيلس نع /ىرخالا ةياورلا

 00 ا ل نوح نبا نسل اد هفاكق ىلا نب وكي ايا ناك

 ةرارف مىنب نم اًسان ةانوزرغف ركب ابا انيلع معلص. هللا ٌليسر رمأ

 جبصلا انيلص املف انسرعف ركب هبا ةتانرما ءاملا نم ةانوند املف

 نم ةدب انلتقف ءاملا اندروف لف / هيلع ةراغلا انئشف ركب وبأ انرمأ

 حلق ىاونكلاو ءاسنلا خيفو سانلا نم 7 اقنع ترصباف * لاق انلنق

 اوأر املف لب نيبو 5 امهش دي لبج ىلا 1 اوداك

 ©) © 200. ىبيس. 1815ه. هدم. 76252 2 طبر 20 اهاقش. 2

 ال ١ 2) 8لمعا» ق.. 2) (نممأع 1ظ:ءءوامه طءمم: 11 351: 616

 درء ا 2) © هرص. 8لوعط. مهلع ءالعتأ ٌلوسر أ 0 تنك أ تدز.
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 ؟ نس أنها

 ناضمر رهش ىف «ةفرق ما ىلا ةقراح نب كيز ةيرس اهيفو لاق
 التق اهلتق ردن نب ةعيبر كنب ةمطاف و ةفرق ْمُأ تلئاق اهيفو
 «اهاقش ىنح نيريعب 5نيب اهطبر مث ريح اهيلجرب * طبر اقينع

 لق نيج نبا اند ام اهعضق نم ناكو «ةزيبك اًروحغ تاكو انف
 هرقل ىلا ضيعالا يبس لع ىاحسا ثب» نكس ظ

 نوفلا داق ىلا كراع“ لين ١ لدم معقل دللا قرض نارا ظ

 نم دكيز كثذرأو هباكحا نم سانا © هب 32 ةرازخ ىنب هب ىقلف

 نب دعس ىنب دحا ورمع ىب 6كرو اهببف 77-5 ىلتقلا نيب

 سمج ال نا ركت كير مدق اًملف ردب ىنب دحا ىهباصا /ميُنَف ْ

 10 :«حارج 8 نم لبتسا ايلف ةرازف وزغي ىتح ةبانج نم لسخ هسا ش

 ىنداوب عايقلف ةرازف ىنب ىلا شيج ىف معلص هللا تسر هثعب |
 !ةدعسم ىريعيلا ةركسملا نب سيق لتقو هيف باضأت 7ىنقلا

 ا ا رب كلام نب « ةيكح" نبأ

 انوجم ردب نب ةفيلحح 7 نب كلام* دنع تناكو ردب نب ةعيبر

 15 نأ ه ةتراح نب كبز رمأف ةدعسم نب هللا كبعو اهل انام ةريببك

 مامهطبر ث نيلبح اهيلجرب طبر اًقينع اًلتق اهلتقف ةفرق مأ لتقي

 هت ) تديحخ د ةءاقي هبه 0
 رك) ظدوؤ 1ععملم 1طص طتوءطقغسأتر 1طص 15520 1ععلن ليذع. ( 23856

 مشرك. 2016 ةقحي) تعز 5 نقصا هتحارج. 0 ) 530 5#
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 ادو'أ « زئنس

 ىلا ةثراتخ نب كير معلص هللا لوسر ثعبف هربخأت هقيب لخدي
 © ىبسح

 ىبا نب تباث تنب :ةليمج باطخل ئب رمع يوزشت اهيفو لاق
 : ١ ظ

 اهقلطف ريع نب مصاع هل ثدلوف تبث نب مصاع نخا مَلْقَألا

 ناجرلا دبع هل تدلؤف «ةيراج نب ةديزي هدعب «اهجوزتف رمعو
 / © ءمأل مصاع وخا وهف كيري نبا

 © تجر ىف ىرقلا ىداو ىلا ةقراح نب ديز ةيرس اهيفو لاق

 ىف لكتكلا ةمود ىلا فوع نب 4 نامرلا كبع* ةيرس اهيفو لاق

 /عكلم ةنبا وزتف هكوعاطا نا معلص هللا لوسر هل لقو نابعش
 3 - 65 تيا 3 2 ٍِء

 . 0 يبا ما تو غبصالا تنب رضامت ناجيرلا كبع جوزتف موقلا ملساف 0

 © ٍهكلمو مسأر اههوبأ ناكو ةملس

 معلض هللا لشت)) ىقطتساف !ًدييدش ايدج“ نياثلا بدجا اهيفو لاق

 © 9 سانلاب ناضمر رهش ىف

 نابعتش ىف كتف ىلا مع بلاط ىبا نب ىلع ةيرس اهيفو لاق

 | يك نبا وقعوا نخب دعج لكى با للا دبع" يذاكجمو لق ر
 1 نال يفعل دفا كرش ىلإ“ لذيترت تام< ىف بلاطا ئب"': نب :ئلغ

 نودحيري اعمج هل نا هللا ليسر غلب هنا كلذو ركب نب دعس
 اًنيع باصأو راهنلا نمكو ليللا هيلا راسف ربيخ هي اودي نا

 :اولعُجج نا ىلع متصن يلع ضرعي ربيخ ىلا ثعب هنا هل رقاف

 8 ربيخ طرمث مهل 0

 ©«) 0 تعجو نق. نإ ( طقع عغ 2520 كيز» 256 ةقراح.

 ظصعملد 14ش 11, اذا, 111, عار الر ١ ءا ةطن'0135-1. 1, ظهر !؟ةهءر
 اوال 11و 32.١ 2) 0 020. 2) (. كل ابعاطا. رك) 001136 20 6 عتكلمو

 ةعوان ت61 083. (ن, ىم) 5 0522. /) © نع 2) 0 لع. 4) 1ه 14. رمش



 “4 زخنس اأةوؤ

 اًدحاو الجرو هذقرو اًمعن* اوباصأو لابخل ىف ابرق موزجتأت عيلع

 © معلص هللا ليسر هكرتف ملسأت

 5 ةييلح بوز ءارسالا كملوا ىف ناكو ءارساو ءاشو اّمَعَت ةاهب اوباصأف

 اهجوز هةينزملل «معلص هللا ٌليسر* بهو باصا امب ءلفق ايلف

 © اهسفسنو

 ىدامج. ىف صيعلا ىلا ةثراح نب دبز.ةّييس تناك اهيفو لاق

 ىب .ضاعلا.:ىبا حم, تيناك ملا لاومالا تذيخأ لهيشو 00

 1 © هثراجأف . معاص ىنلا تنب بنييب راجساف عيبرلا

 ىدامج ىف فرطلا ىلا ةقراح .ىب كير ةيرس 4تناك اهيفو لاق

 اوفاخو بارعالا /تيرهف الجر رشع ةسمخ ىف ةبلعت ىنب ىلا ةرخآلا

 لق اريعب نيرشع عن نم باصأت ميلا راس هللا ليسر نوكي نا
 © لايل عبرا باغو

 15 ةرخآلا ىدامج ىف م ىمهسح ىلا ةثراح ىب كيز ةيرس اهيفو لاق

 لاق هيبا ىع دمح نب :ىوم ىنثذح اميف كلذ لوا ناكو لاق

 هاسكو لا ةيحد زاجا دكلقو رصيق دنع نم ىبلللا ةيحد لبشا

 اوعطقف ماذُج نم سن هيقلف ىبسحب ناك ىتح لبق ىَسُك
 نأ لبق هللا ليسو 4 لا: ءاجن .ءئش 5 كيني ملف فيرطلا هيلع

 «) 5 اثرو دمعت. 62) 0 هدت. ه) 5 لعف. 2) 5 هدم. ه6

 ةنيزملل رك) 5 200. ىلا م) 8116 كه ةعاملع © ىهسجو 5 ىهلح

 هداك, 8ءاعهق "كن.
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 د حب ك9 د دعا

 اهم 4 زئئس

 ةكمب امهكرش ىلع اهو نايفس ىبا نب ةيواعم «هدعب اهجوزتف

 نب هللا هدْيَبُع مأ ةيعارخلا لورج 0نب ورمع* ىنب مُثَلُك مو

 ماهموق نم ّلْجَر مناغ نب «ةفاّدخ نب مهَج #وبا اهجوزتف رع
 © خكم اميكرش ىلع او

 ليسر ثعب اهنم رخآلا عيبر رهش ىف ةنسلا هذه ىف ىدقاولا لشو

 ااا ذقن لا لجز نشب 4. نصخم  ننبا ةشقما ملطأ دل
 اوبرهف هب ميقلا رذتو ريسلا لغد بهو نب عاجشو مرفأ نب تبا
 ضعب* ىلع جّلدف اًئيع ماوباصأت عئالطلا* ثعبو متهايم ىلع لزنف

 © ةنيدملا ىلا ةاهوردحن ريعب ىتثام | اودجوف 7 ةتيشام

 0 ا ا ا

 هباحصاو وع مان 0 ! جل ل موقلا نمكف اهنم 5 عيد 3 هلق

 كتلفأو ةيلسم نب ديك تاحاضا لقتقنف مهقلاب الا اورعش امف

 © اكيرج دمحم

 نب ةديَبع ىبا ةيرس معلص هللا ليسر ىرسا اهيف» ىدقاولا لق
 0 نيعبرأ قاارخالا حيطبرا هللا ى اطصقلا -ىك ىلا“ رجلا

 اياك جبصلا باع 7 عم ةفقلا 1 اوفاوو اشم جنليل اوراسف

 «©) 5 اديب .6) 15 نتنهوانع 14 زهحر 3 ءعأ 1طن 3]20: 76« 17و

 31مز* 09 1469. 15[8ءاد. هده. نب وريعد منوذ للمدن, طمعات انك, 710. 157نق-

 ' عداع1ق, 1 ءعةكاع» جعجع, آ1ش 111, أر 211050106. )©  (2001عع5 أ
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 «؛ خنس [ىوز*ل

 ىلا هرهظ دنسا ىرماعلا غَبحاص ريصُب ىبا ّلتق ورمع نب ّليهس
 ّلجرلا اذه «اودوي ىتح ةابعللا 9 ئنهط' رخيوأ ال لاقو اليعللا

 ةىنوي ال هللاو هقسلا وهل اذه نا هللاو برح نب نايفس وبا لاقف

 «ناج رث ءايهثيدح ىف بوقعيو ىلعالا دبع نبا لاق» الك
 ةاَي 4هيلع لجو رع هللا لزنأف تانموم ةوسن هللا ليسر ىنعَي
 مصعب غلب ىتح تارجاَهم ثانموملا مكءاج اذا اونمآ نيذلا اهيأ

 ىف ذل اعتنك ىيتارما نمي. باطل ىب رمح يضلل 1
 نقنيح ىاجصلا اند نات ما ودوم لآ مل * كرشلا

 ةيواعم اهادحا هي هع لاق جيووغلا لجا نما علل لج لق

 ,قاكسا نبا نار <ةيمأ 8 ناوفص ىرخألاو نامفس ىلآ |

 نب "ةيقع تي ملك مأ معلص هللا ليسو ىلا ثرجاهو هثيدح يف

 عبقع انبا كيلولاو . /ةرامع هاون جر ةدبلا كلت ىف طيعم ىبا

 دهعلاب امهيلع اهدري نأ هنالاسي معلص هللا لوسر ىلع امدق ىنح

 دل بأ عع لكي نيبدتا ىف* شيرف نيبو هنيب ناك ىذلا
 نب * رع فلط ىم 7ناك هتيدح ىف اًضيا لاق, 2 كلن ل زع

 ةيقلا ىب ةنيسأ ىنا, نيب :ةبيرش ديتارمأ :فّتط باطخقلا
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 ادن طه نب

 أةؤأ“ 4+«غممنبإ

 قيس مراصأ ريصب ءبا لاقف هابحاص دعم سلجو رادج ىلا سلج
 هلتساذ تئش نا لاق هيلا رظنا لق معن لق رماع ىنب اخآي اذه

١ 

 قا ىتح اعيرس كهملا بخو هلتق ىتح هب هالع رث ريصب وبا '

 اًعلاط هللا لوسر هآر اًملف ىجسملا ىف سلاج وهو معلص هللا لوس
 لاق هللا لهسر ىلا ىهتنا اًملف اعرف ىار دق ٌلجر اذه نا لقد

 علط ىتح ب ام هللاوف ىحاص مكبحاص َلَثَق لق كل ام كليو

 لاقف معلص هللا ليسر ىلع فقو ىتح فيسلا اًكشوتم ريصب وبا

 الا ويلا: ىقننرو  ئكملسا  كدغا ىذأو : كثمن“ كفو" هللا .ليشر“ هاي

 احل فيم "هنأ لجوبا علل قعلا لكحل قاقم "هللا قلع 0
  0لج عم نلاعول هير شحم هثيدح ف ىاكسا نبأ 1

 لزن ىتح ريصب وبا جرخف لاف عايلا هذريس هنأ فرع كلذ عم»
 ةيرق فيرطب ركابلا لحاس ىلع ةورملا ىذ ةيحان نم صيعلاب

  55افيد هير نيفلسملا ' 5 ماتشلا لا 2000 اوناك

 ربا و "معقتم هلي لير لونك ثم اوسيؤحا |
 «تلفنيو صيعلاب ريصب ىبا ىلا اوجرخف ٌلاجر هعم ناك ول برح
 هيلا عيتجاف ريصب ىِبأب فحلف وريع نسب ليهس نب لدْنج وبا
 هللاوف شيرق ىلع اوقيض دق اوناكف نم الجر نيعبس نم بيرق

 ملغ مل ارضرتعا الأ مأشلا لا ضيرقل ثجرخ ريغي نمي ام
 هالاب* هنودشاني معدص ىبنلا ىلا شيرق تلسراف عّلوما اوذخأو

 »: معلص هللا ليسر متاوق نمآ وهف هانأ نف يلا لَسرأ امل 4 محرلابو
 غلب ايلف هثيدح ىف ىاحسا نبا داز «ةنيدملا هيلع اومدقف '

 ظ «©) 0 هرم. 6) ( زهق. كلذ. <) © بلغتو. 4) 0 محرلاو هللا
 ا



 5 غب اههأ

 ثيدشمل هيف اوضواغتو آب اوقتلاف اضعب عامي هلك سانلا نمأو ه اهرازوا

 دقلف هيف لخد الا اًئيش لقعي مالسالب حا ملكي ملف ةعزانملاو

 مالسالا ىف ناك ام لعنم .ءالسالا ىف نيتنسلا مكتيت ىف ل
 ةوع نع ئعزلا نع هثيدح ىف اعيمج اولقو ءرثكاو كلذ لبق
 ه يبا هءاج ةنيدملا معلص هللا ليسر مدق اًملف ناورمو روسملا نع

 ريصب نبأ هثيدح ىف ناحسا نبا لق شيرق نم للجر وريصب

 ةكرب سبح نع ناو ٌملْسُم وهو «ةبراج نب ديسأ نب ةبُتُع
 ستشلألاو فوع,دابع نب رق 'هديح ةببتكبدللا لو ل

 اقعبو معلص هللا ليسر ىلا ىفقثلا بهو نب وربيع نب فير نبا

 ليس ىلع ةامدقف مهل ىّنوم هعمو ىول نب رمع ىنب نم اَلَِجَر

 ريصَي اني معلص هللا لوسر لاقف سنخالو رعزالا باتككب معلص هلا
 يف انل يلصي الو تملع ءدذق ام ممقلا ءالوم انيطعا دق ءاذأ

 نيفعضتسملا نم كعم ُنَملِو كل ٌلعاج هللا ناو رْذَعلا اننيد

 !ةفيلكلا ىخب ناك اذا ىتح امهعم فلطناف لق ةاّجرخو اًجرف
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 أةؤء ؛ زئئس

 هتندب رح كلذ ّلعف ىتح ةملك مانم اًدحا ملكي ملف برخ ماقف

 فل اضعب لعجو و اوماق كلذ اوأ املخ هقلحن هقلاح اهدو

 . دل تا ىكامغ اًصعب لتقي عضعب دك ىتح اًضعب

 مييلا كلذ ىنغلب اميف هقلح ىنذلا ناكو قاكحسا ىبا لاق ةماس
 ١ لينعلا ىبا ام ١ 4 ىطارخلا' لضفلا نب ةهّيمأ نب نفاخ

 مججحت ىلا نب هللا دبع ىنثتلح لق « قاحسا نبا نع ةنماسأ آن

 ا ةيييحللا نتي لاجر .كعلحا: لق سبع نيا« نع انعانج خم

 ب نيرشقلاو ارلظ نيفلحللا دللا ْمَحْرَب معلص هللا ليس لاقف نووخلإ
 ةدللا ليسر اي* نيرصقملاو اولق نيقلحملا هللا محري لق هللا ليسر

 لاق نيرصقملاو 4هللا ليسر اي* اولاق نيقلحملا هللا ءمحري لاق »

 نود «نيفلحملل مخرتلا توفاظ ملف هللا لوسر اي اولق نيرّصقملاو
 الام اند الع ديدح نبا آنك :٠٠ «اوكشي لل عقال. لق ' قيرطقلا

 0 اداب نع عجات ىا نب هللا .ىبع نع قاكاسا“ قبا: نع
 هيادع يف ةيبيدلمل ماع مغكص هالا ليسر ىتدفأ ملق سابع ىبا

 «و كلذب نيكرشملا ظيغهل ةضف نم نب هسأر ىف لهج ىبأل اليج د5

 ىرفزلا تيدح أ تيدحلا عجر
 نبا ناز ةنيدملا ىلا معلص ىبنلا عجر رث لبق ةانكذ ىنلا*
 لك قرفرلا نع قاحاسا نبا نع هثيدح ىف ةملس نع ديح
 امتا هنم مظعا ناك هلبق حتنف مالسالا ىف تف اف ئرعزلا لقي
 بول تعضوو ةندهلا تناك اًملف سانلا ىقتلا ثيح لاتقلا ناك *

 <4) 1115ءطب ن٠. )6  5 هرم. ) ( مخرب, 21 62 :نوتباال , ءررد

 نيقلحملا ىلع. رك 5, ءمغعرردتت 010111625, 1241112: سابع نبا لاقو.
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 «؛ ؤئرس م

 كنا ملعن ول هاولاقن هللا ليسر دمحم هيلع ىضاقت ام اذه بنك

 ليسر انا لق“ هللا دبع نب ديح ننا ىلتو كانعنم ام هللا لوسر

 ال لاق هللا ليسر جما مع لعل لق هللا دبع نب دمحم انأو هللا

 بتكي نسكب سيلو* معلص هللا ليس, هذخأف اذبا كاحا ال هللاو

 ةديح هيلع ىضاق ام اذه بتكف هدمح هللا ليسر ناكم بتكف

 اهلها نم سر الو بارقلا ىف فيسلا الا حالسلاب ةكم لخدي ال

 ا نر م داو. ههلبتعا هزه اذا ءعبتي نا دارا دحأب

 له م1 الاقيف مح اًيلط امي لالا نيمو اهلك 0

 « معلص هللا لوسر 3 لجآلا ,ىىضم كقف انع 5 كبحاصل

 مويجم نع هروقا نب دج ايد: لو ىلا يعن اهب, ال 0

 ضيخحج.* همر خام م نب روسملا نع و ريبزلا نب نب ةورع نع ىوعزلا نع

 هللا دبع اس لق كبعس نب ىيج اسد لق ميحاربا نب بوقعي

 قبب :روسملا نع ةووبع .نع ئرعزلا نع رمعم_ اني لقا كزابلا
 هللا ليسر غرف املف ةيبيدخمل ةصق ىف مكلل نب ناورمو طم

 :٠ هلئاوف لق اوقلحأ رث اوركذأف اوموق هباحصال لق /' هتايبضق نم معلص

 نم مقي مث اًملف 0تارم ثلث* كلذ لق ىتح ٌلجر منم ماق ام

 نيانلا نم7نيقملاام انهل زف عملس مانعحر رتل
 ملكت ال رق جرخآ كلذ بحتأ هللا ىبن اي ةملس ما ةدل تيلاقف

 كقلحيف كقلاح وعّذتو #كىَتَدَكَب ركنت ىتح ةملك نم اًدحا
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 ننسي

 | |اماثح “« زئنس

 هللا ليسر لاقف مهب ام ىلا ارش كلذ «سانلا دارف ىنيد ىف ىينتفي

 نم كغم نَملِو كل ٌلعاج هللا نافذ بستحا لكنج ابي معلص
 ظ اًدقع ممقلا نيبو اننيب انّذقع دق انا 7-5 اِجَرَو نيفعضتسملا

 | لك مب ردغن ال انو اًذهع انرطعأر كلذ ىلع مانيطعأر اًحْلُص
 | | وبصا لوقيو هبنج ىلا ىشب لدنج ىنأ عم بانل نب رب بكوف 5

 1 ىكيو لاق بلك مد ميدحا مد امنا, نوكرشملا © امئاف لحنج اب

 ' باتكلا نم غرف املف 2 هيبأب لجريلا ضف لق هابا هب م برضيف
 ش ابا نييكرشملا نم الاجرو نيبملسملا نم الاجر جلاصلا ىلع كيذا ,' ّّ 2 ب كي 2

 ادا نح ناكرلا "تبحر: .باظشل ني رفعو ةفاحقا نا نب روكي 0

 || ١ هدومسو :صاقو ىا نب :هعشو وزمع” نب ليهس نسي هللا ديعو

 و فيخألا نب صفح ىب زركمو لهشالا دبع ىنب اخا مةملسم نبا

 مبتكو بلاط نأ نب ىلعو يل نب رماع ىنب اخا كرشم هو

 انب لق قاحسا نب نوراه امن «ةفيكاصلا بناك وه ناكو

 الق ىنا امد لق عيكو نب نايفس انثكحو مادقملا نب بعصم '"
 : رمتعا :لاق ءاربلا نع قاحسا وباناد لق ليثئارسا اند ةاعيمج

 '” | لخدي دعني نا ةكم لحأ ىَبت ةدعقلا ىذ ىف مغلص هللا. ليسر

 © 0 200. ىفه 682) 5 م20 طلق برضيب» ء) 0( صق. ه4) (
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 «؛ زئيخس ناب

 لخد ممدهعو شيرق دقع ىف لخدي نأ بحا نيو* هيف لخد
 ههدهعو هللا ليسر دقع ىف ىحن اولاقف ةعازخ تبئاوتف ههيف

 عجرت كناو مدهعو شيبرق دقع ىف نك اولاقف ركب ودب تيبثاوتو

 لباق ماع ناك اذا هناو ةكم انيلع لخدت الف اذه كماع انع

 :كعم « ناو اّنلت اهب تفأف كبادكاب اهتلخدف ةكنع انجرخ

 وبا ءانخت“قأ ورمع نب ليهسو وه باتللا بتكي معلص هللا لهسر

 مو اوجرخ معلص هللا لوسر باكا ناك دقو لق معلص هللا ليسر

 ١» اوأر ام اوأر ايلف معلص هللا ليسر انقآر ايورل ءميفلا ىف نوكشي ال

 هسفن يف معلص هللا ليسسر هلع ضصلقخ امو عوجرلاو حّلصلا نم

 اميل اولهم نأ :ازيداكب ىتحن ميظعا تمل كلذ نم نسال 0

 لاقف 2 هبْبَلِب ذخأو هَهَجَو برضف هيلا ماق لّكْنَج ابا ليهس م ىار
 اذه كيتأي نا لبق كنيبو ىنيب ةيضقلا :سنجلذ لق كمح اب

 13 لعجو شيرق ىلا ه هنريل هرجكو ةيبلب هرخنب لعخ لاق نتقدص لاق

 نيكرشملا ىلا ٌدرَأ نيملسملا رشعم اي هترص ىلعأب 8 نصي لحنج وبا

 2) 5 هرم. 65) رم اهنع. ه) ظتعءط.'ةهنم. ٠ ©) 0 بلقنا.

 2 ىفلا. رع 5 ليج. ى) 0 200. كلف... 2) 516 ط6 6 ا

 5: 0 طلء هتّيلبر 1١ ©. هتبآب , هك طم» هتيحلم 1115ه. ةلئاوانع

 50 2) (00016ع5و أ 00 تغ , 560 710. 14 ذم 1151 (© .١

 111, ز»إ 1. 2, وان ءهماذ2ق3غ نتج مع تهفنو تبجو. 14 اوه 2356أ

 تيت. بس 280 خيضقلا (© خصقلا ,١ 5 مصعلا 5. ن. #2) 5

 ليقيو.



 م4 4 خنس

 لاق ىلب لاق نيكرشملاب اوسيلوا لق ىلب لق نيملسملاب انسلوا لق ىلب

 نل هلوسرو هللا ثبع انا لاقف اننيد ىف ةينكلا ىطعن مالعف

 لا تللز ام"ليشني ربع ناكف -لاق ىنعيبصي نلو ما فلاخأ
 | 00 اناس لتبوي [كفدص قخلا نم .فتعأو ىَلَصأو قكصتأو

 ىبا اس «اريخ نوبكي نأ توجر © ١-2 دب نيلكت ىذلا ة

 نب ةكيرب نع قاحسا نسب ديد نع ةماس انك لق كيج

 ةمقلع نع ىظرقلا بعك نب دمحم نع ىملسالا ةوْزق نب نايفس
 قطن مث للق ةدضر بلاط ىا نب ىلع نع ىعخنلا سيق ىنبا

 ليهس لاقف ميحرلا ناجرلا هللا مسب ٌبقكا لاقف معلّص هللا لوسر
 بتكا هللا ليسر لاقف مهللا كمسأب بتكا نللو اذه فرعا الام

 لمح هيلع ماص ام اذه ٌبتكا لق رث اهتبتكف مهللا كمتب

 كنا تدهش هول ورمع نب ليهس لاقف ورمع نب ٌليهس هللا ُلوسر
 ليسر لاقف لاق كيبا مسآو كَمْسأ بثكا نلتو كلناقأ ل هللا لوسر
 مهلا دبع نب مح هيلع ماص ام اذه ٌبتكا معلص هللا

 نمأي نينس رشع سانلا نع برثمل عضو ىلع اكلطصا ورمع ىبا د

 هللا ٌليسر ىلا نم هنا ىلع ضعب نع عاضعب فكيو سانلا 4نهيف

 عم نم اًشيرق ءاج نمو يلع هدر هيلو نذا ريغب شبرق نم
 لالسا ال هناو ةفريفكم مةبيع اننيب ناو عدت ل هللا ليس
 هدهعو هللا ليسر دقع ىف لخدي نأ بحا نم هناو ملالغا الو

 <) طتوءط. ةلئتوانع نيح. )6  طلوعط. كب هدد. ءملعمةقت. 2 0

 200. و تيملع. 4) 5 اهيف١ ) 5176 هودرير انا 1156.1 5 هنري
 ري © دنع. م) 5زع معمنع 001ءءور 815ءط. مع2مععممست لالقا ,

 مرومعغعم للود, 821. ج11ه5وانع 21401. 4 حصص



 4+" ؤكنس اهاثم

 كنا لقو -- لوسر كحضف هاغايا هتيطعأف لزعا 47 ىمع

 قاحكسا عيبا "في قلنا 0 عجر

 نم دحا هنع فّلضتي رلو سانلا معلص هللا ليس عيابف لق

 : ناك لك ةملس ىنب وخا سيق نب ٌدَجلا الأ اعرضح نيملسما
 ىق مهننقان طباب انقصال هيلا رظنا ىناكل ليقي هللا دبع ىب رباج

 نا معنتص هللا لوسي قا مث سانلا نم اهب رشنتسي اهيا هآبض

 ىرمزلا لق قاحسا نبا لق ؛ ٌلطاب نامتع ما نم «نال قذلا

 لوسر يبس ىب اخا ورمع نب َلّيهْس شيرق دعب رف
 "نةحلص ىف نكي الو ءدكلاصف اًدمحن تيا هل اولقو معلص هللا

 لخد هنا برعلا ثّدحت ال هللوف اذه هماع انع مجول

 معلص هللا لوسر :آ, املف وريع نب ٌليِهس لبقف لق اذبا ةونع انيلع

 ايلف لجرلا اذه اوقعب نيح َحْلّصلا ميقلا دارا دق لاق البقم

 مث اعجارتو مالكلا لاطذ ملكت معلص هللا ليسر ىلا ليهس ىهتنا

 نب بثو بانلتا الا َقْبَي هو ومالا مأتلآ ايلف مّلَصلا مامهنيب ىرج

 لاق هللا ليسرب سيلا ركب اب لاقف ركب ابا ق5 باطخل ىب رم

 ىلب لق نيكرشملاب اوسيلوا لق ىلب لاق و نيملسملاب انسّلوأ لق ىلب
 1دررغ مزلا* رمع اب ركب وبا لاق اننيد ىف ةةيذكلا يطا مالعف لق

 لاق هللا ليسر هنأ ىكهشا انأو رمع لاق هللا لوسر هنا كيسا ىبتف

 وم لاق هللا ليسرب تمسلا هللا لويسر اب لاقف معلص هللأ ليس قلل

 4) © هاي. 2) © خفقان. 2 0هةذهأ5 ابص3 م) ةكلوعط. كش |

 2) 1١ ناننك 572) 4 منيب. مى) 5 نيملسملا ©( 220 نيكرشالا.

 هربزع ميكا 5 دك نع مز.
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 مع * ذمس

 ناي اد لق 6« نابب يب ليما لبع اس ««, ةرجاشلا تس

 نب نانس وبا هل لاقي نسأ ىنب نب الجر خراوضرلا ةعيبب عاب

 لاق بهو نبأ 1 ىلعالا .نيبع نب سنوي ىهييرخت (« بقو

 رباج نع ردكنملا ىب دكيح ىع رمع ىب هللا دبع نبب مساقلا ن5

 انعيابف لق ةئام ةرشع عبرا ةيبيدخل موي اوناك هنا هللا ىبع نبا

 ةؤرمس ىو ةرجشلا نحت هديب ٌلخأ رمعو معلص هللا ليسر

 هيعب نْطَب تحت ًابنتخا «ىراصنال سيق ىب حلا ريغ هانعيابف

 ي«توملا ىلع هعيابت مو فَ ال نا ىلع هللا لوسر انعياب ربج لق

 وماع وبا 2آ لق ىيكج نب نسمحل* اس ام كلذ ىف ليق دقو 40

 عوكالا نب ةملس نب سابا نع ىماميلا رامع نب ةمركع آب لق
 ةرجشلا لصا ىف ةعيبلل سانلا اعد معلص ىبنلا نا هيبا ىع

 طسو ىف ناك اذا ىنح عيابو عياب مت* سانلا لوا ىف هتعيابف

 هللا ,ليسز اي كقعياب ىقق تلق لق ةملس اي عياب لق سانلا نم
 ع - هك مس 3 < هن ب 3

 ىناطغاف ملرعأ معلص ىبنلا ىنآرو كاًضيأر لق «سانلا لوا فاق

 ناك اذا ىنح 4سانلا عياب هللا ليسر نأ مث لق ةقرد وأ ةقجاح

 كقتعياب ىق هللا ليسر اي تلق ةملس اي عيابت الا لاق ومهرخ] ىف
 ليسر لاقف ةتئاثلا هتعيابف لق اًصيأو لق ٍهطسوأو سانلا لوأ ىف

 ىنيقل تلق كتيطعا ىتلا ةفجخملو ةقردلا* يأت مغلص هللا

 6) 0 ناب“. 6) 0 ةرمثم. 6 0 هدصص. 4©) 5 هده. م2 2836

 ؟ءعءاتور ونان2ع ءم01ععو هدم., 1آهكعتتنت ع ا8[هواتصت 1آ17, )ه“ 1. 2 5و

 ر) 10511 الوع (ةععانت ل113 11211 الوع كنا الوع)» ع) 5 رخا

 سانلا. /) 1810513 115 كنقرد وأ كنف , انأ



 4 تنس معسل

 ل
 ةكم ىلا نامثتع يخت هتمحل اًهظعم تيبلا اذهل ارئاز ءاج امتاو

 نأ لبق وأ ةّكم لخد نيح صاعلا نب كيعس نب نابا ةيقلف

 هراجأر هدخدر ث* هْيَنَي نيب هلمحن هدتتاد نع لرنف* اهلخدي
 بأ ىتأ ىتح نامثع فلطناف معلص هللا ليس, ةلاس غلب ىنتح

 5 دب هلسرأ ام معلص هللا ليسر نع ميهغلبف شيف ءامظعو نايفس

 نأ ةرّهيلا معلص هللا ٍلوسر ةلاسر نم غرف نيح* نامتعت اولاقف

 ىتح لغفأل ؛ثدننك ام لق ؛هي>١:كفطق كيبل (قيظتا نا

 هللا ليس غلبف اهدنع شيرق 1 معلص هللا ليسر هب فوطي

 اس لق دين نبا اس* «لتق ىنق :نامثع نا نيييلشملاو | مَعَ

 ركب ىببأ نب هللا دبع ىنتتتحت لق قاكسا نب كيج نع ةملس

 حربن ال ءلق لتق دق نامثع نا هغلب نيح معلص هللا لوسر نأ

 ناوضرلا ةعيب تناكف 4ةعيبلا ىلا سانلا اَعَدو ممقلا رجانت ىتح

 ىنتدح لق ىدسالا ةراع نبا ىنتكدحو* ««ءةجشلا تت

 ةملس نب سابا ىنع ةكديبع نب ىسوم نع ىدوم نب هللا دكيبع

 ؛!: ىدان ةيبيدخل نم و نولفق نحن امنيب عوكالا نب ةملس لق لق

 لق سدقلا 5 لَن ةعيبلا ةعيبلا سانلا اهيا معلص ىنلا ىبانم

 هانعيابف لق 8ةريس ةرجش نحت وهو معلص هللا لوسر ىلآ انشق

 كّيوعيابي نا نينموملا نع هللا ىضر ْدقَل :عت هللا ليق كلذو لق

 ©) طتمءطم هده. 5) 5 هده ء) 5, ءهدغغعصدتلم 02521625 , لاقف.

 2 ناوضرلا ةخعببا ) طن عاتكولاتع 727/577. 7/) 5 م20 5

 (ةصغنصت لاق عوكالا نب ا نع سور 20 ةرامع نبأ 86 ةرامعو

 10 511552 22. |هز“* 1. 22. م) 0 نويليام. #) 0 ةرمثم. ) 101
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 ام“ 4 زئنس

 نولمعت اَمب هلوق ىلا عم نظبب ْمُهْنَع مكيديأو مكنَع مهيب
 تتعب امنا اًشيرق ناركذ هناف قاحسا نبا امآو «كاريصب

 عم مثيلا اهلسرا معلص هللا ليسر ناك ةلاسر دعب ءريع نب ٌليهس

 اعد معلص هللا ليسر نأ ملعلا لا ضعب ىنثتذح لق قاحسا و

 007 لع هلجو ةلكع نقيق.ىلا «دثعبف يعابلل اليمأ ىب شارح
 ليج دب اورق هل اج ام هنع خقارشا غلبيل بَلْعَتلا هل لاقي هل

 قا ىقح هليبس اولخف شيباحالا هّثعنف هلتتق اودارأو هللا ليس
 نب كيح نع ةملس اسس لق كيج نبا اس «معلص هللا ليس

 اذ) شايع نبا لوم ةمركعا نع. مهتا ال نم .ىتتح. لق .ىاحسا م

 نأ «ممورمأو ةالجر نيسمخ وا 0 قانم الجر نيبعبرا اوتعب اًشيرف

 اوُلَخَأَف 4هباكتأ نم مل اوبيصُيل معلص هللا ليسر ركسعب اوفيطي
 |0010 لكي :قاطحا افق معلنا هالا ليسو عيا قلع :ءادلخا
 اعن مث لبينلاو ةراجخلاب معلص هللا ليسر ركسع ىف اومر اوناك

 هنع غلبيف ةكم ىلا ودتعبيل باطل نب َرَمُع /معلص ىبنلا *
 ىلع اًشيرق فاخا ىّنا هللا لوس اب لاقف هل ءاج ام شيبرق فارشا

 دقو ىنعتي ٌدحا بعك نب ّىَدَع ىنب نم ةكمب سيلو ىسفن

 لجر ىلع كّلدا ىنلكتو اهيلع ىتظلغو اهايا قواذع شيرف تفرع

 نامثع معلص هللا ليسر اعدف .نافع نب نامثع-ىّنم اهب زعا وه

 | ١ دك ملت ربحي : شيرق :فارشاو, نايفس ىلا لا, عقعيمام

 «©) 0 ثععبف. 65) 0 هرم. ) 5 ماو. 4) طلوع. بث
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 4 زكنس امرأ

 هب © انفقو ىنح مافن هدوغب زوكم هل لافي 0 تالبعلا نم لجيب

 لوسر* عايلأ رظنف نيكرشملا نم نيعبس ىف معلص هللا ليسر ىلع
 لاق نع افعف روجفلا ودب هل نكي موعد لاقف © معلض هللا

 ا مكنع مهيدي 2 ىنلآ 65 لجو ع هللا لوناف

 5 “4 ةكم .وطبب مهنع

 نب كدمحتو انيق ب لمحت كييدك ل سيدك عج

 هللا تيبع نع روصنم
 انكرش اف. #انم ”نيكرشملا .ىديا ىف .نم ىلع مانحدشف ةملس لاك

 انيديا ىف نم ىلع انبلغو لاق هانذقنتسا الا الجر انم جهيدحيا ىف

 0 مكلص و ولوف اًيطيوحو هريع نب ليهس اوتعب اشيرق, ناد رق غانم

 ناعم نب رشب ةاس 2 «دحلص ىف ْمَع اًيلع معلص ىنلا كثعنو

 انل ٍركُّذ لاق ةداخق نع كيعس آند لاق عيرز نب ديزي اند لاق

 نم ةينثلا علطا :مينز هل لاقي معلص ىبنلا باكا نم الجي دقي

 اليخ معلص هللا لوسر ثعبف ولَتَقف 8 نوكرشملا هامف ةيبيدحلا

 ىمعلص هللا ىبن ضل لاقذ راقكلا نم ةاًسراف الجر رشع ىنثاب هونأف

 علسراف لق ال اولاق ةمذ ىلع ملل لع «دهع ىلع مك لع

 فك ىذلا وهو 2 نارقلا كلذ ىف هللا لزنذ 2معلص هللا ليسر*

 ©) 5 تاليغلا, © تاليعلا , 710. 2133511 27:7:. 20 1105انط

 8) 5 افعج , © اًقعخم, 3[هدانص ففجم سف ىلع 203
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 م 4 اشد

 نم «سان نيملسملا ىفو اوعداوت دق سانلا امنيبف لاق علصلا
 هبا هب هكتفف لق ةنيملسملا نم سان نيكرشملا ىفو* نيكرشملا
 لل نيلبا لاق“ م السلاو جبل 24ليسي ىداولا اذاف لق نايفس

 نوكل ام عاقوسا نيك .يكاستم نبيكرشمل ١ نم ةقسب نحن ةملس

 رو مبلسي ملف معلص ئبنلا /عهب تينت ارض الو اًعُفن مسفنأل
 رماع وبا ان لق آس هنذ ىبيج نب نسلمل امو ىكافعو لتقي

 هيبا نع ةملس نب سابا نع ىماميلا رامع نب ةمركع اس لاق
 تاحكاسكف ةرجشلا تينا ةذكم 8لفاو 0 انكلطصا امل لق مدنا

 نم نيبكرشملا نم رفن ةعبرا ىناتف ةاهلظ ىف تعجطضا رث اهكوش

 000 و ا يي سب هام و
 أ كلذك 2# انيبف اوعحطضا رث هحالس اوقلعف ىرخا ةرجش

 امه نبا ّلتق نيرجاهمُلل اي ىداولا لفسا نم داتم ىدان

 تزذخأف ,”ا وقر و* ةعبرالا كتلوا ىلع تددشف ىفيس م

 هجو 0مرك ىنلاو تلق رث ىدي »ىف اًثْعْض* هتلعجت محالس

 هيف ىذلا ثيرض الا هسأر مكنم ٌلَحَأ عفري ال معلص دمحم
 رماع ىمع ءاجو معلص هللا لوسر ىلا مدوقا هب تيتجن لق هانيع

 «) هذع 5 ءا 7ةهرككأ»ز © نيباي كغ مما ليا 8) 1253+ 002. -

 1.معم 5و. للق ذد 5 ]12ءانتت2. 6) © لبعد, 2/60 ليقف. 4) (
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 «؛ زئخس [ى*

 ىلع الو مكانفلاح اذه ىلع ام هللو شيرق ر.ثعم اب لقو كلذ

 هل امظعم ة«ءاج ْنَم هدللا تيب نع اوٌدصت نا مكاندقاع اذه

 هل ءاج ام نيبو دي نيب نلكتل هديب سيللل سفن ىنذلاو
 هد هد م ةجحبتم داع هنآك

 صفح ىب زركم اذه معلص ئبنلا لق هيلع فرشا املف هتيا اولاق

 ذا هملكي وه انيبذ معاص ىبنلا ملكي لعجت ءاجن رجاف ٌلجر وهو

 «لييهس ءاج امل هنا ةمركع نع بويا لاق وريع نب ٌليهس ءاج

 قي ىتدحف «. مكرم نم مكل قايد كنف معلص ىنلا لاق

 ,الق ةرايع ىبال ظفللاو وروصنم نب كمحو* ىدسالا ةرامع ىبا

 ىب سابا نع ةديبع نب ىبوم اذ لق ىدوم ىب هللا ديبع امد "

 ريع نب ليهس شيرق تعب لق هيبا نع عوكالا نب ةملس
 هت معلص ىبنلا ىلا نالف ىب صفحو ىزرعلا دبع نب بطيوحو

 لهس دق لق وربع نب ليهس جيف هللا ُليسر مث, الف هوحناصيل

 عْذُصلا مكوأئاسو 8 مكماحيأب مكيلا :نوثام موقلا مكرما نم ملت هللا
 نم اوبلف هبولق نيلي كلذ ّلعل ةيبّلتلا اورهظاو ىذهلا اوثعبأف

 وىلأسف !وءاجن لق ةيبلتلاب هتاوصا نجرا ىتح ركسعلا 7: ىحاون

 2) ( هرص2 83) ( كج ) ( نقب. 2) ( ميا. 2 8 2

 /) ( انسوفنل. ى) 516 ©0016ع5 0100116 12153: 7/517 نب دجاو

 ىدلمرلا روصنم. ) © لاق. 2) 516 1680. © نويم, 2671+ نؤدلصو

 5 نوناي. م) 5 جماحراب. 4) © هللا. ) © ىلاوح.



 [ماخنم ١" ةةكمل

 هد هت ذ>

 اهيلبقاف كشر ةطخ مكيلع ضرع دق هناو هل: ايظا ليلا رطعثا

 ىلع فرشا املف هتيا اولاقف ههينآ ىقوعت ةنانك نم لج لاقف

 5 :نم وفو نالف اذه مكب ىبفلا لق ةهباكتاو معلص ىبنلا

 املف نيب يق ةليقتشاو هل تقعبف هل اهوثعبأ) نْدبلا 0

 نع اذكَصي نأ 4 ءالوهل ىغبني ام ههللا ناحبس * لق كلذ ىأر

 قاحا ىبا نع ةملس اس لق كي ىبا انث>>و* «««نيبلا

 يقلع نب و سيلكلا هيلا اوثعب رث هثيدح ىف /لق ىرعزلا نع
 كراكلب دىحا ومو شيباحالا كيس ذئموي ناكو #نابر ىبا وأ

 له را لق معلص هللا ليسر هآر املذ ةنانك نب ةانم كبع ىبا

 ىأر ايلف هاري ىتح ههجو ىف :ىذهلا اوثعباذ نوهلأتي مبق نم
 م ةرابوأ لكأ نق ةدئالق ىف ىداولا ضرع نم هيلع ليسي ىدهلا

 معلص هللا لرسر ىلا نصي رلل شيوق ىلا عجر سّبدحلا لوط نم
 ال ام تمي, نق ىّنا شيرق رشعم اي* لاقف ةىار امل اًماظعا *

 سبحلا لوط نم 0 ا هدثالق ىف ىدهلا لص لحي

 “كل مّلع 2 ور لج تننا امتاف سلجا هل اولق م هلت نع 5

 نب دبح ىنثدح لق ةملس آس لق كيج ىبا 652

 تنَح ٌبْضَع سيلعلا نأ ركب ىا نب هللأ ثبع »نع قاكسا
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 7 ا( هادا ينم هسا سر وج دعو سيمو

 ؟ انس |ىاخي

 ةررع عفرف هتيحل نع كلي رخأ لاقو» فيسلا لعتب هذي برض
 « ثسلا رثغ ىلا لاق. ةبعش نب ةريغملا اولاق اذع نم لاقف مشار

 ةيلعالل ىف موق «ءبكعك ةبعش نب ةريغملا ناكو 5 كترْخَع قد يس

 مالسالا امأ معلص ىبنلا لاقف مّلسأف ءاج مث جلاوما ذخاو 4 جلتقف

 5 ةورع رو هيف انل خجاح اهو لام هتاف لاما امأو هان كدقف

 منتي نإ هلاوف لاق و هنيعب معلص ىبنلا بادتأ قمري لعج

 هسا عل لا

 نيلتتقي اوداك 2 اذاو د اوردتنا ما اذاو هدلجو

 37 نوككاي امو 8 عاتاوصا اوضفَح هدنع اويّلكت* اذاو هّيوْضو

 دقت هللاو 7 ىا لاقف هباكا ىلا ةورع عجرف هل اًميظعت هيلا

 نا :هللاو ىشاجتلا, ضيفي ىرسك لع ثدفوو كيلا ل ١"
 قمح نيم بامما عي ام ءياضما هنظعي شه ماش ا

 كلدف هنم لاجر فك ىف/ثر الا هما مكنش 00|
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 ماد“ “ زخئغس

 نع ةملس امد لاق كي ىبا انتدحو ««ىلب اولاق ىنعاطا نمو

 نب ةورع ناك ةلاق هثيدح ىف ىرغزلا نع قاكسا نب كمح

 ثيدح ىلا ثيدحلا عجر نيش كتيع اني دفيبسل نيفين

 مكيلع ضرع ىف لجرلا اذع ناف لاق بوقعيو ىلعالا دبع نبأ نبأ

 ملكي لعجم هنأت هتيا اولاقف #هينآ ىوسعدو ءاجولبفاف كشر طخ 5

 2 لذع ورع لاقف ديلا هنلاقم نم اوكا فلا لاقف 50 ىقلا

 ليسأل تاعمن لفيف _كمرق 00 نأ تيارا طيح ىا كلذ

 ىلا هللاوف ىرْخَألا نكت ناو كلبق مهلصا حاتجا برعلا نم

 لاقف كيعديو اوف نأ : اقلخ سانلا نم 7 اًباوُش أو اًهرجو ىرأل*

 اوناك كلل فيفقت ةيغاط تاللاو تالللا مريب صصمأ ركب وبا

 لاقف ركب وبا اولاقف اذه نِم لاقف هعّكتو رفت 1 7 نودبعي

 اهب َكْبَأ ل ىدنع كل تنال َّنَي اليل هديب ىسقن ىنلاو اما

 ”فدببسلا هعمو * معلص ئبنلا سأر ىلع مئاق ةبعش نب ةريغم او

 معلص ىنلا ب ىلا ه هديب ةورع ىوفا ”هابلكف رقغملا ةبلعو 5

 2) ب معن. 2) 1107 2 ا 1-1 201( ذه: 21

 هتأ. ) 8دءطقتأ 204. يما. رك © اًدحا نا. م) 850ءطق

 هلعأ , 5عل 710. 1[عةمؤئلفشصت“. 2 8هعطقجت ه0. انآ. (نغ 0100116 1528-
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 ؛ زئنس [نز*او

 ليدب ءاج كلذك هم انيبف هنع اوركص ىتح ئرلاب هل شيجج

 ءةيبغ اونو سارح نم هوا نما درست ىف خيلرظلا ا
 بعك 2 كرت ىنا لاقف ةماهت لما نم معلص هللا لوسر حصن

 هعم ةيبيدلخل هايم َداَدَعَأ ولون دق ول نب رماو ىَوْل نبا

 .:معلض. ىنلا .لاقف:تيبلا نع كوذاضو :كيلتاقم 2و ليفاظملا للا

 دق اًشيرق- ناو نيرتعم انتج ءاتكلو تحت ليعمل كا 00
 ىنيب اوُلَصِيو ءّةّنم متانددام اوءاش ناف 3 ترضأو برخل هتكهن

 هيف لخد اميف اوْلْخِدِي ْنَأ اوناش ناف رهظأ ناذ سانلا نيبو

 هديب ىسفن ىذلاوغ وب م ناو اُمَ نقف الأو اوُلَعَق سلفلا
 مهما هللا َنْذْقَتُيل موا ىتفلاس فنك ىتح اذه ىرما ىلع جقلتاقأل
 انا لاقف اًشيرق ىلا ىتح فقلطناف مليقت ام* ةغلبنس ليكب لاقف

 متكش ناذ الرق ليقي كانعمسو لجرلا اذه دنع نم مكانتج دق

 انتدكت نا ةانل ةجاح ال تءاهفس لاقف انلعف مكيلع هضرعن نا

 تو لل .ليعيا هتعيج ,امازتاق نم ىأولا ةوُذ لاقو ءىشب هنع

 !5 نيب .ةورعع ةماقف“ معلص فنا لاق امب هتدحن اذكو اذك ليقي

 [كتمسسلوا لاق ىلب اولاق كلاولاب متسلا موق ىأ لاقف ئفقثلا دوعسم

 نوملعت متسلا لاق ال اولاق ىنيمهتت لهف لاق ىلب اولاق دلولاب

 ىدلوو ىلعأب مكنتج ىلع ”« وكلب اًملف ظاكع ّلعا توفنتنسا ل

 206 0 5) ( ءأ 7تهرككا» رفذ نمر 560 1/517 560. نم

 دموك 0530. ) 5 دنيعو 77/5177 5. 2. ©4) 5 نب لأ“ 4) 5

 هدص. ر/) 5ذء مودع ة[هرسبر 8هءطقتا ون. م) © ليقلامس ) 3
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 اني "نم لل

 [ىاددت 91

 ناك بزاع نب ءاربلا نا ملعلا لحما ضعب ىل معز دقو لاق معلص
 الل تحشتاو لك معلم هللا ليسر مسب :ثقت :ىذلا-اإ لين
 | فل دمعت انيك دم ةيجل اهل جما قالا

 هاهوُلَخب كتلبقا راصنالا نم ةيراج نا ملسا تعرف معلص هللا لوس

 تلاقف سانلا ىلع مم بيلقلا ىف ةيجائو 5

 اكَتوَُبُكَي سانلا تيأر ىلا اكنوذ ىولَد ميثملا اهيأ اب

 اكَتودجَبِبو اريح ة َنُنْقُي ,

 6 سانلا يمي بيلقلا ىف وجو ةيجاث لآقو

 هيجان ىمسأو مداملا انا ىنا 8.ينامي ةبراج * تولع نيف

 هيداعلا روذص مسحت اهتنعط ءةيعاو شاشر .تاذ ةنعطو

 0000 ا ناسا اند للا تالا لمالا تابع با نهعاام
 ىنثدحو «ةمرخ نب روسملا نع* ةورع نع ئركزؤلا نع رمعم

 اسس لاق ناطقلا ديعس م ىب ىيج * امد لاق ميعاربا نب بوقعي
 نع 9ةورع نع* ىرعزلا نع رمعَم اند لق كرابملا ب هللا كبع

 معلص هللا ليسر لوزن الق مكلمل ىب ناورمو ةمرخ نب روسملا )5
 اًضربت سانلا ةدضربتي امنا ءاملا ليلق دمك ىلع ةيبيدلل ىسقأب

 شطعلا /: معلص هللا لوسر* ىلا ىكشف هوحوَ نأ :سانلا هّثبلي ملف

 . لاو ام هللاوف هيف هولعجج نا جما مث هتنانك نم اًمههس عونف

 ©6) (© هد. 6) ( نوتلت. مه 5زع «001عع5و طثع ةزصع ىلع.

 4) ©( ةينامك هثراح-. © (, نانأذ 5ءو. طعط]ز(1ءطئاتتت 020. ةيغأد
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 اة هوو سب عع



 ؛؟ ذظخنس | مدد

 رق «باهش نبا لاق ءاهولوقي ملف نيئارسا ىنب ىلع تصوم هلل
 ىَرِهَظ نيب نيميلا تاذ اوكلسأ لاقف سانلا معلص هللا لين وما

 ةيبيدلمل طَبْهَم ىلع هرارملا ةّينث ةىلع هجرت فيرط ىف ضْمَحلا
 ٌليخ تار املف فيوطلا كلذ شيل كلسف لاق ةكم لفسا نم

 :مقيرط نع متفلاخ دق معلص هللا ليسر ناو شيل 4ةرتق شبرف
 كلس اذا ىتح معّلص هللا ليسر جرخو «شيرف ىلا نيعجار اوضكر
 امو ثالخ ام لاقف ثألخ سانلا لاقف هثقان ثكرب رارمملا ةّينث ىف

 ذوعذت ال ةكم نع ليفلا سباح اهسبح نلتو فلخب اهل موه
 اهايا عْْيْطْعَأ الا محرلا ةنص ةنولُسي ةّمَخ ىلا ,مىيلا شيوق
 ؛0 هيلع لزنن ةام ىداولاب ام هللا لوسر اب ليقف اولونا سانلل لاق 1

 بيلق ىف لزنف هباكتا نم الجر هاطعأت هتنانك نم اًمهس نير خلف

 بوَص ىتح قلاب املا شاجن هفوج ىف كرغف بلقلا كلث نم
 لاق ةماس آمب لاق كيج نبا انتدحف .«ىطقب ةةيلع شنلا

 نم الجر ّنا* ملعلا لها ضعب نع ىلا ىبا هس نا

 ه5معلص هللا ليسر مهسب بيلقلا ىف لزن ئبنلا نأ «هتّدح ملسا

 هللا لوسر ندب فئاس وهو مراد نب رمْعَي نب ريمع نب « ةيجان

 م) 8قوعطب ماشعه, 560 0ريب## ن6 ه0016ع5. )6  ( ىلا. ه) 6
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 امزدو 4 خنس

 فك ىنلا وفو هديف عت هللا لينذ ةكم ناطيح هلخدا ىّّح

 نكرفظأ نأ دعب نم ةكم يطب ْمُهْنَع مغيدنأو منع ْمَْدْيَ
 نما جنط ا ننال نلفا"ولتا نينا ابان قفا 3 7

 1 ان ااه العب اوعي ئيتنسلا نم لعبت عيلع طا نأ ْ
 « ملع ريغب نغب ليشل ادت نأ ةيحماك عيلع هرفظ

 ا ا ا

 اذ ام برممل ةهتلكا دق شيرق حيو اب معلص هللا ليس, لاقف لاق

 ١١) كلذ ناك قيباصا © ناذ برعلا رئاس نبيو ىبي اولَنَخ ول يلع

 7 ناو *نيرفاو مالسالا ف اولخد عقيلع هللا قرهظا ناو اودارا ىنلا

 7”  مسرهاجا لازا ال هللاوف شيرق نظن اف ةوق عبو اولتاق اولعفي رو

 َ ةغلاسلا هذه 2دفنت وا هللا هريظي ىتح هب هللا ىنتعب ىذلا ىلع

 ١) مت كلا عقيرط هريغ فيرط* ىلع انب يخي لجر نم لاق مث
 ١) نع هقاحنا نسبا نع* ةيلس آس لاق كيج ىبا انثتدحف اهب

 هللا اليسر اي انا لاق ملشا نم الجر نا ركب. ىبا ىنب هللا كغ

 اوجرخ نا املف باعش نيب /نزح رعو فيرط ىلع هبا كلسف لاق و

 لالع علهس طرا قا 'اوضفاو“ نيملسللا ىلخا اكلذا نقدث نانو هانم

 هللا ةرفغتسن اولوق م سانلل معلص هللا ليسر لاق ىداولا عطقنم

 ةطحلل ىاهنأ هللاو ىمعلص هللا ليسر* لاقف اولعفف هيلا 5

 ©) © هرم. - 51210. 1502. 48 75. 24 ع 5. 6) 5زعر تمد

 ميهتكلعا (815ءط. نر 5), 1طص 1554و ةءتمولغ, ؟ءواتطاتق 01100116
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 "1 خنس اهز*|

 ةاوعمس دق شيرق هذه هللا ليسر اب ههل لاقف ىبعكلا نايفس

 اذعو اذبا غيلع اهلخدت ال للاب نوفلج* ىوط ىذب اولزن

 لاق ««ميمغلا عارك ىلا اهرمكق دق جليخ ىف ديلولا ىب كلاخ

 5 ذثموي ناك ديلولا نب كلاخ نأ ليقي عاضعب ناك كقو رفعج وبا

 ع معلص هللا لوسر 2

 كلذ لاق نم وكذ

 ىلا ىبا ىنعي رفعج نع ىمقلا بوقعي امد لاق كيتي نبأ نان

 ىهتناو ىدهلاب معلص ىنلا مخ امل لاق ىزبأ نبا نع ةريغملا
 10 #2 مهق ىلع لخدت هللا ليشر اي رمع هل لاق ةقيلكلا ىذ ىأ

 خنيدملا ىلأ معلبص ىنلا ثىعيف لاق عار م جالس ربغب برح كل

 هوعنم ةّكم نم اند املف هليح الا احالس الو نارك ماهيف عّدي ملف

 نأ 8هنيع هان ىني لزنف و ىّنم ىلا ىتح راسف لخدي نا

 ليسر* لاقف ةثتاهيم> ىف كيالع جرخ دق لهج ليا نب ةمركع

 هذ كتا دق كّمع نبا اذه ثكلاخ اي كيلولا ىب كلاخ ؛مغلص هللا

 ىمس ذتمويف. هلوسر»:فيسو هللا فيس انا تلاخ لاقف ليث

 ليخ ىلع هثعبذ تش ثيح ى مرآ هللا لوس اب هللا فيس

 داع رث ةكم ناطيح هلخدا ىتح همرهف بعشلا ىف ةمركع ىقلف

 همزهف ةثلاتلا ىف داع رث كم ناطيح هلخدا ىتح همرهف ةيناثلا ىف

 70 0 00450) 22/4 عل 2 5 اوجرخ لقف. 42) 757

 ء( 815ءا. هللا نودعغاعي. 6 © أ 2271+ هده. رز 0 اعتشخا
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 وا ؟< الرس

 هللا ليسر عم انمدق لاق هيبا نع ةملس نب ساي قع ىماميلا
 نب فسوي اس*  ى«ةثام ةرشع «عبرا نكاو ةيبيدلمل معلص

 ليبحرش نب كيعسو كلملا دبع نب ماشع اند لق ناقلا ىسوم
 نع ةريبزلا وبا آنس لق ىرصملا عس ىب ثيللا اند الق ىرصملا

 نب نيح ىكدح ٠ «ةئاعبراو الا ةيبيحال موي انك لق رباج و

 نع ىا ىتثتلذح لق ىمع ىنتثلدح لق هدا ىنتلدح لق دعس

 افلا ةرجشلا نح ةعيبلا لها ناك لاق سابع ىبا نع هيبا

 ٠ نراذ وبا انت 'لاق ئقملا' نبا اس ١ هي نىيرشعو ةسمخو ةئاهدسخو

 00 ىنأ "نب هللا كبح تعمن لاق 4ةرم نب ورمع' نع ةبعش اس لاق
 00 موكا ملسأ تاناكو ةئامثلثو اعلا هرجشلا موي هاتك ليفي ىقوأ ف

 )0 ليحم ىنثدح لاق ةملس اس لاق ني نبا اس* ه6« نيرجاهملا

 | |١ ا رت نع 7 نايس نا "نع نحصل :نعوانعا' نبا
 ىرعزلا لاق «ةثام ةرشع عبرا ةيبيدلل باكا انك لاق ئراصنالا
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 «؛ يس ان"

 لا نم هلوح نمو برعلا هرفنتسا قو اًبرح كيري ال ةدعقلا

 شيرسق نم ىشخل و#و دعم اوجرخ نا بارعالا نم ىداوبلا

 تيبلا نع «هودصي وأ بوتكإ 3 اوضرعي نأ --- اوعنص ىذلا

 هم هس 4 5 : ع هع.

 هعم نمو معلص هللا ليسر بمخو بارعالا نم ريتك هيلع اطباف

 5 ىذهلا هعم قاسو برعلا نم هب فن نمو راصنالاو نيرجاهملا نم

 ءاج امنا هّنا سانلا ملعيلو هبرح نم سانلا نمأيل ةرمعلاب مرحأو

 لاق ةملس آس لق كيج نبا اس «هل اًمّظعم تيبلا اذهل اًرئاز

 نع ىوعزلا 0 ملسم نسب نيج نع قاكاسا نب ديحت ىتدح

 امهنا مكمل نب ناورمو ةمرحام نب روسملا نع ريبزلا نب ةورع
 ؛تيبلا ةرايز ديري ةيبيدلمل ماع معلص هللا ليسر يرخ الق هاثّدح

 ةئاعبس سانلا ناكو ةتكب نيعبس هدعم ىاسو اًلاتق ديري ال .

 نبأ كتيلدح امأو * « يف انشع نع خندب ملك تتناك لجر

 قرغلا نع ربعم نعروكا نب كيحم ىع.ءانفكيجت لكلا 44

 لاق بوقعي ىنقدحو ةمرج نب روسملا نع ريبزلا نب ةورع نع

 نب روسملل نع ريبولا نب .ةورع نع قرفرلا نع صحا
 و ةيبيدلل نم معلص هللا لوسر جار الاف مك نب ناورمو ذم

 اننا 6 تكلل ركذ مث خ:هباكعا نم* ذشثام ةرشع عض 3

 مرامع نب ةمركع آس لاق رماع وبا اس لاق :ىيكج نب نسل

 2 رصنتسأ» 5) © نبك هتك نمو. © 5 منودصيب. 2) 717

 200. باهش نب ه) 7ه7 200. ديدغ. م) كح م) 5 مرنم
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 اهأثم نأ 00

 نبأ انتدحو هللا ليسر اب كل ه لاق كباصا «دذق ىنلا

 00 تفحم نم قاحش ا نيباديح نع ةهملس اش لاق كيح

 احر اهنم اًضوع هاطعا معلص هللا لوسر نا ثراحلا نب  ميغاربا

 نب ةحلط ىبأل هلام تناك ةنيدلاب مييلا ةليدح هىنب رصق قو

 هتيرض ىف ناسح اهاطعأت معّاص هللا ليسر ىلا اهب ىّدصت لهسد

 لق ناسح نب ناجرلا دبع هل تدلوف ةيطبق يم نيريس هاطعأو

 هودجوف «لطعملا ىب* ناوفص نع لتس دقل ليقن 4 ةشئاع تنذناكو

 اس ««اًديهُش كلذ دعب ّلتق مث ءاسنلا ىقأي مام اروصح هالجر

 0000 د نع نجس يبا ىعادنلم انك لق ةيع لبا
 © ءاضقلا ةرمع ىف ناك ةشثاع ثيدح 1 ةرمح بأ 0

 ناسمر رهش ةنيدللب مغص هللا ليسر مثا يمت رقعج وبا لاق
 ؛ ايتعم 1 ذظنس نم ةدعقلا ىذ ىف رخو لاوشو

 نوكرشملا هدص هلآ معلص ئنلا ةرمع نع ربخل ركذ
 ةيبيدحلا ةصق كو تيبلا نع ةاهيف

 الوب 0 عيش نب اريل امد لايق :تنيع نيا اماق

 ىف اهلك ريع ثلك رمقعا معلص تلا نا دفاجم نع ٌىناَديهلا

 لك ديم نبا اس ا«ةنيدملا ىلا اهلك ىف عجري ةدعقلا ىن

 ىنذ ىف اريتعم معلص ىبنلا جرخ لق قاحسا نبا نع ةملس اند
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 “| زئنس اهزأب

 تاع نملك م6

 «ىنرصبت نيح ىتم َبّلغاب امي
 دريلا ضراعلا ةىرقك ىرشأ ْطْيَع لم*

 يبن همم امك قو زج ينطق كيسان لفتفلا جانا ا
 ءقاكسا نب دمج نع ةملس آس لاق كيهح

 : ىنتاف 4ىتع فيسلا ٍباَبذ قلت
 وعاشب «كسل ني سعال مالم

 دمت نع قاكسا نب كيح نع ةملس أس لق كيج نبا 0
 سامشلا نب 0”سيق نب تباث نا ىميتلا ثراثأمل نب ميقاربا نبأ

 هيرض ىف لّطعملا نب ناوفص ىلع بثو جركل نب ثراحلب انخا
 0 نب ثراخمل ىنب راد ىلا هب فلطنان ةقنع ىلا هيكي عمجن ناسح

 مكبجتا الا لق اذه ام لاغف ةحاور نب هللا دبع هيقلف جروخل

 لاق هلتق كق الأ هارآ ام هللاو فيسلاب «تبناث نب# ناسح بوض

 ءىشب معلم هللا لوسر َملَع لع «ةتحاور ني* هللا نبع هدل لاقف
 هقلطأف ّلجرلا فلظأ تاس سل موف ةللاو+ الالي كل

 ا ناوفصو ناسح امدف كلذ هل اونكذف معَلَض هللا لوسر اوشا مك
 ىنليتحاف 00 ىناذآ هللا ليسر اب 5لظعملا ىبا لاقف* لظعملا ىبا

 تقوشتا ناسح اي ناس معلص هللا ليسر لاقف هتبرضف ٍتضغلا

 ىف ناسح اب نسحا لق مق مالسالل هللا تادع نا- ىموق ىلع
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 اهزخإ 4 زئغئس

 لاق ىلا دعب اًدبا عفنب هعفنأ الو اًذبا ايش مطسم ىلع

 ىف* 0 رع هللا لزنف نيلق لخخدا ام انيلع لخداو ةشئاعل

 ىف ىلوأ اوثوي نأ ةعسلاو مكنم لصقلا اولوأ لثأي الو «كلذ

 0 ا يفعل نأ ٌبحأل ىنأ هللاو ركب وبا لاقف ةنملق يالا

 4 اهعرتأ ال ةللاو لاقر هيلع قفني ناك كلل هنقفن مطسم ىلآ «عجرف و

 تباث نب ناسح /صضرتعا «لطعملا نب ناوفص نا مث ء اًذبا هنم
 عم ارعش لق ناسح ناك دقو هيف ليقي ام هغلب نيح فيبسلاب

 لاقف رضم نم برعلا نم ملسا و نمو. ديف لطعملا نياي سوعي كلذ

 ةاورتك كفو اوزع دق /بيبالجلا نسف

 دلبلا ةضيب, ىسمأ عرفا تسب

 ةيحلص ثنك نم هّمأ تلكَش دق
 ا ا ا

 ا لا ىلا ئليسعلا اع

 دوق و هاهاطعي هيف يد نىم

 وةيماش جيلا ُبُهَك نيح مرُكَبلا ام

 ةفلع ريعلا ىمريو , ٌلَتْطْعيِف
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 *؛* زلنس |ىزازد

 تلق نيقفانملا نع 0 لداجات فانتم ىتكلو هدللا ريعل* تبذك
 سودا نم نييك ىلا نيذع نيب 6 نأ داك ىنح نيالا «رواثتو

 نب ىلع اَْدَف تلاق ىلع لخدف معلص هللا ليسر لزنو وش جرزُشلو

 ايخ ىنكأت ةماسإ اذ اهراشتساف تير, ىب. طياسأو بط ١

 ةاذعو اًريخ الا ءنهيلع ملعن الو كلحأ هللا لوسر اب لق مث 2هلقو
 ريتك ءاسنلا نا هللا ليسر اب لق هذاف ىلع اماو لطابلاو بذللا

 امدف محو اهذاف ةيراجل لسو فلختست نا ىلع رداقل كّناو
 رض اهيرضف ىلع اهبلابرل ماقف هب تلا اهو وبري معلمي بلا طر

 0و ىنيجع ىجتأ 5 ىنا الا ةشكاع 1 مبيع أهو اي

 0-0 هلكايف :ىجادلا قأيف هنع مانتف 55 نا* اهرمآف

 انأو راصنالا نم ةأرما ىحنعو ىاوبأ ىدنعو معلص هللا ليسر ىلع
 اب لق ث هيلع ىنثأو هللا ديحف سلجن ةىجبم ىكبت ىفو ىكبأ
 او هللا :ىقتاف سانلا لبق نم كغلب ام ناك دق هنا ةشثاع

 ل 6 تال قوتف .سانلا 5 امي اوس 70 تقرا تنك

 كلذ لق نارالا يه ولم هللارف تيك هفايط نحنا

 نأ ىوبأ : تيظتيناو ايش هنم.مسحأ اهىتح ىمد. 0 نسلق

 ثنك انأل هللا ميأو تلق املكتي ملف معلص. هللا ليسر ابيجي

 6) © هللا 2) 5 لوحت. 26 رفانتو. 42) 6 اريخ لج
 م 5 همم. 2/2 © بنعا. مى) 5 ىتنجمب. 2 0 هظفك» 2) 1115

 2 كعلا 1 2 موو 25 عمق. معلا ا تمشراف» #) 5 نأ

 ه) 815ءط. صلقف. 2:0 50. ىبمد © ىقير. مم) ؟هءهولعو 12 5ز

 ب ىسحأ.



 انزث)“ ؛ زئنس

 لجر كنع ءانسح ةأرما تناك ام لق هللاوف نأشلا ئضقَخ ةينب

 مق ءدقو تلق اهيلع نللنلا رثكو ةنرثك الا هرئازض اهل* اهبكي
 اهيا هلق مث كلذب ملعا الو 24 هبطخ سانلا ىف َمعَلَص هللا ليسر

 قلل ريغ نهيلغ نولوقيو ىلعا ىف ىننوذوي لاجر لاب ام سانلا

 ام هللاو لَجَرل كلذ نولوقيو اًريخ الا /نهنم ثسلع ام هللاوو

 ا ع ادووتوسلا تاو داو د
 ا 1 دعا كاب عباد ىبع ةكنغ ةكح وبك ناو 5

 6 سك تين + ةئوكو حطسم لق #ىذلا عم حرر نم

 معلص هللا ليسشر كنغ تناك شكج نتنب بنيز اهتخا نأ

 ندب يفيز# اهتخأل 2 قراتضت كعاتما ام نكلذ "نم عاشو

 ةلاقملا كلش مُعلص هللا ليسر لق اًملف كلذب ”كتيقشف :شحج

 نإ هللا ”ليتتتب' اب' لديشالا_قبغ رو جواب

 جرزخل نم انناوخا نم اونوكي ن د سوالا نم اونوكي

 دعس ماقف نتناق عقانعأ ,: برضتت نأ لحال عنا هللاوف كمأب انف

 رَمَعل تبذك لاقف اًكلاص الجر ري كلذ لبق ناكو ةدابع ىبا دد
 هدق كنا الا ةلاقملا هذه تلق ام هللاو اما هقانعا هبرضت ال ةللا

 لّيسأ لق اذه تلق ام كموق نم اوناك ولو يروخل نم ماتا تفرع

 6) © همت. 2) 5 نورثك , © نيثكا , 14 نربك. تهد 8هءطقتأ.

 5)5 هدب تق. .) 5 عبطخت ) © 200. اي. رث © نييلع
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 94 قعتووب اهل

 ىف كلذ لجعفي ملف ى فطلو ىنحر نيكتشا !ذأ نينك ى هفطل

 لق ىنضرمت ىمُأو ىلع لخد اذا ناكو هنم ثركناف كلت «ىلوكش

 ىسفن ىف :ثلجو ىح "تلك كلذ ىلع نيرياال ةدكيت ن5
 ىف تنذا ول هللا ليسر اي هلا تلقف ىتع هئافجا نما

 : ىمأ ىلا ءتلقتناف تلق كيلع ال لق ىتضو ىمأ ىلا 2نلقننا

 ,غضن دعب ىجوروم ثيههن تحال لس ل
 هذه انتويب ىف دضتتن ال ابرع اممق انكو تلق ةليل ىيرشعو

 ىف يرخأ انك امنا اهعركنو اهفاعَت مجالا اهذضتت هلا قْنعلا

 نهجتاوح ىف ةليل لك ىجرخ ءاسنلا ناك ابنأو ةنيدملا مسف

 0 نب مهر ىأ تنب جاسم 0 ىتمو ىتجاح صضعبل ةليل نيجرخ

 نب رماع نسب ركص م تنب اهما تيئاكو فانم دبع نب بلّطملا

 ئشيتلا اهنا .دالارف تركب قا ةلابخ ميت .نباحشس ل

 سب ثماق تلف ماطسم سعت تلاقف اهطرم ىف ثرثع ذا ىجم

 اموا تلق اردب ٌصِهَش كف ضرحاول 1 للا تلق ام هللا رمعل

 ا: ىذلاب ىثربخأت رخل امم. تلق تلق ركب ىنا تنب اي ربخل كغلب
 معن تلق #اذه ناك دقو تلق نسلق كفالا لما لوق نم ناك

 يجاح نصقأ نا لع ترجف ام مالا 5 ناك دقل هللأو

 ىحبك 77 ءاكبلا :منأ تننظ: ىتح ىكبا ثتللز اف تععجرو

 هب اكّدحت اب سانلا ثّدحت كل هللا رفغي ىمأل تلقو تلا
 ه١ ىأ تلت اًيش كلذ نم ل ىيركذم الو 2كخلي ال 0

 هر 5 ىلاكش. 482) ( مكتسر, 14 |7811. انآ مكتيب. ) © امف.

 4) © نتسيلقنافو 6من ىماو ىببا ا 6) © ةتتداتك تبلقتاف,
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 اه“. " خنس

 عنبصأ تنك امك هيف ىلا نونظي ميو جدوهلا اوذخأف هنلحر نم

 سأرب اوذخا رث هيف ىنا اوكشي لو ريعبلا ىلع هوّدشف هولمتحاف

 بيج الو عاد هيف امو ركسعلا ىلا تعجرو دب اوقلطناف ريعبلا

 ىف اةويضدسا رث ىبابلعب هنفقلتف تلق نسانلا 1 ةلطلا لع

 اوعجر لق ىقودقتفا ةدق ول نا تفرعو هيلا نتيبهذ ىذلا قاكم و

 لطعملا نب ناوفص ىب رم ذا ةعجطضمل ىنا هللاوف تعلق ىلا
 "كيب مله هقجاتمل «نمحبل ركسعلا نم. كلغ ناك .دقو ملطلا

 ىلع فقو ىتح لبقا ىداوَس ىار املف ركسعلا ىف سانلا عم

 ايلف* باجمل ةانيلع 00 نا لبق ىناري ناك دقو 4 ىنفرعف
 ةفقلتم اناو هللا ليس ةنيعطظا نوعجار هيلا اناو هلل انأ لق ةآر

 ويعبلا برق مث هتملك اف تلق هللا كجر كقلخ ام لق ىبابت ىف

 ذخأف. ءاجو «تبكرف تلق ىتع رخأقساو: هللا كر ىبكرأ لقف

 انكردا* ام هللاوف سانلا بلطي اًعيرس ىب فلطناف ريعبلا سأرب

 ركسعلا 8 جتراف اولق ام ,ّيف كفالا لحما لاقف ىندوقي لجبيلا 5

 كثدككما ملف ةنيدملا انمدق رق#* كلذ نم ءىشب ملعا ام هللاوو

 ىهتنا نفي 1كلذ ”نم ىغلبي الو ةديدش '' ىركش نبيكفشا :نا

 كلذ نم ىل ناركذي الو* ىوبأ ىلو معلص هللا لوسر ىلا ثيدلل

 صعب معتم هللا ليسر نم ثركنا دق ىتا الا. ةاريثك .الو اليلق
 ©6) (0 (510) تقفللح. 2) ( همت. 6) © ثبلب. 4) ( ىنفرعو

 5[زوءط. هدم. ) © هتبكرق © دص0* سأر طخا. #) 5 الو عانكردا»
 22 س) 5 هم, 2 855 جعتراف , 560 1011ريال 2 هز

 0” نوط. 200. ؟ىش. 4) 5 ريتك الو ليلق هنم ىل ركذيالا



 ةشثاع لاق عمس ام اهنع ثّلح دق لكو ةقث اهنع ناك ّلكو

 جرخ نهتياذ* هئاسن نيب عرشأ اوفس دارا اذا معلص هللا لوسر ناك
 نيب عرقا فلطصملا ىنب ةوزغ تناك املف هعم اهب ٍيرخ اهمهس

 هللا ليسر « ىف جرخُت نهيلع ىمهس جرخت عنصي ناك امك ههئاسن
 :نهجبهي ل فقلعلا نلكأي امنأ كاذذا هاسنلا نركو تلق ةمعلص

 ه- 0276©

 ىجتوف ىف نسلج ىريعب هّلحر اذا نينكو تلق نلقتيف مكللا

 قولو ىريعب ىف 4ىجدوم نويلحري نيذلا ميقلا أي رف
 ريعبلا رهط ىلع هنوعضيف هنوعفيف يدوهلا لفشسأب نوذخأيف
 تلق هب نويقلطنيف «ريعبلا سارب نوذخأي رث هلابك هنوذشيف*

 , اذا ىتح اّلفق مدجو كلذ هفس نم معلص هللا ليسر غرف اهلف

 ذأ مث ليللا ضعب ه هيف تابف اًلنم لون ةنيدملا نم اًبيرف ناك

 ىفو ىتجاح ضعبل نجرخ سانلا لحترا املف ليحرلاب سانلا ىف
 ىقنع نم لسنا تخف اًملف ةراقط عرج ىهيف ىل دع ىقنع
 دع نع 3 هسمتتا 56 للا ىلا تيععجر املف 5 8

 ,ةىلع* ىدوع تعجرف نيلق ليحرلا ىف سانلا فخا دقو هدجا

 توحي ع م هتسمتلاف هيلا تبهذ ىذلا ناكملا ىلا :ىتَحَب

 هاوغرف دقو «ريعبلا ” ل 1نولحري اوناك نيذلا موقلا الخ 5

 ا تع 6) 7ك 203. دعم. 5 لح 0) 5 ءا 1هركأ»

 ه1. - 220 560. ىريعب 35 ىربعبب. 6 12/7 هرم. 220 هلابك

 6غ سأارب 2 لابحلاب 6 سار. 7/) 0 نحيي 2) 1/517 نم. /) 51
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 1301160 ّدص 7هركأ# م12عععلت6, 5ع0 35 115 01136 ج10
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 امام 4 ةنس

 اسس «اولق ام اهيف كفالا لحما لق كلذ هرفس ىف ةشداع « تناكو

 نع ىرعزلا نع قاحسا نب دب نع ةملس آس لق دي نبا
 ةورع نعو ءبيسملا نب كيعس 5 نعو ىئيللا صاقو  ىب ةمقلع

 ىرعزلا لق «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ىيبع 4 نعو ريبؤلا نبا
 ا دل نك ىلقلا "سعبي تيدلل اذه نمعب  قدتح. نق لك

 «7/ميقلا ىنتتح ىذلا لك كل نععمج دقو لق ضعب نم
 لق قاحسا ىب دمج ىنتكثدح لاق ةملس اس لاق كيج ىبا اس '

 نع هببا نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابَع نب ىيج ىنتتح
 ورمع نب كيح نب ركب ىئأ نب هللا دبع ىنثدحو لق و ةشئاع
 لاق* ةشثع نع ناجرلا دبع تنب ةرمع نع ئراصنالا مزح ىبا

 نيح اهسفن نع ةةشثاع ةصق ربخ ىف هتيدح عمتجا دق لكو

 ىف لخد لق :ثّح ام لكو* اوثت اماهيف كفالا لها لق

 ءمدأ. طتقعط. ن*ز انط1 1. 2 050 م52ععع0. ناك نأ ءعلكاتت جنا ال نم .

 ©) ظتقءط. 200. دعم. 2) 0001605 ىع. ) 1150. ريبجر 51

 510 م. بنل 1.3 2 2, 80ءطقمت ه0. 1معطل 111 !.* 1: عو ©. 811 7و

 نز* 1. 7 ء 7نةركئأ» 20 1501. 24 ؟5. 11, 1151, 14 12 ©«000., بيسملا

 1ععزطتخم. 4) 7ه©ركدأ» نع. 6) 77/5177 200. دوعسم نب“ رك ك0

 لثل3 هع ظتوءط.  ى) آه 8 ةءودتطتع دارا اذا هللا لوسر ناك كتملآق

 أرفس , 710. م. |هز1 1. 2. 2 ) ظلوعط. هدم. آكص 5 م20 م52. ربخ 1ععل

 701636 نلمح. 12 77/51 ط2عع قادصأ: ىف عمنجا دق لكف نلاق

 ةشئاع ربخ ةصق هتيدح. 2) 76/51» دلكو , آن لكف.



 3 نس مأرب

 نع ةورع نع ريبزلا نب رفعج نب دم نع قاحسا نب ديح
 ايابس معلص هللا ليسر مسق امل نيل « معلص ىنلا بوز * ةشكاع

 نب تباثل «معيسلا ىف* ثراخلا تدب ةيريوج تعقو فلطصملا ىنب

 ةأرما تناكو اهسفن ىلع هتيناكف هل مع نبال وا سامشلا ىب سيق

 هللا ليسر :تقاف ةدسفنتا تنكح لا كحل هاو 8 هللا 0
 اهقيار نا الا وه ام هللاوف نتلآق اهتباتك ىلع ءدهنيعتست معلص

 تيأر 4ام لثم اهنم ىريس هنا تفرعو اهتعرك قركح باب ىلع
 نسب ثراثخل تنب ةيريوج انا هللا ليسر اي تلاقف هيلع تلخدف
 كيلع فكي مث ام ءالبلا نم ىنباصا دقو هموق كبيس راورض شا

 مدل مع نبال وأ سامشلا نب سيق نب تباثل ماسلا ىف نعقوف

 ليف هاهل لاقف ىتباتك ىلع كنيعتسا ءكتتجن ىسفن ىلع هتبناكف
 كتباتك ىضُقَأ لق هللا لوسر اي وه امو تلق كلذ نم ريخ ىف كل
 جمخو تلق ثيلعف لق لق هللا لوسر اب معن نسلق كجووتاو

 تنب /ةيربوج جوزت هدق معلص هللا ليسر نأ سانلا ىا ربخلا
 دو تناق هيديأب ام اولسرف معلص هللا ليسر راهصا سانلا لاقف ثراخل

 ملغا اف“ قلطصملب' نم“ تيب "لقا" قام اعايا ةجيورتي قلك 0
 © اهنم اهموق ىلع ًةكرب مظعأ تنذاك ةأرمأ

 كفألا كيدح

 ليقاو لق قاحسا نبادتحم ىمةيلساص لق نيا

 »نع قاحسا ىنا ىنخكح امك كلذ هفس نم معلص هللا ليسر

 مةنيدملا نم* ابيرق ناك اذا ىتح ةشثاع نع 0ةورع نع* ىوفزلا

 ©) 5 ةهنط. 2) © ةهبلقبي. 62) 0 هليعتسم. ])2  © قا

 2 تعخح. ركزو هدد. ١ 00)2 هدصممر 5 5020 526620 0



 اةنأذ ؟؛ زلنس

 © 3 هه © 2 0٠5 - هه

 ادنسم عاقلاب ةتاب دق ىنأ «سفنلا ىفش

 واّصيا /مةبابص ىب سيقم* للقو

 اا اهل :ثعاب بوس ةهتللج |

 ميصنيو ولعي فوجلا عقان نم

 [هفرسأ ٠ ءهانشنغي توييمسلاو 71

 5! نا يك

 اوملظ رم: اذا رعب ىنب ىنماث ال

 نا نب ىلع لتقو ريشك سان ذثموي فلطصملا ىنب نم َبيصأو
 ”اّيبس عانم معلص هللا ليسر باصاو هّتباو اعلم نّيلجر عنم بلاط «:

 ىنثلح لاق ةملس آس لاق كيمح نبا اس معلص ىبنلا جوز راوض ىلبا

 ©) (© سانلاو 011. ء> سفنلا. 65) 1:28 5, نريض:, 14 ام أ

 تالا 1 بر كانهم. 6غ ]ةعاتا 111, ماك "تا. 5 ىلع

 4) ةنوءط. اًرهف. 2 ةزع 5: © أوس“ رث) 5 هرض. مى) © هد“

 / 1 ل دي هنللح. 2) 5 نتيدابو (( 15221 تنأب ,

 ةودخ. ظتقعطلب الرو 27ه. م (ب عم. م5 هقرسال 0 هب رسأ. 566 13-

 ان5 دان 815ءأط. عا 0172. )#  ناو“ 7 ب اي



 1 رمل اةأو

 قاحنا ىب دمحم ىتلح لاق ةملس اس لق كيج نبا انثدحكف

 ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع ّنا ةدانق نب ريع نب مصاع نع
 ىنغلب دق هنأ هللا لوسر اب لاقف معلص هللا لوسر ىلا لوْلَس نبا

 تنك نذ هنع كغلب اميف بأ نب هللا دبع هّلَثَق ديرت كنا

 ام يروشل نتسيلع ىكقل هللاوف هسأر, كيلا لا ةاثذ هب ىرمف العاف

 بع هدب ركاب قادوا ىناو ىثم هدلاوب ربآ لجر اهب ن رك

 ىَبَأ نب هللا دبع لثاق ىلا ظنا نأ ىسفن ىنشتت الف هلتقيف

 لوسر لاقف رانلا لخداف رفاكب اًنموم لتقاف هلتقاف سانلا ىف ىشمب

 لك انعم ىقب اماوعبع نسحب هيف 4 0
 هه نيذلا 22 هموق ناك تَدَحلا تنك اذا* قيلا كلذ

 معلص هللا ليسر لاقف م هنودعوتبو هنوفنعيو هنوذخأيو هنوبناعي

 اي ىرت فيك منأش نم و نع كلذ هغلب نيح باطخل نب رمعل
 هلا فثآ هل 00 قي يحل هللاو © ما م

 يدم ل عيلتش نيضوئيتم محا ع

 بلطا ؛ُتْمجِو :اًملسم_ كثتج هللا لوسر اي لاف رهظي ايف انآ |
 بشع ميشا ةيدي صلت هلا ليسرةدلارمت ًاطخ.لتقا 000

 تاق ىلع اًدع رث ريثك ريغ معلص هللا لوسر دنع ماقاف ةبابص ىبا

 :دهفس ىف لاقف اًدترم ةكم ىلا بخ رث هلتقف هيخا

 «) © 200. لا. 42) 5 ىلناف. ه) 5 هيمات 2)-(ح ناتي |(2

 م20 طلك غةصخانا2 مموق. 2520 ثدحا 0 ثدح. /) 815ءا. هد

 م) 5 ءغ ظلئعءطب هده. 2 طسعاتكإ116 16751. )2  8516 م615ماعات“

 6001ءعءوز 5815. هلوقي وعش,



 اما ؟ انس

 نآأكو عاقنيق ىنب دحا توبانلا نب كيز نب ةعاقر اودجو ةنيدملا

 تلونو مولا كلذ «©ىف تلم لق نيقفانملل اًقيكو دوهي ءايظع نم

 ليلس نب َنَبَأ نب هللا حبع ىف نيقفانملا اهيف هللا ركذ هلا. ةروسلا
 كتملون املف نوقفاتملا كءاج اذا ءلاقف هرما لثم ىلع 8 ناك نمو

 اذه لاقف مقرا نب ىيز 2 نْدَأب معلص هللا ليس, ذخا ةروسلا هذعو
 مدآ نب قي ابب لاق بيرك هبا اس «هننأب © هللا 0 ىنلا

 تجرخ لق مقرا نب ديز نع قاحسا ىنا ىع ليئارسا اس لق

 ليقي ليلس نب ىَبأ نب هللا نبع ثعمسف ةازغ ىف ىمع عم

 اًنْعَجر نت و هللاو مدللا و دنع نس ىَلَع اوقفتت ال دباكتال

 ىمعل كلذ ثركذف ّلَدألا 27 ّرعألا جرحي ةنيدملا ئلا دم

 ديع ىلا لسراف تنل - لسسراف معلص هللا ليسرل ىمع ا

 ةكلصو معلص هللا ليسر ىنبّْذَكَف لق اولق ام اوفلح هباكاو هللا

 00 « طق. هلثما ىبطي اذ مم ىباض

 لونا ىتح لق الا هللا وسل 4 نأ ةىلأ 0 ام 0

 «كيز 5 1كقّدص هللا َنآ لق اهتأرقف

 كم :
 هببا رمأ نم ناك ىدذلا ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع غلبو

 ه«) ( ءاأ 7هرككأج» هنم. 85) 7هرككأ» 200. تعم. 6) 16015. 63 75.1

 "ا اظ هنزللا ١> 2) 2115ءل-- هلل 5ع0 7102 11و 250:1.6,. 143152 1: 83
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 رك 237/1 20 1501. 63 75. و 200. اوضفني ىتح. 710. 1601.63 75.

 م) 0 هرج, 1710. 1202. 63 75. 8. 2 7هركأع نلخدف- 2 ( الا.

 1710. 8هءاقمس 1.1. م. سن“, دنطت ء20عمتت 6 2566

 كبعدو. 42( 6 كفلدص.



 4 خنس [ىازخ

 لاق ام ظفححص لو هثيدح ىف موا مالغلا نوكي نا ىسع هللا

 ةّلقتسا اًملف هنع اَعْمَدو بأ ىب هللا دبع ىلع هابَحَح ٌلجيلا

 ةربنلا ةينحق هايف زيضح .نب.ىيسأ هديقل راسو. معلص هللا ليس

 ام ةركنم ةعاس ىف تحر كقل هللا ليسر اي لاق رث هيلع مّلسو

 هلق ءام كغلب اموا معلص هللا ليسر هل لاقف اهيف سورت تنك
 نب عل 2 0

 اهنم وعالا جرخا ةنيدملا ىلا عجر نأ هنأ معز لاق لاق امو لاق
 3 سهاد ها مغ 3

 وف تثش نا هجركت هللا ليسر اب هللاو تنأت ديسأ لاق لئالا

 هللاوف هب قفرا هللا لوسر اب لاق مث وئيزعلا ىسنأو ليلذلا هللاو

 ؛ن هتاف هوجوتيل ز رولا هل نومظنيل هموق نأو كب هللا اج نقل

 معلص هللا لبس 8نتم مث واَكلم هتبلتسا* لق كنا /ىريس

 اوحدجو نا الا نكي ملف سانلاب لون مث سمشلا عتذآ ىتح كلذ

 نع سانلا 1لغشيل كلذ لغف امنا اًماين اوعقو ضرالا سم

 نياق نأ نونو ىللاا مح كيه نأ سا نت ينل
 هس 6- 2

 قيوف زاجحلاب ءام ىلع لون ىتح زاجل كلسو سانلاب ح

 مم تلم متم ل ب يب نع دع ل لق هلا

 اومدق اًملف راقكلا ءادطم ند ميطح تل سيق 001

 «©) 7/7 اردح-. 0()2 ليقفتتسا»' :2:(( نلبقتسا لا 0 هاج

 2) 277 نع 15 قرب 23) 0 دهكلم هتبلس 5 راس. 2) 5

 ردصبو. 2) 5 كسم. 42 © اولغتشيل. ) © عيقبلا. 7 815:

 ءاعقب , 021. 11, 170 1. 6 ع: ]3ع06 17, م.ه. ه0) 5 هده. م) ( اهوفوحكت.
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 اما“ 4 زلئس

 اب هاجهج مرصو راصنالا رشعم اب ىنيهلل رصف «التتقاف ءاملا

 0 ا ا“ هو ىلا تجادل تبغ ينقال نيرجاولا روم
 تقلا لاف ىلا ثيححع ع مالغ مقرأ نب كبز ايفا 6ةسوق نك
 شيرف لود اع ان دلو اننالب ف انورثاكو انورفاث دق اهولعف

 للا انْعَجر نمل مهللاو اما كلكأي قبلك نمس /لئاقلا لاق انمو

 نم هرصح ْنَم ىلع لبقا رف ّلَتَألا اَهنم ْرَعَلا َنَجِرْكُيل ةئيِدَبلا
 عومتمداقو مكدالب جومتالحا مكسُفناب متلعف ام اذه لاقف هسوسق
 رييبغ ىلا الحل مكيدبأب ام مدع متكسما وبل هللاو اما مكلوما
 معلص هللا ليسر ىلا ةهب ئشف مقرا نب كبر كلذ عمسف مكدالب
 هدنعو ربخل هبخاف ةهودع نم معلص هللا لوسر غارف دنع #7 كلذو

 نب* رشب نب دابع هب رم هللا لوسر اي لاقف باطل نب ربع
 تحن اذا رمع اب فيدكف معلص هللا ليسر لاقف هلتقيلف 2 شّقكو

 3 اككلذو ؛ ليحبلاب 7 ذأ ىكلو ال هباككا لتقي المح نا ناتلا

 دقو سانلا لحترات اهيف لتي معلذص هللا لوس نكي رث ةقاس

 هغلب نيبح معلص هللا لوسر ىلا ليلس نب ىَبَأ نب هللا دبع ىشم:
 ام :؛:كلق ام هللب فلحن هنم عمس ام َهَعَلَب لق مقرا نب كبز ّنا

 اًسيِظَع اًقيرَش هموق ىف َىَبَأ نب هللا ىبع ناكو هب ثسّلكت الو لاق
 ليسر اب راصنالا نم هباكتا نم معلص هللا ليسر رضح م لاقف

 ©) © هدص2 2) © ضموق. 4 5 امال 4) © اولاقق. ) 5ذ©

 «001عع5و ءاأ 7نةركأ»عر: طوعا. ةهلتتواتع انّدحأ ءغ م10 50. ام 1/517
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 *« زئئس اةأأ

 فلطصملا ىنب ةوزغ ركذ

 نع لفاجم ىبىلعو ليصقلا ني البلس ابن, لاق ني ل

 هللا دبع © نعو ةدانق نب رمع نب مصاع نع اح نب لمح

 نق لك لاق ناَّبَح ةنب ىيحج نب دمحم نعو ركب نأ نبا
 5ةمعلص هللا ٌليسر غلب اولاق فقلطصملا ىنب ثيدح ءضعب ىثذح

 يروج وبا رارض ىنا نب ثراخل مدئاقو هل نوعين فلطصملب نا

 معلص هللا ليسر ماب عمم املف معلص ىبنلا جوز ثرابمل تنب
 هوس ماسح يسون

 هيتس هللا لوسر لف غانم لنق نم لئنقو فلطصم لا ى مخِب هللا مزيف

 نم لح يلع دقو هيلع هللا 2افأف خلاومأو ا مءانبأ

 لاقي ركب ىب ثيل نب رماع نب فوع نب بلك ىنبأ نمي نيا

 نب ةدابع طفر نم 50 نم ل هءباصأ ةبابص نب ماش هل

 د 0 باطل ىب ربع عمو سانلا ةدراو تدرو كملا كلذ

 محدزا هسف هل دقي /ديعس نب هاجهج هل لاقي راقغ ىنب

 ىلع جرزشل نسب فوع ىنب فيلح 1, ىنهجلا نانو و ءاكيج

 ه) 5زع :عءعاع 2ر17 30 1201. 63 75. 8ر انط1 5ءولمتتع>2 13 16عاتتتأ ال1 و
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 امأ. “؛ زئنس

 ليل تيقحالت املو انجل بلثساو ريح لتقف حانجحلا ههل لاقي د4 رحاب ل" 1 ١ ا - 0 7 ١
 نب «بيبح ةالملس ىنب وخا 0 ىب ةيرش# ةدانق بأ لتق

 ةدانفق نا ةدربب 00 بيبح اذاذ* 0000 0-5 هللا

 هنا 9 هندرب هبلع عضو ةدانق ل ٌليتق 0 ةدانق ىأب

 ىلع راو نب نب وربع ٠ هتباو ءارايوأ ىصحم نب ةشاكع كردأو هبحاص

 درق ىن نم لبجلاب لون .ىتح معلص هللا ليس, راسو حاقللا

 ةليلو اموي هيلع ماقاو ةمعلص هللا ليسر لونف*“ سانلا هب فحالتو 0

 لسجر ةثام ىف ىنتحرس ول هللا ليسر اب عوكالا نب ةملس هل لاقف

 هللا ا ولاقف ا قانعاب 0 2 ةيفب الا

 عجر م 0 أوماقاف 8-0 ختام 3 قى ةيئاكم) 5 هللا

 © ةنيدملا 1مدق ىتح الفاق 5 معآض هللا لوسر * ؛5

 نم فلطُّصملب أوغ مث ابجرو ةرخآلا ىدامج ضعب اهب ماقان 2

 ا «74 ةخنس نابعش ىف ةعارخ

 <6) © اهل. ) 5 هرم. 2 ) 5 طقع ء 220 نييك 5ع[

 كمل الكلوي. .4) ( احكشم بيبحو. ه) 702165 ع ةقءط»
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 “« زخنس اة.

 نع قاكسا نب ديح ىنثدحو لاق ةيلس امد لاق ديح نبا

 نب هزرتكام ميقلاب فحل سراف لوأ نا ةدانق نب ريع نب مصاع

 هل. لاقسبو مرخَألا زركمل لاقيو ةيرخ نب دسا ةىنب وخا ليصل
 هد

 ىف ةةملسَم نب ويحمل سيف لاج هنآك امل عزفلا ناو ريم
 ,لاقف اماج ءاًعينص اسف ناكو ليخل ةلعاص عمس نيح طقشمل
 ىف ليجج سرفلا /ىار نيحح لهشالا دبع ىنب ءاسن نم ءاسن

 نأ ةىف كل له ريق اي هب وطوبرم وه لخ نم عنجب طئاخل

 معلص هللا ليسب 2فقحلت مث ىرت امك هنذ سرفلا اذه بكرت

 ْنَب نا ةَّبَشْنَي ملف هيلع يمخن هايأ هتيطعاف معن لق نيملسملابو

 هلق رث عيديا نيب هل فقوف ممقلا 1كدا ىتح هِماَمَجب ليخل
 7 مكرابدأ نم مكءارو نم مكب فحلي ىتح ,«ةعيكللا رشعم وفق

 لاجو هكتتقد عنما دحر هيلع لو لت لاصتالو سي
 دبع ىنب ىف هديرأ ىلع فقو ىتح هيلع اوردقي ملف سوفلا
 اذ دوبحس سرف مسا ناكو ريغ نيملسملا نم لتقي ملف لهشالا
 هن. دي ىتتح لاق ةملس اند لاق ىيخ نبا اس «واليللا

 كله ني ابعت سييرا نيبح عومي الل
 نصح نب ةشاكعل سيف ىلع ناك ةامثا ”ازرح نا 9 ىراصنالا
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 أةءم “4 زخنس

 6 ثراحللا نب* ةتراح ىنب هوخا ريهظ نب نيو ليهشالا كبع ىبا

 زوكمو* ةعرخ نب يولد دب وخا ىّصكم نب ةشاكعو هيف كَشي

 نب ثراشلا ةداتق باو 6 ةخهبوشح نب دسا ىبب وخا ةلضَت نبا

 تيماص نب كبز ىب كيبع وهو شايع وباو ةملس ىنب وخا يب

 يلع وما معلبص هللا ليسر ىلا اوعينجا نياك 6 فيرز ىنب وخات

 سانلا يف كقملل ىتح ميقلا بلط ىف جرخا لاق رث كيز نب دعس

 سرفا وه الجر سوفلا اذه تيطعأ ول شاّيع اهي شايع ىبأل

 سيفا انا هللا لوسر اي تيلقف شايع وبا* لاق موقلب فحلف كنم

 ىنحرط ىتح اءأرذ نيسيخ ىرج ام هللاوف سرفلا تيبرض رث سانلا

 لوقاو كنم سرفا هتيطعا ول ليقي معلص هللا ليسر نأ تبجعف
 معلص هللا ليسر نأ فيرز ىنب ةنم ٌلاجر معرف سانلا سيفا انا
 نب صعام نب ٌلثاع وا صعام نب داعم شايع ىنأ سرق ىطعا

 00 ىبب البلس لعي م سانلا :نطعبو انماث ناك هلك نب سيف

 نفي انخاازيهط  ىب 1 حمطبيو ةينامثلا دحا عوكألا وبا ام

 مهقلاب فحل نم لوا ناكو اسرف فتموي ةملس نكي ةرلو ةثراح

 2ع ونذ5 مانأعأ تاتا 11056. 727. 13, 27 بعك لبع 0

 ءووعر متمصعم ععمع21هعتدست 20551 2 530 1. 266 51 211150116 7١

 303 : ليشالا دبع ىب بعك نب دبع نب كلام ىب كيز ىب دعس

 6©) 5 لحا. 25) 58 هرم. م) 5 هدت. 1220 ةخلضن نب زرحنو 0

 هصيبقو روحو ز 560111115 2 2815ه. 31105006. )4  5 سايعو

 210هىء/ناهطت] مظع 1. 10ه. )0  5 فيزر. رث) ( نره. 82) ©

 و ليقي. /) 0 ولو. 2) 5 بلطلا.
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 4 ؤخنس أةوحب

 اًثلث الا ةاهب ثكحمن ملف ةنيدملا ىلا هتقبسف نئظا « نا لاقف

 «ربيخ ىلا انجرخ ىتح

 عوكالا ىب خملس ةعم ىنعي هللا ىيبح نسب ةعلطل مالغ دعمو

 ةءضعب ىلا رظن عاّدولا ةينث ىلع الع اذا ىتح هدوقي هل سرف هعم
 لداشي يرخ رق ات رم زم علس ذيبحان ىف فرش عغلوبخ

 مدري لعجن ميقلب فحل ىتح عْبُسلا لثم ناكو ممقلا راثآ ف
 ىتم اهْذُخ 4ىمر اذا ليقيو *

 و
 ١2 هنكمأ اذاف 0 رق اًبراه فلطنا ةوصكأ ليشل تيجو © !ذاف

 اهذخ لق مث ىمر ىميلا

 عضإلا موي مييلا» عوكألا نبا اَنأو

 معلص هللا ليسر غلبو لاق راهنلا لو ف /انغيكأ جخلئاق ليقيف لاق

 ليي / تماقنف .عوغلا 06 ةنيدملاب مرصق ةعوكالا نبا حايص

 5 7ناسرفلا نم هيلا ىهننا نم لوا ناكف معلص هللا ع ىلا

 معلص هللا ليسر 0 فقو سراف لوا ناك رث ورمع نب دادقلا
 نسب ةخبغز ول لقو ..نب راقي قم تاع راصنالا نم دادقملا دعب

 اقم كقول نب دعسو لهشالا دبع ىنب وخا ا

 90 دهزع 0100116 05'52 11051. انا. نهد. ةانم2: م. اه, 1... 65) ©
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 م) © اهنكما. 2) ©00ه01«ع5 ايعبيكا , طئزةنطءاعت1 انعيكأ , 8135.
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 3 8 نش

 دق لالب اذا, ةدرب ّلكو مصر لكو ودَعلا نم تذدقننسا هلل بالا

 ةىوشي وهف هودعلا نم تذقنتسا هلأ لبالا نم* ةقان رتكأ

 ءىنّدخ هللا ليسر اي ثلقف اهمانسو اهدبك نم معلص هللا ليسرل

 نم ىقبي الف موقلا عبنان هميوقلا نم* لجر ةثام 4 بختنالف

 رق هءذجاون تناب* وا ادب ىتح معلص هللا ليسر ككحضف نيعو

 لوسر لق انجصا اًملف كمركا ىذلاو ىل تلقف اًلعف تننكا لق

 لاقف نافطغ نم لجر ءاجن لاق نافطغ ضرأب /نورقُيل منا هللا
 واولاقف رابغ اوار اهدلج اهنع اوطشك اًملف اًروزج نالف مل رك
 ريخ ه«معلص هللا ليس * لق انجصا املف 2 نيبراع اوجرخن متيبتأ

 قاطعا .رث عوكالا نب ةيلس انتلاجر ريخو ةداتق وبا مييلا مناع 1

 ه«هللا ليسر* ىنفدرا رث لجارلا مهسو سرافلا مهس معلص هللا 07

 آل راضنالا نم ٌلجر ناكو هريسن نحن امنيبف* ءابضعلا ىلع هعارو

 أّيلف ارم كاذ لاقف فباسم نم الا ليقي لعجن اًذش فَبْسَي

 000 1 لكم ايي بابهج: الإ اييرك لكك اف“ كتلك هتف

 ل نّديآ ىمأو «تنا' ىقأب هللا ليسر اي. تلقف هللا ليسز- نوكي 5
 ”تيطبرف تودعف 17ترفطف لق تئش نا لاق لجرلا 8 فباسالف

 ”هللاو كتقبس* نتلقف هيفتك نيب هكصاو دقحلاف يفرش وا ًاقَرَش

 هم) 5 ههه... )5 ىوناشيب. ه) (( هرم. 42) (بتخككشنا.

 ©) © هدحاب تيرا. رك 70ءملعو ذه 530. © نورقيبس و 1دذز 4 طعا-

 4 نورقيل, 14 نروزغيل. مى) 0 لاقف. 2 0 سراغب» 2 © افا.

 .2 © فباساف. 7) 2ءمم«© ةقانلا نبعر الأ 53:4 20016 2

 ع( 21051. 200126 ديلعر ءمد6 14. 7#) 5 هللا كقبس
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 « زئنس اةءف

 هلتقو هنعظف نامرلا تبع ةدانق وبا فحنو هسرف ىلع ناكيولا دبع

 سرف ىلع ةدانق هبا ليختأو « هسرف ةدانق أب * ناجرلا 3 مقنعَو

 جتعبتل دمح هجو ةميك ىنلاوف ةملس لق نيبراه اوقلطناف مرخالا

 الو معلص دمحم باكا نم ىعارو ىرا ام ىتح ىلجر ىلع ودعأ

 :ءام هيف بعش ىلا سمشلا بورغ لبق نولدعيو لق اًميش مرابغ
 ىف وجعا: ىلا اورظنف .شاطح 2و .هنه نويرشوا .نرلق وك دل لاش

 ىنذ ةينث ىف نودنسيو لاق ةرطق هنم اوقاذ اف هوتيل عراثآ

 هفتك مضْعُت ىف «عقيف عاسب هقشرأف ٌدحاو ىلع فطعيو هريثأ

 0 عضرلا موي مصييلا»و عوْمألا نبا انأو
 لع نسخ اذا ةوسعتا ودح اب ف لق 5 ىوكا* لاقف

 ام دعب ىمع رماع ىنقحنو هللا لوسر ىلا اهدوقا اهب تجف ةّينغلا

 ثتانسوتف ءام اهيف ةكحطسو نبل نم َهَقْذَم اهيف ةكجطسب ثسلظا

 هين لعومي معتص هللا: ليسص لل تعيب كي ا

 ؛: كلت ذخا دق هللا لوسر اذاو رق ىن دنع هنع :غتيلَح ىنذلا

 2) 6 ةداتق ناس 2) © مك" . 2 متيلكف - ةنالكف
 وتل. 0هدصس. 20 34051. ها 14 ص ١> الحا 2 2) ةزنع 5 ه4 ظءاسأ

 941, © (532©) ىستأ , 5930 ريدر ءمد“ 14 125 ءا 2111 م. 137.

 56 دحاأو ىلع فطعيو 010. 5 )5: هت. ركز 8 ضعد و 606

 14 ضعب. 110. نهدصصت. 20 181051. ع طززةمانءا1.  مى) (0 ىدركا

 هودع, 5 هوّدغ ىعوكا, 5240 ةركب يبكاا, 31051. © طنزةنطءاعتت
 ركب ةعوكأ]. - 250 56 معن تلق 0( هاا لاقفع /) 11051

 ةركب كعوكأ © 524 رخا هسب هتعبتاف ةركب هتيمر ىذلا ناكف
 نامهس هيف فلعف. 2 5 ةتيلجو 0 عناخ (لاتنتت 220 منع 56([ا01-

 ان: ديلع), زد 14ه منه تالج عتألح ز 1710. ةانز13 7 1١
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 ام. ؛+ زلتس

 ىلع ثدعقو 7 نوكصتي اودعقف اًدمم ركب نب «نصح نبا*

 اذه نم انيقل اولاق ىرأ ىلا ام لاقف ةنييع رظنف مثقوف ءنّرَق

 لك نقنتسا /ىتح ءانيمري سَلَع ذنم اذه انقراف ام هللاو ال حربلا

 نم ةعبرا ىلا 0لمعف ةعبرا مكنم هيلا مقيلف لاق انيديا ىف ءىت
 ةملس نللق نننا نم اولق ىقيفرعتا يلق مالللا نم 8ىقونكما املفو

 الا مكنم اًدحا بلطا ال نّيح هَجو :مرك ىنذلاو عوبكالا ىبا

 اوعجرف لاق نظا نأ 2 مذحا لق* ىنكرديف ىنبلطي الو هتكردا

 58 هللا 5 اعز كا 5 ىنح كأذ عر -- اف

 خال نيف 8 ثتنذخأآن ّىدنالا ل نب نادقملا درثأ ىلعو 0

 ىتح «كوعطتقي ال عرذحان ليلق ميقلا ١ مبخا اي سلقف

 و نا ةملس اي لاقف هباكتاو هللا هلوسر انب قكلي*
 ؟لكأ الف فتح مرانلاو فح ةئللا نا ملعتو رخآلا مويلاو هللاب

 ةنيبع نب 00 - 0 يقتلاذ هنيلخ لق ةداهشلا نانو ىنيب

 ك10وانع 11031. ءا 4]101ءاك11: ( فياضم , 01113 56610115 ةنيب نم

 مكانا مادأو.

 ©6) 0 هرم. 25) 1. ©. نودغتي (381051. ء 101]ةعاءاستأ1 ل. 5

 14 نوحكصي (ذه 101. 25111 2. >7 نويكضني)» ه) 162 تنص (

 8[هدا., 10ئزةعاطعاك1, 1121. 111, 4 1.6 2 2: 5 روق. 4) 0 رهظف».

 ) © انموي. /م/) © 200. و فخا. ىمى) 0 اوكعف. #) 0 اونكمأ.
 2) © ميكا. ) 800101 ع 81051. ع( آ1]ةقطعات1. 22:60 5و نطظا نأ

 5 ىطا نأ, 23[هقانسس ئظا انا, طنزةعطءات كلذ نطَأ 5131. طقطا
 كلذ نظن انا هاضعب لاق, 5654 ىط اذ نا هانم لجر لاقف. 4) ©
 تيار. #7) 5 هت. #) ( كوعطقي. 5) (ن لوسرب فقحكحلتن. مث) (

 رانلا ناو. 7) (0 ىلحت. 7 © مرخالا نمرلا دبع نعضطخ.



 1 ىف[

 2 ديبع نب 'ةكلطل* سرفب دعم نجرخو كلا لوسسر مالغ حاير

 لع راغا دق ةقيبع نب ناموا دبع اذا انكيصأ ايلف « هللا

 حابر اي تءاق هيعار «لتقو عيجا ةدقاتساف معلص هللا ليسر رهظ

 دق نيكرشملا نأ هللا ليسر ربخأو ةحلط هغلبأو سلا اذه ْلُخ
 :ثيدانف ةنيدملا ُيلبقتساف ةمكا 2 ىلع تن رث هحرس ىلع اوراغا

 لبنلاب عيمرا ميقلا رثآ ىف ُتجرخ رث هاحاَبَص اب تاوصا ةثلث
 لوقاو زجتراو

 عشرلا يي مديلاو عونا نبا ءانأو
 عقنم سراف ىلا عجر اذاف هب رقعاو* عيمرا ثلز ام هللاوف لاق
 ٠ فياضت اذار مهب ترقعف* هتيمرف اهلصا يف تدعقو ةرجش تينا

 ةراجحلاب :هيدرا رق لبخل تولع :فئاضتم ىف اولخدف لب

 ليسر رهظ نم اًريعب هللا قلخ ام ىتح ”كلذك كل ام هللاوف

 اوقلا ىتحو هنيبو ىنيب اولخو ىرهظ ءارو هتلعج الا معلص هللا

 نوقلي ال «اهب نيقختسي ةدرب نيثلثو احمر نيثلث نم رثكا
 دو هباككاو معلص هللا ليسر دفرعي ىتح هاُمارآ هيلع تلعج لا اًثيِش
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 اويل « زلئنس

 ىنب نم لجر اهيفو ةةباغلاب معلص هللا ليسر اقل ىلع «نافطغل
 © ماقللا ىف ةأرملا اولمتحاو ّلجرلا اولتقف هنأرماو « راقغ

 0 ا ا وا صا و اج 7

 درق ىذ ةوزرغ ق4 0 ل مل ا

 0 00 ا ل ل

 ةوزغلا هذهب عوكالا نب ةملس ىع ةياورلا امو ««دللا كيبع نبا

 | 0 تمم ةديحلا مدعم جيني: معلسا ملا للسرن)

 0 انوا ها 5 1 ننس

 00 ل ل د ل ةييختخل يل د م

 ٠ 8 قاحنبا نيا, هتتقو ئذلا تدقولا نيبو ةربججهلا نم. 4

 نم بيق )عوكل نب* ةخةملس نع ىور ىذلا تقولاو درق ىن
 2 تقي د نآع 32

 لق ىيكج نب ىسمخل عوكالا ىب ةيلس :ثيدح آس رهشأ نس

 0 . وعلا رابع نَ 0 لق ىدقعلا وبا اس

 00 ل سلا

 6) 8 نافطخغ )2  6 هناسك لاش 2 © 5. زن, 5 نافطخ
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 “4 خنس اةبأ

 عيجرلا «ياحتإب بلطي نايل ىنب ىلا ةظبرق ىنب ف نم رهشا ةنس
 نم بيصيل ماشلا كيري هّنا رهظاو هباكتاو ىذع نب بيبخ

 ةيحانب لبج بارع ىلع ةدكلسف ةنيدملا نم رخن ٌةّرغ موقلا
 مق ءارثبلا ىلع مث ضيخم ىلع مث مأشلا ىلا هقيرط ىلع ةنيدملا
 هم ءماتيلا تارْبَخُس ىلع مك نيب ىلع مك راسيلا تاذ فقص
 ريسلا لَآ ةكم فيرط نم ةّجاحملا ىلع فيرطلا هب ماقتسا
 دأو ناوسغو ناين ىنب لزانم كو 4 نارغ ىلع لزن ىتح اًعيرس

 اورذح نق مَدَجَوَف ةَياَس هل لاقي كلب ىلا نافسُعو جمأ نيب . ها عش 3-5 هد -ِ
 نم هأطخاو معلص هللا ليسر اهلون املف لايمل ه سوور ىف اوعّتقو

 طممانا غمّكم لها ىأرل نافسع انطبه انا ول لاق دارا ام غتر

 نافسع لوزن ىتح هباككأ نم بكار ىتتام ىف حرخت لكم اليل

 حارو * ارك مك ميمعلا عارك اغلب ىتح هباحا نم نّيسرف ثعب مث
 لاق قاحما نبا ىنتدح لق ةملس آند لق كيج نبا اس افاق

 دبعو ةداتق ىب ريع نب مصاع نع نايحن ىنب ةوزغ ىف ثيدشلو

 او مث ىاحنا ىبا لق 0<2بعك ىب هللا فيبع نع ركب ىأ ىب هللا

 راغا ىتح ةلئالف كيل الأ مي ملف ةنيدملا .معلص هللا ليسر مشق

 ليخ ىف اغلا ةرّذَب نب* ةفّيدخ نب نصح نب ةنييع

 «©) © باحعا. 8) © لاسف. 2) 00031665 8. م., 538:0 211575

 ماشا , هدد ]460غ 111, كي 2 4) 5 طلع ك صم» نإَرغر آخ 6
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 أةوو 6 ةخفدس

 معلص ىبنلا اهلتق هلل. ةأرلا نأ َمَعَِو هيحي نيب عقانعا «ناررضي
 تملتق كنناك ىطرقلا مككلا ةأرما ة*نانب ىمست تناك ذتموي

 معلص هللا ليسر اهب امدف ىحر هيلع تمر ديوس نب دالخ
 8 ىيرس نب دالخ اهقنع برضف

 هلأ. ةوزغلا كو فلطصملا ىنب معلص ئنلا ةوزغ هتقو ىف فلتخاو ة

 ةعارُخ هايم نم 2 مسا عيسيرملاو 2 عيسيرملا ةوزغ اهل لاقي

 دي نبا آس اميف* قاحسا نبا لاقف لحاسلا ىلا حْيَدَق ةيحانب
 نم فلطصملا ىنب ارغ معلص هللا ليسر نأ ءهنع ةولس اسس لاق

 ارسغ ئدقاولا لقو ةرجهلا نم 8 ذنس هنابعش ىف* ةعارخ

 معزو ةرجاهلا نم ه ةنس نابعش ىف عيسيرملا معاص هللا ليسرو
 ىنب برحن عيسيوملا دعب انناك ةظيرق ىنب ةوزغو قدنخل ةوزغ نا

 لق كيج ىبا أس ايبف قاحسا نبا* معزو ةعارخ نم فلطصملا

 ىنسب نم* هغارف دعب فرصنا معلص ىنلا نأ ءدنع ةملس اس

 مات ةجالل ىذ رّدص ىف وا ةدعقلا ىذ هرخآ ىف كلذو «ةظبرق

 ىف ةجاخل ىلو عيبر /ىهشو ارفصو* ميحملاو ةجحممل اذ ةنيدملاب 5
 © نوكرشملا ه ةخنس

 ةرجاهلا نم تس ةنس ىف تناك ىتلا تثادح ا ركذ

 نايكل ىنج, ةرخ

 سأر ىلع ىلوالا ىدابج ىف معلص هللا ليسر جرخو رفعج وبا لق

 ©) © برضي. 8) © دئابن. 5عءاتأاتق ةاتتت 530 21. 28376 5

 هد. 4) 0 طقع ءأ اص عمشوم ا. 6) (0 هل. رك) 512 815ءطعز
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 ه زخئئنس ازرق

 تلاق ديسملا ىف هيلع برض هلآ هدتميخ ىلا معلص هللا لوسز

 0 ديحم سفن* ىذلاوف رمعو ركب وباو معلص هللا ليسر هصح ةشناع
 ىفل ىناو هرمع ءاكب نم ركب ىئا* ءاكب فرغأل ىنا هديب

 ةمقلخ لك مهني يحب لجو رح دللا لق امك اوتاكو كلل 0| ١
 ْمَمْدَك ال ةنيح تناك تنل هللا .ليسر عنصي ناك بشيك كق]

 َلَجَو اذا وا ءدحا ىلع* هذجو كتشا اذا «ناك هنللو حا ىلع

 لف ةمئخ امم لك نجيح نسا ابن ١ ىدتصلب لفت مع 1

 الا قدنكل موي نيملسملا نم* لتقي م م كل نبا ىنتدح

 /ةظيرق ىنب موي لتقو رفن ثلث نيكرشملا نم لتقو رفن ةتس

 ,جرزخل نب ثراحلب نب ورمع نب ةبلعت نب ديوس نب داَلَخ
 نب نانس وبا تامو !اديدش اخدش هتخدشف ىحر هيلع تن

 معلسص هللا ليسرو 7ةجزخ نب دسا ىنب وخا نارخ نب نصخم
 لوسر فصنا اَملو ةظيرق ىنب ةربقم ىف نفذه ةظيرق ىنب ةرصاخت
 انرزغي الو اًشيرق ىنعي ميوزغَت نآلا لق ىدنكل :نع معلص هللا

 ند ناكو 2 «ةذكم معلص هلوسر ىلع عت هللا يف ىتح كلذك ناكف

 ليق ىف ةجملا ىذ ةردص ىف وا* ةدعقلا ىنذ ىف ةظيرق ىنب يف
 ىذ ىف معلص هللا ليسر متازغ لاق هنأت ىدقاولا امو قاحسا نبا

 فقشي نا رما معلص هللا ليسر نأ معزو هنم نيقب لايلل ةدعفقلا

 ريبزلاو ىلع لعجت سلج مق كيداخا ضرالا ىف ةظيرق ىنبل
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 ١ الذ نه ةًنئس

 ةظيرق نب وربع ىنب ءاسن ىدحا هذقاتج نب ورع تنب ةناكبر

 هكلم ىف كو ةاهنع ىقوت ىتح* معلص هللا ليس دنع تناكف

 اهيلع برضيو اهجوزتي نا اهيلع «ضرع معلص هللا لوسر ناك دقو
 4فخا وهف ككلم ىف ىنكرتت ةلب هللا ليس اب تلاقف باجحلا

 ةمعلص هللا لوسر* اهابس نيح تناك دقو اهكرتف كيلعو ّىلع و

 معلص هللا ليسر اهلزعف ةّيدوهيلا الا تَبأو مالسالب ءثصَعَت ىق

 عمس ذأ هباكصا عم وع انيبف مامرما نم كلذل ه«سفن ىف* دجوو

 مالسإب ىفرشبي ةيعس نب ةبلعتل اذه نأ لاقف ةدفلخ يلعن عفو

 ؛« 7كلذ هسف ةناكر تملسا م دق هللا لوسر اب لاقف هءاجن ةناكر

 كلذو ذاعم نب دعس رج رجفنا ةظيرق ىنب نش ىضقنا املف 0

 ديح اس لق رشب :نبا ان لق* عيكو ىبا ىنتدح امك امد ِهّنا

 ةشثاع نع هركذ مربخ ىف ةمقلع نع ىأا ىنثلدح لاق ورمع نبا

 ةظيرق ىنب ىف مكح- نأ دعب ىنعي ذاعم نب ةدكعس اعذ مث

 بحا موق نكي رث هنأ تملع دق كنا مهللا لاقف مكح ةام

 كعنك نا مهللا كلرسر اوبّْذك موق نم دعاجأ وا لثاأ نأ ٌىلاد

 تنك ناو اهل ىنقبأف اًعيت كلوسر ىلع شيرق برح نم تيفقبا

 مدعَجرف همْلَع رجفناف كيلا ىنصبقا عقنيبو هنيب برلل تعطق دق

 <) هزع 811ؤءط. ءا 14 )2: 5 و. م. هع © (هذع دفاح. 14 كسا
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 نه زخمدع او ١

 ىخا ةعضعسص ىنأ نب ههللا دبع نب* ناجرلا دبع نب بويا
 تخا رذنملا ما سيق ننب ىمّلَس نا راجنلا نسب ىدع ىنب

 ْتّلَص دق معلص هللا ليسر تالخ ىدحا تنالو سيف نب طيلس
 هليومش ني.ةمار هقئاس:داسنلا هعيبب ةدئسياجا لد

 5تلاقف كلذ لبق فرعي ناكو اهب الو غلب دق الجر ناكو ىظرقلا

 هناذ ليومش نب ةعانب ىل بِه ىمأو ىنا ىأب مدلل وش

 لق ؛هتيكاتساف اهل هبقوذ لمخلا محن لكأبو ىلصيبس لصيس هنا معر دق

 - نب. لاوما .مسق. معلص هللا: لوس .نأ, مق 2 اكساب نذل
 لأ نامهس مويلا كلذ ىف ملعأو نيملسملا ىلع مءانباو مءاسنو

 »مي ةيعاكا شاغل ناكش سيلا اهنم جرخاو لاجرلا نامي

 مهس سوف هدل سيل نم لجارللو مهس هسافلو ٍناَمْيَس سرغلل

 عقو ءىق لوا ناكو اًسرف نيتلثو ةتس ةظيرق ىنب مدي ٌليخل تناكو

 نم ىضم امو اهتنس ىلعف سمّكلا ودنم يرو / نامهسلا هيف

 ىراغملا ىف ُةّنَسلا تيضمو مساقملا نعقو #اهيف معلص هللا لوسر

 مّمث 8نيموفل الا لجرلا عم تنال اذا ليخل مسي نكي رو*
 دبع ىنب اخا ىراصنال ديز ىب ّتعس معلص هللا لوسر ثعب

 اليخ ماب هل عانبأت دجحت ىلا ةظيرق ىنب «ايابس نم ايابسب لهشالا
 /ئاسن نم* هسفنل ىفطصا 8دق معلص هللا ليسر ناكو احالسو
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 اول ه زآخنس

 ىدابلاو رضاخل ديس لعف اف لق لتق لق دسا نب بعك مل

 انكئدش اذا اسمّدقم لعف اف لق* لتُق لق بطخا نب ئىّيح

 لبعف ا لق «لتق لق ليومش نب لازع ارك اذا انتيماحو

 لق ةظيرق نب ورمع ىنبو ةظبرق نب بعك ىنب ىنعي ناسلجّملا
 ىنتقمل الا تبث اب كدنع ىديب كلأسا ىتاف لق اولتق اوبهذو

 | 008 1 رم 8 نب هع دعب شيعلا -ى ام: لوف: مولا

 هقنع بسن تباث همكقف ةبحألا ىَقلأ ىتح همست نك هةلبق

 متهج ران ىف هللاو ماقلي لق ةّبحألا ىَقلأ هلوق ركب ابا غلب اًملف

 ىف سامشلا نب سيق نب تباث لاقف ءاّذبا اًدَلَصم اهيف اًدلاخ

 اطاب نب ريبولا ركذي كلذ 0

 1 ربصلا نع اوداح موقلا ام اذا روبص ىنناو ميرك ولا ىتتمذ قو

 ش رسالاب ,دعوك كش املف ىلع ٌةنم سائلا َمظَعَأ /ويبو ناكو

 | ىركاي انل اركب هللا ليسو. ناكو 22 ميلك د هللا لوسر تيتا

 ١ انتدحف عنم َتَبْنَأ نم لتقب رما دق معلص هللا لوسر نآكو لاق
 نع قاكسا نب ثيح ىنتدح لق ةملس آس لق كي ىبادد
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 ه زخنس لق“

 هام لوقت ةشتاع تناكف اهقنع نيرضف اهب فقلاطن طئاف 2 هنةدحا

 اهنا تقرع دقو كحض ةيثكو سفن بيط اهنم ةابجت ىسُنأ

 لاق جي .ىبا' اس. امك شام : نب“ .نسيف نب :تبات ناكو 6

 5 ناكو نجلا دبع ءابا ىنكي ناكو ىظرقلا اطاب ئسب ويبزلا قا

 مني هيلع نم ناك هنأ رهبرلا ىلو ضب“ ىل زكذ اع نمت لق

 ريبك نيش وهو «ءاجن هليبس ىلخ مث هتيصان رَجت هذخا ثاعب
 كلثم ىلثم ْلِهْكَي لهو لق ىنفرعت له ناجرلا دبع ابي لاقف
 ٠ ىرجج ميركلا نا لق ىدنع كديب كيزجا نا تدرا ىق ىنأ لق

 توفاك نققازوللا ليسر اب لاقف معلص هللا ٌلوسر تباث ىلا مث ميوالا

 بهف اهب هيزجا نا سببحا دقو ةنم لع هلو لي ىدنع ريبولل

 هللا ليسر مرأ لاقف هاتأت كل ميه معلص هللا ليسر لاقف همت ىل

 الو هل لأ ال ريبك نيش لق كل سهف كمد ىل بهو دق معلص

 ؛ةلوسر اب لاقف معلص هللا ٌليسر تباث ىأذ ةايحلاب و عتصي اف َكْلو

 كق معلص هللا لوسر نأ لاقف هاتف كل © لق هدكلوو هلها* هللا

 اف هل لأم ال زاجحلاب تيب لا لق كل ف كدلوو كتأرما قاطعا

 ىف لق هلام >هللا ليسر اب لاقف معلص هللا ٌلوسر تباث قف مءاقب

 ملىا لق بكل وهف كلام :ىناطعا دق هللا لوسر نأ لاقف هآنأف كل

 هر ىراذع .هيف ىتءارتت ةّينيص ةآرم ههجو ناك ىنذلا لعف ام نباث

 0)2- 3. 22-5 5 م طدعاتو0116 7مرات < 2) 7

 نأ: ) © قاب. . /) © ءانبهو كف. .. م عندصت“ 2) 0-02

 2) 0 ىل بهو. 0 2) 516 01100116 00142, 110177. هلثا. 111517. اهيف



 عع مه خنس

 كلذ هلزي ملف ّلتقلا هللاو رص عجري ال ةمكنم هب* بهذ «نم
 5 ع 0 5 ا

 نب 4#ىيحب ىتناو «؟معلص هللا ليسر خانم غمف ىتح بادلا
 نم هيلع اهققش دق ءايحاقف هل ةلح هيلعو هللا ٌوُدَع بطخا

 هادي ةعرمج“ اهبلسي المل /مةلمأ ةلما ةلمالا عضومك* ةيحان لك

 ثمل ام هللاو امأ لق معلص هللا ليسر ىلا رظن اًملف لبكحب هقنع ىلا
 ىلع لبقا مث لدي هللا لُذُخي نم هنكلو كتوادع ىف ىسفن

 هردقو هللا مباتك هللا* رمأب سأب ال هنا سانلا اهيا لاق سانلا

 ةدقنع تبرضف سلج. مث ليئارسا ىنب ىلع تبتك دق ةيكلمو

 ئىبلعتلا :لاوج نب ُلِبَح لاقف

 ٍلْذْخُي هللا لطي نهبهنكلو يقرب نك مال ام كرمعت 0
 لقلقم لك 0 ىغبي َلَقْلَقِو ءامرذع سفنلا علبأ ىح دماج

 كتملاق ةشداع 7 نع رهبزلا ىب ةورع نع ريب اا

 ىدتعل* اهنا هللاو تلق ةدحاو ةأرما الا مهئاسن نم ْلّثقي م

 لسع د هللا فا :: انطبو ا 0 جم ,ثلكت 5

 .0-10-- - 2 3 "تاع 7 5 د ف طل ا
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 هن ةئئس معو

 ليسر نع. ضرعم ونمو* معلص هللا ليسر اهيف «ةلل. ةيحانلا ىف
 رق دسم رز ياتي فلح ملا ملك ديف هزي ل

 ىرارخلا ىستو لاوسمالا مسقشو لاجرلا لتفم ناب ايف مكمل

 نب ديح ىنتذح لق ةملس آس لق كيج نبا اس ««ءاسنلاو

 ه نبب :نامرلا دبع + نخ”هدانق هنباوس» يبا مصع نطل
 لاق لق ئتيللا .ضاقو :ىب ةبقلع. نع' ناعم نبا دعس نب ا

 قوف نم هللا مكحب مهيف تيح دقل هءدعسل معلص هللا ل 7

 هللا لوسر ةةهسبحن اولوئَتسا مث و ىاحاسا نبا* .لاق «ذعقرأ ةعبس

 لوسر جرخ مث راجنلا 1 1 ةأرما :ثراملل ةنبا راد 4 معلص

 اهب ىدنخن مييلا اهقوس ى هلأ ةنيدملا قوس ىلا معلصا هللا

 ب د ىدانخل كلت يف هقانعا برضف هيلا ثعب مث قدانخ

 فشا نوي ةيفكو "ا بطخل ولي , ىهح هللا وخع' ميو لاسرا 0101

 ىامتلا نم اونك لوقي عل وتكملا ةئاعبس وا ةئامتس 2و موقلا سأر

 ب بهذي و كسا ىبب بعكل اولق دقو ذثام 7 عسنلا ىلا خام

 را عع ةام ىرش ام بعك اي اًلاسرا معلص هللا ليسر ىلا

 * عوني 2 ٠ يادلا نورت الا نولقعت 3 ىطوم "3 مى بعك

 ه) 0 زهد. غلل انهه. 62) 5 هده. 6) 76/17 نع 59 2-5

 ءمنعد4 هدم1554, ؟ةصخغاتت : ىقيللا صاقو ىب مقلع لاق. ) 5 ©

 002717 001 7:6 عناق نردبماا | ١ م) 0 رفعج وبا. 51111

 1طص 15ط4و1 (8زوءط. ةماذص .٠) /7) © مهسبح اولعجكف. 5

 ثىشل , ءمد6 181515ءط. 15, 265. م © ةمق. ىبع "7) 6
 )7  2517 مهتم» 2 518 ةرتر ب 0 عبسلا , 14 1 نيب ام

 ةتامامتو ةتايعبس و 10114: ط عا 5 ختايعبس ىلا ةدامامت نيد ام. 5©-

 تتكاتق دان 1 5ءطم 11. 4-1, 01059. تأ 9/122١ )1 عنصت»

 م) 2م/ت17 ءا 11ت5ءات. ىفا. 2) © ىعاولا.



 ٍ اهلي ه ذخنس

 هللا ليسر نف كيلاوم ىف. ْنِسْحَأ وربع اي نولوقي مو معلص هللا
 دق لق هيلع اورثكا املف هيف نسكتل كلذ كالو هامتا معلص

 ناك نم ضعب عجرف مثال مول هللا ىف هذخأت ال ْنَأ دعسل ىتأ

 ىنب «لاجر هل ىعنف لهشالا دبع ىنب راد ىلا هموق نم ةدعم
 ةلا «4هتملك نع* ذاعم ىب دعس جيلا ّلصي نا لبق ةظيرق“'

 هللا 52 ىلا دعس: ىهتنا اًملف توتا « ءدنم عمس

 ان لق عيكو نبا ان اميف معلص هللا ليسر لق نيملسملاو* معلص
 خمقلع نع ىأ ىنثلدح لق وربع نب دمحم امد لاق رشب نب لمت“

 اًدعس ىنعي علط الف ىردشخل كيعس وبا لق لآق هكذ ثيدح ىف

 لرْتَذ مكريخ ىلا لق وا مكديس ىلا ومو ممعلص هللا ليسر لق"
 لتقن نا يف ,مكحا ىناف* لق جيف مكحا معلص هللا ليسر لاقف

 تيكح دقل لاقف علاوما مسقت ناو برر سنا ناو عتلئاقم

 © هلوسر مكحو هللا مك ايف

 0] لس ىهتنا البف ةاكيفح  ق* لق هذذ ىاحسأ نبا .اًماو'"

 ىلا اوموق ةمعلص هللا ليسر* لق نيملسملا» معلص هللا ليسر

 ه«دق معلص هللا ليسر نأ ورمع اني اولاقف هيلا اوماقف # مكديس
 هللا ْديَع :كلذب مكيلع ٌدعس لاقف جيف مكحَتل كيلاوم كالو

 انها نم ىلعو لق معن اولق نكح ه:ام اهيف* مكتمل نا هقاثيمو

 ©) 12/17 0 6) 5 ءا 1هرككأ» هدم.ز 560. مموق نم 012. (ن

 00 أ د ل و
 طنك فصسسص: علط امل لق. م) 5 مكن. ) 5 هس. 2 2ةريا»
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 6 معزي سانا ضعبو 5نقاحكاسا نبا* لاق « هتافوب هللا هاك لج

 ىلع اولؤن نيح ةظيرق ىنب نم فثوأ نميف ةمرب فئوأ 4ناك هن
 مبهذ نيا ىرذي ال ةاقلم هتمر تكابصأت ءمعلص هللا ليسر مكج

 ىبا* لق «ملعا هللاو ةلاقملا كلت مديف معلص هللا ليسر لاقف

 5 تبثاوتف معلص هللا لوسر مكح ىلع ةاولزن اوحبصا املف ةقاحيا

 ىف تلعف كقو يرزشل نود انيلاوم عذا هللا لوسر اب اولاقف سوالا

 معلص هللا ليسر ناك دقو تملع 23ق ام سمالاب رول ةىلاوم

 ىلع اولونف جررشل ءافلح 2: اوناكو عقنيق ىنب رصاح ةظيرق ىنب لبق

 الف هل عيهوف ليلَس 2نب ئبأ نب هللا دبع 4ميا هلاسف* هكح

 ناعم نب دعس ءىلا كاذخ لق. ىلب اولق مكنم لجر مهيف مك

 ”ةأرمأ ةميخ ىف معلص هللا ليسر هلعج دق ناعم نب دعس ناكو

 ىحرلل ىوادث تناك هدجسم ىف ةديفر اهل لاقي 0نيملسملا نم
3 

 نيلسملا نم ةعيضا عي تنك نك ةمتتج لع اهني 00 4|

 :: ىدنخلاب مهسلا مدباصا نيح. هموقل لق دق معلص هللا لوسر ناكو
 ليس, همكح املف بيرق نم هدوعا ىتح ةديقر ةميخ ىف هولعجأ

 اونطو دق راج ىلع كليتحاف هموق هاتا ةظيرق ىنب ىف معلص هللا

 لينسر كل, دعم اوليقا: مث : اًسييتيج الجر ناكو متأ نم ةذاصل ||
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 الرول" 5 الئمُس

 هيلا سانلا راثف لق «كيلع هللا بات كقف ّرشْبَأ ةبابل ابيب تيلاقف

 3 زنا لع دمتم االللا "قبس نيتك .ىقح هللا ل لاسعف نشكل
 ىبا* لاق «هقلطأ حّبصلا ىلا اًجراخ هيلع رم اًملف هديب ىقلطي

 نب نتسأو ةّيعس نب ليسو. «4ةيعس نب بلغت نأ مك ءىاكتنا

 ريضنلا ىالو ةظيرق ىنب نم اوسيل ِءلْخَع ىنب نم رفن مو كْيِبع:
 تلت هلأ. ةليللا كلت اوملسا موقلا مع نب م كلذ ىوف ٍعْبَسَ
 وربع ةليللا كلت ىف جرخو معلص هللا لوسر مكح ىلع ةظيرق اهيف

 نب دمحم اهيلعو معلص هللا ليسر سرح رف ىظرقلا ىَتْعُس نبا
 ميلق اذه نم :لق هأر* املف ةليللا كلت ىراضنالا #ةملسم

 الكي. ىتب عم للخدي نا ىبأ اذنق وربع“ ناكو  ىفعش نب قردغ 0

 لمح لاقق اًدبا دمحمب َردْغَأ ال لقو معلص هللا ليسب عرْدَع ىف

 ىلخ مك ماركا تارثع ىنئرحت ال مهلا هفرع نيح ةفلسم نبا
 معلص هللا ليسر دجاسم ىف تاب ىتح هنهجو ىلع جرخث ةليبس
 ضرا 1نم َبَعَذ نيا ىَرْدُي الف تعذ مك ةليللا كلت ةنيكملاب
 كأذ لاقف هثأش معلص هللا ليسل ركّذف اذ هموي« ىلا هللا دو

 <©«) 5 هدح. - 2م 5ء0. لاق, ننم0 5 ءغ (ن ءءطتطعمأ ( 7277 طقصع
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 ه ظخندع 3

 4 هيشنتسل سوالا ءافلح « اوناكو فوع نب وريع ىنب اخا رذنملا

 لاجرلا هيلا ماق هوأر اًملف ةههيلا معلص هللا ليسر هلسرأف افرما

 هل اولاقو مهل قف ههجو ىف نوكبي نابيبصلاو ءاسنلا هيلا «شهبو

 4هديب راشأو معن لق دمحم مكح ىلع لزنن نا ىرتا ةبابل اهب
 5 ىتح هىامدَق كتلاز ام هللاوف ةبابل وبا لق جبذلا مهنا هقلح ىلا

 ههجو ىلع ةبابل وبا فلطنا مث هلوسو هللا تْنْح لق ىّنأ ثفرع

 نم يع ىلا تجسملا ىف طبقرا ىتح معلص هللا لوس تأي هلو

 كتعنص اه ىلع هللا بوتي ىتح ةاذه ىاكم /ممربا ال لو هدع

 دلي: ددللا فرن يدلك اخي دطيرتا ينط # نا هللا دفاعو

 ههربخ معلص هللا لوس, غلب املف اًدبا هيف هلوسرو هللا تنخ

 هل ثرفغتسال ىءاج ول اما لق هأطبتسا لق ناكو هيلع أطباو*

 بوتي ىتح هناكم نم هقلطا ىذلاب انا اف لعف ام لعف ذا اما

 أمد لق لضفلا ىب ةملس اسد لق كيم ىبا اس '««هيلع هللا

 ةبوش نا طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع قام“ نب دمح
 ىةيلس :مأي تيب. ف ىفو امعلض هللا ليسر نع تلرتا 00

 كحضي ركسلا نم معتص هللا ليسر كاعمسف ليلا 00

 ىنبأ ىلع بيت لق كنس هللا كدا هللا لوسي كحضت مم كلقف

 لق تعش ن!* ىلب لاق هللا ليسي كلذب هنّشبا الل تلقف ةبابل

 ناجل '"نهيلع بيسي -نا>لبق'هلنو اههرح كيال

 6) (( نم. 2 05) 79517 هات م ططاوءط.ر 0,.017[28 1
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 | 6 ةءس

 ام رمالا نم مكب لزن دق هنا دوهي رشعم اب ه«عهل كسا ىبا

 اولق منتش اهيا اود املك اًلالخ مكيلع 6 ضراف 00

 نيبت ناك دقل هللاوف هقّدصنو لجرلا اذه هعباتتت لق نم امو

 ايمانك مكبانك 3 ا متنك ىنذلل هناو نك /ىنل هذا ملكت

 ةاروتلا مكح قرافث ال اولا مكئاسنو مكئانباو مللاوماو مكئامد ىلع :

 «ملهف ىلع وهذع متيبا ناف لق نيغ هب لحبتسن الو البا

 نيتلْصُم الاجر هباخضاو سمحت ىلا يرمخأ مث انءاسنو انءانبا لتقنلف
 اننيب هللا مكككج ىنح مانمهب القت * انءارو كينن مو فويسلاب

 هيلع ىشخ ةاعيش انءارو كرتن رلو كلهن كلهن ناف دمحم نيبو

 ءالوه لتقن اولاق «ءانبالاو ءاسنلا ! ندجنل ا ىرعلف رهظن ناو

 ةليللا ناف ىلع همذه متيبا ناف لق ثدعب شيعلا ريخ اف نيكاسملا

 اهيف اوثمأ دق هباحعاو دم نوكي نا ىسع هتاو تّبسلا ةليل

 دلنس 9 اولق ةرغ هباحصاو دمحم نم بيصن :انّلعل اولونأف

 00 لو ملا انلبق 9 هيف ثدحا نكي مل ام هيف ثدكأو

 م1 نبا ام لق كيل فك هن يسملا نم هدباص تملع»

 ل لاق «اًماح ارغكلا "نم ةدخاو كلين همأ هثحلو لفه قدلكتم

 لاا
 2) 5 هنت. 6) لون لكل 6 ضرعأ. 22 خيا. ه) 777
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 6 نس امي

 تععضو ام هللاوف السلا متعضوا لاقف مع ليربج «اجث السلا
 معلص هللا ليسر امَدَف علتاقف « يلا جاخا حالسلا ْدْعِب ةكئالملا

 نم لاقف منغ ىنبب رذ نوملسملا جرو جرت مث اهسبلف هتمألب

 هتيحلو ةهتنس هبشي ناكو ىللكلا ةيحد انيلع 0 اولق مكب 0

 هبرض هلأ هتبق ىف 0 لعسو هيلع لون ىتح مع ليربجب ههجوو

 نيرشعو اًسمخ وا هش صاحت 4دجاسملا ىف* معلم هللا لوسر هيلع
 لوسر مكح ىلع ا!ولزنا مهل ليق راصحلا هيلع ٌلتشا اًماف ةليل

 ىلع ل اولاقف جبذلا هنأ ريخُمملا د نب ةبابل وبا راشأف هللا

 هيكح ىلع اولونا معلص هللا لوسر لاقف ذاعم نب دعس مكح

 «٠ /ليحت فيل نم فآلاب رام معلص هللا ليسر ءديلا ثعبف اولزنف
 د 3

 لقم .الا هنه .ئوي ام. ىتح هيلك اج ناك دقنرةلضصتع تلا

 و صرخلا

 قاحساأ نبا ثيدح ىلا تيدحلا عجر

 مجدهج ىتح ةليل نيرشعو اًسمخ معلص دللا ليسر عرصاحو لق*

 ا: بطخا نب ىَيح ناك دقو بلا مهبولق ىف هللا فذقو راسم
 شيرق مانع تععجر :نيح انصح ىف ةظيرق ىنب 8 ىلع لخد
 اونقيا املف هيلع 7ه«دعاع ناك اب كسا نب بعلت ةةافو نافطغو

 بعك لق مرجاني ىتح نع فصنم ريغ معلص هللا ليسر نا

 26 عب. 8) 5 مس , ( 20 ءأ 5ع(. 70ع3طات1ات2 0232.: 4
2: 2 

 6 2631. 1م © 02566: ليربجع ههجو ةنسو هنيح هبشي يحد ناكو.
 2١ 0 قتنع نيا 6 35 405 ميس... ,2) “ب 620. نر © لل 0

 2و 1م 520. 5 صرخكلا , © ضوحلا. /2) 5 مجم طلق (ةصختطت: لق

 هللا ليسر رصاحو. 2) 0 ىنح. /م) 5 ءا 2هر/دا» (ادح ن0 560

 بعك) لقو. 4 5 هدهعرو ( دهودفع اوناك. 22) 77 نأب»



 مم مه ةئس

 تنحنك ام «مساقلا اباب* اولق هنمقن مكب لزناو هللا مكارخا لع

 ّلصَي نا لبق نْيوّصلِب ةدباعتا ىلع* معلص هللا ليس ْرمو اوُهَج
 هللا ليسر اب ءمعن اولاقف كحا مكب ,م لع لاقف ةظيرق ىنب ىلا

 اهيلع ءاضيب ةلغب ىلع لكلا ةةقيلخ نب* ةيحد انب رم دق

 00 0 كلذ 0 هللا 5 0 00 :فيطق 5 ةلاحمر 5

 ا” الا ل قل ديف لب مقلم ذل لس ىلا املف

 هنأ سانلا هب فحالتف ماَنَأ رثب اهل لاقي علاوما نم ةيحان

 هللا ليسر ليقل رصعلا اولصي لو ةرخآلا ءاشعلا دعب نم لاجر

 نكي م ,ءىشل ةظيرق ىنب ىف الا رصعلا كحا نيَّلَصي ال معلص ه

 ءمعلص ىبنلا ليقل* اولصي نا اوبأو هبرح نم هدب هنم* هل
 اف ةرخآلا ءاشعلا دعب اهب ,صعلا اولصف :ةظيرق ىنب اونأب ىتح

 كثيدشل و * معلص هللا ليسر ةدب عفنع الو هباتك ىف كلذب هللا عباع

 كلام وب بنعك خب دايعه "جوع يبا نع ئاصسلا نب" لوح يع

 لاق رب ئىب ديك انف لاق عبكو ىبأ امس هي « ىراصنالا 15

 برض نلاق ةشثاع نع ةمقلع نع ىنا ىنتدح لاق وريع نب كمح

 ىنعي السلا عضوو دجسملا ىف ةبق دعس ىلع معلسص هللا لوسر

 5 نوملسملا عضوو ىندنخل نم معلص هللا ليسر فرصنم دنع
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 ه خئس عمم

 نيعجار اورمتشناف شيرق ه«نلعف امب نافطغ تعمد ربخل هئربخا

 نيب دي ىنتدح للق ةملس ع لاق نيج نبأ 3 “4 2دالب ىلا

 قدنكل ىع فرصنا معلص هللا ىبن جحبصا املف لاق قاحكسا

 © السلا اوعضوو نوملسملاو ةنيدملا ىلا اعجار

 5 لكي ىفغب ةورغ

 بكا انه ايت 0 هللا ٌليسر ءليربج ىقا رهظلا ةتناك اًملف

 نبأ نع قناكاس نب ديحم ىثدح لاق ةيلس اس لاق نيج

 ةلاحر 0 ةلغب ىلع قبتسا نم ةماعب ارجتعم ىرعزلا باهش

 ام نآلا 2 السلا ةكتالملا تعض اميلونج

 ةظيرق ىنب ىلا ريسلاب كمحص اب كرمأي هللا نأ موقلا بلط نم الأ

 ىيف* نذأف ايدانم معلص هللا ليسر رمأت ةظيرفق ىنب ىلا 0

 ىنب ىف الا وصعلا نيّلصي الف اًعيطم اعماس ناك نم نا /سانلا

 ىنب ىلا هنيارب بلاط ىنأ نب 16 معلص دللا ليسو 6 ةظيرق

 5 اند !ذأ ىتح مع بلاط ىلا ا ا سلفا اهردتبأو خظيرف

 عجيف نم معلص هللا ليسل ةحبق ةلاقم اهنم عمس نوصلل نم

 كيلع ال هللا ليسر اب لاقف فيرالاب معلص هللا ليسر ىقذ ىتح

 نم ىل تععمس كنظا مل لق ثباخآلا ءاوه نم ونحت ال نا
 2 َِ ١

 كلذ نم اولوقي م ىنور دق ول لق هللا ليسر اب معن لق ىّنأ
 »د ةدرقلا ناوخا اي لق متنرصح نم معلص هللا لوسر اند املذ اًعيش
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 زوو نه نس

 الش نم ةموقلا نم* لجر ماق اف ةنلل ىف «ىقيفر نوكي نا

 ليس, نطت ثدحأ مقي م اًملف دبلا ةّذشو عوجلا ةّدشو فول

 ةفيذح اب لاقف ىنادد نيح مايقلا نم ةّذِب ىل نكي ملف معلص هللا
 ىتح اميش نتدحت الو نولعفي ام رظنأف ممقلا ىف خد بهذا

 مهب لعفت هللا ُثنجو ُيرلاو موقلا ف ثلخدف ُتيهذف لك انينأت
 1 (نايفش وبا ا اوُدق مهل هرقنأ ال لعفت ام

 6دبب تزخأف لاق 0 بلح هما لنيل شيرف رشعم اب لاقف بروح

 نب نالف انا لق تنا نم نتلقف ىبنج ىلا ناك ىذلا لجيلا

 متحبصا ام هللاو مكنا شيرق رشعم اب نايفس وبا لق مت نالف
 انغلبو ةظيرق ونب انّْمَقلخأو فُحلاو عارُكلا كلع كقل ماقم رادب و

 نئملحت ام هللاو نورت ام جيلا /هذه نم انيقلو ركن ىذلا ممتنع

 ىف اولحنرأت هانب انل كسمتسي الو رئ انل مهقت الو ركق انل

 بوف هبرض مك هيلع سلجغ ليقعم وهو هلمج ىلا ملك مك ّلكترم
 ليي دهم دهع الولو مكق وعو الا هلاقع «فلطا اف* ثالث ىلع ةهب

 هثّقش مث* هينآ ىتح واًئيش ثدُحُأ ال نا ىلا معلص هللا 5

 مثاق وهو معلص هللا لوسر ىلا تيعجرف ةفيذح لاق ٍهسب هتلتقل
 هياجر نيب ىنلخدا أر املف / لحم هثاسن ضعبل طرم 3 ىلصي

 مملس املف اهلنا نخسو مك عكر مث طرملا فرط ىلع ل ملو
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 ه خت ا ارو

 لجيرلا نيبو مكنيب اولخو مدالب ىلا «اوريشنت كلذ ريغ ناك نأو

 ىتح مكعم لتاقن ال هللاو انا نافطغ» شبرق ىلا اولسرأت مكدالب ىف
 لجو مع هللا 0 مهنيب هللا لّْذَخو مهيلع اوبأاف اًنهر انوطعت

 مودق ًاقكت ثلعجن كربلا ةديدش ةيئاش لايل ىف جيرلا مهيلع
 نم فلكل ا ماس كلا مو لل يت اقل ( 5 مهتينبأ حرطنو

 دم نايل اب فيكس ان يضلل يا

 لق ةملس اسد لق كي نبا اس اليل ممقلا لعف ام رظنيل مهيلا

 نب دمحم نع دايز نب كبزي اس لق قاكاسا نب كبح ىنتدح
 الي ناميلا ىب ةفيذحل ةفوللا لحما نم ىتق لاق لق ىظرقلا بعك
 ؛! فيكف لاق ىخا ىباب معن لاق هومتبكتو هللا ليسر متيار هللا كبنع

 ل هللاو ىتفلا لاقف هدهجن انك كقل هللاو لق نوعنصت منك

 لاقف انقانعا ىلع هانلمحلو ضرالا ىلع ىشمي دانكرت ام هانكردا

 ىدنخلب معلص هللا ليسر عم انتيأر نقل هلو ىخا نيلي ةفيلَح
 رظنيف ميقي ْلْجَر ْنَم لاقف انيلا تفتلا مث ليلا نم ايوع ىلصو
 اةهللا هلخدا عجري هنا هللا ليسر هل طرشي «مهقلا لعف ام انل

 مث ليللا نم اًيرع معلص هللا لوسر ىّلص َمك* لجر مات اف هن
 هللا لوسر ىلص مث /لجر انم ماق اذ هلثم لاقف انيلا نفتلا

 رظنيف موقي ٌلجر ْنَم لاقف انيلا تفتلا مث ليللا نم ايوع معلص
 هللا لأسا ةعجرلا هللا ليسر هل طرشي عجري مث 2 لعف ام انل
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 ما 6 زك

 سانلا بحاو قريشعو ىلصأ متنا نافطغ رشعم اي لاقف نافطغ

 0 قل ارت ىلع اوينكاف لك تقكص اولق قيمهتت مكازا لد ولا
 خليل تتناك املف «2 ملح ام جرحو شيرفل لاق ام 0 ١ ل5

 ىف لهج ىلا نب ةمركع ةظيرق ىنب ىلا نافطغ سوو نايفس وبا 5
 كله دق ماقم رادب انسل هانا مهل اولاقف نافطغو شيرق نم رفن

 اننيب امي غرفنو اًدّمح رجانن ىّتح لاتقلل ةاودغاف رفاملو خلا

 هبف : ال موسي وهو تبسلا , مهسيلا 3 مهيأ * اولسرأف ةهنيبو

 فكي من ام هباصاف تَدَح 0 ه«ديف ثدحا ناك دقو ايش

 نم انعر انرطعت ىتح مكعم لئاقن «ىذلاب كلذ عم انسلو مكيلع

 ىشخأ انذ اذيحن رجانن ىتح انل ةقت انيديإب نونوكي مللاجر
 06 تار 193357 37 د 3 - ١ د 5 9 . 3

 مكدالب ىلا «اورمشت نأ لاققلا مكيلع كتشاو برخل مكتسرض نأ

 005 اليحب نم كلئي انت ةقط الو انحلب ىف ,٠ لجولاو انوكونتو

 اولسرأف قخ دوعسم ىب ميعن 00 00 57 0

 انلاجر نم اًدحاو الجر مكيلا عفدن ال هللاو انا ةظيرق ىنب ىلا

 نيح ةظيرق ونب تلاقف اولتاقف مر لاتخقلا -نوديزت . معنك

 دوعسم نب ميعن ملل ركذ ىخذلا :ن 50 اذهب مهلا ليلا تبيح

 اهوزهتنا ٌةصرف اوُدَجو نافذ اولئاقي نا الا ممقلا كيري ام قحن
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 ه خنس اما

 اًشيرق ناو هيلع هوم فاظ دقو كبح برن اوءاج ىق نافطغو

 مكءانباو مكّلاوما هب مكذدلب ٌكلَبلا ةمكتعيهك اوسيل نافطغو
 اًشيرق ناو ريغ ىلا هنم اولوكت نا ىلع «نوردقت ال مكئاسنو

 مكتعيهك اوسيلف كيغب 4 ذلبو مءاسنو ميءانباو ملاوما نافطغو
 5 جدالبب اوقحل كلذ ريغ ناك ناو اهوباصا «ةمينغو ةرِهن اوأر نا

 الخ نا هب مكل ةفاط الو مكدلبب /لجرلا نيبو مكنيب اولخو

 عفارشا نم انه, هنم اوذخأت ىتح موقلا عم اول ةاقت الف مكب

 ىتح اًذمحن مكعم اولتاقي نا ىلع مكل ةقف مكيديأب نينوك
 اًشيرق ىلا ىتح يرخ مكث «و مصنو ىأرب ترشا دقن اولاقف هوزجاتت

 هرشعم اي شيرق لاجر نم هعم 8مو برح ىب نايفس بألا لاق

 تيار رما ىنغلب دقو اًدمح قارفو مكايأ ىو متفرع دق شبرق
 0 يا 70 1 عاهد 0 0 3

 لاق لعفن اولاق 2ىبلع اوميتكاذ مكل اكاصن هومكغلبأ نأ ىلع اقدح

 نيبو عنيب اميف اوعنص ام ىلع اومدت دق دوهي رشعم نا ةءاوملعأف

 كيضري لهف انّلَعَف ام ىلع انمدن دق 7نا هيلا اولسرا دقو سيح

 اك ةفارشا نم الاجر نافطغو شيرق نم نيتليبقلا نم ذفخأت نا انع

 لسراف ههنم ىقب نم ىلع كعم نوكن مت عتقانعا برضتف قكيطعنف

 نم انهم, ”مكنم نوسمتلي هي مكيلا تمثعب ناف معن نا مهيلا
 ىلا ىتح يرخ مق ءاّدحاو اَلِجر مكنم مهيلا اوعفحت الف مكلاجر
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 01 6 نس

 انع لغش ىقو بوهي نم انعارو « نم انتروع ىلع لحي نا هنمآ

 اب كل هللا رفغي لاقف هلتقاف هيلا ٌلينف هباحصاو معلص هللا ليسر

 كتلاق اذه بحاصب انا ام تفرع دبقل هللاو بلطملا دبع ىنئنب

 تذخا مك 2 ) ثرجكانحا 0 2ك مل ىل كلذ لاق ايلف

 ايلف هتلتق ىتح دوعلاب هتبرضف هيلا ىصلمل نم تلزن مث اًدوِمَْع

 هبلساف هيلا لينا :.ناسح اي نلقف نصل ىلا تعج هنم تغرق

 00 اةيلسب ىل اهب لاق: لجر مقا هلا هبلس نم ىعنجي ارق ةئاف
 د ماقأو «قاكسا نبا* لاق «4بلظملا دبع ثنب اب ةجاح

 كشلاو فودل نم لجو وع هللا فصو اميف مهباكتاو معلص هللا

 0 دكا مهدها زول تسا "ىو: مما نم , منايا ,مهيلع» موزع رعاظتلا#
 نب ْذْعّنُق نب ةبلعت نب ةافْينُأ نب رمع نب دوعسم نب َمّيَعن
 للا ٌليسر ىلا نافطغ نب ثّيَر نب عَّجْشَأ نب :ةوالخ نب لالع
 اوملعي مث ىموق نأو تمملسا دق ىنا هللا لوسر اب لاقف معلص
 انيف ثنا امنا معلص هللا لوسر هل لاقف تش امب ىرمف ىمالساب
 ميعن يرخن ةعْدَخ بول ّناذ تعطتسا نا انع ُلُدَك ٌلحاو لجر 5

 اخل ىف اميدت مهل ناكو ةظيرق ىنب ىلا ىتتح دوعسم نبا
 ىنيب ام ةصاخو مكايأ ىدو متفرع ىكق ةظيرق ىنب اب هل لاقف

 اًشيرق نا مهل لاقف مهتمب اندنع تسل كتقدص اولاق مكنيبو
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 مه خلس انك

 اهّدخ لاقف 'ةقرعلا نبا هل لاقي لج امر اوي مودع ىَضزف

 لككألا باصأق رانلا يف كهجو هللا قرع دعس لاقف ةقرعلا نبا انأو

 يضيسأ مو نضيع فلاوبم سس ص نمسا

 ال مهللا كعس لاقف ؛ توم ىتح امد «ضبي لوي خلاط

 ىف هيلاومو «ءافلح اوناكو ةظيرق ةىب ىف ىنيع رفش ىتح ىنتمت
 نب دمح ىنتدح لاق ةيلس اس لق كي نبا اس* ه«ةيلفاخل

 ا نب هللا 28ديبع نع هوقي ال نع نقاكسأ

 ,ئمشجحلا ام وبأ هلا عتسلاب ذكموي !كيصت باصا ام ليقي ناك

 37 ناك كلذ 1 ملعأ هللا موز ىبب 0577

 لق دابع هيبا نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيح نع
 تباث نب ناسح نصح عراف ىف بلطملا دبع تدب ةيفص تناك

 مةيفص تلق نايبصلاو ءاسنلا عم هيف انعم ناسح ناكو تلاق

 ونب كيياح دقو نصحلاب فيطي لعجن دهي نم ٌلجر انب رمف
 ؛ةمهنيبو اننيب سيل معلص هللا لوسر نيبو اهنيب ام نيعطقو ةظيرق
 ع اع ف 0 0 6 5 ء5

 2 ودع وروك ىف نوملسملاو معلص هللا ليسرو انع عفدي دحا

 اي تيلقف :تيلق تأ اناتأ 7عنا مهنع انيلا اوفضني نأ نوعيطتسي

 ام هللاو ىناو نصخناب فيطي ىرت امك ىدوهيلا اذه نا ناسح
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 بح ه ةنس

 ثعمس نا ىشمأل ىَنا هللاوف سانلا راثآو فقأ ىدنشلا مبا تجرخ

 كعسب ةانا اذاف فتلاف ندع سح ىنعت ىفلخ صرالا هديثو

 | اي لا للتو كراج." ميخلا ١ نبااذعمإلا نسال اذا تنل
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 ناكو تلق اهنم هفارطا تجرخ دق كيدح نم عرد دعس ىلعو:

 رف دعس فارطا ىلع فوخنا ان تلق لوطاو سانلا مظعا نم

 ءليقيو رجاقري «ى
 ّلِجألا ناح اذا تملا ييهاافر ليك اسوا م كردي اليلق ثيل

 نيملسملا نم ره اهيف ةقيدح يسيل نك زواج ام اننلخ كلت

 يح ف هل ةَِبْشَت هيلع ّلجر مهيفو باطللا نب رمع /مهيف»
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 لَجألا ناح اذا توملاب سأَب ال هزمح اجيهلا ده اليله ولا

 ةظشتاع :تلاق « ترَحأ هللو دقف 2ىتب اي فلل* 50200

 غبسا 6« تناك كعس عرد 8 تددول هللاو دعس ما اب اهل تلقف

 : ىموف /تيلاق هنم سلا باصا ثيح هيلع تفخو نلاق ل امن

 ىبا آس ابيف* هام لككألا هنم عطقف سب ناعم نب دعس

 رع ىب مصاع نع قاحسا نب نيم آس لاق ةملس امد لق كيج

 نب رماع ىنب قل 7, ةقرعلا ىب* سيق ا و ةدانتق بأ

 ا قرع دعس لاقف ةقرعلا نبا انو اهْذْخ ةلق هباصا اًملف* ْنَحْل

 ؛ه اعيش شبرق برح نم تيقبا تنك نا مهللا ررنلا ىف كهجو
 و
 اوذآ مق نم مدهاجأ نا ىلا ٌبحا مق ال هّثذ اهل ىنقبأف ع

 انذيب بولا ن 0 تنك ناو مهللا دوجرخأو دوبذكو كلوسر
 اع عل ىتح ةىنتمث الو ةداهش ىل هلعجاف نيبو
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 لاق كلئتفقا نا بحأ ام هللاوف ىحخا نبا اي ملو لق لازنلا ىلا

 للا فتنعإ ربع ئبحم لاق .كبلتفا نا ٌبحأ هللا كب

 94 لع قع لبقاببك مهجر ءابرص موا. قمم :دينرت نع مجتلف
 تمحاقا ىتح ةمزهنم 0 هليخ تيجرخو مع ىلع هلتتقف الواجتو

 نب ٠ نامثع ىب هبّنم نالجر ورع عم عم ّلَتقو ةبراه قدنخل نمو
 ن0 ه2

 | اسس زاونلا: نبع: ”يليسلا ب نيوف

 محناقا ناكو ةريغملا 4نب هللا كبع* نيب ّلَفوَن مووخ ىنب نمو
 1 يا سس وسوم ئيدبذلا

 ىلع نومملسملا بلغف هلتقف ىلع هيلا لونف هذه نم ىسحا

 هللا ليسر لاقف هدسج جعيبي نأ معّلص هللا ليسر اولأسف هدسجام

 منيب ىلخن هب مكنأشف مدنمت او هدسجب انل ةجاح ا

 نب دمحم ىنتتدح لاق ةملس اس لق قبح يبا اضرار كا هفقع

 ناجرلا دبع نب* لهس نب هللا دبع ىليل ونا نع قاحسا
 ١ اررلا ما شتت رات راج قاب نجا كب ىراضنالا ةلهسأ نبا

 د 0 ناكو ىدنخل موي ةثراح ىنب نصح ىف 8تناك ؛5

 دلل سلط نصل ىف اهعم ناعما با فعس 0 نيذكو ةييلولا

 َعْرد هيلعو دعس ريف تلق باجمل انيلع برْصُي' نا::لبق كلذو
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 ه0 زلنس بو

 ةهنيب نكي رلو «مورصاخم موُدَعو نوملسملا معّكص هللا ليسر
 ىنأ نب دو دبع نب وربع منم شيرق نم سراوف نأ الا لات

 نب ةريبفو لهج ىا نب ةمركعو ىدَل نب رمع ىنب وخا !سيق

 باطصلا ىنب ةرارضو هللا دبع نب لقونو * نايموزخملا بهو ىنا

 :اوجرخو لامقلل اوسبلت دق ريف نب براحأ ىنب وخا سادرم «ىبا
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 ىنب اب برحكلل اويهت اولاقف ةنانك ىنب ىلع اورَمو ماليخ ىلع

 ىتتح قدنشل وحن اولبقا مث ناسرفلا نم مويلا نوملعتسف ةنانك

 برعلا تناك ام ةكيكمل هذه نا هللاو اولق دوأر املف مهيلع اوفقو

 مسج هاهم انني و ب تما

 ٍةيلع ذخا ىنح نيملسملا نم رقت ىف بلاط نا نب ىلع جرخو

 هك تووما نلبقاو عليخ اهنم + نسق اطلب ا

 هناكم نين تنك نس ىدض نس نماسوتشا

 هللا كعاعت تنك كذا ورمع اي ىلع هل لق هليخو وم فقو اًيلف
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 ادثق ابو ةىرملا ةثراح « نأ نب فوع نب ثرامل ىلو نصح

 امهعم نَمِب اعجري نا ,لع ةنيدملا رمث َتْلُك اهناطعأت نافطغ

 ىقح ملصلا هنيبو هنيب ىرجث «هباصصاو معلص هللا ليسر نع*
 /مةضواوملا الا هصلصلا ةجرع الو ةداهشلا 2 عفن رثو باتللا اوبنك

 ىلا تععب لعفي نأ معلص هللا ليسر دارا اًملف مالعفف كلذ ىف و

 هيف اهراشتساو امهل كلذ ركذخ ةدابع نب دعسو ناعم نب دعس

 لجو رع هللا كرما ةىش ما هعنصتف هبكت ةرما هللا لوسر اب القف

 مكت لب مال لق انل هعنصت 8ىش ما هب لمع نم انل ني ال هب
 نيوق نع مكتمر لاق برعلا تيار *ىنا الا كلذ عّنصأ ام هللاو

 !غتكوش مكنع ّرسكا نا تدرأت بناج لك نم :مكوبلاكو .ةدحاو 0

 انمك دق هللا لوسر اب ذاعم نب دعس هل لاقف :ةعاس ام رمأل

 ديعن الو ناثوالا ةدابعو لجو رع هللاب دبس دع ميقلا ءالوجو نك

 اعيب وا ىرق الا ةرمخ ”«انم اولكإب نا نوعمطي 0 مثو هفرعن الو هللا
 انلاوما يطعن كب هانزعأو هدل انادهو مالسالب هللا انمركا نيكقأ

 مكك ىتح فيسلا الا يطعن ال هللاو ةجاح نم اذهب انل امد
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 مك دماشملا :لم'5ىبرأ ةانينو ,اننيب اه هعتئاشم كبنع خت للا

 آسف * مع هللا لوسي ىلا اميعم ني «دعنو دعس لبا
 ليسر باخكاب هر علو, ليقع هرذاقك. هرعلو ليصل ا

 لوسر لاقف هباضصاو ىدع نب بيبُح عيجولا باتا معلص هللا
 ديسير ا شعم اب | ورسشبأ رسبكا هللا معلص هللا

 ىتح نم لفسأ نمو عاقوف نم مودع متانأو فول قئنشاو ءالبلا

 لق ىتح نيقفانملا ضعب نم قاقنلا مج /ْنَظ لك نونموم لا ىظ
 نا انْخَعَي كبح نراك انفوص* عصب ور ىنباوخل ريش قب لل

 طتئاغلا ىلا بهذي نأ مردقي ا انداحأو ردعبقو ىرسك زونك لكأت

 :هليسر اي .ثراشد نب. ةضراحح»ىب :نحا ئطْيق»ىب«شوا لت ل

 ةنيع اجرت نم هاللما نط ككفي ٌودعلا ومات اكس ١
 ليسر .ماقاف «ةنيدملا نم :ةجراخ .اهّناذ انراد ىلا عجرنلف انل ند

 ٍرهش نم ابيرق ةليل نيرشعو اعصب هيلع نوكرشملا مااو معلص هللا
 قفا. انذع رطل: للعلا ويعألا الا برخ.مهقلا نيبا نيا

 (ة لاق كيمح نبا أَن امك* معلص هللا ليسر ثعب سافلا ىلع ءالبلا

 نب ريع نب مصاع نع قاحسا نب دمح ىنتدح لاق ةملس آند

 نب ةنييع ىلا !ىرعزلا باهش نب ماسم نب دمحم نعو ةداتنق
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 ازور ه ظخنس

 هللا نم اذهع هاطعا نا ىلع هل ممس ىنتح براغلاو ةورذلا ىف

 لخنأ نا اًدّيحص اوبيصي لو نافطغو :شيرف نتعجر نمل اًقاتثيمو

 نب بعك ضقنف كباصا ام ىنبيصي ىتح كنصح هىف ىعم

 معلص هللا لوسر نيبو دنيب اميف* هيلع ناك امه بو هدهع كسا
 كعب هنيملسملا ىلاو ربل * معاص هللا لوسر ملأ ىهتنا املف ة

 سيقلا ىرما نب 4ناعنلا نب* ناعم نب تعس «معلسص هللا ليسر*
 نب ءّدعسو سوالا ديس فتموي ومو لهشالا دبع ىنب دحا

 فو جرزخل نب بعك نب ةدعاس ىنب دحا ميل نب ةدابع
 ثراحلب وخا ةحاور ىب هللا دبع امهعمو يروخل ديس فذتموي
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 ايزلك سباو كا طاطلل م وقت ها هفرغذ انك /ىل اونكلاف
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 مه خخلس 1ثبأ

 بحانم :ىطرقلا نساني نيبعك قا( ئوجلا سايستلا ل ا

 )ىلع معلص هللا ليسر عداو لق نكو تديعو ةظيرق ىنب قع
 ءئيكب بعك عمس املف هدقعو 3كلذ ىلع هدفاو* هموق

 هل خفي نأ ١ ىَبذ هيلغ نىئانسف هتصح ةنئود ”قتغأ بطخا

 ءورما كنا ىيح اي كسير لق تما 8بغحك ان» نيش 00١
 و هنيبو ىنيب ام ضقانب تسلف اًدمح تدفاع دق ىنا م

 انا* ام لق كمتكا ل قفا كو لق اًقحصو ءافو الأ هنم را

 نأ و كتشيشج ىلع ةالا ىقود* تقلغا منا هللاو لق ءلعافب
 نك ل ا لاقف هل خفف لجيلا ظفحأت اهنم كعم ّلكآ

 ؛ اهتداسو اهتداق ىلع شبرقب كتتج :ماط ركببو رهدلا ةزعب كننتج
 اهتداق * ىلع نافطغبو 7 ةمور نم لايسالا عينجكاب جتنا ىنح

 ىنودحاع دق دحأ .تناح ىلا ىمقن بتكب متلزنا ىتح اهتداسو

 هل لاقف هعم نمو اًدّمحن اولصأتسي « ىّتح اوحربي الأ نودقاو
 هام قاره* دق ماهجع رهدلا لكبا هللا: نعش اوبل نيابي

 هيلع انا امر اًدِيحنو ىنعتف 2كحو ءىثش هيف سيل قبيو دعري

 وهلتْقَي بعكب ىَيح لوي ملف هانوو ًثدص مالا ديت نم را ملف
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 ام ضرم مهبول ىف نيذلاو نوقفانملا لقي ذو نارنقلا « لؤناو

 ةامللس امد لاق دفين نبأ ان «ةارووغ الا ا هللا اندعو

 © ناك منا خبر يأ نع جني 0 نم سما ىب نيك امف لاق

 هدعب امو 55 ومص نمز كرر اصماألا هذه 7-50 نيح ليقي

 قي 51 دقو الأ ةمايقلا معد ىلأ 4 اهنوكانافت الو ةنيلدم نم

 نبا نع ةملس اس للك اغيب قنبا أد «كلذ لبق اهكنافم

 هللا ليسر غرف املو ءلاق فالآ ةتالث قدنخل لعا ناك لق قاما

 لايسالا عيتكمب تلون ىنح شيرف تليق دهقا »وب معلص

 عشيباحا نم فالآ ةرشع ىف ةباغلاو و فركلا نيب مةمور نما

 نم متعبات نمو نافطغ تلبقاو ةماهت لعاو ةنانك 8نم ماعبات نمو
 جرو حل ةدناحت اقلاع بقت باكنج, اولوف نحت دكحأ لعأ

 ةثلث ىف علس ىلا روهظ اولعج ىتح نوملسملاو معلص هللا ليسر

 نيبو هنيب قدنخلو 1هكسع كلانه برصف 8 نيملسملا نم* فالآ
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 ن نس ربو

 اًميش ثيار حقل هللا ليسر اب ىَمأو تنا أب ناملس لاقف قرف
 ام متيار لح لاقف موقلا ىلا معلص هللا لوسر تفتلاف طق «هقيار ام

9 
 دق ةانمأو تنا انيباب* هللا لبيسر اب معن اولق ناملس ليقي

 «ىرذ الو ربكنف ربكت كانيارف جاك فر جرخايف برضنت كانيار

 : ىذلا بف ©ىوالا ىتيرض ثبرض متقدص لق كلذ ريغ اًنيش
 /باينا اهنك ىرسك نئادمو ةريكلا روصق ءاهنم ىل تعءاضا متيار

 ىتبرض ثبرض مث اهيلع ةرعاظ ىتَمُأ نأ ليربج ىربخاف بالكا

 ضرا نم رمل ىروصق اهنم ل تءاضا متيار ىذلا قربف ةيباثلا
 اهيلع ةرهاظ تل نا ليربج ىنربخاف بالللا باينا اهناك مورلا

 فايد تيلصا متياز يخل ءاهنم ىف ةثقثلا تيرا 0١١
 ىتمأ .نأ ليربج :قوبخاف“ بالكلا: بايتا اهتاك  كاعنص وصق اس
 نرشبأر* رينلا عغلبي اورشبأو ْعنلا عغلبي اور اهيلح ةرعاط
 قداص #دعوم هلل يبل اولقو نوملسملا رشيتسا ةرصنلا هغلبي

 اذه 20 لاقف بازحالا تيعلطف رصمل كعب ةرصنلا انلعو راب

 ةاّناميا الا ْمُهَناَر امو هليسرو هللا قكضو هلوسو هللا انَهَعو ام

 مك ْذعَيو مكينميو مكتذج نوبجعت الا نيقفانملا لقو اميلَسَتو

 ىرسك نئادمو ةريخل روصق برشي نم رصبي هنا مكربخ لطابلا
 اوزربتا نأ نوعيطتست الو «ىدنخل نورفحت متنأو مكل جفت اهنأو
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 از" ه' زائغس

 اهنع ةلدعن نا امف ةرخصلا هذه ربخ هوبخأف معلص هللا لوسر

 نأ بحد ال انأف ه.مأب 66ئق انرمأب نأ امأو بيرق لدعملا ناف

 ١.١ اهيرامم وطاو, معقصا هلا ليتر ىنأ ىتح ناملس ا
 س 7

 ةريخحدص كجرخ © انماو تنذنأ انيبأب * هللا ليسر اب لاقف ةيكرت لبق

 ام ىتح انيلع نقشو انديدح ترسكف ةورم ىدنخل 6نم ءاضيب 5

 نأ بح ال انذ كرمأب 4اهيف انرمف اريثك الو اليلق اهيف مكي
 ىقدنخل ىف ”ناماس عم* معلص هللا ليسر طبهف كطخ زواجن

 | ١ ليو فخ ةىبدف دندل ةقش ىلع * ةعستلا نك 8 انيقرو

 قرب اهنم تدقربو اهعّدص ةبرص 8 ةيضصلا برضف ناملس نم ّليعملا

 انايئعم 9580 ىنح ةنيدملا 0ىتبال ىنعي اهينبال نيب ام م ءاضا 0

 ردكو جيد ريبكت معلص هللا لوسر ربكف ملظم 0تيب فوج ىف
 اهنم قربو اهعدصف 7 ةيناثلا معلص هللا ليسر اهبيض مت نوملسملا

 فيج ىف اخابصم نأكل ىتح اهيتبال نيب ام اهنم ءاضا +ةرب*

 نوملسملا ربكو 0خف ريبكت* معلص هللا ليسر ربكف ”ملظم تيب
 ءاضا ةقرب * اهنم قربو اهرسكف ةثلاثلا معلص هللا ليس اهبرض مك ؛5

 ربكف هملظم تيب فوج ىف اًحابصم نأكل ىتح اهيتبال نيب ام

 ناملس كيب فخأ مت م نوملسملا بكو * يف ريبكت معلص هللا ليسر
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 ه زخنس لوي"

 لك رهط, اولا اذاو اًريع-معلص هللا لس لك رعب ااه
 اس لاق ءراشب نب ديم انثدحت «ه«ارهظ ةمعلص هللا ليسر*

 وريع نب هللا دبع نب ريثك اند لق 4 ةمثع نب كلاخ نب نمح

 هللا ليسر طخ لق ديبا نع نا ىنتدح لق «ىنزملا فوع نبا
 :ةثراح ىنب فرط نيَكْيَشلا ممجأ نم بارحالا مع ىدنخل معلص

 /فقتحاف ةرشع لك نيب اًرذ نيعبرا هعطق مث ِيِداَذَملا غلب ىتح
 تلاقف ةايوق الجر ناكو* ىئسرافلا .ناملس ىف راصتالاو نورجالا

 هللا ليسر لاقف انم ناملس نورجاهملا لقو اتم 8 ناملس.راصنالا

 نأ ب نكح نسب وربع لق تيبلا لها اتم ناملس معَلَص

 ؛0 ةكتسو 1 ىنؤملا نردققم نب ناعنلاو ناميلا ىب ةقيدحو ناملسو

 انغلب ىتح 0 بابوذ نحت * انف اًءارذ نييعبرا ىف راصنألا نإ

 ءاضيب 0 ىقدنخل نطب نمزعو لج هللا يرخاف ”ىدنلا
20 

 لأ قرأ راما اب هانلقف انيلع نتقشو انكيدح ترسكف 8 ورم
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 للعلا نم «فعضلاب نوروي اولعجو نيقفانملا نم لاج .. مهلمع

 نذا الو معلص هللا ليسر نم ملع ريغب جيلاغا ىلا قلع

 اااذلل ةجللا نم بنانا دتبانا اذا -نيلسلل نم لجإلا لعجم
 قوحألا .ىف هنئاتسيو معلص هللا ليسل كلذ ركذي اهنم لب

 هيف «ناك ام ىلا عجر 4#دهتجاح ىضق* اذا هل ننأيف هدتجاحكإ ة

 16 جوا رحاوللا لزناف مل اباستحاو ريخل ىف ةبغ ايا وم

 للخ دعم اوناك اَذاو هلوسرو هللاب ايفا نيذلا نونموملا امنا

 مهل رفغتساو هلوق ىلا ولدأتْسي ىَنَح وُبَْلَي مل عماج رم

 الا نك نملك 'ى ةيآلا هذع تلرنف ميحر روفَع هللا ن ا هلل

 هلوسرلو هلل ةعاطلاو ريخل ىف ةبخرلاو نيكولا ب ةبسحلا لعا 10

 لبعلا نم 8نوللستي اونك* نيذلا نيقفانملا و ىنعي لق مق معلص
 ليسوا ءاعذ اولعجَت آل #معلص هللا لبس :نذا ريغب نوبهذيو

 ىل* ِهّيَلَع ُمَنْنَأ ام مّلْعي لَك هلوق ىلا اَضْعَب مكعب ل

 هيف نوملسملا لعو بذك وا ىدص نم ةدهيلع متنا ام ملع دق

 ليعج هل لاقي يسنللا نم ع هيف اوزجاتراو 1هومكحا ىتح ؛5

 "الا اع معلص هللا .ليسر هامسف

 ارهظ اًمهي » سئابلل ناكو ارمع يعج كعب نم هامس
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 هه زخخنس الرول

 هيف اوعمجاو كلذ ىلع ة#جوعبات اًشيرق ناو هيلع هعم ه« نونوكيس

 تجرخو برح نب نايفس وبا اهذثقو شيرف تجرخُت 0 توباجاف

 ىنب ىف ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع اهتذثاقو نافطغ

 4دوعسمو ةرم ىنب ىف ىرملا ةثراح نأ نب فيع نب ثراحخلو ةرازف
 : نب هللا دبع نب /ةمكس نب فيرط نب ةربون نب هةلْيَخر نبا
 :دعبات نميف نافطغ نب 8ثير نب ْعَجشأ نب و والخ نب لالع

 اوعنجنا امو. معلص هللا لوس ماب عمس املف عحشا نم هموقاا
 ديحن نع تتدكف  ««ةنيدملا ىلع ىدنخل برض ومالا نم هل

 قدنخلاب معلص هللا ليسر ىلع راشا ىنبلا ناك لاق ريع ىبأ

 موعو معلص هللا ليسر عم نابلس هدهش ىنهشم لوا نأكك لا

 انيصوح ة#!ذا سرافب انك انأ هللا ميشو اي للتو بحس تش

 ناحسا نبأ كتمدلح ىلا تيدحلا عجر

 نوملسملا هيف ليو رجآلا ىف نيملسملل ابيغرت معلص هللا لوسر 1لعف
 دف ىقنيضلسملا .نعر سعلص هللا ليسر بع اطباو اوباتو 033 هم 2 تن 3162 32 -
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 ليزا ه زئنس

 نبب كمحص نعو مزح نب وريع نب دمسح نب ركب ىنأ نب هللا
 ىف هثيدح عمتجا دق لك انئاملع نم ميغ «نعو ئظرقلا بعك
 ناك هنا ضعب ثّدح الام ثّدحح عضعبو ىدنخكل نع ثيدللل

 أ نسب مالس جنم دوهيلا نم رعت ىدنخل :ثيدح نم

 « عببرلا نب ةنانكو ىرصنلا بطَخأ نب ىّيحو 7 ىرصنلا فّيقحلا :
 رامع وباو* ىلئاولا سيق نب ةّدوقو ئىرضنلا فيقلملا نأ نبا

 نيذلا 2 لثاو ىنب نم روصو ويصنلا ىاب؛ نم وغن :ق 4 ىلثاولا

 ىلع اومدق ىتح اوجرخ معلص هللا ليسر ىلع بارحألا اوبزرح
 نوكنس انأ اولقو معذص هللا ليشسر برح ىلا جوعتف ةكمب شيرق

 01 ديني شعم ان :شيرق ل .تلاقف هلصاتسن .ىتحب : هيلع مكعم

 قنجحاو نح هيف فلتخ انحبصا امب ملعلاو لوالا باتللا لعا

 00| كناو هنيد نم ريتخ مكنيدأ لب ااولقأ هيد ما ريخ انتيدقأ
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 ىلا اليبَس اونمآ نيذلا نم ىَنَقُأ هاف اوبقك نيذلل 0
 ماولت ام* ٍمْرَس شيرقل كلذ اولق املف اريعس منهجي ىقكو هلوق

 كلذل اوعمجاف معلص هللا ليس, برح نم مهيلا وعد امل اوطشنو
 نافطغ اوءاج ىتح ديهي نم رفنلا كتلوا يرخ مث هل ةاودعتاو
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 ن خنس ازرسلس

 نم اوندو اهب اوعمجات اعمج نا دغلب معلص هللا ليسر نا اهببس
 فلي منو لدنجخل ةموذ غلب ىتح معلص هللا ليسر مازغف هفارطا

 © ىراقغلا ةطفرع نب عابس ةنيدملا ىلع فّلخو اًديك

 نا نصح نب ةنيبع معلص هللا ليسر عذاو «اهيفو رفعج وبا لاق

 : ميهاربا ىنتتح اميف* ريع نب كي لاق اهالاو امو نيملغتب عرب

 لوسر عداوف نبنجا ةنييع دالب نأ كلذو ةديبأ نع رفعج ىبا

 ىق كلانه ام ناكو هضارملا ىلا نيملغتب يري نا معلص هللا

 اميف يري نا معلص هللا ليسر* هعداوف تعقو ةباكسب بصخا

 68ةكلانه

 0 عم بكاغ دكعسو ةدايع نب دعس م تيقوت اهيفو ىدقاولا لاق

 6 لدي ةموك ىلا معلص هللا ليسر

 ىدنكلا ةوزغ ىع ربخلا ركذ

 كلذب اس لاوش ىف ىدنخل معلص هللا ليسر ةوزغ تناك اهيفو

 ةوزغ وج ىلا ناكو :ىاصسا نبا نع ةملس اس لق كيت نزأ

 هللا ليسر ءالجا نم ناك ام ليق اميف ىدنخل معلص هللا لوسر

 لق ةملس آن لق كيج نبا انثدحن مرابد نع ريضنلا ىنب معلص

 ويبرلا 50] دوه نامور نبي تيري نع قاحما نب ليحل ا

 نب بعك نبب هللا 4ديبع نع منا ال نمو ويبزلا نب ةورع نع
 كبع و نعو ةدانق ىب ريع نب مصاع /نعو ىرغزلا ىعو كلآم
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 انور ه كنس

 ٌليقت لاو ءمعلص هللا ليسر التو ةاهينجوز هللا نأ ليقي هاعرشبي

 هضقلا كَجْوَر كّيلع ُكسْمأ ِهّيَلَع َتْْنو هّيَلَع هللا َمَعْنَأ ىذلل

 اهلايج نم انغلبي امل صعب امم برق ام 4نّدَخَأت ةشئاع نيلق اهلك

 كتلقف اهجوَز اهل هللا عنص ام عع رومالا مظعا ف « ىرخاو

 هللا ليسر مداخ ىَمَلَس تجرخث ةشنع تلق اذهب انيلع ٍرَحْفَت
 سنوي ىنتثتدح ه««اهيلع ماحاضوا اهتطعاف كلذب اهربخم معلص

 ىبنلا ناك كيز 8نىبا لق لق بهو ىبا اد لق ىلعالا ىبع ىبا

 هتمع ةنبا شخ تنب بنيز ةثراح نب كبز يوزر دق معلص
 تعفرف رعش نم رّثس بابلا ىلعو هديري اًموب معلص هللا لوسر جرخت
 ىف اهباجعا عقوف ةساح اهترخ ةىف ىو فشكناف رنسلا حيولا 0

 لاقف ءاجن لق رخآلا ىلا تقرك كلذ عقو املف معاص ىبنلا بلق

 اهنم كبارا كل ام لاقف ىتبحاص ىرافا نا ديرأ ىنا هللا لرسر ا
 الا تيار الو ءىش اهنم ىنبار ام هللا ليسر اي هللاو ال لاقف ءىث

 هللا فثاو كجوز كيلع كسما معلص هللا وسر هل لاقف اريخ
 0 هيلع هللا مل ىنتل ُليقَت ناو لجو رع هللا ليق كلذف*
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 انذِف

 ه انس عنا

 لخدي نا معلكص هللا ليسر ىبأ ىمأو «تنا قلب ْلخداف هللا
 ىلع* معلص هللا ليسر ءاهل ليق نا سبلت نا بنيز تلجت امناو

 مهي وهو ىلوخ معلص هللا ليسر تبن لجأ ثنو( |

 ناكحبس ميظعلا هللا ناكبس ىلعا هنا الا هفي داكي ال ءىشب

 ةلوسر نأ هما هقربخأ هلونم دل ديو .هابجش لق. بلقلا في ال
 دك كلانعف لكما هلا ىلق لك نكي لاهم كتم كل 0

 هتعمس /نلآق اًعيش ليقي ههيتعمسف لق ىبأت كلذ هيلع تضرح
 بولَقلا فرصم هللا ناحبس ميظعلا هللا ناحبس ىلو نيح ليقي

 ىنغلب هللا ليسر اب لاقف معلص هللا ليسر 0 ىلأ ىتح كيز جمخن
 ؛ههللأ ليسر اب يهد ه3 قار كلضنت اليف ىلزنم 7تّج كنأ

 /معلص هللا ليسر* لاقف اهقراثأت كتبجتا بنيز لعل ةدللا لوسر اي*
 كلذ دعب اًليبس اهيلا دير عاطتسا اف 5كجوز كيلع كسما

 هللا ليسر هل* ليقيف هربخف معلص هللا لوسر ! ني ناكف يلا

 انيبفخ تّدحو اهلزتعاو كيز اهقرافف كجوز كيلع كسما 8 معلص
 اذ هللا ليسر «تذخلا ذا* ةشئاع عم ثدحي 0 معلدج هللا ليسر

 بنيز ىلا بهذي نم 0ليقيو مسبتي وو هنع ىرسف يم معلص
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 ازا © .ةكفنيب

 جرخ# مل ول هديب ىسفن ىذلاو لاقف ملكتف معلص هللا لوسر غلب
 نيملسملل ّلجو رع هللا مهنا مث ىدخو تجرخل دحا ىعم

 اودع اوقلي لو نيهرد مدلل وبان تاراجناب اوجرخف معرئاَصَب
 اهيلا نوعمتجج ةيلعاجل ىف هل قوس عضوم تناكو دعوملا رب كو
 معلص هللا ليسر فلختساو رفعج وبا لق « مايا ةينامث ماع لك ىو

 © ةحاور ىب هللا دبع ةنيدملا ىلع

 تنب ةنيلس مأ معلص هللا ليسر بورت ةنسلا هذه ىو ىدقاولا لق
 © اهب لخدو لاوش ىف ةيما ىلا
 باتك مّلعتي نا ىباث نب لي در. سماصا ىلا :ليبمر رمل ءاهناج لح

 © قناتك الدم نأ نم 2 ل لاقو كوه 0

 8 نوكروشلم ١١ :نسلا هذه ىف حل ه ىلوو

 ةركجهلا نم ةسماخلا ةنسلا تناك مث

 «شحج تنب بنيز معلص هللا ليسر يوزت ةنسلا هذحم ىفف

 "| لس كج لق 2نابحا نب ئيك نيادنجح نع ىبلسألا

 نيب ديز هل لاقي امنا كيز ناكو ةتراح نب دكيز 2تيب معلص

 ءاجنث ديز ىيا ليقيف ءةعاسلا معلص هللا ليسر هدقف امبر ديح#

 /هنجوز شحكج نتنب بنيز هيلا تماقو هدكي ملف هبلطي هلونم

 ليسر اي انعام وه سيل تلاقف معلص هللا ليسر اهنع ضرعاف اًلْضف
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 دج بيتم: نس نيس ل
 ضعم تبلت عام تى لق ةدلألا اهيبأ نيد ىلع ىبهت

 ةوزغل هباكتإ بدت معلص هللا ليسر نأ ركذ هتاف ىدقاولا امأو

 هنأ مني هيف ءاقتلالا هكعر ناك ىكلا نايفس قا د 4+

 دوعسم ىب ميبعذ ناكو لاق ةدعقلا ىد 83 لاتعمل قش نمأأو
 توا سب مه نك

 هتكرت. لق ةكرح دمكمل تيار لهو 4لق برت نم لق كفي

 يبا هل لاقف لاق ميعن ملسي نا لبق كلذو مكوزغل ةتبعت ىلع
 ديف رت ماع الا انكلصي الو بْذدَج مع اذه نا ميعن اب نايغس

 كيج ؛قعوم. ناوأ ءاسجن نشوا ىبللا عيف برشنو ركشلا |

 ءانب هل ةقاط الو ريثك عمج ىف انأ غملعاو ٍهطبَتف ةنيدملاب قحلاذ

 رشع كلو انلبق نم قأي نا نم ىلا بحا جنم فّلُكلا قأيف
 . ها مد 7 د ءخ 00

 ليهس ءاجث اهنمضي وريع ىب ليهس دي /ىف كل ايعضا ضقئارف

 ,ى ضئاورغلا هذه 9 نومضتا ديزي ابا اب ليهسل ميعن لاقف هيلا وريع نبأ

 ةنيدملا مدق ىتح نوح معن لاقف ه«طبتاف ديح# ىلإ قلطنأو

 ملا ىأسب اذه سيل لاقو ه8 سسدنف نوزهجكتي سانلا دجوف
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 اهم عثبا و م

 هللا ليسر محق امل لاق ناحسا نبا نع ةملس اند لق دي

 ىلوالا ىدامج ةيقب «اهب ماقا عاقرلا تاذ ةوزغ نم «ةنيدملا معلص

 ىنأ داعيمل رّذَب ىلا نابعش ىف جرخ مث ةابجرو ةرخآلا ىدامجو

 جرخو نايفس ابا رظتني لايل ىنامث هيلع ما هلزن ىتح نايفس

 نارهظلا ءرم ةيحان نم ةنجت لين ىتح ةّكم لحما ىف نايفس وبات
 اب لاقف عوجرلا هل ادب مث نافسع 4 عطق دق ليقي سانلا ضعبو

 ركشلا هيف «نوعرت ٍبصخ م الا مكحاشي ال هنا شيرقا ضخم

 اوعجرأف عجار ىتاو ٌبْذَج م اذه مكما ناو نبللا هيف نوبرشتو
 9 نولوقي فيوسلا شيج ةكم لما مامسف /7سانلا عجرو عجرف*

 رب ىلع معلص هللا ليسر ماتف 7«فيوسلا نوبرشت متجرخ امنا »

 ئذلا وهو :قرمضلا ورع نب ىشُكك هاتف هداعيمل نايفس ابا رظنني

 كقللا تّبجل قيم ان لاقخ قا ةوزغ ىف ةرمص ى ب ىلع 5

 عم* تش ناو ةرمض ىنب اخأ اب معن لق 1ءاملا اذه ىلع شيرق

 مكك ىتح كنكلاج مث كنيبو اننيب ناك ام كيلا اندر كلذ

 ”كنم كلذب انل ام «ديح# اي* هللاو ال لاقف كنيبو اننيب هللأ ؛5

 كَبعَم هب رف نايفس ابأ رظتني معلص هللا لوسر ماو «ةجاح نم
 هداقاثو معلص هللا ليسر ناكم ىار دقو ىعارتل نبعم أ نبا
 لاقف هب ىوهت

 ©) 5 هه. 2 0) 00016265 بجرو. ©) 21 ريب, 1115017. 171 هل

 0) 15[8ءانم علب. ه 131 نوعلد». 7/#) 5 أوعجرف» ى) 1

 ليقي. /) 00016ع5 مك. رفعج وبأ لاق. ةانصغ ةماعست 76:52 1ص

 1آةاذو)٠. 2) 1 ىرب علا. 4) 31 رابد» /) 11 هدت. ##) 1[ همن, بح

 5606. نم 0122.



 0 ل |

 ليسر : نحكأ اقف راصنالا نم لجرو نيرجاهملا نم لجر بلدتنا

 اولون دق هباكتاو معلص هللا ليسر ناكو بعشلا مقب اًنوكف لق هللأ

 لق بعشلا مف ىلا نالجرلا جرخ اهاف ىداولا ىطب نم بعشلا

 لب لق دخآ وأ هّلوا هكيفكا نأ ٌبحن' ليللا ا ئرجاهملل ئراصنالا
 تار يلص قرارققلا لو الفم ىرجاهلا عجطضاف هلوا ىنفكا
 وهف 0 5 هنأ «فرع لجرلا صخش ىأر اًملف ةأرملا بوز

 السب هامر م ءىلصي اًمثق تبثو هعضوف 3 هعرنف هيف هعضوف سب

 ا دل ناك نمي لف بو دست تن

 :بحاص بها مث لجكو عكر مث هعضوف هعزنف هيف دعضوف 6تلاتلاب

 مجول 4 3 املف 0 بوف 7 / ثيبأ دقف سلتا

 ىف تنك لق كمر ام لوا :ىنتببها القا هللا ناكبس لق ءامحلا
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 عباتت املف / اهدغنا ىتح اهعطقا نا بحا ملف اهارقأ |: اف وبس
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 هاهدفتأ
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 الوم # زئس

 وربع نع قاكسا نب كيم ىنثدح لق ةمملس اسس لق كيم ىبا

 ىراصنالا هللا دبع نب رباج نع « ئرصبلا نسل ىع ديبع نبا
 هموقل .لاق ثرامل نب ةىنالف هل لاقي: براح ىنب نم الجر. ن

 047 كيكو معن اولاق قمن :ملا لدا الا بنرات فظل هب

 لوس, فيسو سلاج وهو .معلص هللا ليسر ىلا لبقأت هب كنف لاق ة

 معن لاق اذه كفيس ىلا ,ظنا كم اي لاقف هح ىف معلص هللأ

 مث لجو رع هللا هتبكيف 4دب مهيو هزهي لعج مث هلتساف هذخأت

 ىفاخم انآ لاق كنم؛فاخا امو ال لاق ىنفاخ امأ ليح اي للق
 فيسلا ءدمغ مث لاق كنم هللا ىنعنع ال لاق فيسلا ىنلي ىفو

 اوثمآ نيذلا اهيأ اي ملجو رع هللا لوناق معلص هللا ليسر ىلا هتوف

 000 اه وشنو نأ قعرت ذوقكم لا ايا
 ا( دلع اطلاق تيجى احن“ . كاعيآلا : ْمُكنَح ْمهيِدْيَأ فك

 نع راسي نب ةقدص ىنثتتح لاق قاحسا نب ديس ىتثلدح

 انجرخ لاق ىراصنالا هللا دبع ىب رباج نع ومرباج نب* ليقع

 للجر باصات لكن نم عاقرلا تاذ ةوزغ ىف معلص هللا ليسر عمد

 معلص هللا ليسر فرصنا املف نيكوشملا نم ةارما نيملسملا نم
 | ١ 1 ةدلج ريل يبيح يلح اوم ا

 معلص هللا اب عندي تي جرخم امك نمسح باكا ىف فيرهي ى

 هذع انتئيل هانألُخَي ٌلجر ْنَم لاقف الرنم 8 معلسص هللا ليسر* ف

 ©) 5 مم طق (ةصخاتمت ا 6) 8لوعط, ك1 1. 2 21110116 3

 ؟0 ءدصأ ثروخا ء) 01 لتعا. 4) طلوءط. همن. 60 5 ىيغا. 8لوءاتن

 ىلا ىمعر 5ج؟ همص6“ 1121. 11, "هل 1.6 24 رك 15012.35 75. 14
 ضع

 ى) 5 هرض». /) 5 م0 طنو هيلع. 2#) 5 انوالكي.



 077 اخد

 ءهعمجن اًعيمج اوسلجغ ةذيناثلا ةعكرلا اولصف وْدَعلا « نيهجاوم

 دقو رفعج وبا لق ««2 هيلع ملسف مالسلاب* معلص هللا ليسر

 ةالصلا هذه معلص هللا ليسر ةالص ةفص ىف «ةياورلا تفلنخا *

 عضوملا اذه ىف ماهركذ تهرك ماتوافتم اًفالتخا لُكت ىطبب

 ءىمسلملا انباننك قةللا ءاش ا 'اعركفآسو :باتكلا .لئاظا الي

 ءدنم فوخل ةالص 8بانك ىف مالسالا عئارش ماكحا ىف لوقلا طيسب

 ىنتتّذح لق ماشه نب ناعم اس لق راشب ىب دمحم آس دقو

 هللا ىبع“ نب رباج 'لأس هنا ئركشيلا ناميلس نع ةدانق+ نع أ

 رباج لاقف وه موي ىا 8 وا لونا موي ىا ةالصلا راصقا نع

 ٠0 لكتب انك اذا ىتح ماشلا نم ةينآ شبرق ريع ىقلتم انقلطنا

 معن لق دمحم اب لاقف معلص هللا ليسر ىلا موقلا نم ٌلجر ءاج

 ىنعنب هللا لاق ىّنم ىكعنم ىمف لاق ال لاق ىنفاخ له لاق

 ليحرلاب ىدان مث هدعوأو هدكهت مكث فيسلا ٌلسف لاق كنم

 ةفئاطب معلص هللا 8 ىبن ىلصف ةالصلاب :ىدون مث السلا ذخأو

 مث نيتعكر هَنوُلِي ىيذلاب ىّلصف غسرحت ىرخا ةفئاطو موقلا نم

 ءاج مث عباحصا فقاصم ىف اوماقف جباقعا ىلع هنولي ىيذلا ةرخأت

 تناكف ملس رق عنوسرج نورخآلاو نيتعكر هب ىلصف نورخآلا

 هللا لونا ذئتمويف نيتعكر نيتعكر موقللو تاعكر عبرا معلص ىنلل

 6 00 ا 1 لدن ل 0
 اند* «« حالسلا ثدخاب نينموملا رسمأو ةالصلا راصفقأ ىف لجو ع

 ©) 5 ىهجاوم. 62) 21 ةتلاتلا. 6 1 عمجت. 7) 11 ماتم 5

 ةصانس كي. 4) 5 كورلا فلتخا. ر/) 21 اًيراقتمم م) 5 هركذ»
 /) 5 هدت. )2  11 ىدلت. م آد 21 151 ليسر“ 72 5

 تخائر 11 ا.
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 57 نافطغ ةنم اعمج اهب ىقلف عاقلا تاذ ةوزغ و هَلْ

 ىتح اًضعب ضعب سانلا فاخ دقو بروح نيب نكي منو سانلا

 « 24 نيملسملاب فرصنا مث فوخل ةالص ءنيملسملاب معلص هللا ليسر ىلص

 عاقرلا تاذ معلص هللا ليسر ةوزغ نا معز هناف ىدقاولا امأو

 تاذ تيمس امناو لق ةرجهلا نم سمخ ةنس 32 : ثنناك 5
 >0 « عاقرلا تاذ* هب تيمس ىذلا لبخخل نال عاقرلا

 ليسسر فلخاتساو لق لبخل كلذب ةورغلا تيممربف رك 0

 نافع نسب نامثع ةنيدملا ىلع ةوزغلا هذه ىف معلص هللا

 لق قاكسا ىب كيح ىنثلح لق ةملس اس لق مديح ىبا اس

 ناجرلا دبع نبا ىنعي دمحو ريبزلا نب رفعج نب دمحم ىنثتكح

 | ال م انجرخم لك, ريع .ىبا: نع رييولا نب .ةورغ نع
 اًعمج ىقل لُكت نم عقرلا تاذب انك اذا ىتح دن ىلا معلص
 كتلرنو موفاخ دق سسانلا نا الا لاتق اننيب نكي ملف نافطغ نم

 وودعلا ةهجاوم ةفئاط نماقف نيعدص هباككأ عّدصف فوذل ةالص

 اوبكف معلص هللا لوسر ريكف معلّص هللا لسر فلخ ةفئاط تنماقو :
 ىقهقلا اوشم اومق املف ب دجسو دفلخ نمي عكر مث اعيمج
 اوماق مث ةعكر ماسفنال اولصف نورخالا عجرو عباحصا فاصم ىلا

 انك نيذلا عجرو اوسلجو ةعكر معلص هللا ليسر قب ىّلصف

 ©) 00016ع5 لك, 8115 لكك 8ءاعأ هيف لك 2001615 7” ل5

 ىرجب اللا 4) 5156. عم. 2 5 هدص., 881569. سانلاب 4) 5 ©

 1115. سانلاب. 6) 5 همن. رك 11 ليحكم. - 564 60

 0ع5زلعدخسع ةرجنل 15[1ءا. ى) 5 ودعلل
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 هللا ليسزل لاومالا اًوُلَخو منامز ىف سانلا نم ئح نم هلثم عر

 اهمسقف ءاشي ثيح اهعضي ةصاخ معلص هللا ليسل «تناكف معلص

 لجنس نانا رات نود يلا نيرجنهلل لع متسااللا ار
 لوسر اهناطعأت اقف اركذ شح نب كامس ةناجد اباو فيتح ىبا

 ءريمع نب نيماي 5 نالجر الا ريضنلا ىنب نم ملسي رثو معلص هللا

 املسأ بحو نب 1 وباو شاحج نب ورمع مع نبا بعك ىبا

 معلص هللا ليسر فلختساو رفعج وبا لق «.اهازرخأف امهلاوما ىلع
 هتيار تنناكو « موتكم مأ نبأ لبق اميف ريضنلا ىنب بوحن مخ فا

 © مع بلاط ىبا نب ىلع عم ذتموي
 13 ق0 افسح نىج* :نايثع«ىببذللا .ةكبط تامر ةيسلا 0007

 هللا لوسر هيلع ىلصو نينس تنس نبا ومو اهنم ىلوالا ىدامج

 © نافع نب نامثع هترفح ىف لزنو معلص

 © نابعش نم نولخ لايلل مَع ىلع نب نيسمخل كلو اهيفو

 نم ريضنلا ىنب معلص ىنلا ةوزغ دعب نناك هلأ ىف فلتخاو*

 ةذملس اس لاق ديج نىبا اس ام كلذ قف قاحسا نبا لاقف 4هتاوزغ

 هةنيدملاب معلص هللا ليسر ماقا ءمت لق قاحسا نب دمح امد لاق

 مث ىدابج هرهش ضعبو عيبر «ىرهش ريضنلا ىنب ةوزغ َدَعَب
 لزن ىتح نافطغ نم ةبلعت ىنبو براكم ىنب كيري اًذِكَن اومغ

 ©)' دزع 8115ه... ها نونا: ع0016عع عع 1 .!زمه 1, 2 لا ريضفلا.

 1:0 560. معلص هللا لوسرل 5 مل. 5) 11 نيلجر. 6) 5 هده 202

 ر0 ط15: ريضنلا دعب تناك كلا ةوزغلا ىف سانلا فلتخاو. 56

 11 ء 14 اعز 5 رهش ءا 815ء. كلا رخالا عيبر رهش 560 236
 .٠ كنب (
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 انوكر 6 زلئيس

 قاحسا نبا ثيدح ىلا ثيدحلا ع

 أ 2 نب هللا دبع منم جرزخل نب فع ىب نم ٌظقَر ناك دقو لق
 سعادو كيوسو* ليقوق «ىبا نب* كلامو ةعيدوو لولَس نب و

 كملست ل اذف ارعنماو ب اوتبكا نا ريبضنلا ضع نا اولا ف

 ملف اوشْيرتف مكعم انُجَرَخ «متجرْخأ ناو مكعم انلتاق متلتوق ناو
 نا معلص هللا ليسر اولأسف َبْعَلا جبولق ىف هللا َفَذَقَو اولَعفي

 ش عالاوما نم ّلبالا تلح ام مهل را ىلع تامد نع فيو َمِيِلُجَي

 00 كف لبالا عب تلقتسا ام. هلاوما نم ةارلتحات لعف دقلللا إلا

 نيعب رهظ ىلع دعصيف هباب فاجان نع هتيب مهْبَي «عانم لجبلا
 0 ناكف مأشلا ىلا راس نم عنمو ربح ىلا اوج رد هب فلطنيف و

 ةنانكو فقيقحكلا ىبا :ىب مالس ربيخ ىلا 7 نم راس نى عتفارشأ

 0 ناد اهلزن املف بطخا نب ىيحو فيقثمل ىبا نب عيبلا نبا
 9 نب دمحم ىنثدح لاق خماس اس لاق ديم نبا اس «اهلعا هل

 20١  ةاولقتسا ماتا ءثدح هنا* ركب ىبا ىب هللا دبع نع قاكسا

 ١"  عفلخ نْفرَعَي ٌنايقلاو ريمازملاو فوقدلا عم لاومالاو ءانبالاو ءاسنلاب 5

 ا ا بم ديوب ةيحاص نع م ةسير ةنج نا
 اذ ركفو ءابعرب ةراقغ ىب ءاسن: ىيحا كناكو ءدنم اوعاتبا

 جور رح - <

 ©) 51غ 1ععم كنس طلوع. ها“, همأل. "4. ذص 5: ءملن عمد طوطعمأ
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 ةباب (16 21), 5 هدابو اكن. ىم) 5 105. نم. )0 5 هدم., 815.

 ظدطع(غ: نبيخ ىلا راس نم عفارشا ناكف. ه) 24 اولبقتسا (4©5 ب
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 م ادا

 انراد ةميرَت ال انا معلص هللا ليسر ىلا بطخا نب هّىَحَج لسرأف

 دعم نوملسملا رّبكو معلص هللا لوسر ريكف لاق كل اَذَب ام ٌعنصات
 لاق ««ليتسي 9 نبا ىلآ 3 قحَج فلطناو هدوهي تبراح لاقو*

 ىداني معلص ىبنلا ىداتمو هباكتا نم ورفن ى اًسلاج موتدجوف

 دع ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع هثبأ ”لخدف ع السلاب

 تربخأف لق هتنوعم ىم تسيأت لق ودعي جرخ مك السلا فخأف

 ليسر هيف محم تس هنييسا مم اوم 0

 هوخاص ىتح اًموي رشع ةسيخ 8 معلص هللا لوسر* جرصاحن معلص هللا

 ىنتدكف ««ةقلكلاو لاومالا هلو مءامن 58) نقكح نا ىلع

 ٠ ىنثتدح لق ىمع ىتّذح لاق ىنا ىنتّذح لاق لعس نب كيحم

 معلض هللا 'لوسر عضاخ لاق سابع خباب نع ةّينيأا كارلا

 غلبم لك نم غلب ىتح اموي رشع ةسمخ ةريصنلا ىبا يي“

 0 نأو مءامد هل نفح نا ىلع جحلاصف عنم دارا ام هوطعأت

 نم ةثلث لكك لعجو مأشلا تاءرْذأ ىلا مريسيو عناطواو عاضرأ 00

 1 ىب نين نك لل ىلعأالا دبع نبأ ان * «« 1 ءاقسو اًريعب

 ىلع خلاص ىتح معلص ئنلا علتاق لاق قرعزلا نع رْمُعَم نع
 ءىش ىم ّلبالا تلقا ام هل نا ىلع مشلا ىلا مالجاف البل

 6) 0 بح. (رمم1. 117 ءا1طمتنكعح 11:16 رن 1101716 163 1.

 ) 171 علت 5 5 لاق دوه 1-0 520 يع نانا نك ف2

 2) 5, ©2[عرجنات ]2126ع. 0150164625, 1341118 : 0 0 لاقو. 5

 ه1. - 56. انجي رن 0 خسيخح 0172. 7 1 انيبغتوأ 7 5

 خلناق معاص ىلا ع ١ ىوهزلا رك فو.



 ام 7 له

 00 ب مس رح ا

 ربخل عاج ؟ءايروص نب* ةناتك لاق هباحصا فرصناو م0 ايأ

 لاقف تيصمو كنرظتنا هللا ليسر اب اولاقف دجاسملا ف سلاج وفو

 نب ديح ىل اوعلأ لجو زرع هللا هينبخأو ىلتقب هي تبع
 اذه دهن الا بكذا: :لاقف زملسم' ني هكمكم قاف * .لاق بلسم

 هب 2متمجحب امب* متم لقو ىقونكاست الف ىدالب نم اوجرُخأ عل

 هللا ليسر نا م هل لاقف ةملسم نب كيم مءاجن لاق ردغلا نمو

 نظن انك ام كبح اي اولاقف هدالب نم اونعظت نا ءمكرمأي معلص

 اختو بولقلا ترّيغت كم لاقف سوالا نم ْلْجَر اذهب انعيجج نأ
 ىبأ نب هللا دبع هيلا لسراف لاق ليكن اولاقف دوهعلا مالسالا -- 2 0-71 1 هوه م و. م 2 /

 نم ىلا و ىوضنا نمي برعلا /نم ىعم نان اوجرخ ال ٍلوقي
 غلبف مكعم لخدت ةظيقو مكعم نولخدي ف اوميقأف نيقلا ىموق

 دهعلا ضقني ال لاقف ةظيرق ىنب دهع بحاص دسُأ نب بعك
 ىيكل مكشم نب مالس لاقف 4 ىح انأر* ةظيرق ىنب نم لجر

 انفرش امئاف دمحم لاق نحلل مانع لقا 3 اي بطخأ ىبا

 4) 36 ايروم نم. 2) 01 ىتلاب. 2 36 نيحمب قاف. - 4) 5 0

 ء) 1 وماي. رز 81 همت. مز 81 اوض. ) 81 طقع عغ 220 ومنو



 م كنس معن

 انب تنعتا امم تببحا ام ىلع كنيعن مساقلا ابا اب معن اولق
 ّلِجرلا اذه اود نل مكنا اولاقف ضصعبب ٍمضعب الخ مث هيلع

 نم ه«رادج 51 ىلا معلص هللأ يشر هذه هلاح لثم ىلع

 هيلع ىقليف .تيبلا اذه ىلع وُلْعَي لجر نم اولاقف ةّلعات عتويب
 :شاكج نب ورع كلذل بدتناف هنم انكريف ءاهب هلتقيف ةرضص

 ةرخصلا هيلع ىقلُيل عصف كلذل انا لاقف مّدحا بعك ىبا

 رمعو ركب وسبا ميغ دبات نم رفن ىف معلص هللا لوسرو* لق امك
 ماقتف موقلا دارا امب دامسلا نم ربخل معلص هللا ٌليسر ىَتأَف 4 ىلعو
 ةنيدملا ىلا اًعجار رخو ءمكينآ ىتح اوحربت ال ةباكتال لاقو*

 الجر اوقلف هبلط ىف اوماق هباحتا معلص هللا ٌليسر ثبلتسا اًملف
 َلبقاف+ ةنيدملا اًلخاد هتيار لاقف هنع هولأسف ةنيدملا نم اًلبقم

 تناك امب ربخل خبخأف هيلا اوهتنا ىتح /ممعلص هللا ليسر باككا

 يرحل وُيهتلاب ,مغلص هللا ليسر رمأو هب رّدَعلا نم تدارا دق دوهي
 ىف هنم اونصختف مهب لزن ىتح ميلا سانلاب راس مث جيلا ريسلاو

 اه هودانف اهيف فيرحتلاو لخنلا عطقب معلسص هللا ليسر رمأف نوصخل
 اف*ةعنص: نم لع ةيِبعكَو تاسفلا "نغ ىلهنت' تنك انك قفل

 هداف ىدقاولا اًمأو 0 وبا لق «ءاهقيرحتو لضنلا عطق لل

 ةرخصلا ءالدا نم هب اورماوت امب اورماوت امل ريضنلا ىنب عنا وكف

 عفرخو مكّشم نب ماَلَس كلذ نع اهن معلص هللا ليسر ىلع

 4) 2[ بارخ. 8) 21 اًمعاق. <) 5 انبر 11152. 45» هد. هلتقيف

 اهب. 4) 5 هرض. 6) 1ظ[15ءطب هن. رك) 5 امصاانات اولبقاف. م) 5

 ةضق. هباكصأا. /) 21 105. ضعب.
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 عم كنب

 هرثا اوصتقاف اباحصا هل نا الا هبسحا ال رمع لاقف لتقف ةبعللا

 ١ لحأو لجر الا هنم ثلفي ملف مترلتقف موتا ىتح

 ىضرف انبر انيقل دق نا اننارخا هانع اوغَلَب ددسن اميف قت

 © هنع انيضرو انع

 ىبنلا ىلجا ةرجاهلا نم ةعبارلا ةذنسلا ىنعا ةنسلا هذحب ىفو 5

 ؛ رايد نم ريضنلا ىنب معلص

 ويبضنلا ىنب ءالج ربخ وكذ
 ورمع لتَق نم لبق انكذ دق ام كلذ ببس ناكو رفعج وبا لق

 ” 16 دع ممصتم ف ابهلتك ن ىيذللا نيلجرلا ىرمضلا ةيما نبا

 | مربح عم ديلا ههجو معلص هللا ليسر ناك 5-8

 نب رماع نأ لبقو «لهعو راوج معلص هللا ليسر نم امهل ن
 1 ا وس اواو وياج ياو

 ءاَبق ىلا معلص هللا ليسر فقلطناف ايهتّيدب ثعبان ةّدهعو راوج

 نم ه«رفن هعمو امهتيد ىف هب اًنيعتسم ريضنلا ىنب ىلا لام مث

 هريصح نب كّيِسَأو ىلعو رمعو ركب وبا ععيف راصنالو نيرجاهملا :٠
 قاكسا نب دمحم ىنثذح لق ةملس اس لق كيج نبأ انثدخ

 كنيَذ ةيد ىف نيعتسي ريضنلا ىنب ىلا معلص هللا لوس, يرخ لاق

 قريضلا ةيما نب ورع لتق نيذللا * رماع ىنب نم 4نّليتقلا

 ديزي ا اك العا دلو صلف ديلا يسرا لاك نضللا رابخلا

 ٌلكقعو فلح وماع ىنب نيبو ريضنلا ىنب نيب ناكو « نامور قبا

 ©«نيّليتقلا كنيذ ةيد ىف قنيعتسي* معلص هللا ليسر متاتا املف

 ار هع 6) 11 هدمت. ) 15 نيصخح, 5 نيصقللا 2 5

 نيبلجولا.



 8 انس عع

 ىتح هاوثعب نيذلا* معلص ىبنلا بادا نم رفنلا كلوا يرخن
 مكيأ ضعبل ضعب لق مث ةديف اودعق هاملا ىلع اًهَشم اًراغ اونا

 ناحكلم هىبا دارا لاقف ءاملا اذه لحما معلص هللا ليسر ةلاسر غلبي

 مهنم ةاوح ىلا ىتح يرخن معلص هللا لوسر ةلاسر غّلبا انا ىراصنالا
 د 5 3 ء

 5 ليسر ليسر ىنا ةنوعم رّمب لما اب لق مث تويبلا مامأ ىنحاف
 هلوسرو هدبع !ًديحن ناو هللا الا هلا ال نأ دهشا ىنا مكيلا هللا

 هب برضف حمرب تيبلا رسك نم هيلا جوخ © هلوسرو هللأب اونماق

 برو ترف ربكا هللا لاقف رخآلا فشلا نم بخ ىتح هبنج ىف

 نيعمجا هلتقف مراغلا ىف* هباكصا اوتا ىتح هرثأ اوعبناف ةبعللا

 مزع هللا نأ كلام نب سنا ىنتتح قاكسا لق ؛ليفطلا نب رماع

 ىضرف انبر انيقل نق انآ انموق انع اوغلب انأرق هيف لونا لجو

 لوسنأو انامز هانأرفق ام لعيد ترعذن هم تكس مث هلع انيضرو انع

 ْلَب اًناوُمُأ هللا ليبس ىف التف نيذلا نسكت الو وّلجو زع هللا
 1 3 ا 9 م رع ”ددوتت تالعغو 05686 ء هع

 ديلولا نب سابعلا ىنتدح داتا نوقزرب دنع ءايحا

 دبع نب قاحسا ىنتتلح لاق يازوالا امد لق ىبا ىنتدح لق

 لتس كعب :لاق كلام : نب“ سنتا "نع ىراضتالا. هكلظا ىلا ىااالا

 راصنالا نم الجر نيعبس ىبالللا :ليفطلا نب رماع ىلا معلص هللا

 لاق مهءعاج ايلف مهقلا ربخب مكيتأ ىتح مكناكم ممريما لاقف لق

 وم انيبق معن ماولق معلص هللا لوس, ةلاسرب مكربخا ىتح ىونموتا
 ه0 برو تزف لجرلا لاقف لق 8 نانسلاب عنم ٌلجر ةدَرَكَو ذا مدنع

 2) '1دطدتثت 27هرككا» 30 1017. 3 975. 263 0122. 7) 1 مسار 2 5

 ءأ 272/517 وبا. 4) 727517 هلسرو- 6) 77517 5 لجلب. ركز 7275

 ه2. مز اكن. 3 75. 163. /) 11 للق. 2) 1 هرخوأ. /) 01 نافسلا.



 ب

 هيبأ ىنبو « بهَسم 0

 متعمس ام نبدا ّ ىنب

 نكلو ىلب خيرصلا هوو
 بالك ىنب بايع ترفص اخ

 ا تا مانع ٌرماعأ

 مع
 ب

 + فس ضر

 ءاسملا عم هيف سيلا 1

 دك هللا قد أ 5 _ء

 هافولا « مذ نم ءاطرقلا و

 هاَتَسلا الو َتْيُف لقلب الف
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 4 ءارعلاب ىرجت * تادوسلا ىلا اًمُْكَف تا ِنلا َترقَحَأ

 هالعلا ا 2 ىييأ ر اج* دس الو /داو 0 و 15 ءراجحك كيضلف

 ا املا ,دَغلا ءادو ميدق و 1 نجل

 00 زب صو ةرماع ىب ةعيبر غلب املف

 رخف هلتقم !نع جملا #بطشف هنعطف ليفطلا ىب رماع ىلعرو

 و 7: ىبمعل ىمدف كنه نأ ءارب لأ لع اذه لاقف هسرف نع

 <« ىلا 3+ ايف 0 ىيأ . فاسق شعا ناو هب / ىوعبتي

 اسس لاق مةمركع نع* ني مومو عير قدام

 باحكتا ؟ىف كلام ىب سنا ىنتدح لق ةكلط ىا ىب قاحسا

 لق ةنوعم رتب لعا ىلا معلص هللا ليسر علسرا نيذلا معلّص ىلا
 0 ليغطلا ىب رماع ءاملا كلذ ىلعو نيعبس وأ نيبعبرا ىردا 3

 ءاد و

 ىثدح

 ©6) 5 بهسم عا 7002 بنكإ 5. م. ©( 7؟0031., 11 بهسم أ (51©)

 بنك ةزم6 70031. 6) 1 ورطا ذ 65 ]2201 و 120 0

 مدل“ 4) 11 (51©) اعلاد ىسدركاد هه 5 راجع ري) 81 داو أورد 710

 1536, شومر 1, 286 2227 ى) 1 ف اراج. / 11

 مكدلع. 22) 5 15. ىب١ 4 5 بطسق. 2 0001665 020.,

 لف ذص 7. بطش. #) 081 ممعل. 7) 51غ 5 ه6: 815. "؟هأز 1

 ىغتبن. 60) 5 ه0. م) 1'ةطومأا 72هركآ» 320 1501.3 75. 563

 ؟) ١1 و



 #* زؤخنس مم

 نميف رابج نك لق رفعج نسب كلام نب «ىَمْلُس نب ةرابج
 امم ليقي ناكف لق كلذ دعب ملسأ مث رمع عم ذتموي اهرضح

 نيب ممراب فتثموي مهنم الجر ننعط « ىلا مالسالا ىلا قاعد
 ةليقي هتعمسف هرْدَص نم بخ نيح مّمولا نانس ىلا ثرظنف هيقتك
 دق سيلا زف مام ىسفن ىف تملقف لاق هللاو ترف هتنعط نيح

 و ةداهشلا اولاقف هلوق ىع كلذ دعب تلأس ىتح ّلجرلا تلتاق

 ىنأ ىنب ضرخي تباث نب ناسح لاقف ؛هللا ةرمعل زف تلقف لق

 ليفطلا ىب رماع ىلع ءاربلا

 هدّجن ٍلَغأ بئاوذ نم ممّن ٌمُكَحي مل َنينَبلا مأ ىنَب
 ةدّيعك ًأطَخ امو فكي هالو :ىدلب رماع همه

 ىدعَب ناثدحلا «ىف تّثدخا* اف 7ىاسملا اذ ةعيبر علبَأ الأ*

 قت مكح دجام كلاخو ا وبا ,« بورا 5 كوبأ

 , ا اسيا ىلخ. ى١هبلما نب يكل
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 5 ءاَرَب وُبَأ هراجأ ام ةراقخ جو لك اًعاَعَش تراط دقل

 ىنب نم لجر رفعج 6« ىنب دحا* نع قاحسا نب لمح ىنقد

 6) 5 ىب ده. 2) (00010ع5 طثع ء >0> نايحر 710. 14 كسأ

 خباغلا 1, 708 5ء04 ) 01 ملس, 5 ناميلس 4) 21 ام. ه) 1

 نأ ا. رك 5 اع ى) 835ءط. "5. ةداهشلل. /) 11 ويسعل

 35 9 101, ا مكك“. طمرسم رت 12 هع 0. '1ن2. 4 ه0 7765-

 5انك 2210565 م05[ 01105 715115 5011611665 1عوعاتصأال1. 011/7: 12عاأ ءانتت

 156. ء 8توءطب . م2) 15 ىعب. ' 72) 18:0. 1طنص. عغ 1 غلبم نم انا

 اعيبر ىنع ©؛ امب 220 اي. 2 1) تثححا ىق. ) 8:0. ان

 ©6 1) لاعفلا. - 0+2 5ءو. وبا 5 قا. ه) 01 باجا.



 عرعع 8 ةانس

 لاقف ربخل هيكنف معلص هللا لتسرب "نكحفد نإ قرأ له نوت

 03 الاف نطيتتا نع .ىتسدنب بعبأل» كنك ام تكل قراصفالا

 ونقل لثاك مك لاجرلا هنع قربُخُفل هثنك امي ريع نب رذنلا
 نم* هنا ميربخا املف اريسا ةيما نب وريع اوذخأو لتق ىتح

 معز ةلَيسقر نع هقتعأو هتيصان ٌرَجو ليفطلا نب رم هقلطا ةرَسُم
 ةركقلاب ناك اذا ىتح يما نب ورمع رخن هما ىلع سناك اهنا

 ّلظ ىف هعم الزن ىتح رماع ىنب نم نالجر لبقا ةاَنَق ردص نم

 ل راوجو معلص هللا لوسر نم ءّدقع نييرماعلا عم ناكو هيف وه
 0 ل

 00 للا ع ا بكل رحاك

 000 يو يال ب دو وسع

 مث امهنيدأل نيليتق تلنق دقل معلص هللا لوسر لاقف ربخل هربْخَ
 اتاك اذهل تنك دق ءارب ىنا لمع اذه معلص هللا ليس لآ

 باصا 0 ا م اقف دولا تلخ مع مايد

 ةريهُك نب رمع بيصأ نميف ناكو «هراوجو هببسب معلص هللا ليسر

 ماشع نع قاحسا نب دمج نع ةملس اس لق ديك نبا اس
 تنم ّلجرلا نم لوقي ناك ليفطلا نب رم نأ هيبا نع ةوزع نبا
 نم ءامسلا تيار ىتح ضرالاو ءامسلا نيب معفر هتيار لتق امل

 لق ةيلس آد لق كيج نبا اس «ةريهذ نب رمع وه اولق هنود »

 <) 18[ ه2. 7) 5 ىرضم. ه) 11 لكهع. 4) 1 نىم لاقف

 ه ١ اًفركانم /) 21 عقو. - 220 56و. نيب 5 ىلأ.



 # نس 1 عرعر

 نب :ليقب ني عفا هنيلسلا ىلصلا نياضامإلا نيالا راكنلا

 نم نييوسم لاجر ّئ ركب ىلا ىلوم لريهف نب رماعو يجعاوشل ا ءاق

 ىنثدح لك خيل اسكر تن ىبأ انثدكف “ نيملسملا رايخ

 لاق كلام نسب سنا نع ليوطلا ع نع قاحكرسا نب ديح

 5 او.اسف ءابيكار نيعبس ىف وريع نب رذنملا معلص هللا لوس ثعب

 ىنب انرحو رماع ىنفب ضرأ ناد © ضرأ ىو انوعم مب اولون ىنح

 املف برقا ميلس ئب هلال اقم تينا يسم نت ا

 ماع ىلا معلص هللا ليسر باتكب ناكلم نب مارح اوثعب اهولزن

 ليجيلا ىلع اع ىتح تافكل 8 رظني رن 2هاتا املف لبيع نبأ

 ٠ معد ام ىلا كبيجي نا اًوبَف رماع ىنب يلع حرصتسا مث هلتقف

 1 0 اًدقع ا ىكقع دق دو ابا 2 نل اولاقو هيلا

 اوذخا 0 املف ل ٌْئ 5 ارطاحأت موقلا اشَع ىتح 1

 ديز نب بعك الا عرخآ منع اولتق ىتح مولت# ءمث فويسلا

 500 تقرا 3 هبو دك جناف ر اجلا نب هيرو ىنب اخا

 فيع نب ورع د لحا راصنالا نم 6 ىلا يم 0

 عتامد ىف موقلا اذاذ هيلا 1 البفأت اًنأشل ريطلا هذهل 9 هللاو

 »اذ ام ةيما نب ورعتل ىراصنالا لاقف ةقفاو عتباصا هلا ليل اذاو

 4) 5 هس. 2) 2[ درد» 2 نع ظتفعط. هدم. 2) 0004. مفاتأ.

 ©) 5 وب /) 5 نس م) 21 اميهتوخا باصمل امههبني. (0011. 15



 ند

 6 # ةزئس

 مالاف لك قاحسا نب نيحم ىككحو لق ةملس انك لك "ديج

 خجل اذو ةدعقلا ه«اذو لاوش ةيقب ةنيدملاب معلص هللا ليس

 كب رعب بط اهلج قا ليكرفلا دجال كلغ ذوو حلو
 ام قتيدح نم ناكو دحأ نم رهشا ةعبرأ سأر ىلع مفص ىف

 نب نامرلا دبع نب ةريغملا نع هراسشي نب قاح“ا ةىنأ ىنتدح

 نب ورمع نب دمحم نب ركب ىلأ نب هللا لبعو ماشع نب ثرامل
 نب كلام نب رم «ءارب وبا ملق اولق ملعلا لجأ نم 4تريغو مزح
 لهسر ىلع ةعصعص نب رماع ىنب كيس ناكو ةنسملا بعالم رفعج

 11 دلما اللا يصب ةقدتع ل نتف. ةنيتلل فَكَص هللا
 نأ تدرا نإ ْملَسْأَف كرشم ةيحح لبقا ال ءارب ابا اب لقو اهلَبْقَي

 دعو امو هيف هل امب هبخأو مالسالا هيلع ضرع مث كتّيدع لبقا
 لعبي مو ملُسي ملف نآرقلا هيلع ًارقو باوثلا نم نينمؤملا هللا
 ولف ٌليمج نَسَح هيلا وعلت ىذلا اذه كرما ّنأ دمح اي لقو
 توج كرما ىلا و خوعتف دجات لعا ىلا كباكعا نم /اًلاَجر تثعب

 لقا هيلع ىشخا ىنأ معلص هللا لوسر لاقغ كل اوبيجتسي نأ 5

 كرما ىلا شانلا اوعديلف عتعباف راج مل اَنأ ءاربب وبا لاقن كجن
 ةدعاس ىنب اخا وههمع نب رذنملا معلص خللا لوَسَو 0

 نيملسملا رايخ نم هباخا نم الجر نيعبرا ىف توميل 8 قنعملا

 نب ىدع :ىنب وخا ناحلم نب ماوحو ةمصلا نب ثراملا تنم

 <) 81 طثع ءغ 7201 وذو 6) 1 قويأاو 5 ىسبأ. 2 1 راشب.

 ميو 1 4) 51 لانهلانع 0177 , 12656237أ اهريغو. 1115ه. 12م م21 هريغو.

 ) 5 ذمف. ىب. م 3[ الجر. م 31 هتوحلف. #) 21 ويعملا
 5 قتعملا 2 258 0.

 0ع



 4 ناسسحاي شيرق ءامهنتعب ةّكم لها نم نالجر اذاف ) عيقتلا

 ءىكا اللقف ا ارسأتسا نتلقف ايهتفرعف معلص هللا ليضوررتلا
00000 

 رسانسا رخآالل تلق مث / لتقف عسب اهجدحا ىمرأف كل وساتاسف

 :ىنبا امن ««معلص هللا ليسر ىلع هب تملقف هققثوأف وسأتساف

 نادرو نب نابيلس نع قاحسا نبا 100000 اد لق ديمح
3 : : 5 

 تررسم ةنيدملا تمدق امل لق خيمأ نب ورمع نع هيبا نع

 نايبصلا عمسف ةيمأ نب وريع 8هللاو اذه اولاقنف راصنالا نم ةخيشمب

 ماهبا تددش دقو هنوربخ معلص هللا ليسر ىلا اوكتنئاف جهلوق

 تحب :ىتح كحصف هيلا معاص ٌّلينلا رظنف ىسوق رتوب ىريسأ
 ©ريخ ىل اعتو اريخ ىل لاقف ربخل هتربخاف ىنلأس 2-000

 0 ةييرَح تنب بني معلص. للا ليسر يوت ةلشلا 00 |
 ناكو هيف اهب لخدو نان اديمري ويش اك نالت ىنب نم نيكاسملا
 نع لّيَقّطلا دنع هلبق كتناكو ماّشَنو ةيشوأ ةرشع ىتنثا اهقدصا

 5 8 اهقلطف ثراشللا

 ةنوعم رثب ربخ ركذ
 ناك ةيجاهلا نم #* خذنس ىنعا ةنسلا هذه قير 0

 ةنوعم رثبد 7تلتقف معلص هللا ليسر اههججو هلأ ةيرسلا رما نم
 نسبا أسس ام هل ههجو امل مابا معاص ىبنلا هيجوت ببس ناكو*

 «) طلوع. جائتوانع ؟0ءدصغ 10ءانتح جرعلا» 6) 516 ظلوءط.ب ء ا.

 011(006ععو ءا 1013 ءاعتق عيقبلا. ©) 5 امهتعب. ) 5 ناسسحانتي.

 ©) 5 نيك“ ريل 21 هئلتقت. ى) 5 هده. مي3ععع0. ءقلعسفتت. مز 1

 050 2) للا كا" 2) 51(11) اسمو. /) 5 مجم طلق (ةصاانت ناك مم
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 درك #* النس

 سرح هلوحو لق ىنع حتقو ىنلهمف معن ثملقف ىرن ثيح

 اًميش تيشخ نا ئراصنالل ثلقف ةّيما ىب ورمع لك هنوسرك

 هربخأت معلص هللا ليسرب فللو هبكرف كلمج ىلا فيرطلا ذُكف
 هللاوخ ىورهظ 8 5 9 0 :للنئحاف هل اف ىلا 2 ١نيتاف ربخأ

 اف :تحرطف ب ورخت ىنح اعارذ 0 وك هلا هي ام 5

 - نآك

 ءارفصلا فقيرط تذخاف ىرثا يف اوٌدتشاف طقس نيح هيي نيت

 معلص ىبنلا ىلا مث هبكرف هنيعب ىلا ىحاص فلطناو اوعجرف اًوَيعَد
 ليلغ ليلغلا ىلع تفرشأ اذا ىتح ىشما تلبقأو انرما هبخأف
 هيف انا انيبف ىمهَسأو ىسوق ىجمو هيف اراغ تلخد ٠ نانّكص

 ىوسي ليوط روعا ركب نب ليذلا ىب نم لج ىلع لخد ذا »
 نم انو لق وكب ىنب نم ّلجر تلقف ْلَجِرلا ٍنَم لاقف هل اَمَنَع
 ةدريقع عقرف هيف ىتم عجاطضا مث :ليدلا ىب دحا مك ركب .ىنب
 ش ليقيو 0

 0 ا ادا اح تمد ام ملسمب ءنسَن

 هيلا نيقف طغو ما نأ ئبارعالا ثبلي ملخ ملعت فوس كلقف هو

 1 ا دا دو واساساوو هتلتقف

 "ايدج خا ىتح اهيلع نتلماحت .مث ةكخاصلا هنيع ىف ىسوق

 ناكو وسن ىنأك ةذلجحملا ثذخاو عبسلا لثم يرخا مك لق هافق

 يا - »

 ©) 11 هدم. 0) 01 نم اوك. ه<) 1 نانكك. 42) 5 ىنغيب

 00 56 520, رده 831. طللر ةنعر 1) 11, 6ب ء( آه 12 0

 هعو ء( 815ءط. 19* تسل. رك 85ءطب ع 3356]11عءا34 1 نأد الو

 نيدل. مى) 011 م0 طلؤ تمقف لاق. 4) 1 نجحلملا.



 اضن >5 نيش تح تيا هوه

 نض. ” 4. نونة ١ دول هدو

 بعوم

 ند“ .- 9

 هيلا سيلف «لجرلا اما رذحا تنك ىنذلا هللاو اذه ءاجنلا هل

 انلخدف لب ىف اندعصا ىتح قئشن انجرخث ىكسفنب منت ليبس

 نود توتنسا دقو اوعجرف مانزجتاو انتليل هيف انثبف راغ ىف

 نكسي ىتح ىنلهما ىحاصل ثلقو راغلا نلخد نيح راجاب

 ةىتح ءاذع غمويو هذه جتليل ةاتبلطيل هللاو عنف انع بلطلا

 ديبع نب كلام نب 4 نامثع لبقا نا هيغل ىلأ هللاوف لق اوسِمي

 ىتح هسرفب ىلنخيو وندي لوي ملف هل سرفب « ىلنخ ىميتلا هللا
 هللاو كلام نبا هللاو اذه ىبحاضل نلقف لق راغلا بابب انيلع مق

 رجنخلاب هثأَجوف هيلا ثجرخن لق ةّكم لعا مانب نملعيل انآ, نئل
 ؛ تعجرو هيلا اولبقاف ةّكم لها عمسا ةحيص اصف ىحتلا نحن

 لما عبتاو لاق كناكم ىحاصل تملقو هيف نلخدف ىناكم ىلا

 كبرض ئم كليو اولاقف قمر هبو هودجوف نودتشي توصلا ةكم

 مربخح نأ و عيطتسي اه* اوكردا امو تام مث ةيمأ نب وربيع لاق

 عيحاص علغشو ةريخل تأب ل هنا انملع دكقل هللاو اولاقف انناكمب

 !ةبلطلا انع ىكس ىتح نيموي راغلا ىف انّثكمو هليتحاف انبلط نع

 قخت ئيحلط ل لقفا كيرا باك لو ميعنتلا ةىلا انجرخ مك

 كأذ وه لق وع نيا نلقف .هتبشخ نع 1هلونث بيبُح 83 كل

 2) 1. ع. فطت 5هدص... 2) 5 انيلطيل. 2 5اككش 0

 01100116 آذ , 5ءع0 53:0, 0ر14 21110116 10 نامتع ط83ءد46 هللا كيبعر

 2ععائعر الأ طحلاطخ 710عااتت. 0/7747: ءعمتصح 5عع. 1115ءاد. نه. 1. : 0ععاح

 دانك عون 12 م:0ء110 82ءعلمعمقأ. ) 11 ليك 6 220 لتكاتور 02

 2كتمكت.. 11: 226 1.6: رخ) 111 ندطءا" مر 5 نزلنا 6 رهبخب.

 2) 5 ىع. #م) 21 ذصق. خبشخ. 4 5 هلؤنن».



 |معرخلب سو"

 هذيما نب ورمع لاق* لاق ايما نب ورمع ىنعي هذج نع هيبا

 ىعم ثعبو ءباكحاو ني ملتق لعب معلص دللا ليسسر ىنتعب

 | طا 00000 ايا ايتن لف ذ راصنالا نم الجر

 00 ا سلس ضل

 ىلا انب ٌقلطنا ىبحاصل نلقف هيف انكذَنسذ بعش ةءانف ىف انريعب

 «وأ ةلواكم تناك نق رظناف 6-55 لواحم يل ايفس كأ راد

 هللا ٌليسر تف ةنيدملاب قلو هبكراذ كريعبب نقفاخ تعم تيفخ

 هيلع ىرج حكلبلاب ملع فلج ىناف ىنع ْلَخو ربخل هربخاذ معلص

 قاعي ٍرسْفلا ةيفاخ لكم عمو كم انلخد املف 6قاسلا بيكن 0

 ىبيحاص ىل لاقف هب هتلذق ناسنأ 9 ىنقناع 35 ةثكنعغا لق / درا تح

 : هم 5 جي 3 نإ , 2 ع

 تلقف نيةعكر ىلصنو اعوبسأ 04تيبلاب فيطنف 1#8دبن نا كل له

 اوسلج مك هتينذا اوشر اوملظأ اذا هنأ كنم ةكم لعاب ملعأ انا

 انيتا ىتح «ىب لني ملف لق فلبالا سرفلا نم اهب فرعا انأو اهب

 سلجا# انررف انجنخ مث نيتعكر انيلصو (عوبسا هب انفطق تيبلا 5

 نب ورمع اذع هتوص ىلعأب خرصق مانم للجر ىنفرعف عسلاج نم

 ريخ ورعب ءاج ام # هللات اولقو ةكم لح :انتردابنف لاق غيما

 كتاف الجر ورمع ناكو وشل آلا طق انءاج ام هب فلك ىذلاو

 تلقف ىحاص بلطي ىلط ىف ايماقف لق ةيلقالل .ىف انطبشتم

 <) 5 هدس. )5 (51©)لص. م) 21 نا. 4) 8آ هصن. ه) نمد

 ات 1 5 اكنخ. ؟ط2 5ءن0. هتدلعا كقر ونانتع ]1

 رس ممتع. 2001, هدم. 5.  ى) 01 5. م.ر 14 ىنقاع /م) 31 ادبت

 ع( 51غ مطم» فوطتق ©( ىلصتو. 2) 5 انب رذانتف. 4#) 5 هللاو.



 © |رعزدلي

 «« خعاسلا ىتح 0 خمرا بيبخل هركذت ملف هتعلنبا ضرالا

 ثعب ةّيمأ نب ناوفص ّناف ةنثحلا نب ديز اًمأو رفعج وبا لق
 . 4عم قاكحسا نبا نع ةملس اس لق ديح نبا اس اييف ءءب

 هلتقيل مال نم هجرخأو ميعنتلا ىلا «ساطسن هل لاقي هل ىِّنوم
 :لاقف بروح نب نايفس وبا و ايف شبرق نم طعر هيلا /عمتجاو

 نا ٌبحتأ كير اب هللا كدشنأ لّمقيل مدق نيح نايفس وبأ هل

 هللاو لق كلعا ىف كنار هقنع برضن ةكناكم نآلا اندنع اًدّمح

 كوش .هبيصت. هيف وه ىذلا مئاكم ىف:نآلا دمحم نا بلا
 نانلا 44 تير ام نايفس نبا ليقي 5 ىلحا نيس 00

 ْيَدلَتَف مف اًنيحي 'نيحم: بيحصا بحك ادار اًدحا

 ١ : ' ها

 قريصلا ةيمأ نب وربع نع ربخل ركذ

 ّلئاق املو ' هيوحت تب اخس ىنا لتقل معلص هللا ليسر ههجو ذا
 غلبو عيج ولا لحما, نم. ةراقلاو ليضع :2لا معلص ىبنلا 0

 معم ذم ىلا ٌقيسلا ةّيمُأ نب وريع َتَعَب معلص هللا ليسر عربخ
 نبأ انتّدحن برح نب نايفس ىنا لتقب اهرمأو راصنالا نم لجر

 7قاحما ىب دمح ىنتدح. لاق لضفلا ىب ةملس اس لق كيج

 قع .يرغسلا ةيمأ نب ورمع نب نسل نب لضفلا نب رفعج نع

 ه) ل. رهظت» 5) 7. ةامر“ ء) 11 ءا كور. هنصتم. 40) كعأ»

 010 ه) 5 طبع ع( عزد0ع ساطسب». هلا ال عمج نا, - 560.

 هيلا 01. ه2 641115214 1 236 2 يلملم. /) 5 منن,

 20 560. 5 هقدخ برضا 2) 5 نيبر كو. ءا 815. نم. 2 8010-

 اندوانع ءديععنموأأ كعب. /2) 201 105. لبق. ) 5ءوتتعدأ 13 102 16-

 عاتصاات# 22110 طلوعاط.ر مضل ]2. 118 1. 6



 نورس 6 .ةكئش

 «اولوقي نأ المل بيبخ لق مك نيتعكر ىلَصِي نأ بص لقف
 لق مث و هلل ناك ا ىا ىلع ىإبأ امو ةثدول عوج

 معمم وده .لاصيأ /ىلع ك راب َشَي ناو هلالا هتاذ ىف كلذو

 نب ؛ةعورس وبأ هب يرخ مث اًذَنِب مهّذحو اَذَنَع مصْخأ مهلا

 امن ««ةلتقف هبريصف فانم كبع ىب لفون نب رماع نب ثراخخل و

 لق ليعامسا نب ميعاربا نع نوع نب رفعج اس لق بيرك وبا
 لوسر نا هّذج نع ديبا نع ةيمُأ نب وريع نب رفعج ىنربخأو
 ةبشَح ىلا تتجن لق شبرق ىلا اًنيع هدحو هب ماو

 ىلا عقوف اًبيبخ تللحن اهيف تيقرف نويعلا فوخا انأو بيبخ

 امّتاكف ' 1ةمرابيبحل َرأ ملف تغتلا مق ديعب ريغ / تذبتناف ضرالا و

 ©) كع#. لاقي. 5) 1 ترزل. 2 11 ىقس كمت. فش. 2) نس

 و. 5ء[. لاق رث ٌرصكعتتتل. 1ه 5 ءطلقت 56011685 1761515 15 2

 هرهغلم ط1ءونسعر ذم 11 معجم دءونعم2 ءغ م2ععع0لعد2 2 نأ اليل

 انك لنوم 7ءيداتك ءءطتاطعسؤتت. 1ع87عج2 722 ص06 2 ىلابا امور لثث5

 جاتعأ2 , ةصان0 180ءاطقمتاتتت 311050116 1013313 715ا15 11011112غ, 206
: 1216000 
 ه0 ل

 يرصم هلل ناك فش ىأ ىلع املسُم ْلَثْقُأ نيح 000

 «م11. 1-31 ةكاةلةصشم 5 10-7 2522000 55 0 0-0

 طاتق 66غ ءع لع#. ءعع0ت5دعر ةاهل1عع صصص 116م6  ه) 81 (51©) ىعلر.

 ري) 36 ©« 5 ىفه كدصع :ءوتشتاان» كرابي١  ى) 5 قزمتم. - "هد

 [115دءط 4“ 1.3 24 2 ننعم ٍلتقأو (1هءطقتت, 815ءط. ة8ا 1. 12 و

 1006 دمع 1: 262 1.-3): .  2 هعورش © 5 (51©) وأ هعورش

 ةاعورش 5ءع. 21-15 ة5(ة1ةص]٠نست ءقعتأال1 0110011 ةاعورس. 2) 5 5. 2.و

 2427. تدرتنتاخ. ” 5 همرأوو ل ارثأ. ل 2:0 560. ايناكف 1

 امناكلو.



 # اؤتنمن |اسم

 تيدا بضوملسل د

 تائب 0 نم راعتسا مذا كرا تانب كنع 55 امهنيبف
 د 7 ©

 يرحل م هلا هكا عر بأ لفل اهب كصتسي ىموم كال

 :هدي ىف ىسوملاو هذخف ىلع ىبصلا لجأ دق هبيبخب الآ

 سيل رَحَعلا نا هلتقا ىت /نيشحا بيبخ لاقف ةأملا .نحلصف

 نم..اريخ طق را اريسأ نييأر ام دعب ةأرملا تيلاقف لق اننأش 0

 0 دو ياس دعل تيك

 ؛0 يف مصاعل م ءوضم حل نءاككمل مخلل ١

 اوعيطتسي ملف هّمحل تّمحف ٌرّْبَد هيلع 6للا ثعبف دحُأب راثآ

 0 ارجرخ اًماذ اعيش همحل نم اوذخأي نا

 ىملا ةنس ترج ,» نيتدجم ىلصف هوكرتف نيقعكر لص قورَذ لق

 ه) 01 اذه. ش5) 1:5 «0016عع5و ءهأ كع/., 5ءه0 15150 زر 50ءطقتشر, ©«

 ركدعل 111 1١ 91١ مون. 6غ مل 1. 24 ه6 ع0 ظدبلل اوال 1 ا

 1. 27 ط2 عصغ ركب مول دعم دع ةزع نان عدت 10ءات5 5312115 ©5أ, 2

 فاشل نب بيبخر 208 7650 205665 ىدع نب بيبخ, ظآ12100

 ماعم عار .٠710 انمد»7#:ء71/. ه1-آك هقاد1ةصلت آ71, "ه. هع 2و1. 111, )مف

 116 6ء) كبع/#. هده. 2) 4ع/. دكنتسيل. 6) كع#. بتيبخ

 رك) ا نيل طظدئاوصسغ ندع 1عءالمصع5 5ءع. 15-21 31[25ةحلاتتتت :

 نيشخنا (ةانمرد ءغ 8ظهعطقتا) ءأ نيستا (لاو#. ءا 80ه ءطقتف

 [كيعطا م. مل). حج 220 5ءو. ىلا 5 نأ: م) لم. الرهن /) 5 تتعبو.
 2) كم#. سيق. 4) 11 هده. 66 م59 اربد 0112( سدد 2

 1[ ءارذتأ ا 7) هيأ. نيتعكر. 150 5 تع 5 تراصف



 موسع 8 نس

 نب رع ناكفا هدم اسجدت' البا اكشن سم اليا اذلبا كركم
 دبعلا هللا , ظفحل اَبَجَع هثعنم ربحا نأ هغلب نيح ليقي باطل

 ١ اااقبا "اكرام نسمع الو كدشما' ةسم ال "ا ركن" مصانا ناك نول

 « هنايح ىف هنم عنتما امك ههةتاثو لعب هللا دعنن هتايح

 يذق اربخ نم ضق هنذف ىناحسا ىبا ريغ امو رفعج وبا لاك

 وبا امد ام كلذ نم هريغ هصق ىنذلاو 4دصق ىنلا ريغ ةّيرسلا

 ليعامما نب ميعاربا اسس لق «ىرعلا نوع نب رفعج آس لق بيرك
 معلص هللا لوسر نا ةريرع ىبا نع كيسأ نب ريغ /وأ ورْمَع نع
 اوناك اذا ىتح اوجرد نباث نب مصاع عيلع ومأو طعر ةرشع ثعب

 8 هيلا اوثعبف نابكل ونب مهل لاقي ليذغ نم ىحن' اوركذ و ةءّدهلاب م

 هذ اولاقف ا كثديببحح ٍعَلكَأم اودجون ايمار لجر ةثام

 هباكتأو مصاع هب سحا اذا ىتح #مرانآ اوعبتا مث برثي و

 لهعلا عوطعأو متولزنتساف نورخآلا هب طاحأت لبج ىلا اوجنلا
 لة هن ريخأ يع رع دهس لع لف ف قرا مصاع لاقف

3-60 

 <©) ظلمءالم هدم. .5) 5 ظفحنت. 815ءط., م22. ابجح هدم.ز ظفك.

 «) 4ى#7. دهنامل 4) 21 اهصق طلع ع( مطمن. 560. دصق ىذلاو هنن.

 كيتا“١ 2.5 ىريعلا رك) كي#. نب. 2:0 560. كيسا نب 0

 5 © كين. ىسا نب وربع م) 21 ةدهلاب, 5 ةذهلاب ه« #4. ةّدهلاب.
 /) 01 هلم 2) 3 رومتلا. 4#) 1 اذه, كوع. هدم. 2) 11 هد

 7 21 (51©) بوقلا لنأ.



 2 ان لس 2

 مرعيبيل ةكم ىلا مهب اوجرخ مق هجورسأت عيدُيأب وطعأت ةايحل
 نم هذي قراط نب هللا دبع عوتنا نارهظلاب اونك اذا ىتح اهب
 ىتح ةراجاخلاب دومرف موقلا ةدهنع رخأتساو هفيس خا مث نارقلا

 ةنقدلا نب ديرو يدع ن.ب ُبْيَبُخ اأو نارهطلب يقف لتق
 :باعا ىبا نب ريجح اًبيبخ عاتباف اهيرعابف ةكم ايهب اومدقف
 0 نب ثرالد نب هةبقعل لفون ىنب فيلح ئبيمتلا

 ديز اَمأو مهيبأب هلتقيل 0 مرماع نب :ثراثل انخا رك لآ
 سب ع ع 3 2

 فلخ نب ةيمأ هيبأب هلتقيل ةيمأ نب ناوفص هعاتيق ةنثدلا نبا
 هسأر و اودارا دق* نباث نب مصاع لتق نيح ليذحم تناك دقو

 ؛ه ترذن كف تناكو #ديهش ىب نيعس تلي ةكالس ا

 نيرشنل مصاع سأر ىلع ثردق نئل دخأ مي اهنبا :باصا نيح
 مك اول هنيد» قنبب تيلاح اًملف مدخلا هثحتف رخل انك

 ليتحاف ىداولا هللا تعبف هنخآنن هنع بهذتف ىلا

 هسع ال نا اًدهع هللا ىطعا دق مصاأع ناكو هب بهذف اًمصاع

 6) ا[ اورساك. 65) كي. ىع. ) 85ءا. 2. 1. 5 طهلع ةبتعل.

 42) طدصع 1ءءاتمدعمم ءمدقظتسدصأ 1اطح 3]830خ 7عق5© 1و ملا 1. 3

 ء6 14 ةباغلا لسا 11, ١) 1. : 28 1815ه. 225ء6 باهأ وبأ. 5©-

 تكتصقلتات 52:0 1. 20و ا,. ءغ 101زةنطءا1 ه1 0ءط3 ءقدغ 51115 5

 1100] 2152, 5ءءاتصلاتتح 1422. "*خم 1. 6 ظاتاتك 126535 1100]دنتن. اذ

 ةباغلا ىسا 111, 1 1. 2 5و. ءغا1طط 520زدخ 726 1, 1 1 لل

 ئدلسمغ ةمجمىعرم 00[1ز هتلر تهدأ همدمع2» باغأ نأ تنب ىيحك مأو

 نجمع ()ءاددع /دتقدع. ) 1 هات. ماع نب © 5 560. دمال.

 ري) كاملن. دنياي. ى) 5 اوداراو. - 2,0 ةء0. دسار 21 درعشر, 1ةذ5ءد. كا

 هسار ٌلخأ 4) 4.7. ليهس. 2) كئ7. مصاع لتق. 2:0 56و. اهنبا

 رد عاتاتك 1115ءد. [اهيتيلا م1. 512152 !ىد 1.
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 انوي

 |وعوسإ 2س

 ىبأ نب ثباث نب مصاءو بعك نب ىدع ىنب فيلح ريكبلا

 ىنب اخا ىدع نب بيبُحِو «فوع نب ورمع ىنب اخا* مدقَألا

 ىنب اخا ةذتثكلا نب كيزو فوغ نب هع نب ةقلك نب اب

 ىلب نم رفط ىنبل «اًقيلح فراط نب هللا دبعو ءرماع نب ةّضايب*

 عم اوجرخن كثرم نا نب تثرم «موقلا ىلع* معلص هللا ليسر رم
 نم زا نم ةيحانب ليذهل هام عيجرلا ىلع اوناك اذا ىتح 17

 موقلا عري ملف اَلْيَذَع غيلع اوخرصتساف مهب اوردغ ةدّدهلا مرودص

 اوذخأن عوشغ دق فويسلا عهيديا ىف ملاجيلاب الا هلاحر ىف مو
 اتككو مكلتك ديون ام هللاو انأ :8ل اولاقف 8 موقلا اولتاقيل * عفايسا

 هقاثيمو هللا لهع مللو ةّكم لها نم اًميش مكب بيصن نا كيرن

 0 ا نو تلو كرف يبا نبا نكرم اذ مكلتقن الأ
 الو اًذهَع كرشم نم لَبقن ال هللاو خاولاقف ملقألا ىبا نب باث

 ةنكذلا نسب كيبز امأو اًعيمج مولتق ىتح ابعت اًدبا اًدقع

 ىف اوبغرو ةاوقرو اونالف قراط نب هللا دبعو ىدع ىب بيبخو

 ©) 5 هددت. 6) كلثآر, نأ طاوءط., طازةعط عاش 1-04. 2, 1 »فب

 1. 6, ختترحلا. كلئأر نغ 1131. 111, م, 1ص 207. ظل, 1ةماملةصأ

 د 07274. 11, 81. 1. معصم. 1ععالمتعطت 1عالكاتكق 411127 2 5

 فوع نسب ورع [2عم ماع 1115ه. 231 ورمعر ؟10. 14 ةظباغلا كسأ

 دلل 75 ه6[ 770هقأ. .(2 معدل 788. 23. - 2) ةع#. ءافلحت . )27:

 6202., 5 خيلع. رك) 4ع. دودص. + 2810 560. ةءدهلا (ءزء 8تقءط.ر

 010. ]2علغ, 8ءاعكأ ذ 7.) 2[ دنيلا, 5 ةّدهلا هك كم”. ةّدهلا١ ى)

 نوهت. لاجرلا - موقلا» /) 5 جولتاقيل. 2) 21 هدم.ز لع#.

 .012٠© انأ عل. /2) كيب. 105. ان. 2 1 أونرو.

877 8 



 # ةانس خس

 « مىتكم مأ نبا دسألا ءارج ىلا جرخ نيح ةنيدملا ىلع فلخ

 نب ْنَسَحلا َنِلِو ةرجحهلا نم ا" ةنس ىنعا ةنسلا هذحم ىفو
 © ناضمر رهش نم فصنلا ىف بلاط ىدا نب ىلع

 هيبتا نبكي يي ا يتحلل

 5 ةليل نوسمخ الا نيسكلاب اهلجو نسلمل اهتدالو «نيب

 د ياسا سي
 ه لاوش ىف ربط ىاانب ةلطيكا

 اللس  ىك ننناك ىتلا الحلا

 ا ا
 ٠ عيجرلا ةوزغ اهيف ناكف ةرجحهلا نم ا ةنسلا تلخد مك

 ةملس اسد لاق كيت نبا هب ىنتتح ام اهرمُأ نم ناكو رضص يف

 لق ةداتق نب تع ني مصل :نحأ ناسصسا ني نفس اال

 ةراقلاو لَصَع نم ظعر دخأ تعب معلص هللا لوسر ىلع محق
 نم اًرفن انعم ثعباف ءاريخو اًمالسا انيف نا هللا لوسر اب هل اولاقف
 (: عئارش اننوملعيو نآرقلا 2اننوزرقيو نيدلا ىف اننوهققي كباحا

 دكرم هباحا نم ةتس ارفن «آهعم معلص هللا ليسر ثعبف مالسالا

 /نب دلاخو بلطملا دبع نب ةزج فيلح ىونغلا ىثروم ىا ىبأ

 م) 58 نم )2  كه 15, عبر نطأ ةءويعمال# طةهدصااتتب نسعي
 2) ظتعسعءط. 16غ هد 4) 21 انوقيو © 20 انوملعبو. 216

 ]تمءط, هزم. زرك) ةلتطآو 7: ء. 246. “م 1. 3.32 5, 3158 لآ 0

 01100 52:0 1. 256 7. طقع 0ع 2ع 1: نب ليخكتو رشعم وبا ناكو

 قاحت“ا نب دمدكو ةبقع نب ىسوم ناكو ريكبلا نأ نبا نالوقي رم



 رورو ل

 ٍلوُدْخَم ريغ سيئرب اَوَمَس امل ةلئام ضْرألا نظأ هاون لف تقف جت
 ءليجلاب ءهاحطبلا نَطَمْطْعَت اذا ةمكئاقل 5 بر نبأ ليو تلف لع

 000 : هةابرأ - 2 ةيحاض 0 لفل 8 ىلأ

 دبع تك 7 ب 0 سس اس1

 م هيلا اهب مكلسرأ 57 اًديح ىنع 0 5 ليف لاق 7

 معن اولق اهوبتيفاو اذا ظاكعب ابيبز اًدغ هذه :مكلبا ملت لّمحأو

 هباككا ىلأو هبلأ ريسملا ني لق نأ هوربخأت 771 وهنندج - اناف لاق

 ءارمكب 0 معلص هللا لهسبب 0 بكولا رم و ٌلصأتن دنل 0

 معلص هللا ليسر لاقف نايفس وبا لق ىذلاب هوربخأت مدسألا

 فرصنا مث رفعج وبا لق نيكولا معنو هللا انبسح و هباكتأو
 رابخالا لعا ضعب معرف ةتلاثلا دعب ةنيدملا ىلا معلص هللا ليسر

 ا هناع هل

 معلص هللا ليسر ناكو :ئىحكيكلا ةزع أو * صاعلا نأ نب ةريغملا 5

 115. ءهأ ليم.

 ©) 5 اورغ 0 هات. طاتتصع 761511522. 5) 71: جئافلا 5

 5 0 (م1. طتقعط. ل1, 144. 42) 2254 لستلا , 227. ليسلا.]
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 2) 11 كفو. 2# 5 ءإ 7ةر/م## هدص. 2 طكتئعط. هده. 0) 815ءطع

 نمتيفاو. 7) 47. هتفأش. 6) 5 بكارلا. رث) كو#. همس. )
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 دس ا ١ ل كم 0097

 م ةنس [ عزك

© 

 ل ليفي تبع ببن خ 2113 6 نددولو

 هي ىمو قيد نم كيس غل ىلا ىتح .دسألا ءاردخي معلن

 ءدباككاو معلص هللا ليس ىلا 4ةعجرلا قر كقو ءابخورلا

 نأ لبق انعجر مك تفارشُأو عتداقو هدباكعأ مدح انيس اولقو

 نايفس وبا ىلر املف منم نمتتلع متيقب لع و نيتلا و000

 هباحصا ىق 5 جرخ ىق سدح لق ٌظبعم اي كارو ام لت اًعبعم

 عبتجا دق اًنرحت مكيلع نوقبحتي طق هلثم رأ مث عمج ىف مكبلطي
 غي ًارعنص ام ىلع. اومكَتو. مكي ىف همع فلم نك نيا

 لق ليقت ام كليو هل ع هلثم أ رد هوه ةمكيطللا

 دقل هللاوق لك ليخلا ىصاوت ىرت ىتح لحترت كارا ام هللاو

 كلت ىع كاهتا ّظ لق مكي سل 0

 هرعش نم* اًكايبا هيف تلق نا ىلع تيأر ام ىتلح ئقل هللاوق

 تلق ل تلق اذ امو لق

 ليبابألا درجلاب ضرألا متلاس نا* ىتلحار تاوصألا نم ده ٌتَداَك

 زياعَم «قخ ا دعنا دنع ةتيانت ١ ماي دنأب و ىدّتت
 ه) 427. تددوتو. 25) 427. دقو 5 ءا ظتفءط هده - 220 560

 كافعأ تعط. كقطع 2 كم7. هنم. 4) 11 ةعجإل اوعمتجل. 2)
 كارج#. 012. ر) 51 2 هرج "122111 20 ظمأ. 3 75. 167 أ آاتقعأتم

 31 ح, 5 لح, 4ع. لج, 2زةهطءامف ++, لح ك 1) مهره 1. ب 6

 دحأ قع ت 35 نيكل, دم#. كنل 7) 5 عي 2) كظم#. قايل

 2) 21 اوثك 2) 1[ 11 5عط نأ ىرأ- 7) 11 ةركل انعمتجا. ) كج.

 هتقأش ه) 5 همم. رت) 4.8. تراس اذأ 9) ةكدرج ا”. اقع
 كروم هرم. طتصع ”ءهدكتس )7  آ1١ ارض. - امدك ةقهوص. اة 1

 مز 5ع 5: لا ىحر, 2/46 هك آذ ةياغلا ىسل 117, "هل قبح
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 نريرلا مه قس

 ةتباث نب ديز نب ةجراخ نب ههللا ىبع* ىنتتحن لاق قاحعا

 باحصا نم الجر نا «نامثع تنب ةشدأع لوم بئاسلا قا ىع

 ُثدهش لق اًذخأ َنِهَش ناك لهشالا ىبع ىنب نم معلص هللا ليسر

 نوم نذا املف 4نيجرج انعجرف ىل خاو ان معلص هللا ليسر عم

 ىف لكو ىخال تلق ودعلا بلط ى سورخقب* معلص هللا ليسر

 اهبكرن ةّباد نم انل ام هللاو معلص هللا لبس, عم ةوزغ اَّوُفَتَأ

 كتنكو «معلص هللا ليسر عم انجرخن ليقث ميرج الأ انم امو

 و ةبقع ىشمو* ًةبقع هتلح /َبلُغ اذا ثنكف هنم اًحّرَج رسيا

 معلص هللا ليس, ةيرخت نوملسملا هيلا ىهتنا ام ىلا انيهتنا ىتحدم

 لايما ةينامث ىلع ةنيكملا نم كو دسألا ءاريح ىلا :ىهتنا ىتح

 ىقو ةنيدملا ىلا عجر مك ءاعبرالاو ءاثلثلاو نينتالا اًنلث ةءاهب ماقاف

 نع قاكسا نبا نع ةملس آس لق كيج نبا آس اميق* هب رم
 0 56ه. -

 | 06 1ىح نع درع نب دمج نب وكي, قا نيالا دبع
 ةماهتب* معلص هللا ليبسر هية عكرشمو غملسم ةعارخ تناكو 5

 ”كباكحكا ىف* كباصا ام انيلع رع كقل هللاو اَمأ كبح اب لاقف

 6) 47. لمح. 2 2) 5 مرو مج2عمع0. اهسااتتت ىورو. 2 كي#»

 طك. نافع نب“ 4) 31 ىحرج- 2 5 هم.ز الا ا ا

 ر) كم7. هيلع بلغ ى) قكو#. هدم. 2) قع. ةصك. ديلا. 2 كم#»

 انيهتنا. 42#) 36 هس. 42 5 هد. 20 م:26ع هللا ينبع كي#

 هللا ليبع. ) 1135. همك دمك. حصخ ”) 5 هدم,



 [" ند انوار

 ليسرلاو هللا فيشب ةبرضا هلييكلا ىف فدل يف لآ

 موي كلذو تيبسلا موي ةنيدملا ىلا معاص هللا لوسر عوجر نآكو

 ىب دكيحت نع ةخملس اس لق ديج نبا انتدحف ؛ةدشلو خعقولا

 ناك لق ةمركع نع هللا دبع نب نيسح ىنثتلدح لاق قاكسا

 ني د لكل ةرشع نسل * دحألا ايو كسلذو دنا موي

 نذأو ودعلا بلطب «سانلا ىف مقلضصا هللا ليشر نكره ىلا 0

 سمالاب اذموي رضح 027 لا منيع انعم --- أ هنذوم

 هللا لوسر اب لاقف مارح نب وريع* نب هللا دبع نب رباج هيلكف
 تا .ىتب اي ئل لق, عبس-ىل تاوكلا ىلع ئقلخ نآلا 0
 تسسلو نهيف َّلِجَر ال ةوسنلا ءالوه كرتن نأ كل الو ل ىغبني ال

 نم ب 3 5
 فلختف ىسفن ىلع* معلص هللا ليسر عم داهجناب كرثوأ ىذلاب

 جرن معلص هللا لوسر هل نذاف نهيلع تفلختف كتاوخا ىلع

 دق هنأ هغلبيلو* ودَعلل اًبعم 7معلص هللا لوس جيرخ امناو دعم

 ؛5 7 نحوي مف عباصأ ةكحتلا ا ةوق «هدب اونظيل عبلط 5 جر

 5')2 5. م. لىاتد 1ععانم 5ءع. توسع. هك“, 011. 11, 237, 6 لوبكلا»

 5نآ1ا15 01*53 طمع طعطمت 5نعطتاتتمت 516 01غ : ليسفالا رخا نوكأ هلأ.

 8) 1815ءا. بوسضأ +) 5 م6178ع16 فصنلل و 121611726011331 5

 2 لل خمركع نب هللا دبع نع كلذ ا ه) 81 هدرم., 115

 مدنإ 1 260 0 “6 كلذو قي رك 8 هر. مز 5 ءع 42/2 2

 /,) 11ذ:هط. حا. 2) م. ىراصنالا مزح. 42) كمي”. البب 2 ال

 همس. 0 لير. مره طلق هي عنأ نينظيف قبلط ىف اوجرخ عناو.
 7) 11 به



 النوار ا

 هتنبا هقيس لوان هلعا ىلا معلص هللا ليسر ىهتنا املف رفعج وبا لاق

 هفيس مع اورق يحلب تمر اذه ىلا نسا هكا

 ىفا نب ىلع نا هاوعزو ءةَشرَخ نب كامس ةناجد وباو فينح و

 لق هفيس مالسلا امهيلع ةمطاف ىطعا نيح بلاط

 ميحر دابعلاب ب م نعت نحو تاك وس ل

 0و ماعومج ىبر ضق ىتح نر اف 10

 | اللا نسر اجم نم افيسلا لخا نيح ةناَجد وبا لاقو

 اه سلنلا ه:شصمخج اناسنا تيار ليسقي ناكو اديدش ًقانق هب

 ةأرما اذ تّلوَلِو /فيسناب هيلع تلج اًملف هل ثديصف اًديدش

 ةناجد وبا لاقو 1 ير نإ يعايم نللا لير سقي تيا

 ليخنلا ىذل ع ا ىليلخ ىنّتقاع ىذلا انا هد

 «©) 5 معزو 0) 01 ميملا» 6 0[ رح. 4) 11 سفنلا تيف

 ه) 5ذع 81 (5 5. م.), 1ةعطعءا1 ؟ور 2821. 111 عع 8توءط.ب 11, 7

 1 316 ه2 5ةلصومر 1151 6غ ظفعع 1هعاتم 6غ 2182: اسج اح سمك و

 31ت-

 ر/) 1:2 ننموتنتع 8131.5 8115ء.ر ]آ0زةنطءا1 ءغ 1) فيسلا. 0

 ايلول معن م201ةعموزس 20 ا انك هلئطت. ى) 558 5 288

 ماقسلا ىنن بعشلاب. 11150., 101]ةئءاك11, 1), 077 ءا 14 كسا

 : 5 ع نت ء

 ]1ر مع 05113, ماتت ع12301312 11. 811511. هك“ 8256غ : انما

 خباغلا 11و اه" ان 12 (1أا



 [» زئنس انوار

 نب هللا دبع اهيخا ةاهل ىعنف « ىل ركذ امك + نفح

 نب ةزمج اهلاخ اهل ىعن مق هل ترفغتساو تعجرتسا شداج
 ُبَعْشُم هاهجوز اهل َىعُن مق هل ثوفغتساو ٌتَعِجرتساف بلظملا دبع
 «جوز نأ* معلص هللا لوسر لاقف تّلولوو تحاصف ريمع نبا
 : اهحايصو اهلاخو اهيخا دنع اهتبثت نم ىار امل ناكمبل اهنم ةأرملا
 نم راصنالا رودد نماراكج معلص هللا ليسر رسمو لاق « اهجوز ىلع

 مالتق ىلع مثاونلاو ءاكبلا /عيسف هرفسظو لهشلالا قبغا ١

 لل ١ يب متل هلا ليش اك

 دبع ىنب راد ىلا ِهوْيَصُح نب ديس ناعم نب دعس عجر امل
 همَع ىلع نيكبيف نبهذي مث :نمزكاي نا مءاسن ةارمأ لهشلا
 2 و انك قل "نع كرا «معلص هللا لويسر

 نب ليعامما نع نوع ىقأ نب دحاولا نبع ىقدح لق ناكل

 قح ارب تتم هللا ليم رت ىف شاكر قل نب تعنسا 0 ١
 معلص هللا ليسر عم اهوباو اجوخأو اهجوز بيبصأ دقو رانيد ىنب

 "تاي اًريخ اولق معلص هللا لوسر لعف اف تلق اهل اوعُت اًملف دخأب
2 

 هيلا رظنا ىتح هينورأ تلق نيبحأ امك هللا دمك وه نالف 1

 مْنْلَج كدعب ةبيصم ّلُك تلت هتأر اذا ىتح هّْيلأ اهل 00

 <) 5 هدص. 62) 14 اهيلا. ه) 1 جوز 4) 00016غع5 200. وبأ

 رفعج, 560 ط2 دعودعمسأتدر ان 022ععمعودور ةانصغأ آ1طط 15030, 710

 11150. هما 13324 ) 5 رفظ ىنبو. رك) 21 ذصق. معلص هللا لوسر,

 2 11 نيصحو 5 ريبعتحح. 7( 11 أورمأ 2( 11 ىكاند نم دكس

 (51ع), - 56و نبعذي مث هزت. 5. )2  5, ميهععع0. ءمكعسمست هنتتلا
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 نع ىورو' 210 056 نوع 11 فوع. 7 ,615[
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 عزل 52

 لاقف معلص هللا لوبسر كلذب ربخأت تاف مدلا هقزنف هشخاور عطقف

 « فيريخأ دخأ مع لق نم ناو ”“ اقح هللا ليسر قا ه« كهشا

 ميلا كلذ ناك امل 2نويطفلا نب ةبلعت ىنب ىحا ناكو ىدوهيلا

 | لطحن امورغتا نا مكيلع. قل هدللاو دوم رشعمرام لا
 20 قيس رثخلل تن الا لاقتف تييسلا مهي ميلا نا اولاقو

 لوسر ىلا اَدَع مك ءاش ام هيف عنصي دمحمل للف تّبصأ نا لقو
 ابيف* معلص دللا ليس لاقف ّلَتُق ىّتح هعم ملتاقف معلص هللا
 ” ا اف لك ديحت نا اس «دوهي ريخ فيريخ 7 ىنغلب

 "1 1 نم نبط ليتحلا نقر لك ىلحبلا نيتي دي ىعتح

 كلذ نع معلص هللا ليسر ىهن مث اهب تونَقَحَف ةنيدملا ىلا مالَثَك »
 نع ةملس اند لق كيج نبا اس ىياوعص ثيح مونفدأ لاقو

 حايشا نع ةراسي نب قاحسا ىنا ىتّدح لق قاحا نب كمت“

 نحب رما نيح فئموي لق معلص هللا لوسر نا ةَملَس ىنب نم
 مارح نب ورع نب هللا دبعو 2 ىومجلا نب ورع اورظنا ىلتقلا

 املخ لق /دحأو مبق ىف اهولعجاف ايندلا ىف نييفاصتم اناك امهّتاف ذه

 سمالب انفذ امك ”ناينثني ايفو اَجرْخَأ ”ةانقلا ةيواعم رفتحا

 ” 0 ياني ىلا اين تش هللا ليهو نويسفا مك كك

 ©) كعب. هدم. )86  5ءويتعسات2 320 م. !ذب 1. 3 هدم. كع/#ز 5 ةصق.

 رفعج وبأ لق. .) 21 طقع ء؛ 0ءاسلع زيريحم. 2 4) 5ذء 21 5. م.
 أ

 / ني 8115ءطز 5 نوطيقلا. ) 21 هللات“ رك) 081 ثعب. مى) 11 لداقي.

 ١ /) 5 نط 2) 5, 2662213 01016[ع85, ا 2) 5
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 عويبجكالا. /) (002ع 20 5ء0. سمالاب 1ععاتسأات# طم ءالكاقنأا 4

 1115 هم. 71 11 ىلتعلا. 7 11 ناينتتي



 ره ؤئس انلرارو

 هللا ليسر دنع «هتدازف نيملسملا ىلع هتيدب ةفيذح قدصتف

 نيل لاق لق ةملس أمد لاق كيم ىبا اس «ةاريخ معلص

 ناك متنه الجر نا ةداتق نب ربع نب مصاع ىقلح قاحكسا

 نب ةذ# د ادناجي نجا“ ا اكواب عتفأر قب ةيمأ نب بطاح ص
 :ثومب وهو هموق هراد ىلا هب ئنأف دحأ موي ةحاج هتباصا بطاح

 اسنلاو لاجرلا نم نولوقي نوملسملا لعجت رادلا لسا هيلا عمنجاف
 ءاسع دق اًضيش بطاح ناكو لق 4ةنجاب بطاخ نبأ اب وشُبأ

 نم ةنجا هنورشبت ءىش ىأب لاقف هقافن ذتموي مكَنف ةيلفاتإل ىف

 نه “17 هب ىليمناعجلو * هءسفن نم مالغلا اذه هللاو مثروغ لمح

 ؛ه مصاع نع قاكسا نب كمح ىنتتلح لق ةملس اسد لاق كيج نبا

 نيا نم :ىركي ال 7ىنأ لجر انيف نك ولق ةداتق نب ربع ىبا

 هنا دل ركْذ* اذا لوقي معكص هللا لوسر ناكف ناَمْرَق هل لاقي وع

 وه لتقف اًديدش اًلاتق لتاق قفل موي ناك ايلف رانلا لعا 2

 أذ: مالجش امهنش* ناكو 7 ةعست ىأ :نيكرشللا نم ةينامك هلك

 ؛ة لاجر لعجن لاق وفظ' ىنب راد ىلا لمنحاف ةحارجلا هتنبثأت سأب

 لق* مشبات نامرق اي :«مويلا تيلبا سقل .هالاو. نولوقي نيملسلاا نو

 كلذ الولو ىموق باسحا هىلع الا تلئاق نإ هللاوف رشبأ ءامب
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 |معزازا 4-7

 نب هللا دبع لآ ضعب معزف لق قاكسا ىب ديح ىنثدحف

 لم نق ناكو «ةزمح هلاخ بلظملا دبع تنب َْمْيَمْأل نكو شخ
 معلص هللا ليسر نأ هدبك نع َوَقْبُي ل هذا الأ ةزيحج َلَتُم امك هب
 نبا اس هدهدلها نع الا كلن عمسا مو هيفا 7 نها دق

 000 لذ للحسأا قت نب ىكدح لك ديلس اننا لك فيك

 015 جرحا امل ىلا هيبل .نج..دومتح_ نع ةداتق : نب اربع ىي ماع
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 ةيط الا نيع نم انم دحاول ىقب نا هللاوف رظتنت ام كل ابآ
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 ؛ معلص هللا ليسر لاقف ماهمأو اهيبأل* اهاخا ناكو مية ىلا رُظنتل
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 ازرلرا إ» زينب

 لق قمر هب ىلتقلا ىف اًهيرج هدجوف رظنف لعف ام هللا لوسر

 كننا ءايحالا ىفأ هل ظنا نا ىقرما معلص هللا ليسر نا هل نلقف

 6 مالسلا ىنع* هللا ليسر ٌملبا تاومالا ىف انأف لق تاومالا ىف ما

 قرج* ام ريخ ةدللا كارج كل ليقي عيبرلا نين سعش يأ مازال

 نب كعس نا مهل لقو مالسلا كبوق ىنع غلباو هتنمأ نع «ىبن 5

 مكيبن ىلا صلخ نا هللا دنع ملت رع ال 4هنا ملكك لوقي عيبرلا

 1 طر اك عقم تاه نكح حربا ل مك فرطت نبع مكيفو معلص

 سبتلي ىنغلب اميف معلص هللا ليسر رخو /دربخ هتربخأت معاص
 نع هنطب ورقب دق ىداولا ىطبب هدجوف بلطملا دبع نب ةرجج

 اس لاق اني نبأ ايف هانذأو هفنأ عدجف هب ّلَتمو هديك 0

 | ا وب اننا كلت لق, ىلحسلا ىلا. ننام

 ةنزحت نا اليل لق ىار ام ةزيح ىار نيح معلسص هللا لوسر نا
 | 0 ا امد نندتس وم وا* ةيفص

 نطوم ىف شيرق ىلع هللا ىنرهظا انا نئلو ريطلا لصاوحو عابسلا

 نزح نوملسملا ىلر اًملف نم الجر نيثلثب ناَثمْأل نطاوملا نمد
 ”«انرهظ نمل هللاو اولق همعب لعف ام ىلع هظيغو معلص هللا ليسر
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 نم..لجبل . معلض هللا لوسر لاف لبقملا «ماعلل رْدَب مكدعوم نا
 معلص هللا :ليسر .ثعب مك لعرم كنبيو اننيب ك معن لق هباكا
 2 اتآ ىف ىف جرسخلا لاقف مع بلاط ىقا نيب ىلع
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 ؛ه متكأ نا عيطتسا 1 م ا تلابعا عما لا /اوهجوت دق عتيأر

 اوفرصنا تيار نا حرقا نم 88. امل معلص هللا لوسر هب ىرما ىذلا
 معلص هللا لوسر - [التقل سانلا غرفو «ةنيدملا ىع ةكم ىلا
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 اا ا" خنس

 لجأ ىتعأ هللا اولوق لق لوقن ام اولق هوبيجأ معلص هللا ليسر لاقف
 معلص هللا ليسر لاقف ملل ىزع الو ىزعلا انل «الآ نايفس وبا لاق

 وبا لاق مكل ىلوم الو انام هللا اولوق لق لوقن ام اولق ةوبيجأ
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 و سيلكلا ناك دقو ترسمأ الو ثيهن مالو نطخس الو تببضر

 كيس ذتموي وهو .ةانم دبع نب ثراحلا ىنب وخا 8نابز ىبا
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 1 ةةةدن اا

 ركسلابو ةحصنت هاملاب اهقليم]ز اهيواذت تّلُظ

 هركب ىن ا 0 كنب كيبأب ةردابم هةرئاث نياجرخا *

 /رفكالا ىف 0 نيرفعتم كيخأو 4عدو ىف هوتسملا* كيعسبو
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 م نموا 5 مفك حو يللا دئالولا معز
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 /لبع لعا* ليم ُلعا لاقف ه كير ام «كل هللا ىقبأ ىق هللا

 ةرتئاز تلبقأ. 6) هلو7/. كنا. 6 كرو. رذب.

 2) 18:0: "1 11- نوب بولسملا. 110: 0 ىن © 6 عذو 7١ عدر»

 ©) 21 هك كم7. ىيرقعنم. 2 7) 8:0. "ات رغللا م) 5زع ه0. 'طئتهعز

 11 وكذلا كبس و 5 ركدلا ةبسو 7. ركذلا خميس. 1 10 )2 

 انعدم 2 10 رشو. .4) 5 مز0 طآ5ٌ 23 ىور. 1150 م36.

 دآ 211 ءأ كم. نبأو 5ع0 710. 20ءطقتتو ع0. لكعطا 111 ت1

 ءغ ع0. ظات1. الو مر ©0011. 0717167142720 هد1-آخ ةقادالةدح1٠ 171, 0

 2) 5 هدصم ' 2:) كيع/. هدم: ة1ص0عا3 رث (29 10عم) نرتتن 112

 هرد., !اةهعاطشتت, ه0. انآ. كجلع. ه5) 11غ 80ءطقتش, 60:

 ه2) ظل. 1

1 118 



 حال دب حل حالسل هذع 5

 ناسيك

5 2 

 11313 7072 22غ

 رك) فهي. هدتج. ع 56 ىردا الو

11 (2 

 7) 5 15 + ةليوط

 7 م.

 ؟) 1

 سس

 ناسنع هل لانا هرمح تعطيل ان رك كتر( ايو

 «ةعيرفلا نب بأي ناسخ لق باطخل نبع "فينك نا

 ركاترت 6 ةرضخص ىلع ةمثاق امرشا تيأرو دنه لوقن ام نعمس ول

 رظنأل «ىنا هللاو*

 1 لأول تلقف "4 دكنطأ ' ىعت عراف سأر ىلع انأو ىوهَن ةيرخملا ىلا

 /ةرممك ىلا* ىرهت امنا اهناكو برعنأ

 ام ضعب رم : ةكشنأف لاق /اغوييفكا اهلوق ضعب ىنْعمْسأ ذأ

 اًدِنع 0 0 3 -

 د١ نم

 5-8 ١ هلالا ل

 3 ىلا 0 ةصقرم ل
2 

 هسب كارح ال « لافت رعب

 اهب ٠ نيقتت كسا " كاصعو

52-7 

 رفكلا :عم ترشأ اذا ةءاَموُل

 1 مع ايزل نتف

 ىفد رف دنع : ةياكعلا 3

 «رشقلا ىلع مَن ”اهبأت نم 0-2257 « اهتريجع تحرق

 65) 5 آط5. م.

 /2) 5 اهريفكا.

 ل١٠ 1710. م7162: عا 8 1٠١

 +) كيو. 7ه31ع ةمطأ

 ى) 1115ءام مل“ طضق. ىكلا.

 7) هو. نم.

 © 512 1ءحتسأ كعب 0. "1طانس. ©( كلقعال. 11و 2

 2 0 ةصقوم». رض) 8,0. 'آطان2. ةقنعم.

 7 5 لاصعو. ل 5:0 هو. كنسا كه

 2) 11 ةناكعلا, كع#. كناكاع. 220 5ءونب

 ©) 1 ةعيرقل

 هداو. 42) 211 ءأ 4لع/. ةىقاو.

 دنع 81دقدؤصسا , 710. 2عاج1 بح.

012. 1. 

 كشناق. 4) 200. ان. مول

 لاقن. لع. طاتتاع 15.

 5( 11 ندبعتن. لشثأ:

 لنف (ع> ا «ملنءعو تك, 560 5 ذم 222158. كنمو 100 5

 18:0. 1خنص. طمع 2عطت156. 51 6011 :باكعلا ق

 2) 5 ء 1. اهجرشفما 38 د

 ه0) 5 5. »., 21 اهياد, كى#. اهثادر ©0. "1 اهصنن تك

 ت) 10. 1 رهقلا.

 زر (ءالات 222غ

 رهفلا ىراع ) 5 اهتنيجكع.
 2 دديسا و

 1250 560. اصن هكع#7. اضب.



 رن 0ك ليلو

 مهنم ناك ام تنياع ول ه«كذنأاو

 ةبيخذن تيس اكتم ام 2 2

 4 مكاو نماققل * اركب م * نكاص ادن

 بيب باصم ليفحربت ملو ك.يلع

 5 ١ جافا يبن انيبيويشيلا

 بيبو ”ةعيم فك جساس نس

 يح نيأ اني اميف ةبفع بني ثنح ر_ئقتو زقكو رف

 جلاص ىنتتدح لق قاكحسأ ىب نياك ىنثلح للك ةئمللس ا

 باكا نم و ىلنقلاب نلتمي * اهعم ىناللإ ةوسنلاو ناسيك نبا

 نم دنع ٌتّْدعَتا ىتح 8قوثألاو ناذآلا َنَعَحِحَب معلص هللا ليس
 :اهدئالقو اهمدخ تْطْعأو تئالقو اًمَدَخ عفذآو لاجرلا ناذآ
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 مروع ا" نس

 ا لآ نم ديصلا مووقلا تركَذ
 د -

 0 «ت35 04 تست
 ب

 215 ف راكأ ب نب هج هو سا مزلب نيت 0 ع من

 مام ةرادح تدعمنا نأ بحكعت

 بتيتشعتت هع روس هققبا ءانتجحت

 ْمَقبَو ةبقُخ ازمه واشفي ملأ :

 زم كيفلع جهال ااعقك واخ

 برح .نب نايفش لا دنع هدي ءركذي دوسالا ىب نإّدش لقو

 هنع عفد اميف 0

 ىدِهشُمو بوح ىباي ىعافد ةالولو

 د ل0

 .- ا « فعلا موسي تيفذأل

 تت 3 فعغئنلاب رهملا ا لولو

 «بدايلتو هجأل قون 0 بص

 7 از امو هلوق ىف نابفس ابا 520 ماش سب تراحلا لاقو 15

 ردب موي رق ذا هب ضرعي هنأ نظو ؛ مهنم بّلكلا وجزم ىرهم
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 ا" خنس |عارد

 لذاع خذلاقم 62 و ىكحبف

 هبيحنو ةربع نم ىمعسا الو

 علرعتاتف نك مون اناوخاو كابأ

 ”«بيسصنب 0 نم 3 فخو

 0 اع ءاَمِرق مشاه نضسو

 يتق يش ميول لل ا
 3 -5-- ه2 هدر -.

 / نيعنوررت مهم * رفيقا ملا تي
 1 بيدن 9تاذ بلقلا .ئنف ىكش تاكل

 3 ا خل و ساس كد 3م

 معدن 7 بثالكلا ىنوا كقو اوباف

 دكت نكب ا 2 مهَباصا

 /بيرضب ذ ك0 ىف الو ”ايفك
 35 ع
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 خازم مي 0200

 ةب اومظكت صوخألا ىلي امن ةنيدملا ةيحانب الب «َبعلكلا' اوغلب

 ةمعلص هللا لسر نأ اوبوف* معلم هللا لوسر ىلا اوعجر مث اًنلك
 «« ةضيرع اهيف متبهذ كقل عل لآق

 وه ىقتلا ليسقلا رمع ىأ نب ةلطْنَح نك دقو رقعج وبآ لف
 دوسالا نب كاذَش هر ةلظنح هالعتسا ايلف برح نب نايفس وباو و

 هلتقف داش هبرضف نايفس ابا الع دق بوعّش ىبا هل لاقي ناكو

 ةكئالملا هلسغتل ةلظنح ىنعي «مكبحاص نا معلص هللا ليسر لاقف

 بنج وهو نرخ تلاقف هثبحاص تلئسف هنأش ام هلها اوُلَسَف

 ةاكئالملا هتاسغ كلذل معلص هللا لوسر لاقف 4ةعئاهلا عمس نيح

 ةلظنح هلتق ىف دوسألا ىب دادش لاقف 0

 سمسا عاعش لّثم ةَنْعطِب ىسْقتو ىبحاص ٌنّيِمْحَأَل

 ةنواعمو مويل مولا كلذ « ةربص ركذي وهو تحب نايفس وبا لاقو

 ةلظنح ىلع دايأ 0 نب داكش بوعش نبا

 ا 0 ءانيسنتلا ليخأ 3 15

 مهنم بّلكلا 1 رد جو ىرهم لا

 بووسغسل ل 0 ةيدغ ىلع

 ©) 1غ2 1ععم. 5 يا 11 بلعخكلا. - 220 50. البيج

 11 لبج. 42) 21 هده. «) 5 اكبحاص. 560. ىنعي هدم. 21. :4) 135ءا.
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 يلا
 خنس اللا ١

 نوركذت نيب لتقلا نم مكباصا ام هالو ةمينغلا نم مكناف ام

 لق هنذ قاكسا نبا اماو رفعج وبا لق «نايفس وبا علغشف

 ىف معلص هللا ليسر انبيب هنع ةملس اند لق كيج ىبا امد ابيف

 نشينرف نم ديلا كلغ 31 باص نم افلا كقول هه بعشلا

 ةائولعي نا هل ىغبني ال ةدنأ مهللا معلص هللا ليس لاقف نبل

 موطبها ىتح نيرجاهملا نم ءهعه طهرو باطل نب رع لئاقف

 اهيلعيل لبلد نم ةيخص ىلا معلص هللا ليسر ضهنو لبخل نع
 بهذ املف نيعرد نيب رقاظو معلسص هللا لوسر 8 نحب ناك كقو

 /ضهنف هللا كيبع ىب ةكلط هتحن هسلجغ عطتسي ل ضهنيل

 10لاق لاق ةيلس امد لاق كيج نبا امن «واهيلع ىوتسا ىتح

 دبع نب دابع نب ىينج اسس امك معلص هللا لوسر لاق لاق سبح

 لق ريبزلا نع رييزلا نب هللا نبع نع هيسبا نع ريبزلا نب هللا
 عنص نيح ةحلط َبَجْرَأ ذتموي ٍلوقي معاص هللا ليس, تععمس

 5 ىتح معلص هللا لوسر نع ارمرهنا سانلا ناك كقو رفعج وبا لق

 اقع .ىب'نافتع ردك ضوعألا نود 8 نقنسلا لل ةلضحب 00

 ىتح راصنالا نم 8نالجر نامثع نب :دعسو نامثع نب ةبقعو

 هر 21 200. ىلع. 65) 5 هدم. ه) 11 هدم. 4) 11 ه6 2هركق#
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 نرولا * .خينس

 هللا ليسر خايفو اوعمتجا املف ه«»ب عكا نم هباككأ ىف نا ىار

 هنم جنان امو جتفلا نووركذي اولبقاف نزل هنع بهذ معلص

 اولق نينذلل لجو زع هللا لاقف اوُلَتق نيذلا باكا نوركذيو

 ْلَق 0 الأ نوكم انو ميم ا جرش ّلتق دق اًدّيحكم

 مكباقعأ ى 3-1 متبلقنا لتاف و 1 نا لشرلا هلك نم 5

 هللا ىرُجُيسو اًميَش هللا رضي نلف هيبقع 5 بلقْنَي ْنَمو

 هيلا اورظن ايلاف هيلع فرشا ىتح ا وبا ليقف نيركاشلا

 هللا ليسر لاقف نايفس وبا ءهمغأو هيلع اوناك ىنلا قيل ا

 ديعت ال ةباصعلا هذه لتقت نا مهللا ارلعي نا مهل سيل معلص

 نرايفس وبا لاقذ «جولرنا ىتح* ةراجخلاب جومرف 2 هباكحأ بحت مثدم

 ذتموب اوتو ركب مويب /مويو ةلظنك ةلظنح لبيه لعا ذتموي

 ىب ةلظنح ناكو ةكئالملا هتلسغف ابنج ناكو بعارلا نب ةلظنح

 ىزع الو ىزعلا انل نايفس وبا لقو رحب موي ّلتق نايفس ىبا

 000 لا هل ةاقلزم دللا لك ربح .معلص دلل ليسو القفا دكت

 اماةنلثم مكيف تنك لق ةاهنأ اما ةةيحكم و مكيفا نايفس وبأ ؛ذ

 رع هللا ركذف ىنتءاس الو ىنترس الو اهنع تيهن الو اهب ترمأ

 الاكل مَعِب ان مُكباَتَأَف لاقف يلع نايفس ىبا فارسا لبجو
 ندع جتاف ااا ملا ةقيلصا اهالي وكانا ام لح 1

 ىلع اونزحت اليكل يلع ودعلا ارش ىاثلا مغلاو تفلاو ةمينغلا

 <©) 11 ء«© 7تهركأ» هدم 0) 101. 3 75. 138. ©) 1 عجو. 21-0
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 راج د ع

 ةكلط الا دحا فقي ملف هيدي نبب نوريسي اولعجن الجر

 تسييبف هدي ىف سب ىمرف ةحلط هامحث فينح نب «لهسو

 ىنلا ةنلتقيل فلح دقو ىحمٌجلا فلخ نب بأ لبقأر هني
 هيلع "ليحقق نيا 'باكك اي "للدقتم' ءلنكأ انا نب" هلاشقا

 :عقوف اًفيفخ اًحرج سرج عردلا ءبيج ىف «4معلص ىنلا 1

 9كعزبج اف* ةحارج كب سيل اولاقو دليتحاف /روثلا راوخ روخ*
 ملف غلتقل رضمو ةعيبز عيمج 8نناك ول كتلتقأل لق سيلا لق

 ىف اشفو رجلا كلذ نم تام ىنتح موي ضعب وأ امري الأ ثبلي

 ةرخاصلا باكتا ضعب لاقف لتق دق معلص هللا لوسر نا سانلا

 مقا نم نما انل كخايف ىبأ نب هللا نبع لأ قوس |

 نا لبق مكموق ىلا اوعجراف لتف ثق !نيحت نا تق ا 0

 لق :كيح ناك نا موق اب رضنلا نب سّنأ لق مكولتقيف مكونأب

 ديحم هيلع لئاق ام ىلع التاقف لتقي مل دمحم بر نا لئق
 هب ءاج امي كيلا ًّاربأو ا رك مهللا

 ؛5 معلص هللا سر قلطناو لتق ىتح لئاقذ 7هفيسب ٌش* مث ءالزف
 ْل 3 هوأر ايلف ةرضصلا باكا ىلا ىهننا ىتح سانلا وعني

 كلذب اوحرقف هللا ليسر انا لاقف ةيمري نا دارأف هسوق ىف اًمهس

 نحت معتم دل كرر ردو هايس ملط للا ليس ١١١
 6) 5 لهس وأ. 2) 5 (80 نلتقِنل. ) 3658 ذهق. ىبنلا.
 4) 5 زم9. خنعط. 2) 2ر6 (8© بنح. ر/) 36 راونلا راوخ روجج

 ه 0 راوخ 2/5 ناروخ. ى) 7هركام هس. /1) اطاعصرتع ةحارت
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 خم م ذخفغس

 ىل لق ةكع ناك ةدق هذا لق سلب كب «نا هللاو كداوف هللاو

 ©و فرَسب هللا وْدَع تاف ىنلتقل ّىلع فصب ول هللاوف كلتقا

 ١ ذل لص 7 ىهتنا املف لق ءكذكتكم ىلا هب نولفاق

 سارقملا نم هَنَقرَد الم 4ىتح بلاط ىلا نب ىلع .يرخ بعشلا

 اير هل دجوف* هنم 0برشيل معلص هللا لوسر ىلا هب ءاج مثو

 هسأر ىلع بصو مللا ههجو نع لسغو ةدنم برشي لو هقاعف
 ان  «.هيبن هجو ىمذ نم ىلع هللا بصغ لتشا ليقي وهو

 لق قاكسا نب دمحم ىنتلح لق ةملس اس لق كيج ىبا :

 صاو نا نب دعس نع هثّدح نمع ناسيك نب حعلاص ىنتّدح
 و تصرح ام* طق لجر لثَق ىلع متصرح ام هللاو ليقي ناك هنا »

 فقلخكلا ُىَيَسَل تملع ام ناك ناو صاقو ىأ نب ةبتع لتق ىلع

 ااا8] معلص هللا لييسر لزق منج قافك دبقلو هميق 4 اًصّتيم
 000 اني اننا .كةدللا لبس هجو ىعمك نم ىلع هللا بضغ

 لق ىَدسلا نع طابسا آس لق لّصفملا نب دجحأ آس لق نيسملل
 ةنانك نب ةانم دبع نب ثراخل ىنب دحا ىقراخل ةّميمق نبا ىلا 5

 ههجو ىف هجثو هتيعابرو هفنا رسكف رجاك معلص هللا ليسر ىمرف
 ء ةضعب فقلطناو ةنيدملا هضعب لخدو هباككا هنع قرفتو هلقتأف

 معلص هللا ليس لعجو اهيلع ةاوماقف ةرخصلا ىلا لبخل قوف
 نوثالث هيلا عيتجاف ةهللا دابع ىلا* هللا دابع ىلا سانلا وعْذَي
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 5303 ل

 نوملسلل فرع اًملف صنت نأ معلم هللا .لوسر ىلا زاشأف مع
 0000 هعم بعشلا وح ضهنو هب اوضهن معلص هللا لوسر

 قب ةحلطو باطقل "ىف ريك :ةفاحق ىبا ىلب ركب ىزا 00

 نم طعر ىف ةمصلا نب ثراخلو ماعلا نب ريبؤلاو هللا ديبع
 :نب ىبأ هدكرذا بعشلا ى:معلص هللا .ليسر .ىنسا اًَملق نينلسلا
 موقلا لاقف توجن نا وحن ال دمحم ةنيا ليقي وهو فلخ

 لوانت اند اًملف هوعَد لق انم ٌلجر هيلع هفطعيأ هللا ليسر اي

 سانلا ضعب لوقي لاق ةمصلا 1 ثراشلل نم وبلا ل هللا ٌلوسر

 ةضاغتنا ©انب ضفتنا ا هللا لوسر اهذخا املف ىل ركُذ اميف

 10 مث و اهب ضفتنا اذا ريعبلا رهظ نع / ءارعسشنلا رياطت 6 دنع انرياطت

 ناكو اًررَم هسيف نع ةاهنم ادأكت ةنعط هقنع ىف هنعطف هلبقتسا
 هك

 ىب'دم# نع ةملس اس لق'ديح نيا اس امك بففلكا نال ا

 ققليفوع نج» ناجرلا دبع نب ميعاربا "6ىب'جلانص نم ل
 هفلعأ ةدوعلا ىدنع نأ دمحم“ اب لوقيف ةّكمب معلص هللا ليسر

 قانا لب معلص هللا ليسو قرقيو: عيلط يفلت رن نسا نا

 ”:دقنع ىف هشدخ دقو شيرغ ىلا عجر املف هللا ءاش نا كلتقا

 بهذ .اولق: يح .هللاو :ىلتق: لق مدلا نقتحلف ريبك ريغ انزل
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 ب رع

 سأر نم اهنكما هللا نا هلل ترذنف ةىحلقأ ليقتق* جلقألا هبا
 سي الا نأ هللا دفاع دق مصاع ناكو رمكلا ديف بيشت نأ مساع

 لك ةملس آس لق كي نبا اتكدحن دسم الو ءاّدبل مرسم

 ناكجرلا دبع نب مساقلا ىكذح لق ىاحسا نب دمحم ىكذح
 رضنلا نب ُسَنَأ ىهتتأ لق راجنلا نب َىَدَع ىنب وخا عقار با ه

 هللا ىيبع نب ةحلطو باطتخل نب رع ىلل كلم ىب سنا مع

 ةمكسلجي ام لاقت ميدي اوقلا دقو راصتالو نيرجاهملا نم لاجر
 ا!دموق هدعب ةايحناب نوعنصت ام لق هللا ليسر ءدمح َلَمَف الق

 موقلا لبقتسا مك ءمعلص هللا ليسر* هيلع تام ام ىلع ماوتوق
 ٌقيَح نبلااس - كقلم نب سنا ىمس هب, لتك ىتح لتاقق»»

 11 فراح ندتح لع قاختلا جو ىتح نع بلع انف

 فتموي رصنلا ني سنأب انذجو نقل لق كلم نب نست نع
 «هنانب ةىسكح< هّتفرع هتخا الا رهفرع اف ةنعطو ةيرص نيعبس

 نك لق ىاحسا نب دمحم نع ةملس آس لق فيج نبا اس

 َلَعَف سانلا لوقو ةجزهلا دعب معلص هللا ليسر فرع ّنَم لوا:
 ىب بعك ةىرغرلا باهش نيل ىتكذح امك* معلص هلئا لوسر
 رَقعملا تحت نارعبت هينيع تفرع لد ةملس ىتب ةوخا كلام
 هللا ليسر ةاذع اورُسُِيَأ نيبلسلل رشعم اي ىَتوَص لتي تيدلنق
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 م زئنس خه

 ة نأب ىنكي ناكو ىناشبغلا ىنزعلا دبع نب © عابس هبرم مث

 يهبل ةمققم نيب نا لع, بلكت دبع ن2 هل 000
 ىفقثلا بهو نب وريع نب 4فيرش ةاوم هراما ْمُأ* همأ تناكو
 0 نقف 1 ةرج دير ايقنلا امله هاك ٌةناّثَخ تداك*

 5سانلا وٌذِهَي ةزجج ىلا وظن ىّنا /هللاو معطم نب ريبج مالغ

 ىمكقت .نا ىؤألا ليدل لغم هبارع اني 8كيلي اي هناا |

 ةعطقم نبا اي ىلا ملع ةزجج هل لاقف ىزعلا دبع نب عابس هيلا
 1 هاذا ىتح ىتبرح ثزهو هّسأر ًاطخا امنأكف هبضف روظبلا

 نيب نم تجرخ ىتح :هننث ىف #نتععقوف هيلع اهتعفد ماهنم

 «٠ تّمج تام اذا ىتح هتلهمأت عقوف بلغف ىوك لبقأو هيلج

 ةجاح ءشبل نكياو ركشعلا لل تينت. قي 04 ١
 ورمع ىنب وخا »صلف ىنأ نب تباث ىب مصاع لتق دقو «دنيغ

 ماهالك ةحلط نب هبالك هاخأو لسا « عفاسم فوع نبا

 وك اا ككاو عَصيف مةفالس دمأ وقايف امهسا ايزي

 د انأو ”اهّذخ لوقي ىامر نيح الجر تععمس ليقيف كباصا نم ىَنِب
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 همدق هدسوف هدنم هنذأف ىتم هوندا معاص هللا لوسر لاقف هنع

 معلص هللا لوسر نود سنو معلص هللا لوسر ٍمَكَق ىلع هّدخو تاف
 ىتح هيلع 3ىكنم وهو ههط ىف لبنلا عقي هسفنب ةناجد وبا
 معلص هللا ليسر نود صاقو ىنا نب دعس ىمرو لبنلا هيف ترْثك

 ىتح ىمأو ىبأ كادخ ل لوقبو ءىلوابتي هتيأر دقلف 0 لاقف و

 ديم نبأ اس هب مآ ليقيف ٌلْصَت هيف ام مقسلا ىنلوانيل هنأ

 000 دل كف نك تاكا مث دوم نع هيلشااقلال#

 كتقدنا ىتح هسق نع ىَمر معلص هللا لوسر نأ ةداتق نب هريع
 الز 7 تديضاو ةدنع تناك ناغنلا نب ةداتك اهذخأت اهئَيَس

 نبا اس ١ «هتنجو ىلع نيعقو ىتح ناعنلا ىب ةداتق نيعا

 مصاع ىنثدح لق قاكسا ىب لكيح نع ةملس اس لق كيج

 نسحا تناكف هديب اهدر معلص هللا لوسر نأ ةدانق و ىب ريع ىبا

 نود ةريمع نب بعصم لناقو رفعج وبا لق «اهّدحأو هينيع

 نبا هباصا ىذلا ناكو لتق تح واول هعمو معلص هللا ليسر

 شيرق ىلا عجرف معلص هللا ليسر هسنا نظي ومو يللا ةئيمق و
 هللا ليسر ىطعا ريع نب بعصم لتق اًملف اًدمحم تلتق ةلاقف
 بلطملا دبع نب ةزمح لئاقو هّضر بلاط ىنأ نب ىلع ءاوللا معلص

 فانم دبع نب مشاع نب ليبحَرش دبع نب ةاطرا َلَمَق ىتح
 ءاوللا نولمكج نيذلا رغنلا ىحأ ناكو ىصق عب رادلا دبع ىبأ
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 م” ةنس 0س

 نبأ هالعو درعش وص ىف هتاهبجو «ديتنجو ىف ملكو هتفش كقشو

 ىنأ ىب ةبتع هباصا ىذلا ناو نمبالا هقش ىلع فيسلاب ةةّئيبق

 ديمح نع دع ىا نبا ان لك راش كا كل ١ صاقو

 لوسر ةيعار هترسك دىخأ موي ناك امل لق كلم نب سّنأ نع

 حسم لعجو ههجو ىلع ليسي مدلا لعج 8 مشو معلص هللا

 يبن هجو اوبضخ موق لقي فيك ليقيو* ههجو نع َمكلا

 سبل /ٌلجو رع هللا لزنذ لجو وسع هللا ىلا عوعكي وهو 6 مدلاب

 معلص هللا ليسر لقو رفعج وبا لق كةيآلا ؟ءىَش رمألا نم كَ
 نبأ: انكدحف «دسعن :ةانل؟ رشا نجر نق ليلا مد

 , ئتدخ لق ىاكسا + نب ل لاق ةملس اس لق كيب

 دمحم نع ذاعم نب دعس نب وريع نب ناجرلا دبع نب نيصخل
 ىف 8نّكسلا نب دايز ماقف لق* نكسلا نب كبزي نب وريع ؛نبا
 7 دايز ىب ةرامع وه اهنا ليقي سانلا ضعبو راصنالا نم ةسمخ رفن

 نولتعي ا الجب مك الجر معلص هللا لوسر نود ا!كلتاقف ىكسلا ىبا

 ,: لخاقف كسلا نب نار نب ةرابع وا كير*  مخآ ناك ىتك

 هد يضتست نايستا س20 , تشبث ىح
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 لير مم زئنس

 بايعلا رمح مكعيب ةكبب ءهانيقتلا مى اندالج* نب ن3 >6 0

 ادد. لع 9 لبصعت ناك: . ةكي تبضح نلا نيفلا ارق

 ّ 55 121 لكن قس نب نامثع 52 لاق بيرك وبا اند

 لق هذج نع هيبا نع عفار ىنأ نب هللا كيبع نب فبح نع
 هللا ليسر رصبا ©4ةيولالا باحكصأ بلاط ىنا ىب ىلع لتق امل *5

 لمحت يلع لجحا ىلعل لاقف د و

 لاق ىحمجلا مهللا دبع نب ورع لتقو /ةعمج قىريفف  قيلع

 ىلعل لاقف شيرق ىكرشم نم ةعامج ةمعلص هللا 1 رصبأ مث
 كلام نب ةبيش لتقو م هتعامج قرفف «عيلع لمحت هيلع لجأ

 هذه ّنا ةدللا ليس اي* ليربج لاقف ىل نب رمع ىب تح م
 ليربج لاقف هنم انأو ىنم ه«هنا معلص هللا ليس, لاقف 1ةاساوملل

 اًنرص اوعمسف لق ”اينم انأو

 مالا نيمف الو راققلا نك الا قيس.

 ا دنا فلك ني ينلسلا مىنأ ايلف رقعج ىبارلق

 ءالبلا نم جباصا ام م عباصا امل نايلسلا ناكو نوكرشملا نم 5

 برلل هتدهج دقو مزهنم ثلثو عيرج ثلثو ليغق ثلث نالت

 َققَسلا معلص هللا لوسر ةيعابر تبيصأو عنصي ام ردي ام ؛ىتح
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 تارمشم ةاهبحاوصو ةبناع تاني كن ملخ ىلا رظنا ىنقيأر هدقل

 ركسلا اللا .ةاميلا, تلاعب لإ ريقك الو“. لييلق نوذْخُأ نود ام براوه

 ءليخل انروهظ اولخو © بهنلا ع نوديرب * هنع موقلا انفَشك هنيح

 انافكناف لتقف كف اًديح نأ الا خراص حرصو مانرابدأ نم انينأف

 ةوندي ام ىتح ءاوللا باكا انبصا نأ دعب موقلا انيلع افكناو

 قغ فيلا انما لق ني :ىبا'اسضا :«قيقلا نياطحل 00

 7 لوي مل ءاوللا نأ ملعلا لها ضعب نع قاحسا نب كيح

 اوكالف شيرتل ةنعفرف ةّيقردمل ةمقلع تدب ردع ةلاذخا ىتح

 ناكو تج خكلط كنا ىنبل مالغ : باوص عم ءاوللا ناكو 7 ب
 اى

 ١ 1هيلع كاب مث هاذي نعطق ىتح لئاقف غنم هذخا نم رخآ

 له مهللا ٍلرقي وهو هيلع لتق ىتح هقنعو هردصب ءاوللا ذخأف

 رعشلاب اوفذاقن

 ٍباوَص ىلا نب نيح هول رْضَق رهو هاوللاب مُتَرَصَف

 15 بال رفح و ىو نم ولأ نب“ دبع هاهيف مكرخاف متلعج
 ند تون

 بالا رمأ نم * كاذ نإ امو * نع ى ل هيفسلاو " متنذظ
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 0 | السبب

 ادي اننيب اول نا اًمأو انعاول .انيفكت نل انف اولاز تلاز اذا

 انعاول كيبلا ملسن نك اولقو ه «ودعأوستو جلل 1 هومكبفكنسف

 وبا دارا ىذلا ةكلنو عماصن فيك انيقتلا !ذا !اذغ ملعتس

 تنني لن نسمات ضعب نم كضعب اندو ليلا ىقنلا املف نايفس

 فقلخ نيرضي فوفدلا نذخأو اهعم ىتاوللا ةوسنلا ىف ةبتع#

 4 ليقت اميف دنحم تلاقف « مهَنْضرحاَبو لاجرلا
 3 23 تن 2 02

 قامدنلا شرسفنو قناغن اولبقت نأ

 فماو سيق قاف قاقن اوربخت وأ

 لوقتو

 /رابنألا ةامح اَهيو رادلا دبع ىنب اهي 1

 راقب ّلكب اًبض
 ىف نعما ىتح ةناجد وبا لتاقو برخل تيم ىتح سانلا لتتقاو
 نم لاجر ىف ةارلاط ىلا اب ىو بلطملا كبع نسب ةزمو سانلا

 لاق لبي نبا آخك ««اهبف نك ١ ةجوهلا ترن م ىتح 15

 00 ا ل يدم

 | اا ا ل هنا ع دبل ىع رجلا عب هللا لبع
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 م زنس مم

 نب رمع نب مصع نع قاكسا نب ديح نع ةملس امد لق كيج
 6 ناعنلا نب كلام * نب ىفيص نب وربع «دبع رماع ابا نأ ةدائق

 اًدعابم ظكم ىلا 4يرخ هناك دقو ةعيَبض ىب دحأ ةمأ نبا

 نب نامثع نم* سوألا نم اًمالغ «نوسمخ هعم معلص هللا ليسرل
 ةاّشيرف دعي ناكف رشع ةسمخ اوناك يوقي سانلا ضعبو مكي

 اتله نالجو ةنماوديلع ىلع ف ةاكتح قل ودل
 :ناكبعو شيباحالا ىف رماع وبا يقل نم لوا ناك سانلا ىفتلا

 هللا معنأ الف اولق رماع وبا انا سوالا رشعم اب ىدانف ةكم لها

 2 بهارلا ةّيلهامل ىف ىمسي رماع وبا ناكو نقساف اب اًنيع كب

 ؛«كدقل لاق هبلع عذر عمم انيتنق فقسافلا 0 هللا لوسر دامسف

 عخضار 1 اًديدش اًلاتق جلناق مك رش ىددعب ىموق 2

 رادلا كىبع ىنب نم ءاوللا باحكأل نايفس وبا لاق لقو ةراجملاب

 انءاول متيلو مكتا رادلا سبع ىب اي لاتقلا ىلع كلذب صرح
 جنايار لبق نم سانلا ىتوي امناو متيار دق ام انباصأت ردب موب

 2 5 ىنعر كيا. هس. 2) نع م04., 1ةةتفعط., هرب#, هلثتم كي
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 ممسك ا

 قاحسا نبا تيدح ىلا ثيدحلا عجر

 هيلا ماقف هقك فيسلا هاذه ذخإب ىم معلص هللا ليسر لاقف

 ةَشَْح نب كامس ةناجن وبا هيلا مق ىتح ةوهنع هكسمأت لاجر

 هب برضت' نا لق هللا ليسر اب هقح امم لاقف ةّدعاس ىبب وخا

 هاطعأت هللا ليس اي هقح هذحخآ انا لاقف ىنحني ىتح وْدَعلا ىف ة

 تناك اذا برمل نع لاتخ اًتاَحش الجر ةناجد وبا ناكو هايا

 سانلا ملع 4#دسأر ىلع اهبصعي* ءاجج هل ةباصعب «ملعا اذا ناكو

 «ذخا معلص هللا لوس دب نم فيسلا ذخا ايلف ٌلئاقيس هنأ

 نسب ديح ىتدح لق ةبلس اس لق كيج ىبا انتاكاف* 10

 هللا ٍلوسر لاق لاق ةملس ىنب نم راصنالا نم لجر ىئع باطخت

 هللا اهضغبي ةةيشمل اهنا ورتخبتي ةناجد ابا ىأر نيح مغعكص

 اًلهوسر نايفس وبا ّلسرأ دقو *نطوملا اذه :ىف الا لجو رع

 نبا امن «هركي امب دولرف 7 مكلاتقب انل * ةجاح ال هنأذ مكنع

 ©) كم7. اذهل. 65) كلو. نيب ه) كم7. 15. هسأر ىلع. 4)
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 لاق رتخبنتي ةناجد ابا ىار نيح هللا لوسر نا راصنالا نم. 31 هم.
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 20 دركي ]طكوعط ل هرضص. 27 ا فوصننخ و 21007 فرصني. 7 7

 مكلاتق ىلا انب.



 م اردن"

 اماف معلص ىبنلا باكتا ىلع لجو ةامرلا لتقف لمح مث هليخ ىف

 نييلسملا لع كشاف «اودانك لئافت ةليحبوا كرد

 نسب ورع آس لاق مالا نيب رشب ىنتتدحكف «85 خولنقو خومزهف

 ورع نب ماش ى ح « عزاولا نب هللا ديبع عي ا ىبالكلا مصاع

 ةمويب دلي ىف اقيس معلص دللا ٍليسر ضرع ريبزلا لق لاق هيبا نع
 د 0 اتكتكتتلا 5 5 3 00000 00

 اب انا تلقن تيقن لاق هقك فبيسلا اذه ث.خاإب نم لاقف دحا

 هقح فيسلا اذه ذخأي نم لق مث ىنع ضرعأت لاق هللا لوسر

 اذه ذخأي نم لق مث ىتع ضرعأت هللا لوسر اب انا تلقف نيمقف*

 انا لاقف ةَشَح نب كامس ةناَّجد وبا ماقف 4لق هقكح فيبسلا

 1660 ناو* املسم دب لتقت الا 4دمقح لق هقح امو هقح هذخآ

 ملعا لاتقلا كارأ اذا ناكو لاق هيلا هعفدف لق رفك ىع هب مرفت

 هل عفتري ال لعجغ لاق عنصي ام مويلا وظن تلقف لاق ةباصعب

 نهعم لبج مفس ىف وسن ىلا ىهننا ىتح 2 هارفأو هن الا ءىش
 ع
 معو 1ع

 5 قناع 1 بقت 71 ضم تانب نكت

 قاَقُن /اربخل وأ قرامتلا طسْبتو

 فنماو ريغ قارسف

 دق كلع لك تلق لك اهنع قك ىف اهيرتصبل فيس 0
 ايلا هب 2تيوغا ام دعب ةأملا نع مقيسلل كعفر تيرا

 1 هي ةأرما هب لثقا نا هللا ليس, فيس تمركا لاف لك

 2 47. ءنا 14 111 .1٠ 5 أور دابت. 5) 5ءواتع713 30 م. ! "كم 1. 5 0

 هكوم#. ه) 5 عداولا. مدح 27 217207.7.70. 5)0 034 2

 و / 21 اوربدي. هد(. 1م52 م. 1*.. 1. 7 5600.  ى) 5 فيسلا

 ء (م220 5 نع) ىلع. /) 5 تيوب,



 الرز را

 ع 04 د 2 هع

 لصأب اوماقف ةامرلا رما دحأب نيكرشملا ىلا معلص هللا لوسر زرب

 ١ كفاكم. هاونح ربق ال 8 لاقو نيكرشمل هليخ ليخ هوجو ىف لب

 يلع ةسرأ مكناكم منابث ام نيبلاغ لاؤن 21 انأف خانم حدق متيأر

 نسب ةحلط نأ مث ريبج نب تاوَخ اخا ريَبج نب هللا دبع
 دم باحصا هرشعم اب لاقف ماق نيكرشملا ءاول بحاص نامثع

 انفويسب مكلجعبو رانلا ىلا مكقييسب /انلجعي هللا نا نومعزت مكلا
 0 الذل ذأ ىفيسب :دللا ةلجعيا دحاا مكسم, ليهش» هلل
 لاقف هّضر بلاط نأ ىب ىلع هيلا ماقف رانلا ىلا هفيسب ىنلجعي
 وا رانلا ىلا ىفيسب كلجعا ىتح كقرافأ ل هديب ىسفن ىخذلاو

 مطقسف ةلجر عطقف ىلع هبرضف ةنمل ىلا كفيسب ىنلجعت 0
 ربكف ةكرتف مع نبا اي محرلأو هللا كدشنا لاقف هتروع كتفشكنان

 لاق هيلع رهجتت نأ كعنم ام :هباحا لعل لاقو معلص هللا لوس

 هنم تيبيحكئتساف هتريوع تفشكنا نيح ىئدشا ىمع ىبا © نأ

 تامزهف نيكرشملا ىلع دوسالا نب دادقملاو ماوعلا نب ريبولا ٌّكش مق
 كلاخ كلذ ىار املف نايفس ابا اومزهف هباكتاو معلص ىجنلا لجو ؛5

 الف عبقنا املا ُهمف لمح نيكرشملا ليخ ىلع وهو ديلولا نبا
 نيكرشملا ركسع فوج ىف «هباككاو معلص هللا ليسر ىلا ةامرلا رظن

 معلص هللا ليسر مما كرنن ال ضعب لاقف ةيينغلا اورداب هنوبهتني

 اص ةامرلا ةَّلق كلاخ ىار اًماف ركسعلاب اوقحلف جتماع قلطناو

 ©) 5 هرج. 65) لكع#. طك. مل. ) 21 1ض5. نم. 4) 01 ىل.

 2 كوع. رشاعم. /) لكع#. انلكعت ءغ اع م06 مكلكعتو. ى) 1

 وع 72) 01 ءأ ه4ه]. 00. ل 8220 560. نتفشكناذ, 4م#7. تكسب.

 2) 5 هرم. عا ةزع 1غعات آف اطمح 1. 3. )0 5 فحلف.



 |" خنس اا"

 رمأو ةكنذوأ ىتح* هئازاب نكف هديلولا ىب تلاخ* ٌلبقتسا لاقو

 مكفذوأ .ىتح هنحببت ال: لاه رخلا بناجس نم ايناكف ىلا

 ريبزلا ىلا معلص ىلا َلَسَْف ىزعلاو تاللا لمج نايفس وبا لبقأو
 0لاقف هعم نمو هللا همزيف كيلولا نب كلاخ ىلع لمحت ليك نا
 5 نوبحت ام مكارأ ام دعب نم هلوق ىلا هذعو هللا مكخلص كقلو

 ناو عم هناو 0عرصني نا* نينموملا دعو زعو لج هللا ناو
 لاقف جئارو نم اوناكف سانلا نم اسن ثعب معلص هللا ليسر

 اسرح اونوكو انم رق نم ةجو اونرف انهاه اونوك ممعلص هللا لوسر*

 هباحضاو وه موقلا مزع امل معلص هللا لوسر ناو انروهظ لبق نم انل
 هءاسنلا اوَأرو ضعبل ٍهضعب قئارو نم اولعج #ماوناك نيذلا لاق
 ماعداص هللا ليسر ىلا اوقلطنا مئانغلا اوأرو لبجلا ىف تادعصم

 : ىرخا ةفئاط تلاقو اهيلا 7انيقبسي نأ لبق و ةمينغلا اوكرداف
 ن > ته

 مكنم عل هلوق كلذف* انناكم نبثنف معلص هللا ٌلوسر عيطن لب

 ةرخآلا ُديِرَي ْنَم ْمُكَّنِمو ةمينغلا اودارا نيذلا اَيْنْحْلَأ ٌديِرُي نم
 ؛ةدوعسم نبأ ناكف ةمانناكم تبتنو هللا ليسر عيطن اولق ىيذلا

 ديري ناك معلص ىبنلا بادكا نم اًذدحا ىرأ 7ترعش ام ليقي

 ,«نيسملل نب دنس ىتتكح كنذتمي نك ىتح اهضو اهندلا
 امل لق ىخسلا نع طابسا آم لق «لصفملا ني.دجا اني ]|

 ©) 5 !ًكلاخ. 64) 96 هنود وأ. <) 5 اوحربت. 4) 1505. 3 8.
 145+ !,12) وقع رصنلا. يز 5 ن0: ا م) كهعن مئانغلا. /) 1

 اوقيست , #45. اوقبسي. 2) 5 عنم. 5ءو. لب هدد. 11. 2 5 6

 لع. هرج, - 00م1. 101.3 75.146. 25 0006 7 5 نسلم

 7) كع7/. لضفلا.



 مدس مع 5 ةلئش

 اس لق* ماذقملا نب بعصم آند لق قاكحسا ىب نوراه انثدكف

 وبا اس لاق ةليئاسا نع نأ اس لق عيكو نبا امدو ليئارسا

 تلا هللا ليسو ئقلو + نحل وي ناك امل لق ءاربلا 'ئع ىاكسا
 عيلع رمأو ةلمرلا «ءازاب اًلاجر معلص هللا ليسر سلَجَأ ة نيكرشملا

 انرهظ انومتيأر 4 نا مكناكم اوحربت ال هل لقو رْيَبِح نب هللا دبعو

 مزخ* موقلا ىقل املف انينيعت الف انيلع اورهظ 0ةومتيأر ناو «عيلع
 تّكبو نهقوس نع نعفر دق ءاسنلا تييأر ىتح /نيكرشملا
 امأ الهم هللا دبع لاقف ةمينغلا ةمينغلا نولوقي اولعبن ّنيليخالخ

 جيتأ ايلف اوقلطناذ اوبأت معلص هللا ٍلبسر مكيلا دهع مام متملع

 ىنككح + نوعبس نيملسملا نم َبيصأف 89عوجو هللا فوص* »

 ىتثدح لق ىمع ىنتلح لق ىأا ىنثتدح لق دعس 0ك

 لايل ثلث ىف نايفس وبا لبقا لاق سابع نبا نع هيبا نع ىأ

 ىف نذأف معلص ىبنلا يرخو اّذحأ لين ىتح لاوش نم نيلخ
 ىب* دادقملا فتموي هةعمو ليل ىلع ريبزلا وما اوعيتجاف سانلا

 يرق 20585 7 ءاوللا معلص هللا لوسر ىطعأو ىدنللا 1 نونالا 5

 «رسكلاب بلطملا ىبع نب ةزج جرخو ريمع نب بعصم هل لاقي

 ليخ ىلع كيلولا ىب كلاخ ليقاو هيدي نيب زك ثعبو

 ريبزلا معلص هللا لوسر ثعبف لهج ىنأ نب ةمركع دعمو نيكرشملا

 2) قع. هرم. ءأ 120ع 2 ليئارسأ 5 0“ 6) 5

 5) 101 (516) تان. .2) 4ع نآو. ) 21 زم. مكناكم اوحربن الف.

 /) ا نوك شم ا مرت ى) 21 ]صق. لق. 2 42م7. 7760 ط]ق كترفرص».

 2) كبرت. 0 الجر, م) 01 لحا. 2) 81 ء6 4ع#. هرم. - 56إ

 ىدنلتا هده. 5. ) ةيارلا. ») 4ع/#. ءغنآ1خ زاب 1. و 25 شيخا



 مما يني ١ مسوس

 ءدمح اي* كريغ ةاهب بيصا ال ىّنا ملعا هول لق ث هدي يف
 معلص هللا لوسر لاقف كنلتقيل موقلا هردتباف كهجو 4#اهب ثبرضل

 هيلا ردي دقو بلقلا 'ىعالا سبيلا مئيعالا اذه هالي

 هللا ليسر ىهن 7نيح لهشالا دبع ىنب وخا ديز نب و دعس

 , معلص هللا لوسر ىضمو هجاشف هسأر ىف سوقلاب هبرضف ةهنع معلص

 ىلا ىداولا ”ةودع ىف دخأ نم :بعشلا لزن ىتح دههجو ىلع*
 تح: «قحأ نلئاقي ال لو .دخأ ىل نكسعو بهظ لدتا |

 تناك جورز ىف عاوكلاو َرهَشلا شيرق كاحّرس دقو لانقلاب هرمأن
 ىهن نيح م نيملسملا نم لجر لاقف نييلسملل ةانق نم ه ةقمصلاب

 ,, 4 براسص املو ليك 2 ثأ لاتقلا نع معلص هللا ليسر

 تبعتو لجر ةثام عبس ىف وهو ”لاتقلل معلص هللا لوسر ًابعتو
 ءاهوبنج لق سرغ* انام هعمو لجر فالآ ةثلث 2و شيرق

 ةمركع اهترسيم ىلعو كيلولا ىب كلاخ ليخأ ةنبيم ىلع اولعجن

 ىنب هللا تبع «ةامرلا, لع* ,معلص هللا ليسر رمصأو ليش ف

 رو ضيب بايتب ملعم لثدوي وو فوع نب ورمع ىنب اخا ريبج

 نم انونأي ا لبنلاب ليخل انع ٌجصنآ لقو الجر نوسمخ هما
 كلبق نم نيتوث ا 2كناكم تبتان انيلع وأ,انل تبل 00

 «نئعرد نب مضلص هلا 0١)
 هز 5 تن قير. صك. ىلا. 5) 01 اذهب. ه) 01 ءن لع#. هدم. 4) 11

 © 5 هب. 6) 1115. هولتقت. ر/) 5 ىعال ى) 5 ديعس #) 815

 ليق.' 25من 2 835ءطبد ودم ١ 2:11 تفشل 7 11 كور.

 7) قلعت. دصو. !ادحار 515 مكفنم» هر 5زع 1ععم ءاتنط 815ءط.و

 #0 ءغ ] ةعفغتس ,7.١ 5ع0 دمحمصعم «001عع5 ءا م7. 135 خةعمصلاب ر

 710: 211511: 5372-11 2) آ115017. راصنالا. ) 7 براضيب٠ 7 ل١1

 012. ى) لع. خلويبخ اوينجح لف سراف٠ 2 5 هرم, كم# كناكم
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 | |* + زخئنبي

 هللا ليسر اي نانس نب ىرم لاقف «ميدخ نب عفار عوصا* انأو
 ىبنلا لاقف هعرصي ىنباو ميدخ نب عفار ترجأو ىنبا تددر

 معلص هللا ليسر هزاجأف اعفار ةرمس عاصف ةاعراصت ةرمسو عفارل معلص

 ءةمتح وبا معلص ىبنلا ليل ناكو لاق نيملسملا عم اهدهشف

 ش « ىتراحلا

 قاحسا نبا ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 0بّلف ةثراح ىنب ةرح ىف كلس ىتح معلص هللا لوسر ىضمو لق
 معلص هللا ليس, لاقف هلتساف هفيس بالك باصأف هبنذب سيف

 القيس مه مفيسلا بحاصل مفاتعي الو لأاغلا بحي ناكو
 "0011 لص علا لوسرا لف دك تيلا 8 لستم فويشلا نر نك

 رمي ال فيرط *نم بّتك نم مىقلا ىلع انب يرضي ةلجر ْنْم

 لوسر اي انإ ثرالل ىب ةتراح ىنب وخا 1ةمتدح وبا لاقف هيلع انب

 كلس ىتح جلاوما نيبو ةثراح ىنب انردح ىف هب لغنف , همدقف هللا

 املف رصيلا ريرض اقفانم الجر ناكو ىظيق نب عبرملا لام ىف هب

 7 ىقك مق نيملسملا نم هعم 2 معلص هللا لوسر سح عمد 5

 يك خ 5 - 8 :

 ©) كي. هعرصا. 5) لي. اعرطصأ. *) كم7. ةمتيخ. 4) 1

 (510 برق. - 150 560. سف 5 هسرف. | ) 11 © 45/7. هفيس.

 رز دنع وينمواتع نري غ آ1]ةعاعات1 *)* 1. 6. ط[15ءات. هدأ ناتعير

 5650 710. 11و 137. م) 1 سمرغلا. /) 4ع7. لتسنتس 2 ل.

 هرصسص. 2# 11 هرم. 7 4ع. ةميتيخر 8150. خمتبح. 72 5

 هررت. - 270 560. هب لفنف, 015 مهمدقسس. 72) 5 وثتكح. 05) 7.

 لكي الف.



 مم ؤنس سو

 ىدوهي ناك نامطأ اهو ءاريكلا «تعلط نيح* نيَكيشلا نم

 نيخضيشلا ءايمس كلذلف ناتدحيف ةامهيلع ناموقي نايعأ ةيدوهيو

 ةلتاقملا معلص هللا ليسر ضرسعو لاق ةنيدملا فط ىف ةوهو

 نميف ناكو لاق در نم درو زاجأ 0 رزاجأف برغم لا دعب نيخيشلاب

 بز ىياكربلاو نيهظ نب ىيساو رمع م ىباو نموت نبا

 جامل ديف ىلاق ىخلا مومو لق سوأ نب ةبارقو
 نيرقلا عل قت تاريَصلا ىلا 8ىمْنُي ئسوألا ةباوع ثيأر

 نيميلاب هيام اهاقَلَق هدّجنل ثعفر ةيأر ام اذا

 نب 0-0 بق نب ةرمس رزاجأو 0 دخلا كيعس ابا درو لاق

 معلص هللا ليسر هآر امل هعباصا فارطا ىلع لواطتو عقر امهيف هل

 نب قييد اك. للك .قيحشت نبا اس لق ثراشخل ىنتتدح 3 هزاجا
 52 س د 5-5 د5 - ضخم

 نب نانس نب 7ىرم تح بدنج ىب ةرمس مأ تناك لاق رمع

 هللا ليسر جوخ املذ هبيبر ناكف ىردخلا لبعس ىبأ مع خبلعت

 دب 5 د مس

 اة بنج ىب ةوهم كو رغصتسا نم درف هباكتأ ضرعو كحا ىلا معلص

 نب ىرم هبيبرل بكنج نب ةرمس لاقف ميدخ نب 2 زاجأو

 قيدرو :« جيدخ نب عفار معلص هللا 7 * اجا ,”" تنبأ ب * عانس

 ه) 7. علط ىتح. (65) 01 اهيلع. <) 21 ىمش. ©) 11 2و.

 © كم7. وباو. 7/) 4كى#.ذصق. خبارع ى) 5 ليقي. /) كمت. 17111 و

 اك (نص '1همد. 511 طلع ؟ءعموان5 هده1 6 11), 121. 11, امل ءعغ 11033-

 130 7712/1 بو كغ 94 1 2 هم. ظ17 دككاجب 2 11)2 0م

 ٠ 1عوو تتم .71هيع الاوز 5 طقع ءغ 5201 ىورم» 7) هكبيو/#. 516 )4

 هك. م10 5 اعفار. )7



 < م نس

 كيلع هللا ىَّلص كعقاف تئش ناف ان) كلذ نكي رو كانهركتسا

 اهعضي نأ هتمأل سبل اذا ىبنلل ىغبني ام معلص هللا ليسر لاقف

 ىتح هباهتا نم لجر فلا ىف معلس هللا ليسر جرخن لشاقي ىتح
 ىب هللا نبع ةدنع ليخنا ةنيدملو دحأ نيب طوّشلاب «اوناك اذا
 2 08 د 0

 هعبتا نمب عجرف سانلا اهيا انهام انسفنا لتقن 4ام ىلع ىردت

 دبع جعبتاو بيرلا /لعاو قافنلا لحتا نم هدموق نم سانلا نم*
 3ر2 -_

 اولاق دع 6 تكصخعغ ام كفع 5206 اخت ن ءالش للا

 هللا مكدعبا لق ««دنع فارصنالا الا اوبر هيلع اوصعتسا اًملف لاتق

 نب ليج لق رفعج وبا لق «« مكنع هللا ىنغيسف هللا ءادعا

 تلص هللا ,ليشر نع هئبأ ني ةللا :ىبع, ليضتا .قدقاولا رمع
 ناكو ةثام عبس ىف معلص هللا لوسر ققبو هتامقلتب, نيكيشلا نم

 ةرشع سمخ ىعّظلاو و سيف :ئنتام* ليخلو .فالآ ةثلك م نوكرشملا 5

 نيملسملا ىف ناكو عراذ ةئام عبس نيكرشملا ىف ناكو لاق ةأرسمأ
 هللا ليسل سرف ناسوف الا ليخل نم عتعم نكي مو عراد ةثام 0 0 )1 تا

 معلص هللا ليسر ميلدأت ئقراخل راين نب ةدرب أل سوفو ' معلص

 <) 01 ناك. 64) 21 هت. 4 35[1ءط. هنا هته. 42) 21 ةصق. اذ

 ©) 5 هرم. رك) ىلع. هده. لها. ى) 1 مأزمتح. دل 210 56 م
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 دلي

 ا ذخنس م8

 ىلا انب سرخا هللا لوسر اب لاقف هراشتساف اهلبق طق هعذي لو

 هيلع اولخدي نا هبجتعي معلص هللا ليسر ناكو بلكألا هذ.

 اي لاقف ئراصنالا كلام ىب نامعنلا هات ذقزالا ىف اولئاقيف ةنيدملا

 :ةنلل ىلخدأل فخاب كتعسب ىذلاوف ةتلل ىنمرحت ال هللا لوسر

 5 هللا لوسر كتاو هللا الا هلا ل نا كهشأ ىناب لق مي هل لاقف

 ليس نأ مث فئموي لتقف تقدص لق فحرلا نم رفا ال ىّناو
 اومدت سالسلا سبل دق هوأر اًملف اهسبلف هعردب اد معلص هللا

 اوماقف هينأي ىحولاو هللا ليسر ىلع ويشن انعنص اًمسّمب اولقو
 ىغبني ال معلص هللا لوسر لاقف تيأر ام عنصا اولاقو هيلا اور ذننعاف

 ٠ معلص هللا ليسر يرخن لئاقي ىتح اهعضيف هتمال سبلت نأ ١
 7 د

 جرخ املف أوربص نأ يغفلا مدعو كقو لجر فلا ىف دكحا ىلآ

 3 وبا هعبنف ةتامئلث ىف ليلس نب م 56 26 عجر

 انتعطا نئلو لاتق ملعُن ام هل اولقو بلغ املف وعلي « ئملسلا

 أامكتم ناَنقئاَط نييك ذا ءّلجو رع هللا لقو ةانعم ىعجيرتل

 5 كبع عج نيبح 0 عوبجولاب اوُمَق ةتراح ونبو ةماس ونب 0 السفن

 ىف معلص هللا ليسو ىقبو لجو ع هللا امصعف ّىَبَأ نسب هللا

 «ءةذثام عبس

 قاحسا نبأ ثيدح ىلا تيدحكلا عجر

 ةدللا ليسر اب #معلص هللا ليسر و هيلع بنمخ مامل اولاق لاق

 «) 5 م1 00 ءوأ ءاحاطت وىخا مارح نب ورمع نب هللا "دبع

 ةعيلس ئب: 78) ال1 انين 1,2 16205. 3 828:1١ 4 عجرااب.

 ء) 081 200. لجر. رك 24 املخ. م) 21 همس. ) 81 1هق. اولاَق
 2) 5 125. !انكأر ,
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 |[* م ١ ةخدرس

 هب 8 ند 235 35

 ليلس نب ىببأ نب هللا دبع لاقف انفعضو قنع انبج انا نوري ال

 ىلا اهنم انجرخ ام هللاوف يلا جرختا الو ةنيدملاب مقا هللا لوسر اب

 هنم انبصا الا انيلع ةاهلخد الءاتم باصأ آلا طق هانل وْدَع

 اولخد ناو 4سلج رشب اوماقا اوماقا ناف هللا ليسر اب ءهمعكف
 .٠ ذ م . ١ .٠

 6 قوف نم ةراجتاب نايبصلاو ءاسنلا متامرو هعوجو ىف لاجرلا قلنا

 معلص هللا لوسرب لزي ملف اوواج امك نيبئاخ اوعجر اوعجر ناو

 هللا ليسر لخد ىتح. و موقلا ءاقل بح مجرما /نم ناك ىيذلا

 دقو ةالصلا نم غرف نيح ةعمجل موي كلذو هتمأل سبلف 8معلص

 لحأ وربع نب كلام هل لاقي راصنالا نم ٌلجر ميلا كلذ ىف تام

 ١110| ولج جرخ امك, معلص للا ليمر ةيلع ىلصف راجنلا ىنب

 ة«كانل كلذ نكي رو معلص هللا لوسر انعركتسا اولقو سانلا .

 ليقلا * اذه كغ كلذ ىف لاق هناف تسلا اماو رفعج وبا 0ظ

 لضفملا نب دجا اس لق نيسنل ىب ديس ىنثدح ام للق هنكلو

 عمم ةكب معلص هللا ليسر ِن /”ىتجلا نبع طنش جال
 قا ريشأ هباكعحا لاق 44 اًدحأ اعابكأو سشيرغ نم قيكرقا 3

 تشلاقف بلكألا هذه ىلا انب جوخ ىللا ليس اب 7 اولاقف عّتصا

 فيكف ءانرايد ىف انتا طق انل ودع انبلغ ام هللا ليسر اي ر اصنالا

 0 را نب هللا ٌقبع معلص هللا ليس امدف انيف نأ

 «) كم/. هدم. 6) 42م7. اهلخردي. 560. انيلع 022.5. <) 6

 مهرذف. 4) 1تدءط. ءغ 8ءئ0طقس1 20 1؟02. 3 75. 117 سبكم.

 6 سور قوف. رثك) 5 158)00:12' ك7. ودعلا. /) 815

 200. هتيب. 2) 5ءونعسنل2 320 م. اثم 1. 19 هدم. كيري 2 1

 ليقي 245 نيح. 7) 5 للححا. ) 11 لاقف. ه) 1 انراد.
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 |» ةئس ا

 ته 2

 فشأ 8 ةخمسد ابأ هيأ تم رايب ىشحوب ترم هاملك ةعيبر

 4 نينيعب اولون ىنح اولبقأف يتمحت ابا ىنكي طي ناكو ٠ فتاشأو

 ةنيدملا ىلي اه ىداولا ريفش ىلع ةانق نم ةَكّبَسلا نطبب. لبجك
 اولزن ثيح اولزن دق نوملسملاو معلص هللا ليسر مهب عمس املف*
 هاريخ اهتلوأف ىارقي تيأر دق /ىتا نيملسملل مغلص هللا لوغو لق
 عرد ىف ىدحي تلخدا ا تيأرو املك ىفيس بابُذ ىف تيب تيأرو

 عوَتتو ةنيدلاب اوميقُت نأ متيأر نف ةنيدملا ةاهنلوأف ةتيصخح
 انيلع اولخد م 5 ماقم رسب اوماقا اوماقا ناف اولون تي

 اومانأث ءاعبرالا ممي دخأ نم اهلزنم شيرق تلزنو ةاهيف مانلتا#

 ؛«معص هللا لوسر ارو ةعممل ميو سيدخل بيو. معلا كلذ هلل
 تيبسلا موي اوقتلف مدخأ نم بعشلاب عبصضأت ةعملل لص نيح

 حن لس ىلا نبأ ىب اكلادجبع أر ناكل لل 0 ا

 الأ كلذ ىف /معلص هللا ليسر ىأر*# ىري معلص هللا ليسر 1ىأر

 و :”مكي معلص دللا لوسر ناكو هيلا برك

 5 خريغو * كي موسي ةداهشلاب هللا مرسكا ىف نيملسملا نم #7 لاجر

 سانثادعا ىلا انب ٌبرخا هللا لوسر اب ةروضحو ركب هدناف »ناك نم

 2) 4ع. اذا. 85) "0هءدلعو آد 81, 710. طدصع صدت. 127. هللا

 7. 6 2115211 2ك طم 266 يل د 5600. 20 لبك كع#.

 هسءتتص اولونف فتسا. ) 111509. فشتساو, 560 710. 11, 536 ©

 طلرةمعاطعال1 ©. 1.9. )2  5 كفي ه) 5 عهدبف» /) 5 هده.

 ى) كيع#. طق. جحبذت. /) اي. ىهو. 2) 5ءوتتعساتح 4 لاوش
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 /) 21 لجر. ) كي. نمو. 6) 5 ض5. موي. م) 24 هللا ءادعأ.



 او وم

 مركع جرخو ةعيبر 85 نب ةبنع نمنب 0لن هعم سانلا كنكاق وهو

 نب ثرامخل ننب ميكح ماب هةريغملا نب ماشع نب* ليج ىنا نبا
 خمطافب 0 ةردغم ا نب * ماش نب ثرامخلا جرخو ةبغم ا نب ماش

 6 ب

 0 اههلتل تب ةنيبا "خبا ناوغصا جرتخو":قيغم ا“ نب ىيلولا تف
 ةيفقتلا رييع نب وربيع نب دوعسم تنب «ةربب ليقو رفعج وبا لاق

 لثاو نب* صاعلا نب وريع برخو ناوفص نب هللا دبع ما ىو
 : ك1 م 5
 نب وربع نب هللا دبع ما ىهفو احمل نب .هبنم تنب ةطيوب

 نب هللا كبع مذخحالط وباو ةحكلط ىنبا نب خكلط جوخو /سصاعلا

 نب دعس نتنب ةقالسب 8راذلا دبع نب نامثع نب ىّرعلا دبع

 اولتق بالكو سالكلاو * عفاشم ةحلط ىنب ما كو :دّيهش

 ىدحا بّرَصُملا نب كلام تسنب ساَنْحخ تجرخو موبأو 1نكموي
0 3 5-3 03 

 0 اال راب ع لح نيك ا لبما“ وي ءانفن

 نب ةبتع تنب كنحم تناكو ةنانك نب #ةانم دبع ىنب* ثراخل

 6) 0! لنهب. 65) هكي#. 1ه5. ىىبا. 4 5 هدم. 5ءوتتعت 2 4

 ةريغملار نا100 3“ 10عم 5ءواتتأات7, كبع/#. 022. 4) 5 هرم. 6) 1
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 5 ا |ا* مه

 دبع ىب وريمع وع ىبأ ناكو 0 معلص هللا لوسر برح ىلع | اوبعننسا

 ناكو * ردب موي معلبج هللا. لهسر :بلع موه حلق ىحكايجلا هللا

 نك نيف ىنادفللا ليك ايايللظ ىراسألا ف + ناكو ةتانب اذ اًريقق
 هيلع وف ديكتلج غلا ىلص ىلع ننماف اهتفع نع ا لايع

 ةرعاش ورما كنا ةزع ابا اب ةّيمُأ نب ناوفص لاقف معلص هللا 0
 يبرأ الق لع نم نق اكيحم ع نا .لتق انعم, نشل فدل

 تعجر نأ هدللا كلف* كسفنب اًنعأف لي لاق هيلع رماظأ نا

 هةع ن ند

 ا:يينفصُي ع كنانب لعجا نأ َتبصُأ نأو 0ك ينغأ نأ

 وعديو ةماهت ىف ريسي ةوع وسبا جرخف :هرسيو بسم ول ا

 10 فادح نب بمضو نب /فانم كيع نب عفاسم * جرخو ةنانك ىتب

 نك ىشحو هل لاقي هل اًمالُغ معطم نب ريبج اعدو معلص هللا

 لاقف اهب ىطخ ام لق مةشبمل فّْدَك+ هل ةبرك فذقي ايشبح

 نه - .2>
1 

 :ةميعط «ىمعي * .نمن مع :ةيتلذاق تيتا نان :مسانللب عيب تيا

 ليسر برح ىلا وعدو ضرك ةنانك ىب كلام ىنب ىلا جمج نبأ

 اذ ءاهدجو اهدح + شيرف تاج رخف 2 55 :ىدع نسبا

 ٍهعم اوجرخو ةماهت لعاو ةنانك ىنب ىم ةاهعم ىمو اهشيباحأو

 برح نسب نايفس وبا يرخن اورغي الّملو ةظيفحلا سامتلا ىعظلاب
 و

 2) 5 ء( 81ئءطب هرم. )2  لع. هرم. 2:0 تانبر 2815ءد. لايع
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 اهني 0

 قرعزلا باهش نب هللا «ديبع نب ملشم نب كبح ىنثّتحو لق
 نيضحلاو ةداتق نب هربع نب* مصاو ةنابح نب ىيحج نب ليتك

 انئاملع نم خبغو ناعم نب دعس نب وريع نب ناجرلا دبع با
 3 دقو دخأ مود نع ثيدشمل اذه ضعبب ثّدح دق ةّلك*

 امل اولاآق ردح مجول منعا كيرلا ٠ ماا تقلب اهيح ولك 6

 نم شيرق راقك نم رحب موي مانم هلق نم وأ شيوق تيبيصأ

 برحح نب نايفس وبأ هعجرو ةكم ىلا مَّلَخ عجرف بيلقلا باكصا

 لهج ىلا نب ةمركعو /ةعيبر ئا* نب هللا دبع ىشم هريعب

 0 ةوانبأو مويا بيصأ نم شيرق نم لاجر ىف ةيمأ نب ناوفصو

 ىف هل ةتنتاك ْنَمو برح نب نايفس ابا اوملكف ردبب عتاوخاوا»
 لاا شير رشعم اي ءاولاقف ةراجتا شير: نم ريعلا كلت

 نا انّلعل هبرح ىلع لاملا اذهب انونيعأف مكرايخ لتقو مكرتو دق

 برحل شيرق تععمتجاف ةاولعفف انم بيصا 8نمب ارت مدنم كرذن

 اهشيباحأب ريعلا باصاو نايفس وبا كلذ لعف نيح معّكص هللا لوسر
 كق كلوا لكو* ةماهت لهماو ةنانك لئابق نم اهعاطا نمو ؛5

 6) 11 ىبع ©6 هزع نانموانع قعنض## 2157, ام, انطأر ان ذص 1ةطةتضت
 1/51 20 01<1. 8 75. 36 (0ع ءملتعع .١710 2ءقاد. 06» هلع

 21107. 6م. 0ع م. 591) 5ءلا0ع22 1ءعاتظأالآ. ةهت)إ 5
 نابحو 1014م دعق تا نع 1. 1. ٠.ء) 00-11... 2) 51 نةن3ي 7

 ةعلو. هممكعماتامدأ 11 (نط1 ؛ةتصع7 ببصأ امل لاق) , كع#. ءهأ 7751#
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 15[1ءد. نمد طهطء4: ىم ردب موي ببصأ امل عقنم هلق ىم وأ اولاق

 ِعَّلذ مجاب يلقلا باككأ شيرف راقكو 5 13411100 : ل امل اولاق

 لف عجرف شيبوف». ه) 5 عجر. /) 1 عم ع) لكع#. هد /) 5

 (0011. ءا2 تناك) ء لع. ناك ب 20 5ءوب هل كع/. ولا 2 كم.

 نايفس وبا لاقف. 4) كىي#. نشب 4 1س عاندوانع 751



 |“ زئئدبب عادل هن

 رظنا ال تدلعجن لق فيقلل ىبا نبا لتقق نم* قيقلمل نا نبا

 لمبف نم نيل لأ ناتسلا ئهجو قارطني الو, ناسنا 000

 اهيف نورهظي سانلاو ةجردلا تدعص مث لق «فيقلل ىبا ىبا

 هارطات انم اندعقا راهنلا اتمك اذاذ ليللا ريسنو راهنلا نمكن انكف

 اتك اذا ىتح ةانقلطناف انيلا راشا اعيش ىأر ناف انل رظنب

 جووطان انا ءتينك سابع لاقو موطان انآ ىسوم لاق* تيك ماضل

 انبرتقا ءاذا ىتح مراتآ ىف نجرخو امج اوبهذف هيلا 4ترشأف

 الا ال تلق ايش تيار له كنأش ام اولق عتكردا ةنيدملا نم

 : نأ تببحأف بّصولاو ءايعالا مكغلب دق نا تفرع دق ىتأ

 ه عرفلا مكليجي

 ىف ئمهسلا ةفاذح نب :سينخ تخت :ءلبق:تناكو نابع ىف

 © اهنع ىفوتف :بلعاتل

 ةذ نبسلا موي لاوش ىف تناكو ماّدحأ معلص هللا ليسر ةوزغ تناك اهيفو
 « ةركاهلا نم ثلث ةنس © نم ليق اميذ 7 دنم نولخ لايل عبسل

 قتلا
 1 6-2 5 : 00 ا
 معلص هللا ليسر نيب دحا ةوزغ اه ىلذلا ناكو رفعج وبا لاق

 شيرق فارشا نم هردبب لتق نم لتقو ردب ةعقو شيرق ىكرشمو
 ه٠ ناكسا ىب دمح نع ةيلس آس لت دي نبا انتدحن عهئاسورو

 انزل]

 <©) 5 هر. 62) 11 ةصق. لاق. ه<) 5 هده. 11 سانع 086156, 43

 ذل. زا 1. 7. 2) 11 قوشلف» ه) ©0000. هده. /) ©0000. دحا,
 50 تنناكو هزت. 5. م) 11 هدم.



 اركز 1

 دبعو انا هاهيلع ترهظف فيقممل نا نبا اهيف ىتلا ةيرشملا ىلا

 نسب هللا دبع نذاتساف طئاخل ىفءانباختا دعقو كينتع نب هللا

 ىب هللا دبع توصل اذه نأ فيقحلا ياسو

 برتيب كينع نب هللا دبع كّمأ كّنَدكَت فيقل ١ ىبا لق كينع

 هباب نع دري ال ميوكلا ظنوا ىحنفا ةعاسلا هذه موتالا نيا

 نبأ ىلع هللا دبعو انا تلخدف تكحتفف نماقف ةعاسلا هذه

 اهيلع ترهشف ل3 كنود هكيتع نىب* هللا دبع لاقف فقيقلمل ىنا

 نع معلص هللا لوس, ىهَت ركذأت 4فيسلاب اهبرضأل بهذ فيسلا
 كيتع ىب هللا لبع لخدف اهنع فكأف 6 نادلولاو ءاسنلا لتقف

 8لدش ىلا ةملظم ةبرشم ىف هيلا رظناف /لاق فيقتل ىا انما ىلع 0

 لق اهب ىناقتاف ةداسولا فخا فيسلا ىأرو ىنآر املف هضايب

 9 ىلا جرخ مت ازخو فيسلاب هنترخوف عيطتسا الف هبرضال بهذا

 نب هللا دبع لخدف معن لاق هلئقا لاق سينا* ىب هللا دبع

 كيتع 8نب هللا دبع ىلا نجرخ مث لق هيلع قفذف سينا

 نب هللا دبع طقسف لق هانايب 3 هاتايب او أملا تحاصو انقلطناف ؛5

 دبع عايبحل هالجر او هالجر او لاقف ةجردلا ىف كيتع

 ادلب كلجرب سيل فقلطنا ىيلق لاق 000 لل هع عا شيلا

 مث ©انقلطناف انباككا انتج سيئا ىب هللا دبع لق * انقلطناف لق

 اذف ىسوق ىلا تعجرف ةجردلا ىف اهتكرت 6 ىّنا ىسوَف تركذ
 لتق ْنَم الا :مالك مل* سيل صعب ىف ماصعب ومب رَبي لعا#

 "ا سلع ةث) 5 ناك. © 21 هدض. 42) 5 هده. ) 21 نادلاولاو.

 رز 0004. هصص. مى 231 ىلا. 2 236 هدص ةسنع رث زمفعانت لاق.
 2) 12 ©0000, 0عءعو+6. 2 1 نا 5 ممالك.



 تضخ سا ا ا سلا 2 110 بلا

 ميظعلا دبع نب سابعو ىقووسملا ناجرلا دبع نب ىسوم ىنثدحو

 لاق ليعامسا نب ميعاربا آس لق نوع نب رفعج اس الق ىربنعلا

 هبا نا كلام نب بعك نب :ناجرلا دبع نب ميعاربا ىنتنح
 5 5 ّح 3: 35

 نع ةهنثّدح اهنا* سينئأ ىب هللا دبع ةنبا همأ نع هتلح

 ىلا معلص هللا لوسر متعب نيذلا طعرلا نأ سينأ نب هللا دبع
 د هللا ىبعو كيتع نب هللا دبع هلتقيل فيقحلا 1ىا ىبا

 ربيخ اومدق عنآو راصنالا نم لجرو مهل فيلحو ةداتق وباو سيبأ

 ىتح 0 جناغملا ذخانو جراخ نم اهقلغن عباوبا ىلا انحف لاق اليل

 اة انتج مث ريق ىف اهانيقلاف مجنافملا انذخا مث جباوبا يلع «انقلغا

 ©) 5 (81©) رطملا. 6)" 23565. همز“ عع بالو 2005. ت30 12

 احرم. 2 3[ ريدع. 2) ة5زع 8زوء. ء؛ 2آ0:.: ملنهعق هك 2
 ففرعم. 206) 7 مكرايد. 1ع 0122. 6 مكوقسف. ير

 1 ضخ 180. 1 فقرق. 275 ءط.. (عغ م1 6عاعطل فقر 32220-

 ت65: ءاكسل ىبا ربغ نع 00 هلوق. ى) 165 01100106 115.

 باكر 560 مهماخو ن1 10 66 25 ىيرصتتسم ر ءمصآ. 32262 11ص

 /) 11 ]>7 رما لكل نىيرغصن سم 0 ءغ ةزع !1ععادصغأ 15[8ءاد.

 ة111006. 2) 281 200. هللا كلبع نسب. 2 5 هده. 42 2[ هدت»

 70 11 ط1لع ءغ 7201 جدناملا 7) 11 انقلع



 از 7 ةفدبب

 هب ىنأن. ىّتح .دلمتجاو ,اًديده هاقثو هجر قوم ددجيرحلا نم
 ىف اولتشاو نارينلا ةاودقوأو لق هيف لخدنف مانويع نم اًرهْنَم

 هوفنتكاذ ةيحلص ذل اوعجر هاوستي اذا ىتح اننوبلطي هجو لك

 دق هللا وهذع نأ ملعن نأب انل فيك انلقف لاق هنيب ىضقي وهو

 ىف لخد ىتح فلطناف مكل رظنأد بهنا انا ام ٌلِجِر لاقف تامو
 حابصملا اهدي ىف هتأرماو هدنع وهي لاجرو 4هتدجوف لق سانلا

 تفرع دقل هللاو اما لوقتو «هتلحت نلت مث* ههجو ىف رظنت

 دالبلا هذهب كينع نبا ىّنأ تلقف تبذكا مث كينع نبا توص
 لاق دهي هلاو مظاف تلق مث ههجو ىف رظنتل هيلع نكلبقا مق

 اهنم ىسفن .ىلا ٌكلآ .نناك ةملك نم ثعمس» اف انبحاص ليقيم
 هللا لوسر ىلع انمدقف انبحاص انلمتحاف يربخل انيص انءاج مسك

 انّلكو هلنق ىف ةكانع انفلتخاو هللا ودع لتقب هانربخأو معلص

 اهيلا رظنف اهب هانم مكفايسا اوُناَم معلص هللا وسر لاقف هيعّذَي
 8 ماظعلا رثا هيف ىرا هلتق اذه ل ملدا ودعا لاقف

 فرشالا ىب بعك لفك ركذي ووهو تبات نب ناسح لاقف 5

 فيقحلا ىلا نب ماالسو

 مهتيقال ةباصع 0 م

 فشلا بل اب 0 قيقحلا نأ اب

 «) 1[اب ونا ا 10)2-فيأو 4 اوسبأ. 42) 11 هدجوفر

 115 يب ه) 2815ع]. 3 مهتلاكتو. 7/) 815ءا.

 ضاق. (نمم(“. 30::010563 6724 اهل 1. 1. ىو 5 هزه. 2 00ه

 8ظمعاطفتت هل. اكد عاطا 111, بم 1. 2. 8لوءطعر آخر 210177. 014,

 ءغ طز ةمعاعال ز* 1٠١ 3 ماعطلا
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 نب دوعسمو كينع ىب هللا دبع رقت «ةينامث ةملس ىنب نم مث
 ىعاوتخو يعبر نب ثراممل ةداتك وباو سّيِنأ ىب هللا دبعو ناتس

 معلص هللا ليسر هيلع رماد اوجرخث ملسا نم هل فيلح وسأل نبا
 ارجرخن هما وا اًديلو ؤولتقي نا ةماهنو كيتع نب هللا ٌقبع

 5 اًثيِب اوعدي ملف اليل قيفخلا ىنا ىبأ راد اوتأف ربيَح اومدق ىتح

 اهيلا هل ةيلع ىف ناكو هلعا ىلع ءهفْلَخ نم* ىقلغأ الا رادلا ىف

 ْتَجرْن اونذأتسا هباب ىلع اومق ىتح اهيف اودنسأف 0ةّيمو ٌةَلَجَع
 ةريملا سمتلذ برعلا نم وقت اولاقف متنا نم تلاقف هثأرما عايلا

 نيلي اهيلح -انهلعأ الخ املك ديلع ارلختا» حنس قنا

 ؛اننيب لوحكت «ةلواجكم هنود نوكت نا انفوختاو جحا باب هيلعو

 هشارف ىلع وهو هانركتباو انب توتو هنأرما نححاصف لاق هنيبو

 هناك ضايج اها. مليا دوس“ هيلع الخيام هلاوأ ان
 ه2. هو

 عفري اتم لجرلا لعج هتأرما مانب تحاص املو لاق ةاقلم ةيطبف

 الولو هدي فكيف .معلص هللا :لوسر ئهت ركذي مث فيسلا' اهيلع .

 !:دبع هيلع لماكت انفايسأب هانبرض اًملف ليلب 5هنم انغف كاذ

 ئتطق“لولقي اوتو« ءنفنا ىتح هنطب ىف مفيسب سيلا 030

 عقوف رضبلا ىيَس كيتع نب هللا دبع ناكو انجرخ مك لق ىنطق

 <6) 516 ©0016ءع5ر لكدتطصح م05 مفن 60 5601111 مهنم ©أ 1111006

 (مصخاتطل 1/111 ءصاتتتت ع2 112. 11110[ طم1115 <ءاتات> 11151. ةخذسمخ ام

 (عرععاتطط 2ععامعنع 01 21015115 انتصر 01112 1طن 1121085 !* 1. + ةينامت

 0110 116 315غ, 501126 2 مهنم» 6) 1815ءال. 1. نسع.

 62) 0001عع5 هفلخ م طلوع. هده. )4  81وعطلب 0121. © 125

 ةلواحص. رك 25352. تيبلا. م) 5 022. /2) 501562. اهنمرو 035

 ةاناعطلت 11و 7.



 || بوب | زق

 « سينأ نب هللا دبع» «ئصاَرُخ ىب ٍوسألاو * نانس "نبا

 نبا آس ام* ةيرسلا ةهذع ةصق نم صق هناذ قاحسا 5213

 وهو قيقحلا ىنا ىب كفيلا هلق هع ةيلس ان لاق كي

 تناكو معلص هللا لوسر ىلع باوُخَألا َبَْح ناك نمم عفار وبا
 هللا لوسر هتواّدع ىف فرشألا نب بعك تلنق دخأ لبق سوألا ه

 لثك ىف معلص هللا ليسر را نننذأتساف ة هيلع هضيركتو * معلص

 ديم نبا آس “ههل نذأف هربيخب وهو قيقلل نا نب مالس*

 كلم نب بعك نب هللا دبع نع ىرعزلا باهش نب هللا /7ديبع

 ةراصنالا نم* نييكلا نيّذه نا هلوسرل هب هللا عنص امي ناك لقرو

 نيلكقفلا لواصت معلص هللا ليسر عم نالواصتني اناك ب جرزخلو قنيألا

 تلك لا ءانغ معلضإ هللا ليسر نع هيف ايش ا

 ةمعّلص هللا ليس, دنع* انيلع اًلضف هذهب #نوبَعْذَي ال هللاو جروخل

 جروشل تلعف اذاو لاق اهلثم اوعقوي ىتح نوهتني الف مالسالا ىف

 قيقنلا نب بعك نييقلا تباضصا ايلخ كلذ لثم نسوألا تلك .ايشانع

 اهب نوبهذي ال* جرزخل لا نلاق ةمعلص هللا ليس هتواّدَع ىف“

 ىف معلص هللا ليسيل ْلَجَر ْنَم ةاوركاذتف لاق اًدبا انيلع الف
 وبيَحِب وفو فيقحلا 5 نا ىبا اوروكذف فرشالا ىباك : ةوادعلا

 جرو نم هيلا جرخ هل نذاف هلتق ىف معلص هللا ليسر اونذاتساف
 ©) 10عمد ونتعصت 1طن 15طقلع 2202 الا نب ٌىئعاوخ 27م1

 ث) 5 همت. <«4) 5 م20 طل5 غةصخات1 منأ. 4) 5 م0 طلق عفار ىبأ.

 ©) 51م5. ديف. ر) 01 لبع. مي) 21 عضت. /) 1115ه. ءا# نوبهذت.

 2) 1115ءط١ قو.

 ه4



 تينا

 |“ الئش زدني

 هنلكب ىف فيسلا «َبيِبَص ثععضو مث لاق هلثقا رو هنخنأف
 مدا "ندعم تلتف انك ىلا تادف ؟لهك هبة شتا

 و ىلجر تعضوف ةجرد ىلا تيهتنا ىتح اًبابق ابا تارلبلا

 ترسكناف ةرمظتم ليتل تاطوم ضرألا ىلا ثيهنتا دق ىتا 6 قرأ

 : كلج / يعل ىفلطلا 8 قا عملا قفجلب ا لاق: /نيقاي

 ال ما هتلنقا مّلعَأ ىتح ةليبلا ءْرَوبَأ ل .هللاو كالقف“ ٍتابلا لنك

 و ىَعْنَأ لاقف روسلا ىلع /هيلع ىعانلا ماق ُكيّدلا حاص اًملف لاق
 ءاجتلا تلف قلما ىلا ثقلطت لاق راجل لق ير عقار اب
 لاقف هنتدحن معلص ىبنلا ىلا تيهتنان عفار ابا هللا لتق دق

 يطق ة«اهكتشا ل ةايتاكف اهكسف اهتطسبف كلجر طسبا

 يتلا ةيرسلا هذع نأ معز هناف ىدقاولا اماو 9

 انيك تيل 7: ىبا نب 7مالَس عفار ىا ىلا معلص هللا لوسر اههجو

 عويحلا ناو 0 م 7 5 5 :ىشلع ىف اولا اههجد

 4) ةزع 8وعطقما عل. زعطار هل. 8نآ. بظر 14 لح. 3[ بنصر 5

 بينض. 1.6110 بيبص 00100116 620365, 10. [دكغةلشصت 1.1. 82) 1

 ةجرخا. 041 نا بط ىف نخأ ىتح. )8 ىظأ. 4) 5 هده:

 ه) 80ءاشتت 0 ري) 80عءاشتا هد. ىز) 5زعغ 1ععععع زانطعدغ

 كممئملشصت ك 8مل. 111, !م 1. 1. 5 ىعنا. ) 21 5. مد 5 جايز“

 8هطفتت ك 14 رجاَت. 2 ظدءطشتت ءل. ظل. اهتاكف. 2) 5 اهكشأ

 7) هزاع الس 10. ةلهدعانلم فقع ائمل 1. ق. ») ]لآ هدصم 7) 7[ ناك.
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 نب هللا دبع عل لاق « ٍخحَرَسب سانلا حارو سمشلا تبرغ دقو

 فّظلتُأو قلطنا ىف مكناكم اوسلجأ كيتاع نب هللا دبع وأ ةلبقع
 عنقت بابلا 5 اند اذا ىتأح لبقاف لاق لخدا ىلعل ةباوبلل

 اي باوبلا هب فنهف سانلا لخد دقو ةجاح ىصضقي هناك هبوتب

 نا كيرا ىتاف ٌلخنأف لخدت نا كيرت تنك نا هللا دبع

 ١ كاان مزاج ير[ نحت دان لمكو تيكا 3 هبانلا قلع
 اراك لق 3و له اذينلاقألا: ,قلع ده بابل قلعت نيلتلا
 ىف هدنع 00 عفار وبا ناكو بابلا تيحتفف اهتذخأت ديلاقألا ىلا

 كتلعجن :هيلا ثدعصف* همس لعا هنع بهذ املف ىئالع

 ى اورْخَن مهقلا نا نيلق لخاد نم ىلع هتقلغا ابي نيكف 520

 كبب ى وع اذف هيلا ثيهتناف لاق هلثقا ىتح ّىلا اوصاْخَي م
 عفار ابا تلق تيبلا نم وه نيا ىردا ال هلايع طسو ملظم

 انو فيسلاب ًةبرض هبرضاف توصلا وحن نيوعأف لاق اذحم ْنَم لاق
 ريغ ثثكمو تيبلا نم ثجرخن ملصو اعيش ىنُغُأ اف شعت
 لاق عفار ابا اي توصلا اذه ام نللقف ةديلا تلخد مث كيعب ؛و

 هبرطأف لاق فيسلاب لبق ىنَيَرَص تيبلا ىف اًلْجَر نأ ُلّيولا كمأل

 4) 58 ججرسب, 14 اا* هجرسب. 2) 5 باوبلا. ) 35 هد.

 4©) 11 نتكف. 6) 5 رامج-» 8مهءاذمك هدم. راك ىرأ نورك. رع) 86

 كتف ء0. 1عءطا فقلغ. 2م 5ءو. كيلاقالا 80ءطقنتث قيلاغالا,

 جيئتافملا  ى) 5198 ىتو انا 14 ك 8هعطقتل ع0. ظانل. 2 21 (58:©

 بحفر. 2) 5 00. #م) 21 هيلع.



 )م » زخنس |[*#بو

 لام اهيفو ريعلا ربخ معلص ّئبنلا ىلا ىهتناو ةرْمَع ىلع « عاب جوخ*
 ةثراح ىب كير يرخن ةيما نب ناوفص اهلج ذضف نم ةينأو ريتك

 نيرشع شيخا ناكف ميقلا نايعا تلفأو ريعلاب رفظف اهضرتعا
 ةيرسلا ىلع سامخألا ةعبرالا مسقو معلص هللا ليسر هذخأف اغلا

 5كلتقي مل تسملسا نا ليقف اريس ١ ىلكعلا نايح نب تاوفب 3

 «دسراف مَلْسأ معلص هللا لوسر هب اَعَن املف معلص هللا لوسر
 ىدوهيلا عفار نا لتقم

 اميف ىدوهيلا عفار أ لتقفقم ناك ةنسلا هذه ىفو رفعج وبأ لآق
 نب بعك رهاظي هنع ركذ اميف ناك هنأ هلتق ببس ناكو ليق

 10 معلص هللا ليسر ركذ اميف هيلا هجوف معلص هللا ٍلوسر ىلع فرشأالا

 نب هللا ٌثبع ةةئسلا هذه نم* ةرخالا ىدايج نم فسنلا يف

 بعصم آس لق ىنادمهلا قاحسا نب نوراع انثدحن* كىيتع

 ءارملا نع قاحكسا وبأ اى لاق ليثارسأ ىنتتدح لاق مادقملا 52

 ضرأب ناكو ءىدوهيلا عفار قا ىلا ريع هللا لوسر ثيعب لاق

 ؛ءوأ ةبقع نب هللا كبع* هيلع 7-5 راصنالا نم الاجر هراجخل

 معلص هللأ يلوسر 0 « عفار وبا* ناكو كيتع نب هللا كلبع

 هنم اوّنَد املف هراجلل ضرأب هل نصح ىف ناكو * هيلع /ىغبيو

 <2) 5 هرهس. 482) 11 هده. ه4 5 هدم. (نمم5 ءتصص 5ع(. 20ءطقتكو

 ء0. اكمعطا1 111, ربإ عغ ع0. دنا. , ثمر نط1 ءدلعسد 5201600. ©4) 5

 1م5. هل ىصح ىف. ) 80ءطقت1 هدم. آم 0. اكمعاطل 111, ب أ

 ءله ظدنل. ل, اذ" ممدعغعع قهطلهااذط 1طن 'ةعلع ءمدصتت ءات013115 كبع

 ةمتاع نب هللأ , 0ع نات0 هكهاتآ. 007717171427215 دل1-]ك ةقادل ةدتت , ©

 8031:-2838,7-24 71 رك 80 ءاطشتت نييعبو.



 مهن يع مه زكنس

 يبل لوا: ىو لك ةثراح نب كيز ركذ اميف اهريمأ ناكو ةدرقلا

 نم ناكو رفعج وبا لق ««ًاريما ةثراح نب ذيز اهيف 2

 ةيرس «لق قاكسا نبا ىع ةملس اسس لق كي ىبا آس ام اعرما

 ريع باصا نيح اهيف معلص هللا لوسر هقعب ىتلا ةئراح نب دير
 دجات هايم نم هام ةدرقلا ىلع برح نب نايفس وبا اهيف شبرق ة

 ىتلا اهقيرط تفاخ تناك ىق اًشيرق نا اهتيدح نم ناكو لق

 اوكلسف ناك ام ربهب ةلعقو نم ناك نّيسح ة.ماشلا ىلا كلست تناك

 هعمو برح نب .نايفس وبأ مايف رج عانم جرخت قا فيرط

 لقاو نياكي نم الجر فاوزجاتنماو تراجم همظع و ةريتك ذضف

 لوشر ,كعبو؛فيرطلا كلذ ىلع مّلْدي نايح ىب « تار هل لاقي 0

 ريعلا كلت باصأف ءامل كلذ ىلع جيقلف ةثراح نب بيز معلص هللا

 «معلص هللا ليسر ىلع اهب مدقف لاجرلا هرجعأو اهيف مامو

 ّنأ ناك ةوزغلا هذه ببس نا معرف ىدقاولا امأو رقعج وبا لف
 لقو انقيرط ىلع وعو انرَجْتَم لمح انيلع روع دق تلق اًشيرف
 انلاوما سوور انلكأ ةحمب انقأ نا ةّيمأ نب ناوفَصو نايفس وبا ؛5
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 ندجتلا مكب كلسي لجر ىلع مللي قه ودلال ناعم ةعمز* لق

 انتجاحن وه ْنَم ناوفص لق ىحتعال نينيعلا ضْمَعم اهكلس ول

 ةرسنف ناّيح نب تآرق لق نينتاش نحن امنا ليلق.ءالل لا
 مث فرع تاذ ىلع مهب كلسف ءاتشلا ىف هب يرخن هارجأتساف

 <) 5 مجم طلو اهصاانا» قاكاسا نب ديح لاق. 65) 21 ه5. نم.

 ©) 5 مظعأا. 4) 5 اوراجتساو. 6 5 طلع ه. م. 4 ذص ةوو. بارق,

 ريو الآ امم ىم) 163 ءم01ععو. 8كوصمع كنان 146. 9 ةخعمز وبا #



 ا 57 هوك مبوب

 هل ©«نيلقف ةصيخ لاق هلم نم كنطب ىف مُحَش بول هللاو اما

 هللاوف لاق* كقنع تبرضل هلتقب ىرما نم كلتقب ىرما ول ءهللاو

 : ىنتلتقل ىلتقب لمح كرما ول ملقو ةصيوح مالسا لوأل ناك نا

 غلب اًنيد نا هللاو لق كقنع تبرضت كلتقب ىرما ول هللاو معن للق

 ةملس آس لق كي ىبا اسس* ةصيرح, ملسف وبجعل اذه كب

 نوم ثيدللل اذه ىنتذدح لق قاكسا ىب ديح ىنثذدح لاق

 رفعج وبا لف ««7:اهيبا نع ةصيح ةنبا نع ةقراح ىنبل
 0 هللا ليسر ىلا فرشالا نبا سأرب اوءاج منا .ىدقاولا معزو

 ةنسلا و نم لوالا عيبر ىف نأ ىدقاولا معزو «معلص

 تّلخد تّلخذأو معلص هللا لوس تنب مثلك ما نافع نب نامثع جوزست

 أو 7 هذه نم لوالا عيبر كف نأو «ةرخآلا ىدامج ىف هيلع

 لق .انركك. ىقو.هومأ وذ * اهل لاقي رامثأ دورت ملص هلا 1

 : نب بئاسلا كلو اهيف, ىدقاولا لق هلبق كلذ ىف ىناكسا نبأ

 ١ «رمتلا تبخا نب ديزي
 1: ةدرقلا قوز

 ةوزغ تيناك ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامبج ىفو ىدقاولا لق

 <«) 5 (51ك هلبقد ععباتدو. 6) 5 ةصيخو, 560 12 5600. انأ

 2 1 ليقي وو. 24) 5 هزه. 6) 11 ه2. رك) 5 م20 طلق 2

 ةصيرح لاقف. 4) 31 بيجاعلل )2  5 ءدنعمدت هده. 250 ظنبأ

 01 عبق. 5 رماوذر 01 هماودز 14 مأود» 2) 101ءككاتتت 1001©

 ةدرقلا , ةدرقلا ءاعر ا”. ]3عالغ, عامل. 21 ةهصء# ةررقلا».



 || يإف |إ* زيدي

 للف اهلثمل ناعيف اعفاسا 'ىشم - ملك :جامظا «قصح !اهلقل داع مق

 عفايسا هيلع «تفلتخاف هللا ودع اوبرضأ لق مث هسأ, ىدوفب

 هللآ' وحخ حاص دقو هتذخأت ةامعيش ىنغت ال انفايسا تيار نيح*

 هلآ ا ينخ عقوو هتلاع «ننغلب ىتح هيلع 4نتلماكت مث ه هتوُدنُت

 نب ةيما ىنب ىلع انكلس ىتح انجرخن لق انفايسأ ضعب هباصا

 ةرح ىف انكنسا ىتح ثاعب ىلع مك ةظيرق ئنب ىلع مك كيز

 مهلا هقزتو سوا نب ثراخل انبحاص انيلع ًاطبا ىقو ضيرعلا 0

 ليس هب انّمجن هانلمتحاذ لق انرثآ عبتي انتا مق ةعاس هل انفقوف

 ىلا انعجرو انبحاص نيراجت نع لبغنتتو هللا دع لتقب و هانربخأف

 اهب سيلف* هللا وهدعب مانتعقوب دوهي تفاخ ىكقو انكصأف انلعا

 نم معلص هللا ليسر لاقف لق ةدسفن ىلع فاخ وهو الا ئدوهي ؛5

 نوعسم نب :ةصيخم بوف نلئقأت دوهي لاجر نم هب مقرفظ

 ©) 181 فلتخاف. 465) 5 همم. «) 815ءط. هنانث. 2) 11 ىماكت.

 ء) 5 200. هي. مل 8توعط 506 ى) 21 انيبخاف. 22) نوءط»

 انتعقولا 42) 5176 ةصيكام دع كر هته ةاوعأ 09 6 0 0

 ذا 1471. 5. 7١ صوخ 16 علان: ىئتححشم دوعسم أنبأ ةصيخمو ةصيوخح

 داصلا 5ءىنتلانمج 14 2262010173 ع5 م10 ءابلا ىنددشم.



 07 الريكا

 ىف نسحتو ععيبتف عاب كينآ نأ ثدرا كقو ىبأ, «لثم ىلع ىل
 ركني ال نا ناكلس دارأو ءاقو كل هيف ام ةقلكلا نم كنهرنو كلذ

 ناكلس عجرف لاق هافول ةقلتل ىف نا لاقف ءاهب اوءاج اذا السلا

 اوقلطنيف حالسلا اوذخأب نا مرمأو هربخ عيبخأف هباكتا ىلا

 5ىبا انتدحف * «معلص هللا ليسر لنع اوعيتجان هيلا اوعيتجف
 د60

 نب روك ىتثدح لق ىاكسا نب ديح نع ةملس آنس لق كيج
 لق سابع نبا نع سابع نبا ىليم ةّمرَكع نع ىليذلا دبز
 لقو ٍهجو مث دقرغلا عيقب ىلا معلص هللا لوسر عم 5 ىشم
 ىلا معلص هللا ليسر عجر مك * عّنعُأ مهللا هللا مسا ىلع اوقلطنا
 ا ا ل هاولبقاف ةرمقم ةليل ىف هتيب

 تذخأت ءدنقكلم ىف + اهكوفررف لوفي يع ريتال ناكو ةلثان هبا

 ال بوما 903 ناي اخ و كنا تلاقو اهتيحانب مدقأرما

 وامل امتان ىئفدجو ول ةلثان وبا هنأ لق ةعاسلا هذه لثم ىف ليني

 بعك اهل لوقي لت ّرشلا هنوص ىف .فرعأل ىَنأ .هللاو. كلف ىنطقيا
 ؛5 اوثدحاتو ةعاس عهعم ثلحتف لونف َباَجَأ 7 تعطل ىتقلا يحد ول

 بعش ىلا ىشامتن نأ فرشالا نبا انهن قحاب اولاق م

 وجرح متكش نا لك هنع انتليل .ةّيقب هب تّدحتنل رجم

 مق هسأر دوق ىف هني ماش ةلثان ابا نا مك ةعاس اوشف نوشامتي
 جزاماس- ىلشم مق ظق» هرطع اًبييط هليل“ تيار اي لل ١١

 4) 5 هزم. 8) 5 م0 طلق (ةصخاتتل : ىشف سابع نبأ لقد 185

 210 15 ةرمقم لكلا 3 اولبقاف. 2) 121 (51©) ةلدرعلا 6ه) 11 هفكلم.

 ر) 5 ةارما. مر 36 همت. 2) 5 ةنعط ىلا" 2) نوط. َرْطَعَأ اًبْيظ»

 آ4 ١١١ فرعا اًبيط, 214:4 81 رطعأ سورع بيط. 4) 31 كعاصتن,
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 كيج عجرف كلذ ىلع تركق نا لعفاأف لاق هلتقا انا هللا ليسر

 هسفن فلعي ام الا برشي الو لكأي ال اّملت كثكف ةملسم نبا

 ماعطلا تكرت مل هل لاقف هاَهحف معلص هللا لويس كلذ ركْذف

 لك ال. ما هب ىفأ ىردأ ال البوق نتلق هللا ليسر اي لق بارشلاو

 لنكن نا 20011 ال هنا هللا ليسر اب لق هلل كيلع امتأو

 هلتق ىف عمتجاف لق كلذ نم لح ىف هتنأف مكل ادب ام اولوق لق

 0و لا نب دات نم ناك هوما و كاتس
 كابَعو ةعاضرلا نم بعك اخا ناكو* لكيقالا نيع ىنب فحا

 سوا نب ثراخلو ءلهشالا ىبع ىنب حا شقو ىب رشب نبأ

 ىنب وخا ةربج نب سبع وباو لهشالا دبع ىنب كحا ناعم ىباو

 زمالس .نب .ناكلس ةونأي :نا .لبق .فرشالا .ىبأ ىلا اومكق .مث ةثراح

 ةلئن وبا ناكو اًرعش ادشانتو ةعاس دعم ثدحتف هءاجن ةلئذن ابا

 ةجاحل كنتج ىق ىلا فرشالا نبا اي كحيو. لاق مث رعشلا ليقي

 /لجيلا اذه مودق ناك لق لعفا لق « ىلع متكاف كل اهركذ ٌثيرا

 بسلا اًنع تعطقو ةدحاو سوق نع انومرو برعلا مانتداع الب 5

 نهج اندهج دق انحبصأو سفنالا تّدهُجو لاّيعلا عاض ىتح
 كئربخا كنك كقل هللاو اَمُأ فرشالا امتع نبا درع هلت

 ئنا ناكلس لاقف لوقا نينك ام ىلا ريصيس ملا نا ةمالس ىبا اي

 كلذ ىف ىسكتتو كل فقونو كنهرتو اًماعط انعيبت نا ثدرا دق

 اباخصا ىعم نا انَحَصْعَت نا تدرا دقل لاقف مكءانبا قونعت لق

 <©) 11 همت. 6) 5 وببأو شفز. © 5 هده. 3و4 5ريهيببح

 هه 8تقعط ىنع. . ر/) 1115ءا>. 200. انيلع. م) 81 انيدلعع #) 5

 متم طلق نب.



 ما مدد“

 ناك نمل هللاو سانلا كولمو برعلا فارشا ءالوهو ةحاور نب هللا

 ايلف هابط نم انل ريخ صرالا ْنْطَبَل موقلا ءالوه باصا ٌلمحي

 نب بلطملا ىلع لزنف ةكم مدق ىتح جرخ ربخل هللا ودع نقيت

 نب كيسأ نب ظكتام هدنع», ئمهسلا ةةييبض, نم انقاَدِو انآ

 ه صرب لعجو هشوكأو قرط سمش دبع ني يما نب صيعلا قا
 بره تحف نك نور وسصل "نصب تضل
 ىلا فيششالا نب بعك عجر مك شيرف نم ٍرَدَبِب اوبيصا ىيخلا
 لاقف ثراخلل ننب لضقلا ماب ء َبيَشف ةنيدملا

 مركلاب لضقلا 7 95 كراتنو هبقنمب .للكت مل :تنأ لحارأ

 ه ملا ءانكالاو ريراوقلا ىذ نم هي ٍصعَت وأ 0 ةحدأر ءارقص

 مت ْمَل مك َماَيَق سنَأَت اذا اهقفرمو ءاهبغك نيب ام حفرت
 مجم ريع نيم اهنم ليحل انلصاوت ذا ميكح م . /مهابشأ

 مقسلا نم اًبعك تنقش هاَشَن ولو و ند

 مَمْكلاب ءافيالاو ةلحَملا لمَأ اهذلاو موقلا عرقو ءاسنلا م

 15 مَلُظلا هليل ىفانل َتَلَجَت ىتح ُتَعَلَط اهلبق لْيلب اَسْمَهَر 1
 ا -

 معّلص ىنلا لافقف هاذ ىتح نيملسملا عارببق نم ءاسنب 9 ببش مت

 نع واكس نك :ىيجما نع ةيلس اس لق دي نبا انه امك“

 لاق. فرشالا ىبا نم ىل نم 8 ةدوب نأ نب ثيغملا ىب هللا دبع

 ب هب كل نأ لّهشألا بربع ىئي وخلا ةيلسم. حبا نيك 0

 «6) 01 اهرهاظ. 2) 5 دوبيص. ه) 01 بيسنف. - 8153. 2+

 ءاسنب 0253 1. 16), 12165720138 5. 2) 5 ةعداو.

 ء) 1ص 5 ؟0:51غ45 اهيبعك. رك) 21 (51©) اسنأ. م) 1[ بسن. #) 5

 هز. ءوغعسدتت. 11 ةدرسف 2150 ةدرب © ىلوصم 250 560. ىم ف نوم

 2( 5 لح .
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 اخ“ |" زئنس

 الا ةدلك لوالا عيبر رعهش «اهب كثبلف اًذِيك فلي رو ةنيدملا

 نارك علب ئتج 6 ميكس ىيود اَشيرف دبري اوغ مث هنم اليلق

 ىدامجو رخآلا عيبر رهش اهب ماقأف عوفلا ةيحان نم زاجخلاب اًندعم

 © اًذيك فلي لو ةنيدملا ىلا عجر مث لوالا
 فشلا ئسب ل ربخ 5

 بعك ىلا ةةيوس معلص قبفلا 6 ىرس خةنسلا هذه كو رفعج وبا ىأ لاق

 3+ هيلا هِجَو نم هجو 7 ىبنلا نأ ىدقاول ا معرف فرشأالا ىبا

 00 1 ادايج ني ات «زئشسلاا هلق م نم لوالا عيبر رهش

 اهلا ةعتا فرسش لأ نبأ تبدح نم 00 لاق ىاحنسا نبا -

 هيلع لجو رع هللا حتقب نيملسملا نم ةنيدملاب نم ىلا* معلص
 ةملس امد لق كيج نبا أمن امك نيكرشملا نم لتق نم لتقو

 ةدرب نأ نب ثيغملا ىب هللا دبع ىع قاكحسا نب دكمح نع

 1 ا ا و ا
2 

 | ل قرات ب 8ع دديجست نسيب ىعتتخ زف لك

 1 وا وام وح

 , س 3 : 9

 كيعو ةتراح نب كيز ىنعي نالجولا و ىعهسي /نيدلا الوم دو

 <) 8لوؤءط. زهق. خيقب. 6) 15[18ءال. 125. وأ. 6) طلوع. همت.

 4) 7[ هس. ) 26 ىرسا رك 96 ىخلا م) 36 امهثعبو اًربشب
 /) 5 هت.



 ” خخنس لونا

 ىلا ييرصلا ءاجو * تذح دق هتيم نا ىارو «اًنبتو كانه اايبا

 | ناكو اق مرجعأف كنا .ىف ىف اوجرخت سانلا رفنتساف معلص ىبنل

 كلذ ناكو «نوففخضتيو فيقدلا برج نوقلي 3 هباختاو 6
 فلختتساو « ىدقاولا لقو * قيوسلا ةوزغ تيهس 4 كلذلف مداز ةماع

 5  هرذنملا دبع نب ةبابل ابا مةنيدملا ىلع* معلص هللا لوس
 ةرجهلا ىم نيتنثا ةنس ىنعا ةنسلا هذه ىف تامو رفعج وبا لق ٠

 عيقبلاب معلص هللا ليسر هنفدف نوعظم نب نامثع مل ىذ ىف

 نب ىلع نب ىسأمل نا ليقو «هربقت ةمالع ارجح هسأ, دنع لعجو
 ىدقاولا اّمأو زفعجم وبا لق ««ةنسلا هذه ىف ىلو مع بلاط قا

 "٠ هللا دبع نب ىاحسا نع هتّكح ةربس لنا نبا نا معز هاف

 ىلإ مح دمطافج-ىب معابلاطا فاح يا نلع نا سيح دا
 ناف رفعج وبا للك « ارهش نيرشعو نينثا سأ ىلع هج ىذ
 ىف نا ليقو . كّلطاب لوالا ليقلف ةحيحص ةياورلا هذه تناك

 ©و هفيسب العم * ناكف لقاعملا معلص هللا لوسر بتك ةنسلا هذع

 5 ةجهلا نم خةلاتلا ةنسلا تلكد م

 امل للق قاكسا نب دكيح نع ةملس اس لق دي نبا انثكحت

 ىن خيقب ةنيلملاب ماقأ فيوسلا ظوزخ سم معلبص دللإ ليسر عجر

 ىو ن .رافطغ ديري اًذِكَن ازغ مث 7 دنم اًبيرق وا محملا

 مث كلذ نم اًيرق وا هّلك اًرَقَص سْجَنِب ماأف رْمَأ ىذ ةوزغ
 «) ©همدعماتغ 0'52: 210م. اثرح. 6) 5 مرنم طلؤ 2 اولعجت,
 0 11 افيفضت. 4) 26 كلذخ2 ه) 36 هص. رك 5 هد. 58
 هفيسم .افطن.. مم لق 15171, 8521 )1135 كل ة ان ابيرق وَ

 01 مردأو.



 لفت «مكل اوعمج ام ناف ميعمجو برت تم

 8 لود مكل هدعب ام ناف مهل ناك بيلقلا مدبب كب ن

 لسغلا ىدلجو ىسأر سمي ا ءاسنلا ْبَرْقَأ ال ثّيلآ
 هلعتشم تاوفلا نا جروكللأو نا لتابق ءاو اوريبنأ ىتح

 كلام نب بعك هباجأف 5

 ولشقلا زصلاب بح نبأ شْيَج ىلع /َنيحبسلا مأ ءفهلت
 ةزَبجلا هل ىف رْيَطلا ميش ْنِم اجلا َنوُحَرطيذا
 لودلا 5007 هلا ناك ام ا سيق ول عمجاب اوءاج

 0 دز فأل" .ةىمو ا .دقلاو لتلا نيم: زاغ
 1110 كمة دسقلا ىن ع تناك فيوسلا ةوزغ نا ف ٌقدقاولا امأو 0

 ىتثام ىف معلص هللا ليسر جوخ لو ةرجاهلا ىم نيتنثا ةنس

 ىنا ةصق »نم ركذ مث راصنالو نيرجاهملا نم هباحصا نم لجر
 نابقس ابا ىنعي رف لاق 0 نب هركذ ا اوحن نايفس

 2م ا ا.١ للك. زر ؟هءملعد طثع ء( 1. 8 ذص 5.1 09 ء) لع.

 اوكيبت. 4) 14 لعتشي. ) 4ع: ءا 1 فهل اي ري 51: 7.

 «آ4. 36 ريحمسملا, 5 نييكسملا مىل 5 لشقلا» ) 5:6 1,
 560 م10 ميش 13566 مسي. 5 0867: مسن نم لاحرلا نوحرطي نا

 لبخل متقن قيد رياحلا. 14 م0 لبلخل ةنقل قرت 266 هيقل قريو
 لبيثملا كم6. موسم وذنع عطتطعأ: رهظلا منس نم لاجولا نوحرطتا

 لبلل ةنق ىف قرت. 2 5 © 467. هلزنم. 4) 18 14. [1١ صخعمكر

 5 ضرعمك, 457. سرعمك. 4) 5 نمو ىرثلاو رضنلا نم دلع © 0

 50[. لاطبا 5 لاطنا, كم7. ةدجغ. 7 5زغ هملنءععد ءان كعن.: 21هيع

 جانأع» م. اما 1. ن1. عا 53:0 8 503 3”. كمل ىذ. 7) 5 هدد,



 ا زخنس (*“أو

 كلسف هني ربيل شيرق نم بكار ىنثم ىف جرخث اًدمح وزغي
 نم يكتمل هايف لالا هرودصب لون ىتح ةيدجنلا

 ىنب ىلا ىتح ليللا نم يرخ مت وكت وا ديرب ىلع ةنيدملا
 هباب هيلع برضف ءبطخأ نب ْىَيَح قأف ليللا تح ريصنلا
 5 ءدّيس ناكو 4 مكشم نب مالس ىلا فصناف هفاخو هل يفي نا أ

 هاقسو هارقف هل نذأف هيلع نذاتساف جرنك بدحاصو كلذ هنامز ىف ريضنلا

 ءاج ىتح هتليل بقع ىف جرخ مث سانلا بخ يدل /نطبو
 لاقي اهنم .ةيحان اونأف ةنيدملا ىلا شيرق نم الاجر ثعبف هبات 0

 الجر ؛ اوُدَجَوو اهل لكت نم راما ىف اوقرحن * ضيرعلا اهل
 ٠0 نيعجار اوفرصنا مث اهولتقف امهث ثرح ىف هل اًقيلخو راصنالا نم

 ةرقرق غلب ىتح عابلط ىف معلص هللا لوسر يرضخ سانلا مهب رذت
 اور دقو هباكتاو نايفس وبا هناف دلفقو اعجار فوصنا مث ردكلا

 ادنم نوفقختي ثرمخل ىف ظدوحرط دق ام* ميقلا دونم نم
 نا عيطنأ معلص هللا لوسر هب عجر نيح نوملسملا لاقف ءاجنلل
 !اةوجحبو لاق* نايفس وبا ناك كقو 2 ««معن لاق ةوزغ ”هانل نوكت

 درس ا د

 ضركاي رسعشت ىف اًنايبا م ةنيدملا ىلا ذكم نم اجراخ رهجتي

 2) لم. ءغ 8لقسعا ردصب. م) 5ءءاتكنتد دن ]32ع0غ 1, 1.*,

 6011. ,١7 112. 00001665 ببنو #47. تبتر تي 10
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 اس م خنس

 بلاغ تعب لاوش .نم نيلخ رشعل معر اميف اهنم ةمولق:نآكو

 لاوش نم نيضم لايل رشعل دحألا ممي ّئثيللا هللا دبع ىبا

 اوفرصناو معنلا اوذخأو يف اولتقف ةيرس ىف نافطغو ميلس قاب ىلا

 نم تعبقب خليل ةرشع عبرت تسبسلا موس ةيينعلاب نحلا لآ

 ماقا* معلص هللا لوسر ناو رغن ةثلث نيملسملا نم كهشتساو لاوشَت

 عبسل دحألا موي ازغ «معلص دللا ليسر ناو ةجمل ىذ ىلا ةنيدمملاب

 © فيوسلا ةوزغ ةجحلل ىذ نم نيقب لايل

 نبا اس ام كلذ ىف* لاق هنذ ىقاكسا نبا اماو رفعج وبا لاق

 نس نم لاوش ةيقب اهب. ماقأ ةنيدملا ىلا رذكلا ةوزغ نم معلص

 ةوزغ برح ىب نايفس وبا ازغ مك ةدعقلا اذو ةرجهلا نم نيتنتا

 6نم نوكرشملا هجشمل كلت ئلوو لق ةجكلمل ىن ىف فيوسلا

 نب دم نع ةملس آس لق كيج ىبا امن ه«ةنسلا كلن

 نمو نامور نب كيزيو ريبزلا نب رفعجب نب دمح نع قاحسا ؛:

 راصنالا ملعأ نم ىراكو كلام نب بعك نب هللا 4 ديبع نع تأ 2

 شيرف ملف عجرو ةكم ىلا عجر نيح برح نب نايفس وبا ناك لق
 ىتح ةباتج نم ام /هسأب سمي ال نا رْخَن رحب نم ةّكم ىلا

 «©) 11 هرم. 5) 5 همس. 2) 5 ىله. 4 8لوعط. ه8“ (ء مدققأتل و

 ا. <. 1411. 2) ء 0172 دبع. 1صاعز 51105 16 82'2 عصاتتسم عتقصأ ال 6غ

 0131021135 6غ قط02112طر 7. 3097[2. نزل 1. 4. طرم 1هءلمصمع ©001-
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 تفصح



 210 عسي

 هةوزغو ىلوالا ارحب * معلص هللا ليسر ةوزغ نيد ناك لق هناف ٍعضعب

 امنا معلص ئبنلا نا معزو اعارسأ ةيرسو تاوزغ ثلث عاقنيق ىنب

 نأو ةرجحهلا نم ثلث ةنس نم رفص نم نولخ لايل عستل عازغ

 ىلا هعوجر 5 ناكو ركب نم فرصنا ام دعب ازغ معلص هللا لوس
35 1 

 5اهب ماقأ هنأو نناضمر نم ىيفب «لايل تاكل“ ءاعبرالا هول خنيدلملا

 ميلس ىنب عامتتجا هغلب نيح ردكلا ةرقرق أازغ مث ناضمر ةبقب

 سمشلا تعفترا ام دعب ةعمجل مهي ةنيدملا نم يبست نافطغو

 دي نبا اًماو «اهيلا ةرجاهلا نم يناثلا ةنشلا نم لاو رك

 هللا لوسر :متق امل لف هذا ناحكسا نبا نءاةملشا نع انكلا

 !0 ناضمر رهش بقع ىف رحب نم هغارف ناكو ةنيدلا ىلأ رحب نم معلص

 ارغ“ تح ليل عبس الا" ةئيحتلاب مكقي ره لاوشا ليا

 ع 26 -ِ دب ١

 مانأف اديك نقلي لو ةنيدملا ىلا عجر مك لايت تلكآ ةيلع لكك

 ىراسألا ملج كلت هتمقا ىف ىدفو ةدعقلا اذو لاوش ةيقب اهب

 هلم خاف كولا لاو ةرجكاهلا نم ثلث ةنس نم مرتكملا ىف :تناك
 هورط ١ هع 1 5 : : 0 :١
 مينكم مأ نبأ اهيف فاكذ ما هنأو بلاط ىيأ نب ىلع اهيف

 نم معلص ىبنلا عجر امل عيضعب لاقو «ةنيدملا ىلع ىصيعملا

 اديك فلي مو ءاعرلاو معنلا ناس دقو ةنيدملا ىلا ردللا ةوزغ

 <) 21 م0 طنذ ةوزغ نيبو لوالا. 2) 235 ناك لاقف. 2 35 نامثل.

 25 :هرسذلا 75)2 عع 515ءطم نان 21951: م 5 لكي دلال ئدككوز

214 53 20 

 1[ لج ند ىدفاو.



 رسب ”الياس

 ابا ةنيدملا ىلع فلضتسا معلص هللا ليسر ناكو «ىصقالذ ىسصقالا

 سمخ لوأ ناك اهيفو رفعج وبا لك ««رذنمل دبع نب ةبايل
 نيج مام هللا لو.سر ضليخأف ميلا 3 معليص هلئا ليسر و

 سمخ لوا ناكف هباحصا ىلع سامْخأ ةعبرأ ضقو همهسو سٌسمُكحلاو

 0 ىنب موي معلكص هللا لوسر ءاول نو معلص هللا ليس هضبقو
 ذتموي نكت ملو بلطملا كبع نب ةزمح عم ضيبأ ءاول عاقنيف

 ىحضألا ترضحو ةنيدملا ىلا معلص هللا لوسر فرصنا مك «تايأر

 مي هباصصا نم ءرسُيلا لهاو ىّحص معلص هللا ليسر نا ركذف
 كلذف عب ىلصف ىلصملا ىلا 0 رخو ركل ىف نم رشاعلا

 جبذو كيع ىف ىلصملاب ةنيدملاب سانلاب معلص هللا لوسر ىللص ةالص لوا 0

 ىنثدح ىدقاولا لق «ةاش ةمبذ ليقو نيناش هديب ىلصللب هيف

 لق رشبم 4قنأ نع ٍميِحََ نب عفار كلو نم لضفلا نب كمح

 انيكض عاقنيف ىنب نم انعجر أمل ليقي هللا دبع نب رباج تعمس

 امككذو عومإببلا هآر ىحاضا لوأ نو رشع ةكجبص ةيل ىذىف

 عبس ةيلس ىتب ىف تكعف ةملس ىتب ياو

 معلص هللا لوسر ةوزغل تقوي ملف فاح“ نبا اماو رفعج وبا لق

 ةوزغ نيب كلذ ناك لق هنا ريغ اَنقو عاقنيق ىنب اهازغ ىتلا

 0 ةيكضأ انو تنع

 ىنح سشيرق ويغ كببود هل نم معاج ىبنلا جورخو فيوسلا

 اماو ' عوغلا ةيحان نم زاجخلاب اندعم نارشكابو ميلس ىنتب غلب

 ©) 80ةع٠ ام. 1. انآ. ىصقاف. 0001. 1635 , 471/171 7026788 ر

 11, 07 2" 77. 5) 5 هد. 05 رسبلا, 1 ةرسيلا. 14 راسيلا هوذا

 4) 5 ىبا. الا22 1ةعالم م2353, 0



 00022727 ---7 7170م يبب٠ب ب

 م١ انس مدنا

 هلا ليسر مرصاححف لق ؛ةداتق نب رع نب مساع نع قاحاسا نبا
 نب ىبأ نب هللا دبع هيلا مانقف هكح ىلع اولون ئتح معلص
 هّىلاوم ىف نسحأ كي اب لاقف* جنم هللا هنكما نيح ليْلَس
 قطا "ليك اي لاقف معلص ىبنلا هيلع أطباق جرزخل ءافلخ اوناكو

 ةةبيج ىف هدي لخدأت لق معلص ىبنلا هنع ضرعأت ىلاوم ىف

 هللا ليسر َبصخقو* ىنْلسَأ معلسص هللا لوسر لاقف معلص هللا لوسر
 ءىْشيأ هؤن لع مارت 'نععي الط هوى هور ىلا

 ةقابقلكو رساح .ةتايعبرا يلاوم ىلا نس ىتحل؛ فلسا ال هللاو آل لا

 ىنأو وسل ةادغ ىف جدص# رجألاو نيس ىقوعنم دق عراد

 6ككل م يق هللا ليسر لاقخ رئاوجلا 8 ىشخأو نما ال“ هللاو

 نب“ كح نع ءتيتحب .ىق ريع قه كد للقو عت وا"

 جنعل َجوُلَخ «معلص ىئنلا لاقف ةدانتق ىب ريع نب مصاع نع ماص

 لجو زع* هللا َمَلَكو /ةتالجلب را مق* َموْلَسْرَذ عم هنعلو هللا
 امنا نوضرأ هل نكت رثو ملام نم* مهل ناك ام /نيملسملاو هلوسر

 ةذلاو اريثك اًحالس مهل معلص هللا ليسر فخأت 8ةغاص اوناك

 نب ةدابع جيراردب ةنيدملا نم عجارخا يلو ىنلا ناكو :هتغايص

 دعبالا فشلا ليقي وهو 6بابذ مب غلب ىتح مب ىصف تماصلا
 ه) ا[ هرم. 85) طلتوعط. ةصك. عرد ه) 831 هدم. ادع طق5 215

 انولن ىنعي 0101. ءا 0 االظ 222 عا لَ مص 11, 342 42 125

 ال هدح., 821. آل, 74ه. آل ءا 101]ة2طعءاج1 *1 ىشخا ورم 1801
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 هن ١ انش

 ىنب قيسب ععمج معلص هللا لوس نأ عاقنيق ىنب رما «نم

 ام لثم لجو ع هللا نم ارَدْحَأ هيلا رشعم اي لق مث عاقنيق

 ٌلَسْرَم ىبن ىا متقرع حلق مكلف اُملْسَأو ةمقنلا نم شيوقب لزن
 كنا كيج اي.اولق مكيلا هللا للهع ىفو مكباتك ىف كلذ نوح

 برحلاب مهل ْمّلع ال اًمهق تيقل كنا كَنَرْغَي ل :كموقك انا ىرت#

 «سانلا نحن انأ نملعتل انتبراح تل هللاو ءانأ َصْف هنم تئبصأت

 نع ىقاحسا نب دكيح نع ةملس آس: لق ديح ىباءاس

 اوضقت دوهي لوا اوناك عاقنيق ىنب نا ةداتق نب «كرمع نب مصاع

 «دخأو ركب نيب اميف اوبراحو معلص هللا لوسر نيبو نيب ام
 رمعب* نب دمحم اس لق دعس نبا اس لق ثراخل ىنثدحف 10

 تفل ليدز يرحل ناب رعإلا قع دل طع م قلب تتصنع
 3ك «ةرجحهلا .نمي يناثلا : ةلنسلا نم" لاش ىف تناك, /عاقتيقلا ىدب*
 هذهب امهيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىلع ليزبج لؤن ةورع نع قعزلا
 ايلف ةاوس ىلع مهيلا ٌكبناف ةنايخ ممك ىم ىنئاكت اماو و ةيآلا

 فاخا ىّنا معلص هللا ليسر لق ةيآلا هذه نم ْمَع ليربج غرق“
 «ةيآلا «ذهب معلص هللا ليس, عتيل راسف ةورع لق عاقنيق ىنب نم

 نسب رمع نب مصاع نع حلاص نب ديحن ىنتتحو ىدقاولا لاق
 تنم علطي ال ةليل ةرشع سمخ معلص هللا ليسر صاح لاق ةدانق

 | ١ دوب رهو الجكف علص هللا ليس مكُح ىلح ارلرت مش .دجي
 كثيلنح ىلا تيدحلا عجر 4 ىَبأ نب هللا كبح / يف :يلكق 0

 6) 3[ ىفع 8) 1115. هم كموق» هك 5 اما. 2) 2[ وربع
 ه) 1[ هرج. (نمدأ. 7168. ايي ع ام ع( 530 © 103 3. /7) 5

 م) 1201. 8 7/5. 60.



 م مهاوك

 مو ءاحورلاب هّرسك ةمصلا نب ثراملو نع هغلب ءىشل فوع نبا
 ورمع ىنب نم رسك ربح نب تاوخو راجنلا نب كلام ىنب نم

 0 سرف نيسرف ليخأو امديعب نيعبس لحبالا تناكو لق فوع نبا

 رفعج وبأ لق 4«. كترَم ىلا نب كّترَمل سرفو ورمع نب دادقملل

 5 لاللع نم سل اون ها ا نبدا نع ىورو
 نبك رشنملا رثأ ىف 5 هللا لوسر ىدرو لق ةريرغ ىلا نع هيبا نع
 نولويو عمجلا مزهيس ©ةيألا هذه ولتي هقيسلا اتلصم ردب موب

 ءراقفلا اذ هقيس معلص هللا لوسر لغتنا ردب ةوزغ ىفو لق يكن

 ايرهم ناكو لهج ىنا وكلا د اهيفو لق ءءاجخلا نب هبنمل ناكو

 ٠ معّلص هللا لوسر ماقا مث رفعج وبا لق ««دحاقل ىف برضيو هيلع وزغي

 اهتيهن ةفيحلل مدع يقع قلو قبه. خزفؤا دج ىح ميتا

 هورصن ودع اهب همهت نأ هّنأو اًدحا /ديلع اونيعي ال نا ىلع

 اوريظأ شيرق ىكرشم نم رُدَبب لتق نم معلص هللا يسر لتق امله
 ولو لاتقلا ىسكي نم دمحن فلي رث اولقو ىغبلاو ىدحلا هل

 : مك 6 نحت .اورهظأو .نحأ قاعق ههبشي والاالاطعةانففعا أ اذ

 معاقنيق ىنب ةوزغ

 ناك لق قاحسا نب دكيمح نع ةملس أس لق دي نبا انثدحن

2 
 2) دزع 1. ءكتمم 14ه. ءأ 50' 0. 0001عع5و 5231 رسأ» 8) 5 طقع

 عع مهتما هده. .2) 12 5204 1.1012. 3-1. 21 قيشسلا 5 اننلبعت

 (020 فيتسلا انلصم).. 4) 1502. و4 ؟5.: 4و, 2 1 راغقلا رك) 1

 اهيلع. ى) 11 هدم. 220 عون هديبشير 5 حبشي. /) 181 0510116 ©أ

 5 5 عقيم.



 |[ م زخئنس

 رشع ةعبرا كثموي نيملسملا نم دهشتسا نم عيمجو «« ناحسا

 اميف نوكرشملا ناكو ءراصنالا نم ةينامثو نيرجاهملا نم ةنس الجر

 «سرف ةثام هليخ تناكو اًلتاقم 3 نيسمخو ةئاعست قئدقاولا معز

 4ىدقاولا معز اميف جرغصتسإا ةعامج هذتموي معلص هللا ُلوسر درو

 نهي. 'هاوبلاو جيدخخ نب عفارو ريع نب هللا دبع معز اميف عنخ 5

 مث صاقو ىلا نب ريم, ريهظ ىب ديس تبات نب دي كيزو بزاع

 معلص هللا يلوسر ناكو ذكموي قي 5 نأ دعب اريمع زاجا

 ديعسو هللا كيبع نب ةكْلَط ةخنيدملا نم جرت نأ لبق ثءعب دف

 رابخالا «ناسسحتي مأشلا فيرط ىلا ليقن ىب وربع نب دي دز نبأ

 البقتساف ردب ةعقو موي اهامدقف ةنيدملا ىلا اعجر مث ريعلا نبع

 لاق «ةنيدملا ديري ردب جم 5-5 نايرتب معلص هللا ٍلوسر

 لجر ةتامثلث ىف ةنيدملا نم معلص هللا لوسر او 5 ىدتقاولا

 راصنالا نم 2بتاسو الحي نيبعبسو ةعبرأ نووجاهما ناكو خسخو

 نامثع خدحا نيرجاهملا نم هوم تلت عنامهسو /خروجأب خينامتل بروضو

 تنام ىتح معلص هللا يلوسر ةعفل ىلع ف ناك نافع نبأ ؛5

 #7 ناسسحتي ايهتعب ناك كبز نب 0دبعسو هللا كيبع نب ةحلطو

 دبع نسب ةريشب ةبابل وبا راصنالا نم ةسمخو ريعلا نع ربخأ

 هفلخ نالجاعلا نب ىدَع نب مصاو ةنيدملا ىلع هفلخ ر لنملا

 ورمع ىنب .ىلا ابحورلا نم هد, بطاخ نب ترا ةّيلاعلا ىلع

 6) 110. 815ءط. ه.ه 1. و ءكغ 425 65) 11 (51©) نوسملو. <) 1[ هل.

 4) 1710. 34ه. ا 1. 211 5ءلنن. #م) 5 ناسسجتاي. 0 روج.

 طم 5ع. عنامهسو 5 ةيامهسو. ىي) 5 لعسو. 5 اسس.
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 روي ذل

 ضرألا ىَلَع رّكت ال بر ةلق مون «لثم رمع اي كلثمو ميكحلا

 ىلع سمطا اًنبر 04 لاق ىسوم #1 كلتمو * اًدايد نيرفاكلا نم

 ميلألا َباَذَعْلا ارب ىتح اوئموي الق مهبول ىلع حشو مهلاومأ

 لأ ع نم نتلفي الف ةلاع مويلا مننا معلص هللا يلوسر لاق مث

 5 ىب لخفَس هلأ دوعسم ىب هللا دبع لاق هءفنع برض* وأ ءادغب

 اف معلص هللا ليسر تيكسف مالسالا ركذي هتعمس ىناف ءاضيبب

 نم ىنم ءامسلا نم ةراجمل ىلع عقت نا فوخا مموي ىف ىنتيار

 لق ءاضيب ىب ليهس الأ معلص هللا ليسر لاق ىتح مويلا كلذ
 تا تا نوح ف دياز ت25 م - - 0-0 -. ع

 ىَتَح ىَرْسُأ هل َنرعَي ْنَأ ٍيبتل نات ام وجو وع هللا لين
 لق كيج نبا اس ««نثالثلا تاياآلا رخآ ىلا ضْرألا ْق نحف

 خيالا يع و تلون امل ابيل هيكل 0 دل ا

 اسس دع يت هس

 «لاجرلا ءاقبتسا نم ىلا بحا لئقلا ىف ْناَضّنالا ناك هللا

 5 نمو نيرجاهملا نم اردب دىهش نم عيمج ناكو رفعج وسبا لآق

 نم عيمجو «:هنع ةملس اس لق دكيمح نبا اس* قاحكسا نىبا ليق

 الجر نوتتسو ٌلحاو [دمهسب هل برض 7 نمو دعم نيالا نم كهش

 نبا لوق ىف الجر نوعبسو ةثام جرزكلا نم دعم دهش نم عيمجو
 ©) 5 لثيك٠ 52) 1601. 71 75. 27. 2) 5 لثمكو© 4) 1502 16 0

 88. ه) 11 مقنع برضا. ر/) 131 0 ى) كه. 8 7. 68. 2 11

 عسب. - (نمصأ. 1115ه. 21 1.12. 2) 5 هت. م) 11 نما 641

 عسب. - نهد, 815ه. كو 5 10 1١



 | *نفإ م ةيس

 تيلزنو ريدق هش لك ىلع هللا نأ هلوق ىلا اذه ىنأ منلق جاك ن دودو

 ليشرلاو دحأ ىلع نوولت لو نوذعضصت نا «ىرخال ةيآلا هذه

 200ج 2 .مذنتل عقلا دعي نمر دوق ذل مقازخأ ىه وخذي
 هيض نص ار ا هايلعم وببا ليم و قدا 8 5 ملس

 ءىبجو ردب موي ناك امل لق هللا دبع نع ةديبع أ نع ةرم ىبأق

 وبا لاقف ىرسألا ءالوه ىف نولوقت ام معلص هللا لوسر لق ىرسألاب

 بوتي نا هللا لعل عنأتساو متقبتسا كلفأو كموق دللا وسر اي ركب
 ةفانعا برسم عُمَدق هرجرخأو كبّقك دللا لسر اب رم لقد غيلع
 يطال ربعك _اًهداَو رضنا هللا ليسو اب ةحاور نييرللا ديه ورلكو

 كتعطق ساّبعلا ءدل لاقف لق اًرن « يلع همر ف عبق ٍهلْخُدَذ م

 سن لاقف لخد مك بجي ملف معلص هللا لوسر تمكسف لق كجحر

 ليقب فخأب سان لو رمع لوقب فخأي سائ لقو ركب نا لوقب فخأي

 ري نا لاقف د وي يلع جرخ مق ةحاور نب هللا دبع
 ناو «نبللا نم َنْيْلأ نوكت ىتح هيف لاجر َبولق نيلْيل لجو

 ناو ةراجللل نم َدَمَأ نيكت_ىتح .#ءيف لاجر بولق دّدِشيِل هللا دك

 نمو ىنم ُهَناَف ىنعبت نم /لق ميعاربا لثم ركب ابا اب كلثم
08 2 - 

 ىسيع 7لتقم كب ابا اب كلتمو* مييحر ويغ كنأق ىناصع

 زبوعلا 9 كذاق ميل رفعت ناو كدابع ميلف مهْبَطَعلا 4 7 لاق

 <«) 101. 3 75. 147 ء( 148. 65) 11 خملس 153 1«عا00 م:3عق5أ غو

 معوعم. ) 21 هدم. 24) 5 هرم. ) 11 نيللار 5 ة.م. 17210. 8ءأ-

 لطقتا 1, يح, 8و1. خهءر ]) 1, *.هر آداز ةعط عاف 7 سلب 0767-0 و

 5 مطور ةوقمو, 1 رموم ع قاوم | ع ديلا ركل كما 4 15 3

 م) 5 مضاد لتمو. /) 12015. 5 ال5. 218.



 م زئئس الرول 6

 ناوخالاو ةريشعلاو معلا ونب ءالوف هللا ىبن اي ركب وبا لاقف رمعو

 رق منم انذخا ام نوكيف ةَيذفلا مانم فخأت نا ىرا ىف
 معلص هللا لوسر لاقف اًدضع انل اونوكيف ٍيدهي نا هللا ىسعو

 ىار ىنخلا ىرا ام «هللاو ال* تلق لق باطخل نبا اب ىوق ام

 90 نكمتو ا برضأف نالف نم ىننكمم نأ ىرأ ىنلآو ركب وبا

 ع دعنا“ بوصيم ليقع“ نإ ابلغ قمر "هله باتو 00

 تداقو مثديدانص ءالوه ر افكلل ةداوه انبولق ىف سيل نأ هللا ملعي

 كثلق ام وهي رثو ركب وبا لق ام معلص هللا لوسر ىوهف لذ عتمتاو

 ىبنلا ىلا ثودغ ربع لق دغلا ناك املف ءاكفلا غنم ذفخأف انا

 سرا طصلقت نيكيياسم نيل كفار كس
 ثيكب هاب ثدجو نف كبحاصو تنا كيكُبي اذ ام هَقيبْكَأ هلا
 ىنخلل معلص هللا لوس لاقف امكئاكبل ثيكابت ٌثجأ ل ناو
 ىَنْذَأ مكباذع ىلع ضرع 4دقل ءادفلا نم كباكا ىلع ضرع
 ناك ام لجو م هللا لزنأو ةبيرق ةركشل . ةزجشلا هذه نم

 -ِ نع 3 ا 0 3 4 - 2 - -* 2 -

 اميف هلوق ىلا ضرالا ىف نخاثي ىتح ىرسا هل نوحي نا
 هو 6

 ماعلا نم ناك اًملف مئانغلا هل ّلحا مث ميظع ب باذع متدخأ

 معلص هللا لوسر باكا نم لت اوعنص امب اوبقوع دخأ ىف لباقلا
 ٍِء 0 1 0 1 ما

 دسار ىلع و هتيعابر /ترسكو عنوعبس رسأو موعيس

 03:2 ندم ع مآ

 ا هيلشم 06 3ك د ا - و ةيالا هذع لجو رع هللا

 <) 86[ همس. 62) 5 اهو. 2 5 هرص2 4) 21 آدفلا. ) 10

 8 7و. 68 ©« 69. م 0[ رسكو. مرر هتف وإ



 شسئلة  '! ||

 هللا ليسر اي انك دق هللا لوسر كنا فهشا ميمع لاقف كنيبو

 نم كيلع لوني امو ءامسلا ربخ «نم هب انيتأت تنك امب كبّذكن

 م ملعأل قنا هللاوخ ناوفصو انا الأ ار رضي مث رما اذمو ىحولا

 !نذىف ىنفقاسو مالسالل ىناده ىنلا هلل دمحلاف هللا الأ هب كاأ

 اوهقف معلص هللا لوس لاقف فحلا ةداهش هدهشت مث قاسملا ة

 0 ويقل هياوهل لو ىلزفلا هوملكو ىو ةدنيغ وع كالا

 هللا رون ءافطا ى اًذهاَج ثنك ىلا هللا لوسر اب لق مك ولع
 ىل .نذات نا بحا ىتاو هللا نيد ىلع ناك نمل ىذآلا ديدش

 كتيذآ الاو هيدهي نا هللا ّلعت مالسالا ىلاو هللا ىلا يعذاف ةكم مدقأف

 معلص هللا لوسر هل نذأف لق هنيد ىف كباكا ىذوأ ثنك امك عنيد ىف و

 ناوفص ناكو ردب ةعفو مكيسنت مايا ىف نآلا مكيبتأت ةعقوب اووشتبأ

 الأ فلحت همالسإب هربخأف بكار مدق ىقح نابكرلا هنع لأسي
 اهب ماا ةكم ريمع مدق اًملف اًذبا عفنب هعفني الو اًذبا همّلكي
 قك لسآفا اًقيننش .ىّذأ هفلاخ. نقف ىئتويو !مالسالا: .لل وهحي

 هيف لجو رع هللا لونا رحب رما ىصقنا اًملف ءريثك سانا مهيدي
 مصاع اس لق روصنم نب دما اس ««ءاهرسأب لاغثألا نارقلا نم

 ىتدح لق ليز وبا اسس لق رامع نب ةمركع اس لق ىلع نبا
 ناك امل لق باطخل نب رمع ىنقذح لق سابع نب هللا ءدبع

 رسأو الجر نوعبس نم لتقف نيكرشملا هللا مزهف اوقتلا ركب مويو»

 ايلعو ركب ابا معلص هللا لوسر رواش فتموي ناك 3 الجر نوعبس

 <) 11 0 0) 11 هربخد. 2 1815ءل. كهش. 4) 5 هل.

 2) ةتمعلم هت. ير 5 مدي. م) 11 ديبع.



 1 13 او ءا#إ

 هيف مارا امم هب ّلجو ّرع هللا مركا ام نوركذيو ردب موي نع

 ىلع كيعب خانا نيح بكو نسب ريمع ىلا مع وظن ذا تودع
 هللا“ .كبخ بلكلا ' !لنيك .لاقف" فليسلا :اطشربن  نيصشلا ١ ١

 حو ءادنيب "قزق ىذلا ىو دع هاا هنليت ان, بعلب |١
 : يبن اي لاقف معلص هللا لوسر ىلع رع لخد مث ردب موي موقلل
 لق هفيس اًضّشوتم ءاج لق بهو نب ريع هللا ودع اذه هللا

 هقنع ىف هفيس ةلامحب خا ىتح ةرع لبقأف ل5 ىلع هلختاف

 لونسو: ىلع اولا راضنالا "نما دعم ناك ىلع لالا لا اهل هلا
 ريغ هنا هيلع ثيبخل اذه اوردخأو هدنع اوسلجاف معلص هللا

 هه هللا لوسر آر املف هين عمل للا: لوم :ذ. دللي لاحت حل

 ريع اي ندا رع اب هّلسرأ لق 2دفيس ةلامح لخآ رو © معلص

 لاق جنيب ةيلعاجل لها ةيحت نناكو اًحاَبَص اومعنا لق مك انَحف

 ريمع اي كتّيحت نم ريخ ةّيحتب هللا انمَركأ ىق'معلص دلل لوصر

 يحك هتنك ناقض ايدل اَمُأ لق ةتدَل لها ةيحت مالسلاب

  ىذلا ريسألا اذهل كلثج لق ريمع اي كب ءاج ام لق اهب دُيَع

 اهكجق لاك كقنع ىف فيسلا لاب اف لق هيف اونسحأف مكيديا ىف

 ها تقج قذلب ىقخصا لك ايش: تنك لضولا
 ديمأ قب ,ناوهصا تنا:تدعم يني لاه كاز الا رام ا

 قبح اليل 'تلق. مك: .شيرف: نم«ةييلقلا“:تاصصا اتكقفا 0

 *» ناوفص كل ّليكتف اًدم## لثقا ىتح ثجرخل ىلايعو ىلع

 ىنيب لئاح لجو وع هللاو هدل ىنلتقت نا ىلع كلايعو كنيكب

 <) 11ز5ءكت. ىم هب. 0) 5 هدت. ه) 41 هدم. 4©) 5 0

 دقنع ىلا 2) 815ءات, (ءمص“ 11, :24) ه21ع كل

100 1 



 الرول ١ زالئس

 نب دين لق لق لضفلا نيب ةملس اس لاق كيج نباابب

 ريبزلا نب ةورع نع ريبزلا نب رفعج نب ديس ىنثدح قاحسا
 دعب ةيمأ نب ,اوفص عم ىحمجحلا بهو نب ريمع سلج لاق
 ىف ريسُيب ©« شيرق نم* ردب لما باصم
 معلص هللا لوسر ىنوُي 5000 شيرق نيطايش نم اًناطيش بقوه

 رهيع نب ءبهو هنبا ناكو ةكمب مهو ةداَنع هنم نوقليو هباكاو

 هللاو ناوفص لاقف ٍَباَصم» بيلقلا باحصا ركذف ٍرَْدَب ىراسا يف

 2 هلئاو امأ* هللاو تقدص ٌرييع هل لافف دعب ٌريخ شيعلا ف ّنِ

 ا ل
 زيبا ىبا_ دله علبط لل نظ هلدقل ىتح سيح .ىلا :تبكرك ىدعب»و

 هيسقا انا كيد ّلع لاقف ءةلّيما نب* ناوفص اهينتغاف ميديا ىف
 وواعيو ؟ىش 8ىنعسي ال اوقب ام ىعتوسا ىايع عم كلايعو مكنع
 ايم َّنأ ى 5 لَا لت كلاش, قلش ةلح عكا ريمع لت عع
 انيبق ةنيدملا مدق ىتح قلطنا مث مسو هل ٌدحشف هفيسب رما

 نوثدحتي مدجسملا ىف* نيملسملا نم رفن ىف باطخلا نب رمع

 <) 5 هدي. - 2:0 ةءون0. 31 تستي رجل قوم. 82) 2 ندع

 © 115 ب 4) 1 هرم. «) 11 دنم. /) 5 هذه. م) 20ه

 آذ ا.ن 1. و, 202ج. ١11 1. 3: آش ةباغلا لسا 117, ١5 ءا 16ص 120ه

 2رة06 111, ”.: ةخقفنلا ىف ىلايع ةوسا كلايعو. فكلند 16ءانو 5:

 عايساوأ (عكتوءط. ميغ, 81د]. ومر 8[. , 0رسر هليل. 2 ©هلنءعو
 دععاتأن ال5 دان وعن, 01, 2لهج , 1ص 18آ20)هت , هلع

 دعدقاتك ءدتصح عون :أأغ 765 716/2 هلك هلل ر ولهم ةااقك 7012 ىا/77-

 لهل. )2  51غ وهنمومنتع 110. : طتقعط., 0, 1151. مي

 2) طلوع. 0



 ١ خنس !ز*نأ

 نب كيحم نع ةيلس اس لق كبح نبأ اس* «ءل نيلكت ال كتاف

 هولا يو - ربما + لق قاحسا

 نا يعل لاقذ سشصاعلا كنأ لام اوباصا نيذلا ةيوسلا ىلا © ثععب

 لس الم هل“ تبصأ لقو متبلع ادق ثيح انم لجبلا

 ةهللا :ىق وهف متيبا ناو كلذ ٌبحن انف هل ىذلا هيلع اودرت

 هيلع هدرن لب هللا لوسر اب اولق هب فحا متنأف مكيلع هءانا ىذلا

 نجلا: قو 5 لبخاب قايل لجرللا ناش ةلماانيرعا
 هيلع اوُدَر ىتح 4 ظطاطّشلاب قأيل مدحا ّنأ ءىتح ةوادالاو ةئشلاب

 7 ذل: دلت. كم .ىلا ”لمعحلا- مك طيش: نم تضعي اة حلا

 هرشعم اي لق مث هعم َعَصْبَأ ناك /نم هلم شيرق نم لم ىذ

 كارب الاول :هذخلي ذل لم ىدتع' معتم ادختف نيا لقا ل١

 لا هلا ل نا كهشأ ىف لاق اًميرك ايفو كنحجو دفف ائيَخ هللا

 هدنع مالسالا نم ىنعنم ام هللاو هلوسو هدبع اًدمح ناو هللا

 اهاّنأ اًيلغ مكلاوما لكا ثدرأ امنأ ىنأ اوئظت نا ,فوخت الا
 لوس ىلع َممدَق ىتح يخ مك تملسا اهنم تففو مكيلا هللا

 قاكسا ىب كيج نع ةملس آس لق دي نبا اند «معلص هللا

 يح تا أ 1 ةمركع ىع نيصصلا ينال ىتدخ لاق .

 +:نينس كس كعب* اميش ثحك ظري ||

 ه) 5 مكءعممتس هدمت عمق, ةةضخانلت: معلص هللا ليسر ثعببو

 6) 815 ءاح. عن 1 © 11 ىتحو. ©2) 01 طاطشلاب «) 5 لو

 /) 1515. نمو. مل 009:05 اًوخ. 2) 5 رث را 3 1ةنقعط. هنن



 || كب ١ خنس

 اهيبا نع اهسبح ىف ةجاح انل ام ىرمعل نفوو فعض اّنم كلذ
 ُثوصلا ادع اذاف أملا علا قلو. ههربش نمادلل قراشلااو

 لعفنف ةاهيبأب اهقحلاف اسيل اعانددر ىق : اذأ ! سائلا _ تحت

 نب دير ىلا اهملسا ىتح اليل اهب جرخ ثرصلا أدع اذا ىتح
 صاعلا وبا مقف لق معلص هللا ليسر ىلع اهب امدقف هبحاصو ةثراح

 امهنيب قرف هلق ةنيدملاب معلص هللا ليسر كنع بنيز تعماقاو ةكمب

 الجر ناكو مأشلا ىلا اًرجات نرخ مغلا ليبع ناك اذا. ىتح مالسالا

 نم غرف اًملف دعم اهوعصبا شيرق نم لاجر لاوماو هل 4لامب اًومأم

 وبا لبقا هلام نم اوباصا اب ةيرسلا تّمدق اًملف اع مرجعأو ٠

 معلص هللا لوسر تنب بنيز ىلع لخد ىتح ليللا تحت صاعلا
 ىلا معلص هللا لوسر جرخ املف هلم بلط ىف *هتراجاف اهب راحججتساف

 قاكسأ نب ديح نع ةيلس اس لق دي نبا انتدحنت* جبصلا

 تخرص هعم سانلا ربكو ربكف /نامور نب ديزي ىنثكح امك لق
 نب صاعلا ايا .ترجأ دق ىنا سانلا .اهيا ءاسنلا ةفص نم بنيز 15

 سانلا ىلع لبقا مقالصلا نم* معلص هللا ليسر 18 املف عيبرلا

 1 را لق عن لوك تعب افي تمن له: سانلا_انهنبا لقت

 متعم» ام هنم تعمم ىتح ناك ءىشب ثيملع ام هديب كّمح سفن
 معلص هللا ليس فرصنا مكث مندا و نيملسملا ىلع ريجي هنأ

 0 ل و زل ندرك دبنب ىلإ ليك ةعبا لح لكدب

 ١ عد .
 ةرووت. 0) 0[ اهلعاي. م) 815ءلط. نيح. 4) 21 لاوماب. 1 )«

 ه) 815ءأ. 25. ءاجو. مك) 5 هده, م) 6 مالسالا,.



 ١م0000 2>

 ١ ةلنس مدعو

 لخدي ام ءاسنلا نيب لخدي ال هنذ ىتم «ىئتنّطضت الف كتجاح

 ىتللو تلق لعفتل الا كلذ نلق اهارا ام هالاوو تعلق لاجرلا نيب

 ةنبا* نعرف اًملف ةثرهجتو كلذ ديرأ نوكا نا ثركنأت اهتفخ

 عيبرلا نب ةتانك اهي اهل مّكق اهزاهج نم همعلسص هللا لوسر
 :اًراهن اهب جرخ مث هنتانكو هسوق فخاو هّبكرف اًريعب اهجوز وخا
 شيرق «لاجر كلذب ثدحتو ءاهل ٍيدوَه ىف لو كاسهب دوقي*
 فيس نم لوا ناكف مىّوَط ىذب اهوكردا ىتح اهبلط ىف اوجرخن

 عفانو* ىّرْعلا دبع نب دسأ نب بلطملا نب دوسألا نب راَبق اهيلا
 تناكو اهجدوَم ىف ىو مرلاب رابع اهعورف ىرهفلا ,سيقلا سبع نبا
 د هير اهطع ءاخ تقيط مسمي الف قينعرم اهله 3
 1 لسحر ىذه وندي 0 هالاو :للق..ما هتنانك مثنو اهرج

 شيرق ةلج ىف نايس وبا هاتأو هنع سانلا ركركتف اًمهس هيف
 هيأ لبقات لعن ه1 نص كلينيك يوك لجبلا اهيا لاقف

 ىلع ةأرملب تجرخ ٌبصن رث كنا لاقف هيلع فقو ىتح نايفس
 هد اميلع لخح امي انقيكنو امتييطم. تاع فقر ةيفالع لا |
 انرهظا نيج نم .ةيفالغأ دئشبأَ مر اذا سانلا ئظيف نيل

 ناو تناك ىتلا انتبكنو انتبيصم نع انباصا َلُذ نع كلذ نا

 <) 11 ىنطصت, 5 ىنعطضت, 511500. (ه011. 11, 123) ىَتطْصَق»

 2) 5 ترهجنو. 2 5 همس 4) 7 اهديقي. ه) 1[ طق. نم.

 ر/ي) ؟هءدلعد 200101. م 1طتقعاد. كب 1. 2 هدم.ر 560 710. م1. 562“
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 اير" ١ دنس

 اهتلخدا ةججدخ ننال اهل ةدالقب ميف تكعبو لامي عيبرلا نبا

 ليسر اممأ, املف تلاق اهيلع ةىنب نيحح صاعلا ىبا ىلع هاهب

 اهل اوقلطت نا متيار نا لاقو ةديدش َةَقر اهل قى معلَص هللا

 هللا ليسر اب معن اولاقف اولعفأف اهل ىنخلا اهيلع اودِرَتَو اهييسا

 نخأ دق معلص هللا لهسر ناكو ءاسهل ىلا اهيلع اورو ةوقلطاف و

 وا هيلا بنيز ٌليبس ىلخي نا معلص هللا ّلوسر دعو وا هيلع
 ليسر نم الو هنم كلذ رهظي رثو هفالطا ىف هيلع طرش اهيف ناك

 ةكم ىلا صاغلا وبا ٍيرخ انتل هنا آلا وع ام ملُعُيف معلم هللا

 نم الجرو ةقراح نسب َثيز معلص هللا لوس ثعب هّليبس ىلخو

 بنيز امكب رمت ىتح 4ْمِجَأَي نطبب انوك لاقف «هناكم راصنألا »

 0 دكسعب كلذو امهناكم اجر انهب ىقاينآت ىتح ءاعابحاصتف

 اهيبأب قوحللاب اهرما كم صاعلا وبا مدق املف هعيش وأ رهشب

 0 د ع ماططتاول لع ديس نأ تكتف ريحت تاجرخف

 ورمع نب دم نب ركب ىبا نب هللا دبع ىنتدح لاق ىاحسا
 ةكمب رهجأا انآ انيب سلاق اهنأ بنير نع /تكّدح لاق مزح عيبا

 رلا دمحم ةنبا ىا تلاقف ةبتع تنب دنع ا

 كلذ تدرا ام تلقف تلاق كببأب قيحكللا نيديرت كنا ىنغلبي
 ا عاتمب ةجاح كسل تناك 110111100110

 ىدنع ناف كيبا ىلا هب نيغلبت 8لامب وا كرفس ىف وكب ففري*

 4) 5 هرم. 2) 141 ذصك.اهب. <) 1س عان5وانع ء>ءعم51 7

 4) 5 حصار. 1710. ظءاكر1 ملء ع 2:0 دن. ىتسح 5 رت. 2
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 اهئابكصتق. /) 5 ءة6عمو) هدئ16[ع28ق ر 43281113 ثلكف. مي) 5

 حب (نةقفيت /) 21 اه.



 " زخخنس |مدوع ي

 اذا «دللا .اه. ال* للك شيرق .نم تش .ةأرسما ىا كجورت نكو
 2 هع ع 5 - 3 ع

 ناكو شيرق نم ةارمأ ىنارماب ىل نا بحأ امو ىتبحاص قراثا 2

 مث لق ىنغلب اميف اًريخ هدهص ىف هيلع ىنثي معلص هللا لوسر
 هل اولاقف بهل ىبا نب ةبتع فسافلا نب فسافلا ىلا اوشم
 و لاقف نئثش شيرق نم ةأرمأ 0 كجوزن نك دكيح ةنبا قلط

 نب ديعس ةنبا وا* صاعلا نب ديعس نب نابا ةنبا قيمتجوز نأ

 نكي مثو اهقرافو صاعلا ىب ديعس ةنبا هةوجورف اهتقراف 5 صاعلا

 هل اًناوهو اهل ةمارك هدي نم هللا اهجرخأف اهب لخد هللا وْحَع

 10 نيب قرف دق مالسالا ناكو 4هرما ىلع اًبيلغم مك الو ةكمب لكي

 امهنيب قرفي نأ ةىلع ردقي ال ناك معّلص هللا ليسر نا الا عيبرلا
 هللا ليسر رجاه ىتح هكرش ىلع وهو اهمالسا ىلع هعم تماقاف

 عيبرلا نب صاعلا وبا مايف راس رحب ىلا شيرق تراس املف معلص
 هم ع 9 1

 !5 «معلص هللا لوسر دنع ةنيدملاب ناكو ردب مديل ىراسالا ىل:ببصات

 لق قاحسا نب كيح نع ةملس آنس لاق كيج نبا اب

 دابع هيبا نع ريبزلا نب هللا ىبع نب دابع نب ءىيج ىنثدحن
 ءادف ىف ةّكم لأ ثعب امل /نلاق معلص ئبنلا بوز ةشئاع ننع
 5 مل د مع 6 3

 صاعلا ىبا ءادف ىف معلص هللا ليسر تنب بنيز تشعب عئارسأ

 4) 31 هللا ميم ام الم 2) 5 هت. 2 85 هس. ه) 21 هارمأ,

 ه) 4ع. ا»» 1. 5 2372 لكيح» ر/ك) 5 هد( عمت 0101166115, (ةقأانل

 د

 هنا ةشاع نع ىورغ.



 مدع 0

 ورمع هنبأب ةكم هسبحث برح نب نايفس وبا هيلع اذعف ريخب
 ١ نايفس وبا لق مث نايغس ىبا#كنبا

 الهكلا ّقيسلا اوملست ال «متكقاقت هءاعذ اوبيجأ لاكأ ىبأ طفرأ

 الْبَكلا مهريسأ نع اوكفي ل ءنم هلل 7 ماكل ظل ويف

 هربخ هوربخأف معلص هللا لوسر ىلأ فروع نب ورمع هونب ىشف لقو
 لعفف جحيش اوكفيف نايفس ىبا نب ورمع هيطعي نا اولأسو

 ؛«دعس ليبس ىلخت نايفس ىبا ىلا هب اوثعبف معلص هللا لوسر
 50 علا قبع سب عيبرلا ىب صاعلا وبا ىراسألا يف ناكو لق

 0 جب ا مطاوم جلو نع يدع
 ةلاهل ناكو ةراجتو ةناماو الم نيدودعملا ةّكم لاجر نم صاعلا ؛

 معلص هللا ليس, ةججدخ كنلأسف هنلاخ ءةجايدَخ دايخ تعمل

 لوني نا لبق كلذو اهقلاخب ال /معلص هللا ليس" نآكو هجري نأ

 1 وع هللا مَ املف اهدلو ةلونح ةكاعت تناكف هجورف و هيلع

 ام نأ 8نّدهشو هنقلصف هئانبو ةيكجدخ هب ثنمآ هتوبنب هلوسر

 هكرش ىلع ل وبأ نبتو ةهنيدب ندو * و دب ءاج ؛5

 | ا نيا نا نو لع ىو ذك معلع هلل لطاو

 7: هودعابو لجو وزع هللا رمأب اًشيرف ىداب املف ا 1 وأ ةيقر

 لغشف هتانب هيلع اوف همه نم اًدمحن متغف مدق مكنا اولق

 كنبحاص قراف هل اولاقف عيبا نب صاعلا ىبا ىلا اوشف نهب

 ©) 5 مند قاعن 6) 0111 فوع نب: 2 50 ١ذأ.. 2

 هر. 62) 1م 5 مدصاتك 76عع26017 م5ةعقتلا و. رك) 5 هدم. مز 8ت5ءطب

 200. ىحولا. #) 21 تدهشو. 2) 01 هنيد نادو. 6) 815ءط

 ةوادعلابو.



 نيني لصفلا .لابتح ةيبحيخ ا ةيييحلا م مس ا ا

 ىرفس ىف «نتيبصا نا اهل تيلق مت دحا ايمكعم سيل ثراه

 ىنذك متقلو ىنكو ىذك هللا دبعلو ىنكو ىذك لصضفللف اذه

 ام فحنإاب كثعب ىذلاو لق ىنكو ىنذنك هللا ديبعلو ىذكو

 ,ىدفف هللا لوس كنا «ملعأل ىناو اهريغو ىريغ ٌدحا كاذع ملع

 لق كيج نبا اش  «و هفيلحو هيخا مْئتباو هسفن سابعلا

 ىنا نب هللا ٌكبع ىنتّدحو لق دّمحن نع لضفلا نب ةملس آب

 نايفس ىببا نب وريع ناك لق مزح نب ءريع نب كبح نب ركب

 لوس, ىدي ىف اريسا طيعم ىبا ىب ةبقع ةئبال ناكو برح ىبا

 , عمججأ لق ارمع دفأ نايفس ىبال ليقف ردب ىراسأ نم معلص هللا

 هيديا ىف هوعت ارع ىدفأو ةلظنح ةاولتق كامو ىمد ىلع

 ليس, دنع 8 سيح كلذك وبه انيبخ لق هل اذب ام :دوكسمي

 نب ورمع ىنب وخا لاكأ نب نابعنلا نب دعس يرخ معلص هللا

 اًضيش ناكو هل ةيرم هعمو اربتعم ةيواعم ىب ىحا مك فك

 ,ىفالو ارمتعم كلان نم جرخث /عيقتلاب هل منغ ى اًملسم اريبك
 ءاج امتا ْ+غمكمب سبحي هنأ نظي مث هب عنص ىنلا ىشخ

 الا ًريتعم وأ اجاح هدحأل ضرتعت ًالاضيق ىهع قتلا

 4) كمي. ىيح. ) كير. ست. ىم. 2 5 (ة:0 تحيصأ.
 45 اذهب. ه5 ملعا ال. ر) كي. ىباو. 4 5ءوانعم-

 603 20 م. رتب 1. 2.6 هرص كع#. 2 5 لتق. 2 5 ةهتويكسمب.
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 مم 7 "الن

 سا 0 - 00 1 ١ ١
 هسا يوم ا ا سابع

 ا بيطَح كيلع يقي الف هاسلا ع ءلدي ه نييلفسلا وو

 اننا ناو نب دللا لقميف هب "ا

 ثيدحمل اذه ىف رمعل لق معلص هللا ليسر نا ىنغلب دقو لق ايبن 5
 ىهتناو زوكم هيف جلواق املف همذت ال اماقم موقي نا ىسع هنا

 الكم هلجإ ناكم ىلجر اولعجا لاق انل ىذلا تاع اولاق هاضر ىلا

 رركم اوسبحو ليهس ليبس ًاوُلَكف لق هئادغب مكيلا ثعبي ىنح هليبس

 00 للك لك ةئيلس انك لك لكييجخ نسبا اس «عّدتع هتاكم

 نا سابع نبا نع ملاص ىبا نع ىبلللا «نع قاحسا نبا“
 /هب ىهتنا نيح بلطملا دبع نب سابعلل لق معلص هللا ليسر
 ىبا نب ليقع كيخا و ىتباو كسفن كفا سابع اب ةنيدملا ىلا

 اخا نجا عم كيلكت ثراُل ىب لفونو بلاط

 3 00 واول و التخا لاو نين لج رهح نع ولا يدب

 ام نكي نأ كمالساب ملعا هللا لاق ىنوصركتسا موقلا نللو اًملسم 5

 دفاف انيلع ناك كقف كرما رهاظ اًمذ هب كيزجب ةللاق اح ركذت

 الأ هيفا نيرشع 7 هنم 1 ا يدا الا ليسر ناكو كسفن

 كاأذ ال لق ىثادف ىف 5 ىل اهبسحا هللا ليس اب سابعلا لاقف بهذ

 نيف لك لام ىل سيل هنذ لق كنم لجو رع هللا هاناطعا معىش

 ©) كن. هدص. 8) 2[ همصتت 2 8كتوءط. عونا ىنعدا 2) 5

 ىبسس“ )2  241 00.5 125ءلان1 ءاتتت 5 ءأ كيم. زا ممعل. قرانا 15

 طقعع 5201600 06510ع22طتت. ركز 5 هده. مى) لع. نباو. /) 11
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 / الئش ارد درو

 ةدودجلا 0 ل ىلع كلو 0 رع لع ىكبت دلع

 ديزولا 4 ا موك ا ىنب 3 رد 2

 ديد تك 2 3
> 3606 

 5 +ايدونش مين ردب مدس لولو 8 لاَجر مهكعب داس

 ليسر ”لاقف مهلا مةريبص نبا مادو نبا ,ىرامسألا ىف نكو للك
 دق هب مكنأكو 7لام اذ* اًسّيك وارجات اًمبا هل نا معلص هللا
 ءادف ىف اولجعت 5 شيرق لاق اًملف لاق هيبا ءاّذف ىف مكءاج

 ةغانو ىأ :قي:بلظلا. لك هيلصماو نمسح مكيلع( طبات ١١
 10 ءادغب اولكعنت ل منقدص ىنح معلص هللا لوس ناك ىذلا وهو

 5 ا 0
 فالا ةعبراب هابا كخف ةنيدلا مدقف ليللا نم للسنأ مث مكئتارسا

 زركم مدقق ىراسألا ءادف ىف شرف تعب مث هب فلطنا مث مرد
 ىلا ناكو هرمع نب ليهس ءادف ىف :فّيخألا نب صفح ىبأ

 ام ليها ماكو دهقوع وب رداع ىو قلك مشخْدلا ى د كلام هرسأ
 د قط دانس اسال كين يبل سا« لشللا ١

 ©) 5 ,.دب. 5) 25. ىودشلا ترغاصن. اس 175115 560. 3م
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 عرسرعإم 24

 لق قاحسا نب ديوح نع لضفلا نب ةيلس اسس لق كيج

 ىلع شيرق تحان لاق دابع هيبا نع دابع ىب ىبكح ىنثدحو

 نمّشَيف «هباككاو اًذمحس كلذ غلبيف اولعفت ال اولق مق مالتق

 ءابراتي ال هب ةاونأتست ىتح مكارسأ ءادف ىف اوثعبت الو مكب

 ثوغي دبع نب دوسألا ناكو لق «ءادفلا ىف هباكصاو كّمح مكيلع :

 ا” لزق اقيسالا ني دعو دجلوا نم هلق: 23 نيك نق

 وسخ انيبف هب ىللع ىكبي نأ بحب ناكو 2دوسالا ىب ثرامللو

 هرصب بهذ دقو هل مالغل لاقف ليللا نم حتا عمس ذا كلذك

 ىلع ىكبا ىلعل اهالنق ىلع شيرق كب لع ءُبْحَنَلا لحأ لع ظنا
 ةَيلا عجر املف لق ىرنحا دق فج نان ةعمز ىنعي كي ىبا 0

 لزك لقا هثلصا اهل ريع لع ىبت أما ع امنا لق الغلا

 و لوقي / نيح

 ةكيهسلا مهنا نم * اهعّتبيو رعب اهل ةٌلصي 98 ىكبتأ
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 !١ فس |ممدعإ

 ايد 4 ةورأو ىنح 6 ةراجملا ة هبلع اوفَذَقَو رادج ©« ىلأ كم

 قاحسا نب كمحص لاق لق لضفلا نب ةملس اس لق كيج ىبا

 نع هلها ضعب نع دبعم نب هللا دبع نب سابعلا ىنثدحو

 ىراسألاو ردب مهي نم ميقلا ىسسما امل لاق سابع «ىب هللا كبع*

 5لاقف ميخليل لوأ ارهاس معلص هللا ٍلوسر تاب قاثولا ىف نوسوبح

 سابعلا روضت تعمس لاقف مانت ال كل ام هللا ليسر اب هباحصا هل

 «؛ معلص هللا لوسسر مانف هوقلطأف سابعلا ىلا اوماقذ لق ما

 نب ديحن* نع لضفلا ىب ةيلس آس لت دي نبا اس

 11000 نب مك نع ةرامع نب نسلم و ىتدخغ لاق قاكسا

 (0وبأ* سابعلا رسأ ىذلا ناك لق سابع نبا ىع مسقم نع

 ىنأل معلص هللا لوسر لاقف اًميسج الجر سابعلا ناكو اًعمكم

 مدقل هللا يلوسر اب لاقف رسيلا ايا اب سابعلا ترسا فيك رسيلا

 هاذكو اذك هنعيه هّدعب الو كلذ لبق هتيار ام ٌلجر هيلع ىنناعا

 15 ىبأ 55 «« ميرك كلم هيلع كناعا كقل معلص هللا يلو سر لاق
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 0( 72م( ا 15 1 7( أ 601 0( 5 010 11 :تةبو
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 رش ١ .الئس

 سانلا ثمل ام. كلذ عم هللا ميأو اوءامث فيك نورسأيو «اننولتقي

 ا فيلت ام ضصرالو ءامسلا نيب قلب ليخ ىلع اَضيب الاجر انيقل
 ىديب ةرجمل بنط ثعفرف عفار وبا لاق «ءىش اهل ميقي الو ايش
 ىهجو برصف هّذي بهل وبا «عفرف لاق ةكئالملا ءدكلت تلق مث
 كرب مث ضرالا ىف برضف ىنلمتحاف «هترواثتف لاق ةديدش ًةبرضو

 مدوُمَع ىلا لضفلا مُأ تماقف اًفيعض الجر ثفكو ىنبرضي ىلع
 هسأر ىف #نقلق ٌةبرض هب و هترضف هثذخأف ةرجدلل دمع نم

 اًيلوم ماقف هذيس هنع باغ نا هفعضتست تلاقو ةركنم ةكاش

 لجو رع هللا همر ىتح لايل م الا :شاع ام هللاوذ اًليلَذ

 هنانفدي ام اًنلث وا نيتملبل هانبا ةهكرت دكقلف #هتلتقف ةَس0ّعلاب

 انك ةءاهتوذَعو ةسدعلا ىقتت شيرق تناكو هتبب ىف نتثأ ىتح

 اقخيو نقيركا نم لج امهل. لاقآ ىتح :نوعاطلا ه» سافلا .ىقتي

 اله 6ةنابيقت ال هينا ىنتنا للق امكابا نأ « نايحتسك الأ

 الا نلسغ اف امكعم انأف اقلطناف لاق ةحَرقلا هذه يق انا

 رلكأنأ قدختف قلمتحا َ 0 ام ديعب نم هيلع ءاناب اًّذَق ؛5

 6) كي. ,.لنقيب. 65) 4ع. نيلت. ه<) لكم#., انأ 815ءطمر 5.

 هللاو. 4) 27 عقريف. 2) كم#. هترواسف. / كو#. دمع. م)

 ع1 ةتابرضف هنزخاف. 6 عب هز. 8. /#) 516غ ©ك0016ع5ر 2507.

 عا (047:. 1115ء. تعلف, 4و7. تكشف. 13ة) 4م/. آه5. اهيف.

 2) 2 ء6 5 ءلتقف. - 5ءونعماتو هدد. 8لوعط. 27 31 همم. 7ج) كعأ»

 هد. ) 5 هك ك7. ناييحتست. ه) م هنالسْعت
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 م خنس اسد

 مبا لق لق سابع نبا ليم ةةمركع نع سابع نب «دللا كيبع

 لكتب فيس يد نجف (تاهرضير تا
 ١ لضفلا مأ ثسلساو ,ءتيبلا لقا انلخد دق .مالسالا لو

 ةمالسا دا ناكو «هفلاخي نا* دهكيو هموق باهي سابعلا ناكو

 ةدق هللا ودع بهل وبا ناأكو هموق ىف قرفتم ريثك لام اذ ناكو

 ةيغلل نب ماشغ نب سصاعلا هناكم تعبر رثسب نع قلاب
 /ءاج املف الجر هناكم ثعب الأ لجر فلختي ل اوعنص كلذكو
 اندجوو هازخاو هللأ هتبك شيرق نم ركب وباككا باصم نعربشل

 حاّدقلا لمعا تنكو اًقيعض الجر ثنكو 8 لك ازعو دوق انسفنا ىف 0٠
 ٠ ادقلا ثحنا ةاهيف سلاج ىتا هللا مزمز ةجخ ىف اهتكذأ

 لبق نا ربخل نم انناج ام اَرَس دقو ةسلاج لسفلا مَ ىكنعو
 بنش ىلع سلج ىنح خشب هّيلجر ري بهل وبا فسافلا

 شانلا لق نأ سلاج وه انيبخ ىرهط ىلا هرهظ ناكف جلا

 لاقف لق مدق دق بلطملا دبع نب ثرامل نب نايفس وبا اذحم
 ا هيلا سلجن لق ربخلا 1كلنعت ىخا نبا اي ىلا مل بهل وبا
 رما نك فيك ” ىنّريخَأ ىخا نبا اي لاقت هيلع مايق شانلاو
 انقاتكا عانكتمف : مانيقل نل الأ ناك نأ هلئاو ءىش ال* لق ساقلا

 ه) 1[ مج0 طتق (ظت5 305. جدصأ: نب هللا ديبع نب هللأ ليبع

 هللا كبيبع. (5) كع#. ةصكد. فقكسلأ نب ء) طتوعط. ةصق

 سايعلا. ) 101 0س. #) كم#., 0غ طتوءطن, قالخ. رك) 5 قلو

 ]توءط. هعءاج. مىم) لكع#. لها. 2 5 200 عقار ىبا. ه2) الك © 12

 هت. 85) 48م7. ريسي. 2 1) كين. ان ؟ةو5ءط., 200. ىرمعل. 5

 انربخا. 22( لذ وع مهسفاسلأ انمقل نأ هلأ وفه م :للاو. طعم 560

 ةانكني كم7. تانج اق.



 اير ,* ؤلنس

 قيصَخح مءاّشعو مداَذَع اُمْكَك اذا اوناكف ردب نم «ى اولبقا نيح
 ىف ة قت ام انب مايا معلص هللا ليسر ةّيِصول رمتلا اولكأو ربك

 ىحتساف لاق اهب ىنحفت الا هربُكلا نم* ةَرْسك منم ٍلجر دي

 كي نبا اس اشير ىلع اهدريف ءمعدخأ ىلع* اهدراف

 | 0 معقب نما ليا .ن ٠ قاحسا نب دمحم لق لق ةملس اس لاق و

 العيبط نب سابا ىب * هللا لبيع نب 4 نايسيكلا شيرف فص

 لقو رفعج وبأ وبأ لق* ىعارجلا ءوءيهع ىئب بعك نب نزام ىبأ

 ّلتق لق كءارو ام اولق 2 /ىعارخلا سباح نب نامسيملل ىدقاولا
 5 ١

 نب ةيمأو ماشع نب مكمل وباو ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب ةبتع

 نب ناوفص لق شيرق قارشا نَدَعي لعج اًملف لق باجمل انبا
 0000 اوشا ندعو تل ندع رع كم
 هللاو دقو رجلا ىف و اسلاج كاذ وه لاق ةيما نب ناوفص لعفام

 ةيلاس امد .للقق كيي تيا امن “التم نيح هاخآو دابأ تيأر

 ىب هللا دبع* نب نيسح ىنتدح قاحسا ىب ضيحم لق لاق 5

 ©) 5 هرم. 65) 5 عقيب. © 8ظتوءطم هت. 4) كمآ. ناتي

 نمد. 0ع عم 1طص 100:2. مير 14 ةباغلا لسا 11, بر ءادصتم:. 2

 5820زده 7عق56 1, بما 5و. )6  8توءات. 0ه22.: 0:0 ةعيبض آلآ ةعبص

 © م50 نزام 215 نراق, كم١ نامور. ر) كيلا. هدصب 0 نامسيل

 الا نامسنمل 2 ابسيلخل © 5 ابسيلل 5ءىننتك هدد 30ج 9 1. 2

 ءه( زز 1. 4 ع 538 © ه1 5. 1. 8 242 ل 205+ ىلاوخل 11 00.

 | ١ نيل دمعك نب نيم ني ةعيبص نب ساما . نب هللا دبع ىب
 يارخلا م) كم8. سلاج.
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 م زذادمس |ادلإدا ي

 ,دتبم نينلا ير دو تييرؤلاد مشل 000 ١
 كلذو لاق ءارفع ىتبا نوعمو فوع ىلع « عتتحاتم ىف ءافع لآ دنع

 ىت هلا عدس نلت 3ةنيصحلا نيل 0
 تحرم تالق هي تأ جك الا ءاوه ليقف انيتأ ذا مَدْنعل

 :ىف وربع نب ليهس ديزي وبا اذاو هديف معلص هللا ٍلوسرو ىتيب ىلا
 ام هللاوف تلق لبكب هقنع ىلا هادي ةعومج# ةيككلا ةيحات

 تذيب ءابا' اي :تلع نا كلفك تيب انآ تحفل نوح 020 ا
 هللا وسر ّلوق الا ىنهبْنَأ ام هللاوف اًمارك متتم الأ مكيديأب متيطعأ

 كلق تلت /هلوسر .ىلغو هللا ىلعأ ءةدوس اي*تيبلا نإ

 مابا تيار نيح ىسفن نتكلم ام قحلاب كتعب ىذلاو هللا لوسر ب
 «و تلق ام تلق نأ لبكب هقنع ىلا هاذي ةعوبج# ديزي

 قاكسا نب كيحن نع لضفلا نب ةملس اس لت كيح نبا اَنَت

 هللا لوسر نأ رادلا دبع ىنب وخا بهو نب هيب ىنتتح لق
 ىراسألاب اوصوتسا لاقو هباكتا ىف +ٍةقرذ ىراسألاب لبقا نيح معلص

 ةريع نب بعصم وخا مشاع نب ريمع نب ريزع وبا ناكو لاق اريخ
 نب ٌبعصم ىخأ ى َرَم ربوع وبا لاقف ل5 ىراسألا ىف همأو هيبال
 0 نواف 7 :كيدي كش لاقف ىقرسأي راصنالا نم ل ويش

 راصنالا نم طعثر ىف تننكو لق كنم هيدقفت نا اهلعل عاتم

 2) للان 5: 0 عنخانم. 6) 5 خيلع. ©) 5 ىرسالا. 2) 11

 م هه 17 نتنجوخفو 1115 ك1 نعجرف م 5 هس. رك) كنوع

 200. نيضركات» 120 5ءن. تنللاق 5 لاق. ى) 01136 5و2 0

 م. هس 1 1 منصر ةفورلا عقرفف © 200+ (0 لاقو) لاق.

 2 21 كت. 271 هاك

1 168 



 انيق م زئئس

 مخ مق لق «ذكم ملفا نم ملعلا * لمتا ضعب ىنثتح امك
 قا نب ةبقع لنق ة ةّيبظلا فوعب ناك اذا ىنتح معلص هللا ٍلوسر

 نمف هلقي نا* مغلص هللا لوسر هب وما نيح لاقف طيعم
 4ملُقَألا ىلا نب تباث نب مصاع هلتقف لقر رانلا لق ىمح اي ةّيَبصلل

 وبا ىتثكتح امك للق* فوع نب ورع ىنب دحخا مك ىراصالا ة

 هللا لوسر ىهتنا املو لق ؛هرساب نب رامع نب دمحم نب ةديبع
 ةورق ىلوم كنه وبا هيقل ةبقع لتق نيح ةيبظلا قرع ىلا معلص

 ١' للسلا دك نلكو ماسبخ ةلاثع# تينكب ضيا وع نبا

 تح نآكو معلص هللا ليسر عم اهّلك دماشملا دهش مك ردب
 ارنا نيهان 'اننقاا هقتس اللا ليسو : لابقف ملط ةللا "لوس ل

 معلص هللا لوسر ىبضم مكث اولعفف هيلا اوككنأو هوككنأف راصنالا

 لق قبح نبا اس « مويب 00 لبق ةنيدملا مدق ىنح

 '0 اللا نك اذلاا تبعا عا يحشا قي. نكنقا نع بلسان

 لق ةرارز نب م دعس نب ناجرلا دبع نب هللا دبع نب ىيج

 ©) 2 ع+ 5 هرم. 2) 283ع ء6غ ةص 5600. 11 ةنيطلاو 2 © 5 ةيبطلا.

 12100000 ةيبّطلا و 0ع ندد طوعا. معمل مدعم 12غ, 22110 ]2ع

 2 184 08. .2) 81 عع جلخالا. 1710. 1420: ء/اه82/: او 1. 6. ح 5ع

 ىراصنالا هدم. 31. 2 5 همس. (/) 11 آيح اولم م) 0001665,

 كوتا, 1115. 6غ عما 66 معن لعسأ. 6ع ةيياعسس 2/ةجب از 1. 4

 لكلعسر 7. 530 4. 297 >2. نطآ ةص 12 8ق'202 1562 202452 205+

 ةراتتم 22103 ك]ات5 رق/147107 ةننأ07 65-5 نب ' دعسال 0



 م زئنش دسم

 معلص هللا لوسر لبقا مق راجنلا نب نزام نب وربع نب لوذبم
 هيفا ني بيك ىلع لن ءاوفصلا فيضم نم جرخ اذا ىتتح

 ّلفنلا كلانه مسقف دب ةحرس ىلا ءريس هل لاقي ةةيزانلا نيبو

 ىقتساو * ءاوسلا ىلع نيكرشملا نم نيملسملا ىلع هللا افا ىخلا

 0 معلص هللا ٍلوسر - مه منياورلا هل نقيل نم هل

 نمو ءبلع هللا حتف اه هنوُحنهي نوماسملا هيق ءاحورلاب نإ 9 اذا

 اس امك * .شقو نب ةمالس نب ةملس لاقف نييلسلا نم مدعم

 1, نونه ىذلا امو 9 نامور نب كيزيو ةدانق نب 7 نب مصاع

 م اهانركتف /ةلقعملا نّدبلاك ّتاَعْلص رئاجع الأ انيقل نإ هللاوف 1 هب

 لاق ءاربب اولا كفلوا ىسخا ىب . دأ ب 0 معلص هللا 7 مسيتق

 نيبعبراو ةعبرا اوناكو نيكرشملا نم ىراسألا معلص هللا لوسر عمو

 نأ نب هبقع' ئراشألا قو. كلذ لثتم لعفلا نك نا ا
0 00 3 1 2 
 مدلل لس نك هنا ىعيج هجن ني ترا يري

 اةبلاط ىا نب ىلع هلتق ثراخل نسب رضنلا لتق ءارقصلاب مُعَلُص

 قاسم نب نك 0 ىبا "اند هيلا

 ©6) 27 .قيبنضصلا. ١ 2) 2.66 5 غيدابلا- © 848 618 2 582

 هس, 11 ىيدق. ) 815ءاط. هم هدم.ز: 0:0 حب ءام 01 ديام © 0

 قاورالا 1 فلورالا. رك 200. دعم ىلو٠ 5 26623133

 /) 5 نونهي. 2) م 200. معلص هللا لوسر. 4#) >5 اعلض. 2 5ع

 هنص 1نوءطرر آش 1, ع 2821. ]ب (نطأ ةلوقعللاا 5 هنت 0.

 2 :فلعملا, 26 1لعص 5. م. 7) 11, 14 ء 58131. 200. شيرف نم.
 7 11 ىف ناكو: هز 5 هرح., كيب. هددت. طقعع ءأ 1126 5ةممات انا

 اسيل



 [مدممببع م زخنس

 ليحكم نع ىنشألا ىسوم ىاب ناميلس نع انباكتا نم هرييغو

 لافنالا نع نماصلا نب ةداّبغ ثلأس لق ّىلعابلا ةمامأ قا نع
 تءداسو لقنلا ىف انفلتخا نيح تّلن ركب باكا رشعم انيف لاقف

 ٍلوسر همسقف هلوسر ىلا هلعجن انيديا نم هللا هعبنف «انقالخا هيف

 ىف ناكف* ءاوسلا ىلع لوقي ةداوب نع نيملسملا نيب معلص هللا :
 مك لق «مىنيبلا تاذ سالصو هلوسر ةعاطو هللا قت كلذ

 «اريشب ةحاور نب هللا دبع حتقلا دنع معلص هللا لوسر ثعب

 نيملسملا ىدعو معلص هلوسر ىلع هللا جنق اهب ةيلاعلا لعا ىلا
 اناتآف كيز نب ةماسأ لق ةلفاسلا لها ىلا ةثراح نب ديز ثعبو

 ا نجلا مكلف لا لشن سني اي لج ايزل ىيح زيخلا#»
 | ١ يبلع ىقلخ ععلص 'اهللا 'لدعر ناك نافع حس: نانثع جفا

 ىلصللب ءقاو وهو هثثجن ةتاح نب ديز مدق مك لق نامثع

 نب قرتُكبلا وباو دوسألا نب ةعمرو ماشع نب لهج وباو ةعيبر

 اي تلق لق و اجمل انبأ هيبتو هبتمو مفلخ نب ةيمأو ماو 5

 لما هللا الين لببقا دك نتي اي هللاو معن له اذع كحل ب

 ” ارهلل نم بيض ئخلا ّلغتلا ةدعم قيتحان ةنيحلل. لق الفت

 نب فيع نب 7ديز نب بعك نب هللا قبع لفنلا ىلع لعجو

 ©) 5 انفالحا. 8) 21 اوت. 4) 8دعع معهطور ونتطسك للسلم
 20 0<1ه2, 8 75. 1, هد. طلوعالل. 42 وهسل» 6) 5 مكاق. رك) 5

 022. م) »- دافو داق /) ا[ 0همم.. 2) 8توءطر 4

 0 0+ د (عما1.: ةلمع 15غ 1 ءج), 16 111. ورسم 111111013315

 1ععنمدعمم ءملتعاتمست طماتأقتع 205 جاتكانك دانا0, ا. آ14 خباغلا لسأ

 000 1061:09:34 ه1. ه5



  1000خنس ١

 ةفيذح ىنا هجو ةىف ىنغلب اميف معلص هللا لوسر رظنف بيلقلا

 «كلعل ةفينح ايا اي. 2 لاف :هريغت .نق بيتك وه )كاف البث لا

 اي هللاو ال لاقف معلص لق امك وا ؟ىش كيبا نأش نم كلخد

 5 فرعا كنك ىنللو هعرصم ىف الو ىنا ىف تككش ام هللا ىبت
 3 نع 2< 2

 ىلإ / كلذ هيدمي نأ وجرأ تكف داضفو اًمْأحو اذني ىليأ نم

 دعب رفكلا نم هيلع تام ام 0تركذو هباصا ام تيار اًملف مالسالا

 معلص هللا لوسر احذف لق كلذ ىتبح 8هل وجنأ تنك ىذلا

 ركسعلا ىف اب رمأ معلص هللا لوسر نأ مث ءاريخ هل لو ريب ةهل

 10 ه:عيج مت لاقف هيف نوملسملا فلتخاف عبكف سانلا عمج ام

 لاقف 8باصا ام ّىَرما لك لقت معلص هللا ٍلوسر ناك دق* انل وه

 هومتبصا ام ىحن المول هنوبلطيو وُدَعلا نولتاقي اوناك ىيذلا

 نيذلا لاقف ةمتبصأ ام* متبصأ ىتح مكنع ميقلا انْلَعَش نئحكنل

 هللاو ودعلا هيلا فلاخ نأ ةفاخ معلص هللا لوسر نوسحكي اوناك
 ؛ة هللا انالو نا ودعلا :«ٌلتقن نا انيار ىقل انم هب قحاب متنا ام 2 0 - ١ 6 د ع

 هنود نكي مل نيح مانملا ٌنْخَأَت نا انيار دقلو مفاتكا انَكّنَمو

 ”انمقف ودعلا ةرك معلص هللا لوس, ىلع انفخ ىللو ةعقيإ 01

 ةملس امد لق كيح ىبا اس ماعم هيدا مننا اف هنود

 2 2 1[ بحس 2:0 560. ىلإ 31 © 2 ىفع ة) 2 هك كيل ىلأ»
 ء) طلوع. ود 200. دنول. ©) كمن. معلص هللا وسر ه) كرب.

 ءغ 8كوءط. 200. ىق. م ىكعا. هللا, 8 كلخذب هللا“ مك كي.

 تركذ. 4) .5 هدت. 220 560. ىننرحح, 457 ىننرح و 11150. ىننرحأ.

 2 11 ندهن. .2) 2815ء. هرص. 2 5 امله ت72 2 لتقت. 72) 02 انعا

 ه) 5ءو116262 20 2. اه 1. 21 0122. 6



 ا " خنس

 نا اوملع كقل 5-5 اًموق « ملكنا هللا لوسر اب هباضتا هل

 يلق ام | دقل نيلاوقي سافلاو خشدتاع تلق قح 5 عت دعو

 501م اسم ياوملع كقل معلص هللا لوسر لاق امناو هل

 15 اع دف ىنثلحو لاق قاكسأ نب كبح نع ةملس اس لاق

 هللا قس ا هللا ٍلوسر باكصا عمس هلق كلام نب سنا ىع د

 نب ةبتع اب «بيلقلا لها اب ليللا فوج نم لوقي ومو 4 معلص
 نب لهج ابا اب /فلخ نب ةيما اي* ةعيبر نب ةبيش اب ةعيبر

 | او محو لع“ تبيلعلا تلي رق نم ٍرَدَكَعَف ماشع

 نوملسملا لاق قي 0 ىلدعو ام تدجو :ل ىناف 2 م

 لوقا امل عمسأب متنا ام لاقف أوفيج لف اموق ئسانكا هللا لوسر ايدو

 للق كيج نباأاس 2 «ىوبيجاي نا نوعيطتسي ال عتللو عنم
 نأ ملعلا لها ضعب ىنتدحو قاحسا ىب دمح لاق لق ةملس آند

 سب بيلقلا لعا اب لاق ةلاقملا هذه لاق موي معلص هللا ٍلوسر

 ىومتجرخأو سانلا ىئنقدصو ىف ىومتبّلك مكيبنل متنك ىبنلا ةريشع

 ام متدجو له لق مث سانلا ىنيصنو 7« ىنومتلتاقو سانلا ىاوآو؛5

 هللا لوسر مهب مما املو لق لق ىتنلا ةلاقملل اقح 2 ,؛ مكلاعو

 4) 5زع وسموسع 2م نسمه 1ةنوءطم عما" 1. دلك !ةيئاسع مكنأر

 صعسلسست ءأ. )0  لم. 2كعو, 111502. عبر دعو. 20 4م

 مو. امل. 2 21 ء >7 همض. هم) 5 ذهمق. اقح مكبر دعو ام متدجو لح.

 0١ هم ن0: م) 5 دقن لك 8) 5: هدير كيم 6 ظطتقعلت قنم.

 2 11 هدص. ) 2 ءع 5 صك. رد 2 سقيا 5 نول

 7) 5 لاعو.



 م زئنس ساد

 هربحلا نمل ةىنربخا نبتلَتَق لجر نم «لذيعأ ىنازخا اذ امو لق هللا

 نع :ةيلس ابيب لق ني ىيلاناس ١ .٠ 4ةلوسلو هللا تلق لذ

 دوعسم نبأ نأ موزخ نب نم لاجر معزو 2قاحسا نب :ديح
 ىقترم منغلا ىعيور اب تيقترا كفل لهج وبا هىل لق لوقي. ناك

 ةاب تلقف معلص هللا ٌلوسر /هب تتج مث هسأر تزوتحا مث اًبعص
 معلص هللا وسر لاقف لق لهج ىبا هللا هْذَع سأر اذه هللا ليس

 يلق لك معلص .هللا .ليسر" نيلي نا ا هلا ال ىذلا هللا

 لوس, ىدي نيب هسأر تيقلا مث مهريغ هلا ال. ىذلا هللاو ف

 نع ةيلس آن لق كيج ىباآس هللا ىيحن لق معلص هللا

 ؛0 نب ةورع نع نامور نب ديزي ىنتدحو لق قاكسا نب دم
 اوحرطي نأ ىلتقلاب معلص هللا لوسر وما امل تلق ةشداع نعويبؤلا

 هنذ فلخ نب ةيمأ نم ناك ام الا ةهيف اوحرط بيبللقلا ىف

 مهورقأف ليازتف :دوكركيل اوبهذف اهألم ىتح م ىف خفتنا

 بيلقلا ىف ماقلأ اًملف ةراجملو بارتلا نم هَبْيَع ام هيلع اوقلأو

 ؛!ة مآدجو لم بيلقلا لها اي لاقف :مهيلع معلص دللا :لوسر فقو

 لاقف اق 7-5 ىندعو ام ثدجو نا اقح 2 7 مكدعو ام

 ©) م ريغأ, 21502. دععأأر ءمد“ آدصع مدن. زن 7. 2) كورن. هطقع

 2 ةميادلاو ردت. 1[ععغ6ب ةععسصس لمح 15ه. - لكم/#. هع 815ءانم

 200 مديلات. 4) 5 10عم ءدغعمتدع ؛ةصختتت لاق. م6) 5 هده. رك)

 زهق. ىلا. ى) 8 هد». 2) كع/#. اهيف. 2) 5ذزع 0000116 2107.

 ©« 0ر1. كيان. ءهغ14 هوجرخيل دبر 1115ه. دوجرخيبل (هدص هبي). 8

 ةوكوتفو 7 هووفأف» /2 1[ ءأ 5 ه0. 7) ١ ءأ كعأ. دعو
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 ا 7 نس

 يي واو ينيك وعلا

 .ج ' ىايرطو ل5 اهني بري نين :ىونلا «ةكاضرم نيك نم
 4 ىنَج نم ةدلجب تقلعتف ىحي حوطق ىقناع ىلع ةمركع

 ١ الل قر“ صور للطن تلتف. نقلج .«ءدع العقلا قصوحل
 ىتح واهب نيطمم مث ىلجر اهيلع تلعج ىبَتَذآ اًملف ىفلخ ه

 نامثع نمز ىف ناك ىتح كلذ دعب فاعم شع مث ّلِق اهتحرط
 هبرضف ءارْقَع نب ْذِيَعَم ريقع وفو لهج ىبأب رم مث 35 ناقع نبا
 هللا ٌثبع رف لتق ىتح ذوعم لئاقو فمر هبو هكرتق هئبثا ىّح

 ىف سمتلي نا معلص هللا ليسر رمآ نيح ليج ىببأب دوعسم نبا
 ىفخ ىأ اورظنأ ىنغلب اميف معلص هللا لوسر #ل لق دقو ىلتقلا

 آيس | نو 7 ديرو ياو شاقل 0

 دوعسم نب هللا ىبع لاقف 1 71 بخ كوش 2 رش اًشكج اهادحا

 ناك دقو لق هقنع ىلع ىلجر نيعضوف هتفرعف يدي ركب هتادجوف و
 مسا عا

 الخف اب حللأ كارخا ىلع 5-5 مث ىلزللو ىلاذاف 12 قرم ىب 06 ت.دض

 4) 11 اههبشا. 65) 4ئ#. ةاونلاك», 1115. ةاونلاب 2 2 خحضرم

 («ممك. ظتوءط. 11, 526 1. : © 2), لع#. ةخضرم. 4) آذ 1م 1. 6

 ىتتج, 8121. )4 1. 8 ىنسج. ©) 457. اهنع. رك 7[ اهبكسا اناو.

 مز 8وءطب 200. اهيلع. /2) 1 هننبكر قه 2 081 ىلف4؟ 2 لع. هده.

 2 5زع كمر. [115ءح. عا 17. 5 ا هز كع/#. شرخ

 ه6 2202 اشدخر 0202. 560. ىف 3 11 دبر 4كع#. اهبف. 50. دعب

 ( لو. هلعب) هدم. [15 0( 5 ثدبع. 250 56 ىب 011 عب.



 م خئنس وهل

 نونوكي اوناكو رحب موي ىوس مايألا نم موي « ىف ةكئالملا لئاقت ملو

 نا ابي <« نوبرضي 00 مايالا نم 9 اميف

 28ديز نب روث* ىنتدحو هدمح لق* لق ةملس آس لاق كيج

 سبع نبا: نع :نيابع با كوم .ةمركع نع ليكلا «ءقداللا

 ني وريح بر قلعم رك الك كي ىفا ىيدللا قييط سا
 نم معلص هللا لوسر غرف امل لوقي ةيلس ىنب وخا و ومجلا

 ال مهلا لقو ئلتقلا ىف.سبتلي نا. لهج قام رسما 800

 نب وربع نب ناعم لهج ايا ىقل نم لوا ناك لق كلك

 نولوقي مو ةجركلا لثم ىف لهج وبأو موقلا تععمس لق موممل
 [تديصف أش نم ةهتلعج هتعمس اًملف هيلا صلُخي ال مكلل وبا

 همدق رو تنطأ ةبرسض هنبرضف هيلع ا ىننكمأ املف وكت

 2) 11 ءغ 2 هده. ق. 01100 ةدججانل 815ه. عاما موي 27

 روم دصعتج لتحت 12 عم ]ج0 مهبل 6همم1. 8121. ادع. 43.1705

 ص 5. 8و. اًدكع. ه) 5 هده. 42 2. نير نب قيريو 89
 ء( 8لوعطب كبيزي نب روث» 1221عو, 710. 0000. 334 (2)5: 3527 نكمل

 ريبزلا اباو ةمركع عمس ىلدم ىليد لوالا ديزي نب روثو كيز نبروت
 فحسا ىبا هنع ىور.... عيطم نبأ للهم ثيغلا اباو ىكملا

 لأ نع تدح ىماشلا ,عالللا دلاخ وبا هاب ةدايزب ىاجلاو. 0

 دءعءاتصسلصح 14 7, "و. صمواعس هدطدتغ 2“ 235, 216 (7؟2 ][ة60

 120عء») 29 253. 000100 1عاخانا 1115ه. همز 1. رمعم. ءأ باد 1. 52 16-

 عااقاتق, 7:ععاع 5ع 3ع. ) قاع. ىبأ /) 171 عسصرترع 226

 زاطص 15طقشو. ع) 5 طثع ءغذص 6 عومجلا /) 21 دوزغ, 5 ءا كوأل»

 رحب ةوزغ١ 2) 01 كركعي. (لا0360101 76152 7:26660. هم 1115 كتر

 هناك :علفعأتم رمدسلا تاسست 0166. /) 5 ءا لي/#. اينلعج. 2) 11 ©

 هع: تديعف. . - 17372) 10166118 -ك ريا 8 ترطأ.
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 | ! ”زئئس

 لق موزيح «مدقا لوقي الث تععمسن ليكل َةَمَحَمَح اهيف انعمسف
 [تدكف انا اماو هناكم تاف هبلق عنق فشكناف ىمع نبا امان

 لكك .لك ةيدس آس لق ديمح نبا اس .«نكسامم مث كلها

 لاجر نع ةهراسي نب قاكسا قا ىنثدحو قاكاسأ نب كم

 ارْخَب دهش ناكو ىنزاملا دواد نا نع راجنلا نب نزام ىنب نم:

 عقو نا ءبرضال ردب موي نيكرشملا «ءنم الجر* عبتال ىنا لاق
 «ىريغ هلتق د /منا تفرعف** ىفيس هيلا لصي نا لبق هسار

 عملا مكلمل مدبع نب هللا دبع نب ناجرلا دبع ىنتدح
 7, ىلاردنكسالا مف عينا اج اهنا لق وكب نق ويل اير هلك

 |” ردنبلا هوي | ناجرلا .دابج .تنوكب  ىل : نع -ريثك وي السلا عام
 اب ىبأ ىل* لق لك فْينخ نب لهس نب ةمامأ قا نع ةمركم

 كرشملا ىلا هفيسب ريشيل اندحا ناو ركب موي انتيار, كقل :ىنب

 نبا اس «فيسلا هيلا ّلصي نأ لبق هدسج نع هسأر عقيف

 ادق » ىشتخو لق اختنا نبي سمح نع هيلس ام .لق ىيع

 نب هللا دبع كيم مسقم نع 6ةبيتع نب مكمل نع ةرامع نبا ؛
 موب |0001 يع حا لق كابو نيو ملل دبع ع لكلا

 ه0 >

 اريح مثايع 0 مويلو خرويط ىف اهتولسرأ لق اضيب ١ مثايع ر كتف

 «) "هت. 1ععأ مظقأ و ن1 211 كلل از ها ا 2 ا ل ا

 1 را“ 6) 21 وبا, 5 نبأ. 4) 1 راشن. م) 081 هده. رك) قي.

 هنأ تولعن. - 560. ىف هده. 11. م) 4ع#. هرم. /2) لع. قاكاسا.

 00 © 011: 2 5 طلق ىسبا“ 2  طقلطالم نو ل 2 210

 مهّتأ ال نم. 205[ ةرايع كه#. مق. ةملس انيبخا لق © م:0 ةبيتع

 ال1 خبقعر 5 دهنيربع, 45/7. ةنيبعر 10. 70:ع//42/: "عا 1. +. 2) 5

 اير. ع( طتئعطمز ©0016ع5 راصنالا. نمدأ. 1121. 11, 85 1

 اذ



 ١ زخئنس سرك

 إل فلا عرج ليشأ وكشلا سأر 5 نيح ُلالب لاقف لحل ليل

 أ توجحان ا لاق قريسأبأ لالب ىأ 9 لاق ه« توك نأ توج

 ١ 1 كاس ' 3 . ى 36 0

 3 فلج, نب :ةهمأ رفكلا+ سار املا راضفا ايه ديونص ليلاس
 5«”مكسملا لثم .ىف انرلعج ءمقث انب اوطاحأت لق 4# اجت نا توج

 )ب يم حاصو لق عوف 9هنباأ لجر برضف لاق دنع ل انأو

 ةءاجن الو كسفنب منأ تبلض 35ص اهلي امش اهلا

 امهنم أوغرف ىتح جفايسأب /:اهوربهف لاق ايش ككنع ىنْغأ ام هللاوف

 7: ىبعاردا تبهذ* الالب هللا محر لوقي 7 ناجمرلا دبع ناكف لاق

 10 ب كيد نع ةملس امد. ؟لاق كييك نبأ 58 ««. ىريسأب ىنعجأو

 نبا نع ثّدح هنا ركب .ىنا .ىب هللا دبع ىنثتحو لق ىاحملا

 لاق ”رافغ ىغنب نم لص ىنثدح لاق سابع نبأ 4 شلتع

 ىلع مانب فرشي* لبج ىف اندعصا ىتتح ىل هممَع ىباو انأ .تلبقا

 بهتننف و ةربدلا نوكت نم ىلع هعقولا وظننن ناكرشم نكو ردب

 ا”ةباحس اتم كدت نا لبجلا 1: نك :انيبخ,لق :بهتنيا ندخل

 2) كم2. وكن 38 اوكانر [115ءل7. اكن. - ندع 20 6

 اوجن 1ءودصغاتم هدص. 2. ) كي. عيستأ لالب ىل١ 4) كم#. اوجك

 ه) قكم#., نأ 115ءا., ىتح. 4ع. كسلا. م) كم2. ةييقا

 11151. م1105: هنبأ 6-5 برضف فييسلا لج 02 /)

 هنبا. 2 طتوءط. 200. دب. /) 512 كيع#. , 8تدءات. ءا 0من(

 اكتوربهف) 2 اهوشغف, 0[ © 5 (5.2.) ايومتبهف. 42 5 200. فوع ىب.
 7 لع يارداب بهذ. 7 ل7. نافع 2) 11 خ2 0 ال1 رتاتم

 طن سيل. 7) 5 ةريادلا.



 سارا ١ زلئئس

 دل ىلع دلال :نبح“ اي لالعف هبجأ ملف وربع دبع اي لق «ى
 ئكعم ىتلا* عاردألا هذه نم هكل ريخ انأف 1

 تنخأو ىدي نم 4 عاردالا نيحرطف لك اَذا مده معن يلق لق

 1 مل امل لحق طق قف: وبلاك تيار ام لقي وهو قع“ هنبا كيو هحيب

 لق سيح نبا اس ه4 مامهب ىشما نجرخ مك لق ه ىبللا ىفد

 نب دحاولا دبع ىنثدح لاق قاكسا ىب سمح ياسا

 فوع نب ناجرلا نبع نب ميعاربا نب ةدعس نع ,نوع ىبا
 فلخ نب ةيمأ ىل لق لق فوغ نب ناهرلا طبع 1 نع هينا نع

 لجبلا نم هلالا بع اي امهيذيأب طلخا هننبا نيبو ةسيب انأو

 نب زم 7 كاذ تيل لق هرحص ىف ةماعن خشيوب ! ملعملا مكنم 0

 نامرلا دبع لاق ليعافال انب لعف ىبخلا كاذ لق بلظملا كبع

 الالب بدعي ىذلا هوم ناكو ىعم لالب هآر نا اهدوقأل ىنا هلاوف

 هددص ىلع عضوتف ةميظعلا ةرضصلاب ورمأي مث هريهظ ىلع هعودضيف

 لالب ني ليح#م نيد راقت هىتح اذكع 7لاوقت ال ليقي مك

 ©) 11 كلذ ىثر“ 6) 201 هجم0.. ه) 81 ءغ 2 هرم. 20-11 02.:

 لع/. ء> 215 020. ككعم ىنلا. 2م ملح 1815ءط. هللا اه. 6) 5 نيللا.

 /) 4ع7/. امينيب. 2 81 فوع. 5 هدد. ؛هؤذصح طقصع ءقاعحقتمر, 82عا

 (ةصخاتطت : ملا هنيب انأو ىل لق مشن: /) 4كع#. (نطأ متم 226

 نع 67 نبر عا 8151. ليعس. (ناتتط 000. 12لاناتت[ 0/72 و

 04 177 1201 8, قكلاق 8121-1. 1, اع 1. 6 66 11101. خان 101 7

 5ءن. 2 11 ءهغ قع. هرص. ) 11 اذخا 727 لع. ملعتلملا. 20

 ع6 47. كلذر 81 هرم. 72) 5 0262.6 605) 5 5. نفك ر) ل

 خكع. 7) 5 ىو د قاع ماط لازب“ ى) طلوع و



 م الئس دز

 هليبس ىري وأ تومي ىنح «ةليكأ ةرح نبأ ملسي نل

 لوسر دايذ ىب رّذجملا ىنأ مث لق دين ىب رذجاملا هلئقف النتقاف

 ن هيلع تديح ذعت كح ددا نفلاو لاق ا
 نبا امن .. 2 «هقلتقف هتلتاه لتقلا لا ىبأت هب كينان. رساتسي

 . نيج ىكدح ىلضسا' نليددسحا» ضاليقسإللل 0

 ىنتكحو هلاق هيبا نع رييلا نب هللا دبع نب ةدابع نبا
 لق فخ ,نب .ناكرلا : دبع :نعب. اهريغو .ركب ءقان نيونللا كيب اللا
 يانبع سلا ناو ةكمب اًقيدص ىل فَلَخ ىب ةّيمأ ن ءرأك

 ىاقّلي ناكف لق* ةكمب نك ناجرلا دبع ثملسا نيح ثيمسف

 ؛0 كوبا «دكامس مسا نع تبعزأ ورع قبع اي لوديفر نكو

 اًئيش كنييو ىيب. لَعَجظ ناجرلا فرعا ال ىناذ :ليقيف معنا لوقا
 كيحنا ”مالفا انا ماو: كالا فكبني .ىنيحت الخ تضل اا 0 ا

 تلقف هبجأ ره ورع كبع اي ئتطح اذا ناكف لك اقرا ١

 تدع ننلا يبعد لف عشا قسرا ركل ااا
 ؛ة ثّدحتنأن هيي اذا تينكف معن
 ىلع هنبا عم فقاو وهو هب ثرم ردب دي ناك اذا نت لا

 ايلف اهّلجا ان اهتبلتسا /دق عاردا ىعمو هديب اًدخآ :يمأ نبا

 75 5 ء( 815ءا. هليمز» 14 خباغلا كسا 1977, ".) مهلان5 21015أ1-

 ءاحلاتتل د5ذع 52014 : هليكأ عنام 1 لك. ة2) 01 نكايعع 6 169

 [طص 1ةطشو. 4) 11 هدم.ز 4ع/. ءرع طلق هنظع نتكأو. ه) 4ع7/. دب كامس

 زعم 5ءن. كوبا 5 ءغ كىي#. كاوبا. رك 5 مجم طنك هصغختسص ال ىناف.

 طم م20: الخف 281 ال كناف. ى) 21 .نلق. /) 21 هللا. 2) 2 هتبجاف.

 م) 11 ع6 2 نت. - 2:20 560. اهتبلتسا 4ى/. اهتبلس
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 ما 7" ةكئنت

 مدس 07 2 هع ةدر مآ -

 ناكف لاق صفح ىياب معلص هللا لوسر هيف ىنانك موي لوال هن

 قئثموي تلق ىتلا ةملكلا كلت نم نماب انآ ام لوقي ةغيذح وبا

 ةماميلا موي لتقف ةداهشلا ىتع اهرفكت نا الا اًفئاخ اهنم“لازا الو

 ىرتخضبلا ىبا لقق نع معلص هللا لوسر ىهن امنأو لق « اًديهش
 ا 1 ىلا دك ودعوا كلضادللا سر ىح :دوقلا .تقكاب لك هال
 ةفيحصلا 4 ضقت ىف مق* نم ناكو هعركي ؟ىش ههنع هغلبي ةالو

 ,ذجالا هيقلف بلطملا ىنبو مشاه ىنب ىلع شبرق تبنك ىتلا

 رذجملا لاقف /ىحع ىنب نم* راصنألا فيلح ىبلبلا «دايذ نبا

 كلتق نع ىهن دق معلص هللا لوسر نأ ىرتخبلا ىنأل كاين نبا

 ىبب نم لجر ةدانجو دسأ نب ثراخل نب ريقز وىتنب ةحيلم

 لسأ نب ثراخل ىئب ماشه ىب صاعلا ىرتضبلا ىا مساو ثيل

 انرمأ ام كليمز ىكراتب نحن ام هللاو ال رذجملا لاقف ىيمزو لق

 وهو هانا نتومأل اذا هللاو هال لق كدحو كب الا معلص هللا ٌلوسر

 تكرت ىنا ةكم لها نم شيرق ةءاسن ىتع #ثدحت ال اعيمج

 رذجملا هلزن نيح ىرتخضبلا وبا لاقف ةيلل ىلع اصرح ىليمز
 . و2

 رجتري وهو ة:لاتقلا هلأ ل

 <) كى/. هس. ) 01 ال. 2 كيعيا ذصق. ذكي. 4) 181 ضقن ناك.

 ه) (0001عع5 طقع عا آش 6 دايز : 710. 140:ء/باإ عطب خور 1. 4 ءأ ةتحلت 6

 ر/) 1115ءط. مبهم طلو فوع نب مئاس ىنب نم مث 2 كم# نب

 /) 4و8. ترحتي. 2) 5 طمع ؟تاطاتص ءا 5ء0. كم لغأ نم هته.

 20 ىم 0 نم 215ءط. (ةصاانسمت ١كم ًءاسن. م) 45/. لتقلا.



 ١ خنس السار

 ءنيكرشملاب هللا اهعقوأ ذعقو لوا تناك هللا لوسر اي ةدللاو ٌلَجَأ لاق

 «لاجرلا ءاقينسا ىم ىلا 8 تح لنفلا ىف ناكنالا ن :ءاكف

 ىثّدحو لق قاحسا نب مح نع ةملس آند لق دي نبا اس

 5 سابع ىبأ نىع هلتا نسضعب نع 6 كّبعم نب هللا كبع نب سابعلا

 6نا" تفرع“ ىدق /ىننأ ذتموي هباكعأل لق معلص هللا لوس نأ

 هل ةجاح ال اهرك اوج حرْخَأ دق /مريغو مشاع ئنب' م اًقانْجَر

 وعل نمو هلتقي الف مشاه ىبب نم احا مكنم ىقل نمف انلاثقب

 ىمو* هلتقي الف و دسأ ىب ثراخلا ىب* مامن ىب ىرتكبلا ابا

 ؛6 هتاف ةهلتقي الف هللا لوسر مع بلطملا دبع ىَب 7 ىقل

 نوعل هللا: لابعلا ع انتريشعو انناوخاو انءانباو انءابا 0

 ٍلوقي لعجن معلص هللا ّلوسر تعلتف قيسلا ريوق 0 ا

 ةفيزح مىا ٍلوق ىلا عمست هامأ صقخ ابا اي باطخلا نب رمغل

 15 هللا وسر اب رع لاقف فيسلاب هللا يلوسر مح دجو برضا لوسفي

 ”هللاو ريع لاقف 'ققان دقل هللاوف فيسلاب هقنع و نيرضألف ىَكَد

 ©) 815ءاط كسب ىناكل 6) 2 هات. 2) كي, نك تندد

 كرشلا لعاب. ) 111569. بحا. ) 447. بعصم. رك) كيل. هل

 ى) 81 هرم. ) 81 هدم.ر 5 ءدء طت5 هد. هللا لوسر مع“ 2) 11 ©غ

 دم. بخ. 8) 5 (8© لتقيا, كم7. 6 1121. لتقيا. 2) 25 لرسو

 2 كرنيو. 7) 5 دانيقل. 7) 11 ءا 45/7. هنمكلال (؟ةت. 16.

 ةعءاتصلانمت لونا. 20. - 220 5ء0. فيسلا 11 فيسلاب. 6) 2ام.

 م) 24 © 7 ىبا. 7) 5 بريضالق. 7) 1 هللاوف.
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 سول 10

 ا رع دوا يقونتتت نما اصير دق

 ودعلا دريل لست لاق هدبع نم بولا كحشضي ام هللا لوسر اي

 لتاقف هفيس ذفخا مث اهفذقف هيلع تناك اعيد عونف اًرساَح

 نب هللا كبع نع قرفولا ملسم نب ديح ىكدحخحو قاحكسا نبا

 انلا ىقنلا امل لاق رز ىنب فيلح ىرذعلا 6« ريعص نب :نلعت

 اع ©'اناتأو محلل انعطقأ مهللا لهج وبا لاق ضعب نم ةضعب اندو

 مث © /دسفن ىلع* جتفتسملا وهم ناكف ةادغلا هدحأف « فرعي ال*

 اًشيرف اهب ليقتساف و ءابصخلا نم وح معلص هللا لوسر نأ

 تناكف اودَش .هباحصأل لقو اهب ٍهَحكَفَن مث هوجولا تعاش لاق مت
 ع 0 0

 تنم رسا نم رساو شيرق كيدانص نم لتق نم هللا لتقف ةجرهلا
 . 7-5 3 ّح 2 دم - 2

 شيرعلا معلص هللا لوسرو نورسأب يدياأ موسقنأ عضو اهلَكف

 هللا لوششر مينف !ئذنا*+ نشيرعلا تاب ىلع .مئاق. ناعم نب ثعسو

 لوسر * ننوسرككاي راصنألا ىم رفن ىف :فيسلا اًكشوتم 8 معلص

 معلص هللا ُلوسر 2ىأرو وجعلا ةرك هيلع #نوفاخ معلص هللا

 سانلا عنصي 205 ةيعاركلا * ذاعم نب دعس دجو قة اميف

 2) كع#. 06 0) 5 خسمغ. ه<©) 01 ريغص, 5ء0 7١ 11ه: هط]

 ماو 1. 3ق. - 120 560. ىرذعلا 2 ىودعلا. 4) 24 انابتاو. 2 آ4

 فرعن رلل - 20 560. دنحاف 2 منجاو. رمز 835ه. هدم. طقفع 2
 عراه 1عوتصأاتك رن ءأا ]14 3ب 1. 2. - 2056 دسفن 2001665 15.

 رفعج وبأ .لاق. تان كع#. عود هدمتكأر ةذانتصغ ءدتصت 7622 1طص آ5طشوتر

 510. توه. عرشم 1.725 م) ة[اصخخلا 2) 5 همت. 2) كع/#. فيسلاب.
 م6) 2 هدم. 2 5 ء كيع#. ىأر. 72) 24ع/. اميف ةاركلا.



 ١ ذخخنس السلا

 هبتنا مث شيرعلا ىف وهو ةةقفح معاص هللا لوسر ففخ هدقو

 2دسرف نانعب ٌدخآ ليربج اذه دللا رصن كتا ركب ابا اي هلاقف

 ىب ريع ىلوم عجاهم هر دقو لاق عقنلا هابانت ىلع هدوقي

 ةثراح ىمر مت نيملسملا نم لينق لوأ ناكف* لتقف سب باطخل

 5 ضوكلا نم برشي وو راكنلا نب ىدع ىنب كحا ةقاوس نبأ

 لك َلفتو * هضوكف سانلا ىلا معلص هللا لوس, برخ مت ءلققف

 جلت ةي 5 هديب و ديح سفن * ىذلاو لقو مثباصا ام عقنم ىرمأ

 للا هلخدا الآ ٍريْذُم ريغ اَلبْقَم ابسَتْحُت ارباص لدقيف ّلجر ميلا

 تارك هدي ىو ةذملس قيوخكل لمكلا ليتسع لاقما

 ه ىَلتْقي نا الا ةتلل لخدأ نا نيبو ىنيب مان يب حب :نهلكأي

 موقلا لتاقف هقيس فخأو هدي نم «تارمتلا فّدق مث 1ءالوه

 لوقي وهو ”؛ لتق ىنتح

 داعملا 0 ىَقَتلا الا داز ريغب هللا ىلا اًضكر

 داقنلا ةضرع داز 1 داهتل ىلع هللا ىف ربصلاو

 7 نايقلاو يلو يقشر اك
 2): ه5 نهدتحت كف.“ 6) 2/20 موي " ءزقطتع عادلا ا 04) 815

 (سرف» 6ه) 5 هرج. - 2056 لينق 01 125. لئقو مم ختراح 21 ةيراج

 ع 205+ ضو 1115ءال. 125 كرك كش . دب (51ع عداطست تاتا 0

 ء6 0ك 1. م20 هوك م. 2 1. ن].).  رك) 515ه. هرج. دك

 ع طلو هد, نم. ى) 5 ءا كى#. ىسفن. /) 15 01 10عم طانزانو

 مهد ]دعاتصة. 2) 11 ها كف/#.اهلكاي. م6 ل7. نه 6

 كم. ةصق. لاق. ) 21 ءن 2 تاريمتّلا» 7 5ءوانعسأ 13 هدد. 1115ه.

 آ7عرواتك 1ععيصغاتا طلدل. ١1 (نطأ ممملع انضكر) 1اطرد 2130 ةت,

 111, 1. ءا 14 خباغلا لىلسا 177, 128 (انط1 قاندع 70356 علان 12607-

 كال ءطلاتنتتت 5عوتتانتأ انت 01قانطأ).
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 _ 7 ذانس

 نيح ىنثدحت «كدعو ام كل ْرِجْنَم لجو رع هللا َنف كب

 نب ةمركع نع كرابملا نب هللا دبع آس لاق ىبراحاملا كّيَبَع نبا
 ٍلوقي سابع نبا تععمس لاق ىفنَكلا كابس ىنكّتح لاق رامع

 ” ا الو ردي يح يك كن لاق يبطل ني ع قدتح

 ةثامتلت ىلع ةافين هباككا ىلا رظنو « تدعو نيكرشملا ىلا معادص د

 ىاقدعو ام «ىل رجْنَأ مهللا 2لوقي 54 لعجن «ةلبقلا َلَّبْقَتسا

 ضرالا ىف كبعت ل ماسالا 1206: تابعا هلق قلت ب نا « خللا

 هيلع دعاد, عضوف ركب وبا .ذخأف نوادر طقس ىتح كلذك لي ملف

 ىمأو ثنا ىأب هللا ىبن اي مكافك لاق مث هئارو نم همزنلا مث
 8 ىلاعتو كرابت دللا ليناذ كدحعو ام كل رجتيس هتاف « كبر كتدشانم د

 ةكئالملا نم فلأب كدي ىنأ مكل باجتساك مُكَبَر نوثيغتست نا

 باىتولا ضبع ىنعي ىفقثلا اس لاق: عيكو ىبا اس ب َنيبغدرم

 ومو لاق معلص ىبنلا نا سابع نبا نع ةمركع نع كلاخ نع
 نا مهللا كدعوو كدهع كلأسا ىتا مهللا ركب موي :هتبق ىف

 كبسح لاقف هدبب ركب وبا كخاف لاق مويلا 1ةعبلبعت رث تقش رو

 00 1 يا

 اسلاو مهذعم ةعاسلا لب وبدلا َنوُديو عمَجْلا مهم «: لوقي
 لاق قاكاسا نبا ثيدح ىلا ثيدحلا عج يرمأو ىقذأ

 ©) 5 عتدعو. 4) كم8. فين م. ) 2 لبقلا, 48. ةبعكلا.

 42 5 هدت., م. لوقيو. 6©) 5 همم. رك) 5 كاذك , 141 © 2 كلذك.

 5ءءانغاتك دنص كعب. , آش 1ب 1.6, 821. مو ءغ 8ءالطقسسا آ1, ب. 1.

 2) كر. كبول ءغ 560. مناف هرم.: 11 من0 ركانيس هناف 222غ زجكانتساف.

 /2) 1لكه1. 8 75. و. 2 2ع/. خيتق. ) 5 ءا كعب هده. /) 3[ هده.

 70) 101. و4 75. 45, 6.



 ١ زئنس مه[

 .رابح* ىتثلاحو .ىاحسا“ نب دمك لاق لاق ةبلس اس لذ هدي
0 

 لوسر نأ هموق نم خايشا نع ةعساو نب نابَح نب عساو نبا
 هب ْلَخَعي مكق »لي ىفو ردب موي هباكا قفوفص ندع معلص هللا

 « راجنلا 74نسب ىدع ىنب فيلح ةيزغ ىب ءداوسب رمف موقلا

 5و يحقلاب هنطب ىف معاص هللا لوسر نعطف فدعلا نم /لتنتسم وو

 ىقو :ىتعجموا هللا١ليسم-اي لفتك ةيزغت ني ءهاوشء اوت

 هنطب نع معلص هللا لوس ب شكف لاق انيضشاف كقشلم لا 0

 اذه: لح كلج اه لاف" هتطببْلّبَك هقتتف تشق 4|
 تدراف 5لتقلا ىَمآ ملف ىرق ام رضح هللا لوسر اير لاتفزفاولا

 0 لوسر هل اعدف كَكلج ىدلج سمي نأ كب دهعلا رخآ نوكي نأ
 فوفصلا ”:معّلص هللا ليسر لذع مث هل ملكو "ريم نعلم

 ودي دعم سيل ركب وبا »هيف هعمو هلخدو شيرعلا ىلا عجرو

 اميغ ليقيو رصنلا نم هدعو هام هبر ٌكشاني معاص هللا ليسرو ديغ
 ال نيبلسملا ىنعي مويلا ةأباصعلا هذه كلهت نأ :كتا مهلا ٍلوقي

 دف فساتن خيساب عاين
 2( 107 دعا وبأ. 0( 000 2 عسأو نب نايح عسأو 5

 عسأو نب نابح ىب ©[ 2:0 نابح 251056 نايحر 1* 5 (205. جص)

 نابح. هدأ. 11ه: لاهل مخ 1. 1. ١ 0 5 راوسب ءا 51غ 12 60

 اراوس. . 4) 2 ةصك. ىبع 2) 2.ةصو. لاققر 5 لق. ريث 1[ 0

 2 ليئتسمو مي لثنتسم," جراخ. ع) كع#. هدد. /( 3

 هك لع. و. 2 5 هن لع#. هرم. 62) لع#. تولا. "28 نمأ ملف

 لئنقلا هدم. 835ءط., ءدوؤوصأ 0000106 14 غباغلا لسأ 11, ا"ثبو 1. 5.
 2) 5 هصت.ز كيع/#. اريخ مل لاقو. ) 21 1مك. نيب. #) 81 ءأ 200

 همت. ه5) 5 امو. رث) كع#. صك. لخ



 اردنا ١ زكنس

 ليسي اهكيف هلجر .تعطق دقو 4هباكتا ىلا* دب اءاجن «ةديبع
 ليسر اهء!تيهش كسلا لك معلص هللا. لوسر ىلا :ةديبعي  اوتا املف

 فتحا ىنا ملعل ايَح بلاط وبا ناك ول ةديبع لاقف ىلب لاق هللا

 لوقي 6ثبح هنم لاق امب و

 لئالَلاو ابقي نع لفذنو مهْلْوَح حصن ىَّتَح هيلْسْو
 ىقلحو قاحسا ىب دمح لاق لق ةملس آس لاق كيج :ىبا اس

 ” كلوت يك انيك كيتا ءامقا مارك فايفكا ةاوبستتا نيج راصنالا

 نا ةدباختا معلص هللا ُلوسر رمأ دقو ضعب نم عضعب اندو سانلا

 مكنع توحاضناف موقلا 7مكبتكا نا لاقو ترمْأَي ىتح اولمج ال
 هرفعج وبا ل5* »ركب وبا هعم شيرعلا ىف معلص هللا ّلوسرو لب
 ناضمر رهش نم. ةرشع عبس ةجبص ةعمجلا مي ركب ةعقو تذأو
 هقاحكسا نب كيج لاق لاق ةملس امد لاق كيت نبا ند امك *

 نبا* آسسو منيسلل نب ىلع نب ليح رفعج وبا ىتثلكح امك 5

 ©) 21, 5 ع« كع#/. اففدف. ©0065 15121. )اا ةمحعملاو :لمهملاب دافخذف.

 ةم) 8توءاط. هرص. 2) 11 عع عتوعط. هرج. - عم 5ء0. هب اهككنف

 1115 هأزاحم. 4) 5 هرم. - 5ءواتعمسأات2 هدم. 1115ءاد.ز ءمسصك

 "66 14 زئباغلا ىسا 111, ثم. هر 2 نيح. رك 234 هنتوا -

 17توادك ءديكاوغ طتفعط. ايت 1. و. ىو 011 ء6غ 811 خينفلا 2 881 ءأ

 هلع. 200. هل. 2) 081 اننا 2 821, 5 ءغ كعب. هرج. 2 لع.

 ء( 14, ان( طت5ءط.ر مكفنتكا (د هل. 7110و. مقلع فنتكا). 7 آم

 - 1هوع - 2112 - دانطوءضمأ3. 1115ءد. خوخكضنا. - 6 مكنع 00

 2 هدتم )  طلصتق ءم01ء5 801. 65) 2 عع 5 هدب م) 2 ىسمل.



 !' "زيدي ااردلز"

 4 هتيِع ربد* نأ: ء معز كبري هيف 65 محاقا ئتح*. نضرخلا م ىلإ
 ةبناع © 55 جيرخ مت صضوحلا ىف هلتق ىنح هبرضف ةزمح هعبناو

 /مةبتع نب كيلولا هنباو ةعيبر ىب ةبيش هيخا نيب* ةعيبر نبا

 ص ةيساف هيلا يرخت ةزرابملا ىلا امد فصلا نم ٍوَلَصَف اذا ىنتح

 5 ءاْفَع امهماو ثراحلا انبا نحو :فوع مانم رعت ةتلث راصنالا

 اولق متنا ْنَم اولاقف ةحاور نب هللا ىبع هل لاقي رخآ لجرو
 و

 هيداتم ىدان مث ةجاح 8نم مكب انل ام اولاقف راصنالا نم طهر

 ْمُق معلص هللا لوسر لاقف انموق نم انءافكا انيلا ٍبرْخَأ بمحم اي

 لإ و هوه اهاوك ير طا كبع نب ةومص (ب

 10 ةدببع لاق معقاو م اولاق نم 80 أوماق انميلق فملاط# قبا نبأ

 م ءاعفدكا يدك اولاق لع 27 لاقو قو 0 لاقو ةديبع

 ملف ةزي اماك“ ةبشنعأ ىب ا ةعيبر نب ةبيش انزجك

 دخن :هلنق نأ ديلولا اهمي الخ ل اممأو هلئق 0 نو 5700100

 ؟ةزج ركو هبحاص تبْثَأ هاقالك «نيتبرض امهنيب ةبتعو ةديبع

 ه) 2 وحن. 682) 11 مكاقاف ه) كي. هد. - ع0 ةءو. نأ 1

 0 0 4- 500 2 ه) 11 6 /) 831 م20 15 خبيشو

 امهنيب ةبتعو هنبا كيلولاو ذظذعيبر نب. ى) 516 010006 #07 أ

 1821. : 2815ه. لضصن (560 710. 11:-328)ر انتئ0ع 211206 1600 12 12

 لكصتا. /) 2[ هده. 2 اقم. ذوع. 2) 5 ءك كيا هرص. 2

 ءا 801 مقو. 7) كي نأ 7) 4و7. نيتبرضب. 6) 1315.



 خذس ١ “|

 كفيلح اذه هل لاقف ىمرضحلا ىب رماع ىلا ثعب مث هيلع مكفوخ

 تيشناق“ ةغف 6 كنبعي كرات تيار دقو سانلاب عجري نأ ديو 3

 #37 0000 بدوا نب © رماع دق كبخا لئقمو 2

 ىأرلا سانلا ىلع م دسُفأو رشلا نم هيلع ممم ام ىلع و اوقسوتساو
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 لكلا ةوكعلا-انلرد اهئتح !ابجاخ حرب يكول قا قفتحأ

 نيلولا ابا اب ثدلقف «ةعيبر نب ةبتع ثّتجن لجو زرع هللا ةلق
 اذ ام لعفا لق كتيقب ام مويلا اذه فيشب بعهذت نا كل لع

 وقو ئمرضحلا نبا 4مد الا كيح نم نوبلطت ال مكتا تك

 اناو كاذو تينا لاقف مسانلاب عجرنف * هتيد ؟ليكتف كفيلح 5

 لقف ةلهج ابا ىنعي ةيلظنلمل ىبا ىلا بهذاو مهتيدب لمكتا

 ثئجف كمع نبا نع كعم نَمب ميلا عجرت نا :كل لع هل
 ىمرضتللا نبا اذاو م هثارو نمو هيدي نيب نم ةعامج ىف وه اذان

 سيش دبع :1نم ىدقع نْكَسَف دق لوقي وهو ةسأر ىلع فقاو
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 ةبتع ىقنأف 5 سانلا ىف ىشم ه«كلذ مازح نب ميكح عميس اماف

 اهدّيسو ةليللا شيرق ريبك كتا كيلولا ابا اب لاقف ةعيبر نبأ
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 ىناك و ةيلطنكلا نبا تأذ هلام نم 5 امو هلقع لعف ىفيلح
 هم اه
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 اولاقف ئحّيِكلا بصو ىب هريعغ اوثعب موقلا نأمطا امل اول
 مك ركسعلا لوح هسرفب لاجتساف لق ديح باكا انل رزحا
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 ١ خنس انزل

 ليخل بحاص دنعف ريخ موقلا نم دحا دنع نكي نأ رجا «هل
 نسب ءاميا نب م فاقخ ناك كفو ةايكشبي هوعيبطي نا رمال

 ني ضيق نلا دعب ةضحر ني ؛اميإ هدوبا وا قافغلا « ةَصْخَر

 تنم نأ ميسا نا لقو مهل اهادقأ ترج هل ابا د 0
 : 8 محرلا كَتَلَصو نا 55 عم#* هيلا اولسراف انّلَعَف لاجرو حالسب

 7 سانلا لتاقن* امنا انك :نتل ىرمعلف كيلع ىذلا تيضق دقف

 اف ىّمحم مهي امك .هللا لئاقن انك نتل, ٍةنع :قعشط ا |

 ىتح شيرق نم وقت لبقا .سانلا لون اًملف ةقاظ نم ةللاي )0

 ع مازح رب ميكح يف * معلص هللا لوسر ضوخ 7 اودرو
 هلت الا لجر هٍشنم برش اف ميرعد معلص هللا لوسر لاقف « هل

 ىلع اجن* لتقي مل هناف مارح نب ميكح نم ناك ام الا فئموي

 احق همالسا ىسحن كلذ دعب ملسأر مديجولا هل لاقي هل سرف
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 ا*[ ١ خنس

 لق كيج نبا أن «.ةينآلا هيف اوفذق مك هام ىلمف هيلع لؤن
 نسب ه هللا دبع ىنتدحت قاحسا ىب دمحم لق لاق* ةملس آس

 نم اًشيرع كل ىنبَن هللا لوسر اب لق ناعم نب دعس نا ركب ىلا
 «نا ايْذَع ىقلت مف كبتاو كددع ةّنَعُر هيف نيكتف ديرج
 تناك ناو انببَحَأ امم ءكلذ ناك 2 انَوُذَع ىلع* انرهظاو هللا انرعأ
 دقف انموق نم انءارو مب تيقحلف كبار 1 وتل نيل

 ولو * نم كل اًبْح نشب نحن ام هللا ىبن اي ماوقا كنع فلخ“

 كنركتاني عب هللا كعنم كنع اوفلخم ام اًيح ىقلت كنا نط
 هل امدو اًريخ م هيلع معلص هللا ليسر ىَّنَذ مىكعم نودعاَجُيو
 تلحتارا دقو :ديف ناكف 8 شيزع معلص هللا ليس ىنب مث ريخب ٠
 م ٌبوَصَت معلص هللا لوسر اهآر اًملف نلبقأف نكبصأ نيح شيبرق

 لق 7ىبداولا ىلا * اوواج هنم ىذلا ٌبيثكلا وهو لَقْتَقَعلا نم

 بْذَكَتِو ”» كئاحتأ اهرخنر اهئاليحي ثلبقا دق شيرق هذه مهلا

 دقو ةادغلا « هتحاف مهللا ىنتدعو ىذلا كرصنف ٌمهللا كّلوسر
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 ©) 5 مز0 15 هللا كبع نب لمد نع. 8:0 هللا دبع 7.

 كيح. 85) 467. لعتو. ) 4ع#7. نكأ 2 4) 831 هيلع

 *م) 76 كلذك. رك كي”. هدم. - 8231 ذمك. هللا م 1.

 هيلع. 2) 16 اًشيرع. 2 تكدس ةءوو. مصق وندع 11هفوطغ كره

 ةاء 1 همها ععلمو# م. 21 5ءلع. ع 1اطص 8تئءطقتجم ©1014 /2) 11

 ©« 805 بوصتر, د6 1؟كوعطغ 2 36 هدص. 2 7 لداكحت

 ) 5 عقتحاف.



  6زئغس ١

 ركب نم ءام ىئندا ءاج اذا* ىتح ءاملا هىلا مردابي معلص هللا

 اوركذ مهنا ةملس ىتب نم ءلاجر ىع تثّدح * لق قاحسا

 تيارأ هللأ لوتسر اب لاق ه حومجلا نب رذنملا ىب 4 بابكلا نا

 5و هرخأتن الو همدقتن نا انل سيل هللا هكلونا لونمأ لنملا اذه

 ةديكملاو بولو ىأرلا وه ّْلَب لق ةديكملو برخلو ىلا وه ما
 ىتح سانلاب ضهناف لزينب كل سيل اذه مناف هللا لوسر اب لاقف
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 نوبرشي الو برشنف ميقلا لئاقن مث ةام 7 «اليتق اًضوخ هيلع ىنبت

 ا" معلص هللا ليسر ضهنف » ىأرلاب ترشا ىقل معلص هللا ليسر لاقف

 م لزنف مهقلا نم هام ىندا ىلا ىتح هراسف سانلا نم دعم نمو

 ىنلا بيبلقلا ىلع اًضوخح " 2 , تروعف بلقلاب رسما مك ءبلع
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 اي "١ زئنس

 0 ب

 انفرع كقل هللاو اولاقف ه ةرواكم شيرف ضعب نببو ميقلا يف ناكو

 عجرف ديحم « عم مكاو 98 انعم متجرخ 5 ناو مشا ىنب !ب

 ىببلكلا نبا اماو رفعج وبا ل3 ه««عجر ©4نميف ةّكم ىلا بلاط

 ىلا بلاط ىبا نب بلط صخّش هنع تكّدح اميف لق هّناف
/: 7 ٍ : 5 : 65 : 

 ليقي ىذلا وهو اًرعاش ناكو هلهها ىلا عجري ملو ىلتقلا
 بنذاقملا هذف نم بّدقم 3 بلاط نوزغيب اما 6بر ان

 ٌبلاغلا ريع ثيلغتلا نحيل ٌبلاشلا ري 7 2 يلستلا يلا

 نطبو و فلخ ىداولا ىم ىوصقلا ةودعلاب اولون ىتح

 هفاخ ىذلا بيثكلا لقنقعلا ىيبو ردب نيب م ليلي وهو ىداولا

 ىلا ليلي ىطب 6 نم اينحلا ةودعلا :ىف رحبب 8 بلقلاو شيرق

 هللا ٍلوسر باصأف اسعد ىداولا ناكو ءامسلا هللا ثعبو ةنيدملا

 باصأو ريسملا عني ملو ضرالا ©2) كبل ام ةاهنم هباكتاو معلص

 لوس, يرخف دعم ” اولحتري نا ىلع اورحقي مل ام :«اهنم اًشيرق ؛5
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 هد 0.
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 ١ زخخنس اوك

 ا ل ماشع "نب لهجتا وبت لام ايل

 لك قوس اهب مهل 0 عينججت برعلا وم اسوم ركب نآكو
 رومكلا ىقسنو ماعطلا معطنو رزجلا رحْذتو اَنلث هيلع «ميقنف ماع
 اننوباهي نولازي الف برعلا #انب عمستو نايقلا انيلع فرعتو
 ةبهو نب /ورع نب فيرَش نب سَنْخأْلا لاقف ءاوضمأف اًذبا
 دق 0 ىب اب ةقككلاب 2و* ةرهز ىنبل اًقيلح ناكو ىفقثلا

 لكيت نب ةَنرْخَم مكبحاص مكل صلخو مكلوما 8 مكل هللا تحن
 هذاف ءاوعجرأو :اهتبج ىب اولعجآف * هلامو هوعنبتل مترفن امثاو

 اذه لوقي ام ال ةةعْيَص ريغ ف اوجرخ# نا ىف * مكب ةجاح ال
 0 هيف ناكو حاب ىوشز امْدَيِشي ملخ #7 اوعجرف لهج ابا ىنعي

 ىنب اَلا سان مهنم رفن الا نطب شيرق نم ىقب نكي هملو اًعاطُم
 ةرخز ونب تمعجرف ٌدحاو ّلجر نم جركي مل بعك نب ىدع

 م نيتليبقلا نيتاه نم اردب كيشي ملف قيرش نب سنخآلا عم
 بلاط. ئبأ نب بلاط ىبن*'ناك نفو 35 ملا برا 0

 ه) 1 ردب ءام. 2) كيع#. 11م5. نين. 62 ظاللا ميقنف ©[ 11 6

 معطتو ©أ 7-02 07) 2 نير ل 20586 50 برعسا 115عأل

 انعمجو انريسمو.. , 2 2835 هدص. كر 8 ما. ورسمت

 5 بهو نب. ,ى) 21 هده /) 811 هرج, - 2120 56 مكلاوما 1

 كم7. مكريع. 2) 457. اهبنج ىنولعجاف. 2:0 اهنيج 111. 51,

 مشا 6 اهتيح. 2 2 26 تقول مكل. - 5ءن. ىف هدص 8. 2 1

 211ج »م 1. و, 02 ةعنص: 5 5. م. - 2:0 50. ام ال كع#»

 امل. ت2 #4. همم. 7) 11 ه كيت. هت. 65) 1 مل. م) 1

 نيبتلتعلا.



 اري ١ خنس

 اولزن املف شيرق نلبقأو عرسا ىتح فلطنا مث اراسي اردب كرو

 | وبا تلطللا ني درك نب تلصلا نب ميهج نر. دفكتولا
 مثانلا نيبل ىناو مئانلا ىري اميف ةثيار ىنا لاقف ليو. « فانم

 دعمو 4فقو ىتح* سرف ىلع لبقا ءلجر ىلا ترظن ذا ناظقيلاو

 مكمل وباو ةعبير نب ةبيشو ةعيبر نب ةبتع هلق لق مق هل ريعب 5
 نيم الاجر و ٌدّنَعف نالفو نالف»و فلخ نب / ةّيمأو ماشع جوبا

 مث هريعب 8 ةبل ىف برض هيرو شيرق فارشا نم ذئموي لتق
 هباصأ الأ ايلا انيبخأ نم ةءابخ* ىقب ايف ,كسعلا ىف هلسا

 رخآ 0 اًضيا اذهو لاقف 1 0 نك ةطحا حم /: صَل

 ؛انيقتلا نك نا لينقملا نم اًذغ « ملعيس بلطملا » ىنب نمد

 مكنا شيرق ىلا لسرا م هريع زرحا هدق هذا نايفس وبا ىأر امل
 هللا اهاجخن دقق مكلاوماو مكلاجرو و مكريع اوعنمتل متجرخ انا

 ©) 81 طمع همددع» ةاع ء>اذتع6 ىتلصلا نب ةمرخ نب ميهد

 فانم كبع نب لكع#. 266 نلصلا 5. 1 6[ طولا نك 6ع عا

 50106 تبتلطلملا 185. بع. 2) 838 هت“ 5-2 200. نلف.

 ©) 4ع. هرم. <) 11 لبقاز 881 م0 لتق للق مق 22666 لبقاف أ

 017+ لبقأ مث 7516 168ع 5115علن مناي 3100-7-1 نب

 ايما. م) 71 © 80815 لعف. #) 41 هليلر 834 هبل 2 814 ىف

 لحاأ ركسعلا 6-0-5 نم ءارحب 6( 5 ©غ 700 جاضتو 11 جدصن.

 2 81 عدممع ايورلا. 5 تغليف. )7  35, 834, م, 4ع, 2109. ها

 01/72 ةصق. لبع. 7) لع. ملعتس هر 11 ءع 2 نيم. م) 14

 قف اذهل 520 7؟) 1 0 ء( 801 مكر بع. ب 20 5 مكلاجر

 811, 5 ءأ كى. مكلاحر



 ١ ز فس زخم

 َنالْخأ 2# ةْتَقْلا نق.ةكَم هذه لاقف «سانلا ىلع* مغص هللا

 « ءابغلا ى ١ ىب ىدَعو ورع نب [قيي ناك دقو اولاق اهدبك

 د نم ببرق لق ىلا اخانأف اًردب الون ىلا

 / عمسف ءاملا ىلع ىنهجلا وربع نب «ىدحجتو هيف نايقتسي انش
 اع و نامزالتت اهو رضاخل ىراوج نم نيتيراج سبسبو ىدع
 دعب وأ اًدغ ريعلا ىتأق امتا ةاهتبحاصل ليقت ةموزلملاو* هاملا

 كتقدص:# ىدشت لف: كل ئكلا +كيصلأ ضد:عل لبطا

 ىلع اسلجث سبسبو ىحدع كلذ عمو امهنيب ”» صلخ

 اعمس امب هلبخأف معلص هللا ّلوسر ايتأ ىتح اقلطنا مث ”امهيريعب

 0 لاقف ءاملا درو ىتح ًاًرَّدَح ريعلا مّدقت هدق نايفس وبا لبقأو

 هركنأ اًذحا ثيار ام لق يل ترس ورع نب ىدجمل

 ّش يف ايقتسا مك ّلتلا اذه م ىلا اخانأ نيبكار تيار م ىنا الا

 ءراعبا نم خاف امهَحاتُم نايعس وبا قه اقلللا 00|
 عجرف برتي فئالع هللاو اذه لاقف م ىَرَت هيف اذاف هتفف امهيريعب

 اة هاهب لحاسف * فيرطلا نع هريع هجو «برضف اًعيرس باكا ىلا

 8 9 هد. 05) لع. تمر» <) 21 انعرلا, 1 ا.عولا. - 11

 2 غ5 ةهتقر قيك:“ ١ 2) 84160 اعيش ل 2120 5 نايقتسي و

 نايقسي. 6) 8081 ىكعو. 85 عيستف. 00010. ءا كيع/#

 نامزالني. /) 5 ه2. 205+ ةموزسلملاو 2 دم. اهي. - 2:20 اهنا

 11 ايفا. 2 21 الغ. - 2:0 50. لعان 2081 لمحان. #2)

 كيصهاون, 816 كيضقاف. 2 805 ىبدع. 7) 2 سّلج. ) 4
 امجريعب» 2 نيحر 1115ءا. تح. م) 881, ن1 م26. الا

 ىلا هدس., ع 5 1ه5. لق. 47) 8201 ىلع. #) 6 رسعابا١ ى) 1100

 ىهونلا. 2 8211 ءغ 4م7. هذه. 2 2, 5 ءأ كم. فرصق» 11
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 مدني 1 1

 اهرقلْذأ اًملف اهيوبرضف * نايفس ىبأل ةائوكي نا اوجرو ه اكبَخ

 دجاسو معلص هللا سر عكرو اهنتوكرتف + نايفس ىبأل نحن الق

 مكابذك اذاو اجومتيدرض مكاتدص اذا لاقف ملس مك نيندجاس

 م الق شيرق 4 نيا ىنابخا شبرقل امهنا هللاو اقكص اجومتكرت

 / بيتكلاو ىوصقلا ةودعلاب ىرش ىهذلا* ببتكلا ءاذه ءارو 5

10 

 اه لق ريثك*» الق مىقلا مك ابهل معلص هللا ليسر لاقف لقنقعلا

 اًعست امي الق 2موي لك نورحني مك لق ىردن ال مالق متدع

 :فلالاو ةثام عستلا نيب ام ممقلا معلص هللا لوسر لق اًرشع اًمويو

 5 :نشيرق فارش هل سم: عج دومقا معلم وللا "يبصر اسم لق جف

 ماشع نب ىرتخبلا وباو 6ةعببر نب ةبيشو ةعيبر نب ةبثع
 لقون نب رماع نب ثراحلاو كلْيوُخ نب 1لفوتو مازح نب ميكحو
 انهزم كنذكا ني: تاب نب رضنلاو لون نب. ىدع نب ةميعطو

 هبنمو «ديبنو فّلَخ نب ةيمأو ماش نب لهج وباو دوسالا نبا

 لوسر لبقأف تو 0 دبع نب «ورصو وربع نب ليهس جاجا انبا

 6©) عربخ.-2) "1 نوبكد» 2)+ 85 0 نتوب ير 2٠125 نع.

 ه) 11 ءأ ىكع#. 0. ركز كم]ر. 60. - 60 ىوت 5 ىورس.

 م هع. هم. )7  81 همم. 2) 8181 هع 5 فىلالا ىلا. م 223

 2 66 18 537 1. 20ه”طصق. ىيلولاور 06م( ةذص 18,5: كع/ور 1115 اجلو

 2831. 11 ".ا, 210187. عأ 17١ 2غ 0 لفون نب , 013 23

 1ععغلم ءدتتكذ 1انتأ 0100 آخ تدمصحعد» 111 ايت 56 عاق

 115 دانا كور. عغ هرجات>:65 21110565 22000 121102405. 7

 52216 هيبنور, 7١ 300:2]:/« 087: نزبب 1. »عم. 7:) ]1 ك5 هرم. 0) 811
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 ١ نس قلو

 معن لاق كاذب « كاذو لاقف كانربخا انتربخا اذا معلض هللا ليدسر

 اذك مهي اوجرخ* هباحصاو اًديحم نا ىنغلب ة هتاف جيشلا لق

 اذك ناكمب © مييلا وهف ىنربخا ىنتلا ىنتقدص ناك ناف اذكو

 اوجرخ اًشيرق نا ىنغلبو معلص هللا ليسر هب ىخلا 4 ناكملل اذكو
 5 ناكمب مييلا عهف ىتقلص ءىثدح ىنذلا ناك ناف اذكو اذك مدي

 لق هربخ نم غرف املف شيرق هب ىنلا /ناكملل اذكو اذك
 هنع 8 فرصنا مث هام نم نك معلص هللا ليسر لاقف امتنا و قمم

 ليسر عجر مث 6 قارعلا هم 1 ْنمَأ هام نم ام نييشلا ليقي لق
 بلاط ىبا نسب ىلع ثعب ىسما ايلف هباكإ ىلا معلص ةللأ

 ىلا هباصصا نم رقن ىف صاقو ىبا نب فعسو ماوعلا نسب ريبزتلاو
 آس لق كيج نبا اند امك هيلع بكل هل نوسمتلي ركب ام

 ناقؤر ىب' دبي ىدتح انيك قاكسا نب قمح آضا لك ةملتن

 ىنب مالغ ”مَلْسَُأ اهيف شيرقل ٌةيوار اوباصأف ريبزلا نب ةوزع نع
 اوتأف م كيعس نب صاعلا /ىنب مالغ راسي وبا ه ضيرعو اجل

 كاكرلأسف ىلصي مك « معآص هللا ليسرو* معلص هللا يسر امهب
 موقلا هركف ءاملا نم ه عيقسنل انرتعب شيرق ةاقس نحن « الاقف

 ) كعب. كاذوأ. 6) 5 ةطصكن كقا6 2 14 ةدمنز 8141 ءدع طقق 03

 ىنربخأ ىنذلا ىنقدص ناك نا. 4) 41 ناكملاب. مه 835

 هب. مز 11 هدص. م) 8221 نيف. /) 42ىي/. طق. خيشلا. 2) 1

 دمت )34 قارعلا. 7 كي. هدم. 7 811 كك 2 هدم. ع 5ءوب
 مغعددتم ( 20 ريبولا) نوم. 5. 72 7 كسأ. 05) 801 ءأا لور“

 ضيرغو. 250 560. وبا كي. نب“ ر) 281 لعس. 7) 2 ه6 7.

 وحثو. 6 مثأق هرم. 5 ءأ كي. 7 5 ء 4كم. اولاقف. ى) 21 ©

 /15/. قبيقسن.



 اسكر ١ خنس

 هليجخل ءقيبخو_رحبلا اذه ةانب تاضرعتسا « نا قحلاب

 انّوْدِع انب ىقلت نأ هركن امد دحاو لجر انم 4 فخ ام كعم

 كيري هللا لعل هاقللا دنع ىدص برم دنع مريصل انا ءادغ
 هللا ليسر ةوسف هللا ةكرب ىلع انب ,سف كنيع هب هن ام واتم
 *# درب: لع اوريبس لق مك هلم ةيوطشتو :ؤودعس ليقي * .مجإيصو

 ىناكل هللاو نيتفئاطلا ىدحا ىنّتععو 1دق هللا نرف اورشْبَأ
 قيم معلص هللا لوسيسر لتجترأ مك موقلا عراصم ىلا ,رظنا * نآلا

 رطبا وبا تاو نارفذ

 ميظع بيثك ود. نيميي « ناحل كرتو رم جلا .هل لاقي ه.دلب

 امك * هباخضتا نم ٌلجرو وع بكرف رذَب نم ابرق لزن مث لبجلاك »
 نع. قاجتسا نب كيج ىكديح لق ةيلس اس لك فيج نبا آي
 ريعا قيم لعاربلقو نقد ءنايحا نب ىح ىب دلي

 منع هغلي امو هباختاو دمحم نعو شيرق نع هلأسف 5 برعلا
 هل لاقف امتنا نمت ه ناريخُت ىتج امكربخأ ال يشلا لاقف

 «) كه”. ول. 3) 811 هج. ) 811 هتضوْخنلي 42) 2[, 6

 ك همز, فلضتي. 0 36 هس. رك ةربصلل م) 5 تك كي
 هرم. /) 81, 231, 5 ءأ كم. راسف». نتمصك. 14 1“ 1. 4. 2 كوب.

 هد. 2:0 ليقب 811 ليقي. - 2056 دعس 11 © 82 ذهق. ةدابغ ىب.

 2) 5 هطسبو. /) 2 هرت. ) كى“ م هضم 0 11 رفاضالا, م

 وماصالا. 67) 2 لبج. م) 1 ذبحنا, 2 ةيدلا. 720 6. كرثو ,

 8316 6 > لينو © كي#. لين مث. 4) 806 ناتحلاب,  ناتفل ©
 هيا. نايل هد هلل ءاعتت هما طعم 4 5 ن0. ى) 64

 ىنناربخت" 1210 560 نمم 2511 ا 4لق/#. نم.



 م نس مس

 اذا معلص هللا ليسر ناكو اسراف الجر ناك ءىش نم ضرالا ىف

 اب وشبأ لاقف لال «كلت ىلع كادقملا هانأف هاتنجو ثراجا بضغ

 ىسرمل ليئارسا وفب تلق امك كل ليقن ال ةهللاوف هللا ليسر

 كتثعب ىذلاو نكلو َنوكعاق انفاق انا الئاقق َكْبرَو تنأ بَعد

 نبأ ثيلح ىلا ثيدحب عجر ««ءدككل هللا مقفي وا كلامش
 3 - 3 د 1 مس د  -ةهتحتلمل

 امناو سانلا اهيا ىلع 2 اوربشا معلص هللا ليسر لاق مث فاحسا

 نيح ه هنا كلذو سانلا ددع* اوناك عنا كلذو راصنالا ديري

 /لصت ىتح كمامذ ىم رب انا هللا ليسر اب اولاق ةبقعلاب دوعياب

 ٠0 دنم عنمن ام كعنمن انمامذ ىف .تّنأف انيلا وتلصو اذاف انراد ىلا
 نوكت ال نا* فوضتي معلص هللا لوسر ناكف ةانءاسنو انءانبا

 ”دودع نم ةنيدملاب همعد 7 نم الا هترصن اهيلع 5ىرت راصنالا

 لق املف مجدالب »نم وثع ىلا هب ريسي نأ يلع سيل ناو

 انحديرت كناكل هللاو ناعم نب دعس هل لق معلص هللا ليسر ه كلذ

 »نأ اندهشو كانقّذدصو كب انمآ دقف لق لجأ لق هللا ليسر اب

 انقيكاومز اندوهع كلذ. كغ اكنيطحاو ماقخكلا ره* زج تنل

 كتعب ىتلاوف " تدرأ امل هللا لوسر اب 9 ضماف خعاطلاو عهببلا ىلع

 ه) 81 ء6 801 كلذ. 2) 81 هكلاور 2081 همه. <) 27 كيلعر

 2م. 000: 2) أوربس» 2 5 020 رببصت. 20

 ترص. 4) 4م/. ةم8. و انسفنا. 2 836 همس. 4# 8 نيكي الا

 ىرث ال راصنالا 2 7 ىم. 2# 4 ودع ”) هه. ريغ ىف.
1 

 0) 181 هده. رث) 8211 مه طلق قح. 7) ليز. 200. انب. 7 1115م

 125. كعم وكانك.



 ني“ ١ خمس

 ايهنيب رورملاو* معلص هللا ٍلوسر امهعركف راقغ ىنب نم نانطب
 كلسو راسيب  ءارفصلاو اههكرتف «امهيلاعا ير يي ا بسر

 ناك اذا ىتح هنم يرن * نارفذ هل لاقي داو ىلع نيميلا تاذ

 همهريع اوعتميل ميسم شيف نع وبخل هان ةلزن هصعبب
 ركب و ماقف شيرق نع مبخاو 4سانلا معلص ىبنلا راشتساف 5

 مث نسحأف لاقف باطخلا ىب ريع* ماق مك ىسحأف لاقف هضر

 نحنف هللا كرما امل ضما هللا ليسر اب لاقف وريع ىب دادقملا «ماق

 كينأ .ةينهذا نسم لييئارسا ونب تملاق امك و ليقن ال هنااعاوعمب

 :التاقف كبرو تنا ٌبَقنا ىنكلو نوعا اتفاَع انا التاق َكْبَرو

 كب ىلا انب ترس ول قحاب كثعب ىخلاوف ! نوثئاقم 8 امكعم انا

 ىتح «هنود نِم كعم اندلاج هَسَبَحلا ةنيدم ىنعي ”دامغلا

 ديح اس ةربضكملا انتي ارو دما فاسدا: كير عمل قاف

 لق ىيج وبا ميعاربا نب ليعابسا آند لق ىبراحملا هديبع نبا
 دقل لق دوعسم نب هللا دبع نع قاط ىع م قراّكملا آن

 اع ىلا بح هبحاص انا نوكا نأل اًدهشم دادقملا حم تدهش و

 «) 8دعع هدم. 11. 2:0 اميبلاها 801 امهيلاعأ. 6) 8115ءا. م0

 طن لون رث زئبق زجو «) 11ذ5ءط. جريعب. 00د 21-81,

 19607 4ع 1. 52 ه6 له زباغلا ىسا 17, 2.1 1: ن1 2) 5 باك

 هه 1[ 00 زمر نزلت. فلل: ى) لع#. ء( 8تقعط. ةصك. كل.

 /) 1كو1. 5 75. 270. 2) 2 هزت. /) 0000. مكعم. 5ءءاتأاتك ةاناظ

 قعر. 15[8ءط., 810., 14 عا زرار. )  قعن. 200 نيملعم. 7 11

 دامغلا. 7) 1 هنود نم. 560. دغلبن ىنح هند 0ه)

 831 ع6 2 ةمق. هللا, ن100 5 ءا 457. :ءعاع هده. رض) 2 5. نع

 شراحملا.



 ١ خنس لول

 ىف تولاط َصِلَخ لق ةّىَدسلا نع طابسا آب لق «دامح نبا*
 نب نسل اس ه«ردب ء باكا ةذع الجر رشع ةعضبو ةثايثلث

 عم ناك لق ةداقق نع هربعم اذ لق ىازرلا دبع آد لق ىيحي
 «الجر رشع ةعضبو ةثامثلث ردب موي معلص ىبنلا

 قاحسا نبا ثيدح ىلا ثيدحلل عجر

 سيق ةقاسلا ىلع لعجو هباحصا ىف معلص هللا لوس جوخو لق
 نم نيضم لايل ىف راجنلا نب نزام ىنب اخا ةعصعص ىا نبا
 ءسبسي كعب ءارفصلا ىم اًبيرق ناك اذا: ىتحح راسف نانضمر رهش

 / ءابغزلا نا ىب ىدعو ةدعاس ىنب فيلح ىنهجلا ورمع ىبا
 هم سل

 ؛١ نع رابخالا هل 9و ناسسحي ردب ىلا راجنلا ىنب فيلح ىنهجلا

 دقو معلص هللا ليسر لترا مث ةهريعو برح نب نايفس ىبا
 نع :لأس  نيلبجب نب ةبرق. كو .ارغصلا لنبعتب املد انهما
 «”رخآلل اولقو * حلسم اذه ايدحال :اولاقف 9 كما اه اما

 هقارخ ونبو رانلا ونب اولاقف «ابهلعا نع لأسو ُىَركَم اذه

 <) 11 هرم. 5 ءدغعسمتم 03016غغطدقر طقعع غةصخاتمل 1225عأ نع فر

 ىحسلا 4) 8381 ىرسلا. ه) ١ ©« 5 لجأ. 4) لعب ذه

 8211 25 عأ رمعم 2221ع, 5معءاهخكاتم ملط دشار نب محم 5 10م

 طانزانك ءدكعج2ع 051غ ةدانقف نع ىورو' ) 2[ سبسن. /) 21 امعرلار

 1211 اهعزلا. ى) 811, 2 © 5 ناسسجحاتي. 530 تنص ى. /) الار

 2 5 تكتل 06 211503 1 هريغو ز 21 هباككاو. 21 تا

 امهبلبج. 2#) 801 اهاميا. 2) لم. لاقي ليقف. 7) 2 م0 طلق

 [ةططااتتت ور كي. رخاللو. - 5«. اذه هدس. 11 © 211. 2 0040

 اهلا. 0( 111 قارك



 الهلا " نس

 ىشثتحي ماكقملا نب ببعصم اند لق «قاحما نب نوراه آس

 اس الق َقرْيَبولا دجا وبا آس لق قراومالا احا نب ةدجا
 نا ثدحتن انك لاق ءاربلا نع قاحسسا وبا اسد لق ليشارسا

 دعم اوزواج هنيذلا تولاط 4بتاكصا ةذع ىلغ ردب* باككا ةدع

 آت «ورشع ةعضبو ةئابثلث نيم الأ هعم مُْجَي و رهنلا»
 نع قانعسا ىنا نع نايفس آند لق رماعوبا امد لق راشب ىبا
 رحب ميي اوناك معلص ىبنلا باكا نا ثّدحتن انك لاق ءاوبلا

 هعم زاج نم تولاط باكا ةّذع ىلع الجر رشع ةعصبو ةثامثلت

 خلف قااةطد لق عيبكو نبا: اص <. قمَوُم الا دعم راك اذ زتلا

 ىب لئيعامنا اس كءدوحنب ءاربلا نع ىاحشا قا نع نايس 0
 نع ةريغملا نب كبح نسب هللا دبع آند لق ىلمرلا ليئارسا
 باكا ةّدع ردب لعا ةدع لق ءاربلا نع قانا قا نع رعسم

 آمن لاق دجحا وبا آس لاق قاحسا ىب 8لجا ىنثدح ه«تولاط

 قام نب رششب انن «ءهلثم ءاربلا نع قاحسا نا نع رعشم

 ىبن نا انل ركذ لق ةداتق نع *دينعس اس لق ديزي آس لاقدق

 ب تولاط بامصا ةّذعب متنا ردب موي هبامسأل لق معكص هللا
 ةثامتلت ردب مهي 0 هللا ىبن باكا ناكو* تولاج ىقل

 وريع آس لق نورا نب ىبوم ىنثكح الجر رشع ةعضبو

 <) 881 صك. ىلاذمهلا. 5) 4كع/. لمح هر 811 ءا كم7. لق.

 4) ظال[ همص2. م) 801 ىلا. رك 1 نكي. ع) 5ءوتنعت 2 50

 م. 151,1. 5 هدم. كي/#. 2) 811 كمحمم. 2 801 ةضك. لق ىزاوعالا.

 م) 811 ةبعش 72 5 م0 815 اوتاكو.



 ؟ الس 0

 بكلل لق نم ركد

 ناجحا هوبا آنن لق شاّيم نب ركب وبا آند لف بين وبا آمن
 هدعك ةردب ممي ردب بامصا ْنا* ثدعن انك ل ءاربلا نع

 «اوزياج نيل ءالجر رشه هقلثو لجر ةئامثلث* كولا باعها
 5 أمد لل ىبراجتاملا ليبه نب ديس ىنتدح ىييسكسف هلا

 نم مْسقم /نم مكمل نم جاجحل نه ؛ىبنجتلا كلم وبا
 الجر نيعبسو ةعبس ردب مدي نورجاهملا مناك لاق سابع و نبا

 ليمسر البار بساص نالو م الجر نيثلثو هتسو ةنيدتام راصنالا نآكو

 دعس راصتالا يار بيحان مع بلاط ىبا نب ىلع معلص هللا
 6مرشع ةعبراو ؛لجر دئامثلث انك نيرخأ لو وداع نبا
 دي نبا كلخب آند ؛هرجأو دمهشب برط نمو مهنم دهش نم

 هينامثو ائامتلث ارناك مهضعب ّلدِو ؛ ناض»ا ىبا نه هملس اند لاق

 مهلاف فاسلا همأع اما, ؛ةعبسو ةئامثلث اينك نورخآ لق ؛رشه
 ؛» الجر رشع دعصبو لجي ةلامئالث اوناك اولاف

 لل بكمل لاق نم ركل

 ش 0 ٠
 6) 71 نبا 53, هقاعومتلل ةهندلااعمع, طقعع اةهقاننل ةااعتخب فب

 ءارجلا ىه كلل. 4) 5 ارنال مهلا © 5 هدب 8231 هع طلق لجي

 هت, ١4 )4  ذأ ايراج) اذه لعب 5 مل ليف. ©ةدن» 2, اناذأ لبق

 0لماعانتل فلاب ءا 101 (نطأ ةعنب نيكو هند ؟١ةهعوطنللس هسصلقأب

 ولا. 1خهض 2 .١9 هوك 20 ل١ ىبملاب 801 ه رحب ذم 5 فاعدق

 ةسلااتانع (طقطعأ (ةضانتق: سابع نسبا نسع قورد) مث) ا 5-5

 مز طلآ هر. 4) احا حئاج 72) 5 هم. 4 ا هلل الجر 2 اللا

 «لتلاو. )  5هووعماألو نعودع هل رح انأء ١ دو (ملهم) هلك
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 م يو

 دجسملا ىف سلاج وهو طّيعم نا نب ةبقع هانأت «اليفت اليلَج
 ئتح ةرمجامو ران اييف اهلبكك « ةرمجامب هموق ةقرهظ نيب

 ءاسنلا نم ثنا امنان رمجاتسا ىلع اباي لق مت هيدي نيب اهعضو

 نلنلا عم جس ره مك لك هاب" اج ام عنق : مالا كبحابخ الق

 نيبو نيب ام ماووكذ ريسلا « اوعمجأو تزناهج نم اوغرف املف

 ىَشْخَأ انا اولاقف 8برلل نم* ةنانك نب ةانم كبع ىب وكب و ىنب

 لاق لق. ةملس امد لاق كيمح نبا اس «انفلَخ نم ةائونأي نا

 ريبؤلا نب ةورع نع نامور نب ديزي ىتدحو قاكسا نب دي
 ركب #ىنب نيبو اهنيب ىذلا تركذ ريسملا ليرفع اهل قت

 3 ةروص ىف سيلبا مهل ىدبتف 1ِةَيِنْثِي نا كلذ داكفا»

 نال مكل زاجس هنا لاف ةنئابك 0 فاريصل ٠ نم اكو  قطنملا ةشعج

 7 0 هذوهركت ءىشب ةنانك مكينات نأ

 1 مو ايجابا 22 يل رشع !5

 «) 24 ايقن. 82) 5 © كم7. ىنارهظ. ) 831 ةرحمبب ---4) 8
 ترض. 6) م صك. ىىللع. رك 4 أورسك ذو. م) 181 ءغ 8211 هدم.

 2# الآ, 8ا1, 5 ءأ كع#. ثرحللا نب 14 ءاأ نر: 10عومج 13

 تطئطءمخ ل 20 ةءو. اولاقف 801 اولاقو هفلخ نم اوتوي نأ اوفاخن.

 2) كى. اوناير 8101 © 5 ىتون. 2#) 11 ©« 5 هدصم. 4) كميل.

 عطبتي. مغ) 15[8ءاط. م“ ةلتتواتع ةصك. كلام نب 01100 م:2(٠225

 7) كيل. 5. ىنب. 0) 2 هرم. ض) 5 نيرش ءو.



 خنس 1

 هرظنلا ديدح* ناسللا ديدح هجولا ديدح افيفخ الجر

 هنعل هل ام ىسفن ىف ثلق لك ٌنتشي دجاسملا بب وحن يرخ

 مل ام عمس دق وهم اذاو لق ُهَيِناَعأ نأ ::نم قرف ؛اذيع :لكاندلل

 ىداولا نطبب خرصي وو ىرافغلا وريع ىب مضيض توص عمل
 :دّصيمق (قشو هلخر لوحو 4نيعب علج* دق نيعب د ٠ ىلع افقاو

 نايغبن :ىينا. ع .مكلاوما :ةميطلاا مطل, نشل تشتم ياي
 ثوغلا ماهوكردن نا* ىرا ال هباحصا «ىف لمح اهل ضرع لق

 رزهجتف رمألا نم ءاج ام ىنع هلغشو هنع ىنلغشف لق ثوغلا

 با :ةاريعك -نوكت ,نزا ةبانكاو ديس م ئظيا اولقو اًعارَس سانلا

 هاما ىّيَلَجَر نيب اوناكف كلذ ريغ : نيلعيل هللاو الك ىمرضحل

 نم .فلخي : ملف شيرق 1تبعوأو الجر هناكم كفاية جراخ

 ثعبف فّلخت ,بلّطملا دبع نب بهل ابا نا الا ٌدحا اهفارشأ
 الايسر ل إو نا دعما نب ماضعر وو تالق هناكم

 هنع ىزُجاي نا ىلع اهب هرجأتساف اهب هسّلفأ هيلع هل تناك مترد

 ال ب نر م بهل وبا* فّلختو هنع يرخن هّتعب

 ىبا نب هللا ديع ىنتدح قاكحسا نب دي لق لق ةملس

 اًضيش ناو «درعقلا عبْجَأ هدق ناك فلخ نب يما نا عيجت

 ه) 8211 هد. 6) 4ع. نات ء) 181 هد. 4) 1 عوج

 ةريبعل» 9 ال ا 000 اهنوكردت: 20 نظير

 836 ىطبر كمي. نئظي الل 4) 35 ريعلا ) 5 ملعيلل 4 5

 ه0. 2 2) 2 نتيبعرافت. 2 6 ىزعلا. م) 836 طل. ه) 7.

 سلك َمث) 2 هدت. 7) 811 دوعقلل.



 لهن آل ةنس

 امم ثلق لق ةيبنلا ةهذه مكيف نثدح ىتم «بلطملا دبع

 دبع ىنب اب لق تأر امو تلق لق ةكتاع ء تأ, ىتلا ايورلا لق كاذ

 4ىق مكواسن ًابنتت ىقح مكلاجر ابنت نا متيضر اما بلطتللا
 هذع مكب صبرتنسف ثالث ىف اورفنا لق هنا اهايور ىف ةكتا تهز
 ذي قيالعلا ٠م نصت ناز, لزاكوشف :اقدع تيل ام نكي. ناك: ةتبالقلإ

 تيب /لعا بذكا مكنا اًباتك مكيلع بتكن ءىش كلذ نم نكي

 2 الا وريبك هيلا ىتم ناك ام هللوف ساببعلا لق برعلا ىف

 امل ةانكرقت مخ لق اًنيش تأ نوكت نا ثركناو كلذ تدحج

 تلاقف ىنثتأ الا بلطملا دبع ىنب نم ةأرما قبت مل تيسما
 لوانت" دق مك مكلاجر ىف َعَقَي نا ثيبخل فسافلا اذهل مرفأ دم

 تاعي اع اولا هويه هدنحا فو ملا مق وي داو هاندا
 هللا مياو ريبك نم هيلا ىّتم ناك ام تلعف هللاو دق لق لق

 كلاثلا مميلا ىف ثودغف لق ةظهومكتيفك أل نع ناف هل نَصرعنأل

 رما ةدنم ىنتاف لق نا ىرا ٌبصْعُم ٌديدَح انأر ةكناع اير نم
 ىنا هللاوف هقياف دجسملا تلخدف لق هنم هكرذأ نا ٌبحأد»

 ناكو هب هعقأف لق* ام « ضعبل دوعيل :» دضرعتأ دوك ىشْمأل

 4ه) كع#. فانهم. 65) 11 ههه. ه) 11 ع6 2 اهنار. 4) 5 لقف.

 د 465 ىلضمخ ) راو 12-210 02: 20 2ك

 ع ىبسشل» / 1 انفرصت:. 2) 5 ةريغ. 4) داع نا100116 لكي. ر

 آ4 1. دويكتيفك, 111509. هنكنيفكال, 7210. (©00. 2 رى 1. + *.)
 هكنبفك ال. 2) 81, 8211 ءا 2 هرم. : ءككأ6دغ 15 5 , كع#., طتقءعط.و

 له. 0ريبم# عع 821. آ1آ1, .118٠١ هم 11 هل ضرعتناو #47. ةنضرعلا

 ”) 5 ضعب ىل. ه) هكي#. عقواف ناك.



 م ذخنش الدارس

 تلق تيار امو اهل لق ةدكقّدحا ام « ىلع مثكان ةَبيصُمو رش
 حرص مك مظبألب فقو ىتح هل ريعب ىلع هلبقا اًبكا تيار
 سانلا #ىرأف ثالث ىف مكعراصمل رّدغ لاي اورغنا نا هتوص ىلعأب

 مخ م: اهيند .مّيوحتتي_ شيلاو:لجسلا لحم _خقاذيأا ا
 . نا ماهلثمب هتوص ىلعُأب ىرص.مث ةبعلا رهط ىلع نيعبا هدي. َلْمَم

 م سأر ىلع نيعب هب َلثَم مق ثالث ىف و مكعاسملرَدُع لكي اونا
 ىتح ىوهت تلبقأف ةاهلسرأف رخص ذخا * مث اهلثع عرصف سيق ىا

 الي دك كزيف نكد صيبا + نقر اذ [تيضقرا |نلهشا لكس 1
 ةذع نأ هللاو: ساّبغلا لق قلق اهنم 1تلخد الا اهرود نم راد

 ٠ ىقلف سابعلا يرخ مث دحأل اهيركذت الو اهيمنك أف 7: تناو ايورل
 هيتكتساو هل اهكذف اًقيدص هل ناكو «ةعيبر نب * ةبتع نب دكيلولا

 هب تثّدحت ىتح ثيدلمل اشفف ةبتع هديبأل ديلولا اهركذف اعاّي
 م ىف ماشع نب ليج وباو تيبلاب فوطا ثودغف سابعلا لق شيرق
 لهج وبا /ىآر املف ةكناع ايوب نوثلاحكاي و دوعق شيرق نم طر

 كغرف اًملف لق انيلا ٌلبقاف كفاوط نم ترف اذا. لضفلا ابا اب للق

 ىنب اي لهج وبا #ىل لاقف هعم تسلج ىتح هدهيلا تلبقا

 ه) 1815ه. ىتع. 2) 831 هك 5 200. دب. 2 8386 هسصم م 2

 ىدانف, 560 د 5 ه) 00101 عع 8كتوعط., 82. ءأ كم7.

 000. طقع هدم., 5ع ممم هعئانضأ. رك) 11 ء61211 ايلتم. مى) 1

 مكعراصم ىلءد 205 ليحل 2 1 ةيخخص لسرا. #) 21 105. نم.

 2 طزوءط. ءا كع#. اهتلخدر 10. هتلخلل 7) 1 تيار“ 4 5

 هدقب“-:0) 11 .هفبال. -.ر ث) 12 1611 اي: و3 ١ 8!)1 مذه:1117) 57

 ى) 2 هن. #م) 81 ع( 811 هده.



 |“ م زخنس

 نيملسملا بحت مأشلا نم البقَم نايفس ىأب معلص هللا لوسر عمس
 هللا لعل اهيلا اوجربخاف علاوما اهيف شيرق يع هذه لقو مهيلا
 كلذو مهسعب لققو مصعب فت شانلا بدتتف ادق نأ

 0 نايفس وبا ناكو اًبرح ىَقّلَي معلص هللا وسر نا اونظي مل « عنو

 نم ىقل نم لأسيو رابخالا © سسحتي زاجل نم ءاند نيح

 لنإز سلتك ناس يقنع ىيرفا لوطا قخن اكل ابل
 دنع هرذحكف كريعلو كل هباكتا رفنتسا دق اًدَيح نأ نابكرلا

 اا مو الغم .ىل.ممقعبف. قراقغلا ربع نيا َمسْيَص رجاتست كلذ
 ضرع دق ادمحن نا متبخكيو 8 هلاوما و ىلا مفنتسي اشيرق ىنأي

 آس كفاكم ىلا اًعيرس وربع نب مضيض يرن هباكتا ىف اهل

 ال ْنَم .ىتّدنجو قابس ىبا لق لق ةملس آد لق دي نبا
 نب ديزيو سابع نسبا نع* سابع نبا ىلوم ةمركع نع مهنا
 لبق بلظملا نبيع :ننب .ةةكتط تار دقو لاق ةةورع نع نامور

 اهيا ىلا نقعبف اهَتْعَرْفَأ ايور لايل ثالثب ةّكم مضمض مودق 5

 بتيأر دقل هللاو دينا اهيل ضير غزيؤطلار طبيخ جبن يياإ بدال

 اهنم كموق ىلع لخدي نأ كتيفوخو ىقعظلا  دقل ايور ةليللا

 4) 5 هرم. 6) 81, 5 عع 2 صك. رفنتيسا و 5211 نقيتساو 7.

 ذنسأ , م0120 022265 ©«0016ع5 ءأ لكي. 205غ راجح امك. لعجو.

 ننس 815عط عم طقعع ؟ءنطص هم1:ع203 ءووع ءعد5وعم. 2 1

 نو“ 2) ط11,2 كه 58 سسحتي. 2) 4و8 دج م) 2 هد.

 ى) 814 ىلع. /) 535 مريعو 2) 31 .. 2) 8011, 5 ءأ كع#.

 هت. 2 831 ءأ كع#. ريبزلا ب. طعم 5ءلن. لاق 815ءط. الاق.

 ه#) 11 كغ 2 همت.



 ١ خنس الرسل

 ناك هنأ امل لق ىلع نع ةثراح نع قاكاسا ىا نع ليئارس

 لشَأ «نم ناكف هللا لوسرب انيقتا ةسانلا رضحو* ردب ميي
 آمن ه«.هنم وْخَعلا ىلا برقا حا امم ناك امو اَسْأِب «سانلا

 هةبعش نع ىدهم نب ناجرلا دبع آس لق ىلع نب ةورمع
 58 هتعمس لق ىلع نع وبرضم نب ةثراح نع قاحسا مقا نع

 دقلو ِقْسَألا نب دادقم ريغ رب موي سرا انيف ناك ام ليقي
 !ةرجش ىلا اًمثاق مكفول, لل 0 الا مثان الا تانيف امو ةانتيأر

 لاق ةملس آمن لق كيج نبا اس «عحّبصلا ىتح وعدبو ىلصُي

 نبأب عمس معلص هللا لوسر را لق قى :ءاحسا نب ديح ىتدح

 '«اهيف ةميظع شيرقل ريع ىف مأشلا نم اًلبقم ”برح نب* نابفس

 شيرق نم ابكار نوثلث اهيفو مهتاراجت نم ةراجتو شبرقل لاوما
 فانم دبع نب «بْيقأ نب لفت نب ةمرُكَم مهنم نوعبرا وا
 نب هديَعس نب ماشع نب لثاو نب صاعلا نب وربو ةرقز نبا
 قاحا نب دمح ىنتدح لاق ةملس آس لاق دي نبا اس ««عس

 «هدابت نينو وب تضل وصرنا نايس ويس
 نم مريغو ةورع نع نامور نب ديؤيو ركب ىأ نب-اللا» لبني
 اذه صعب :ئتّدح نق:لك :نئابع (ىب هللا "كب نه انئاسلم
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 رميح 62) 8201 كيعس م) 14 « 17 نبأ م) 5 فرصم» (2011
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 ارنا " ذالغس

 ومنو ةعيبر نب ةبتعومم لاقف ةزمج ءاجن رمألا ليل بحاص
 0نولصت ال نيتيمتسم اموق ىرا ىنأ «مهل ليقبو لاتقلا نع ىهني
 ةبتع نبج اولوقو ىسأرب «مويلا اعوبصعأ موق اي ريخ مكيفو مثيلا
 وبا «عمسف لق مكنبجاب 4نتيسل ىنا متملع كقلو ةعيبر نبا
 وهنضصعل اذه ليقي كريغ ول هللاو ماذع ليقت ننا لاقف لهجو

 وخاو ةعيبر نب ةبتع زربف لق ْنَبْجَأ اننا ميلا ملْعتس همس
 يثق ير ررابت نم :اولاقف ٌةّيمَح ديلا هُنباو العيب نب ةبيش
 ىنب نم انزراَبي نللو ءالومم ديون ال ةيننع لاقف ذناس راصنالا نم

 :مث ىلع اي معلص هللا ليس, لاقف بللملا دبع ىنب نم انمع م

 ةعيبر نب ةبتع هللا لتقف مق ثراخل نب ةديبع اي مق ةزج اب

 راصنالا نم لجر ءاجن لق نيعبس # مهنم انرسأو نيعبس نم انلتقف

 ام 1هللاو هللا لوسر اب لقف اريسأ بلطملا دبع نب سابعلاب ريصق

 اًهجو سانلا نسحا نم ”ٌّعَلَجَأ لجر ىرسأ نللو نَسُأ اذه و
 لاقف هثرسأ انا ىئراصنالا لاقف ميقلا ىف هارأ ام فذبأ سرف ىلع

 نم رسأف ىلع لق ميرك كَم هللا كرزآ* دقل معلص هللا لوسر
 ىنتكدح ««ثراحخل نب لفوتو ليقعو سابعلا بلطملا دبع ىنب

 نع ىسوم نب هللا كيبع آس لق قروزبلا دمحن نب رفعج

 ) 806 ك 5 هدس2 2) 5 ٌلصوي. ) 2[ هدت. 4) 21 كك 1

 سيل <) 801 هعمسف. رك) 886 اذهل. م) 826 هتصصفملا 28) 5
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 :خئلس' ام

 ىلق نيكرشم ا نا انغلب ايلف ركب نع هربخي معلش هللا

 اهيلآ 5 نيكرشملا انقبسف رب ردبو رحب ىلا معاص هللا ليسر راس
 ىبا نب ةلبّقعل ومو شبرق نم ّلجر عقنم نيلجر اهيف ءاندجوف
 ليقن انلعجن هانذخأت ةبقع ىلوم امو # سلفنا يشرقلا اماذف يعم

 ماذا .نوملسملا لعجت غساب كيدش ريثك :هللاو مه لوقف غققلا“ منك

 مل دا يا ار وا هوبرض كلذ لاق
 نأ 6 مهلض -ىبنلا+ لهجن ساب ,كيدش .ريثك هللاو ميه لاقف ميقلا

 5 000 مث ىنأف مه مك بكي
 مث .فلا موقلا معلم هللا لوسر لق موي لك اًرشع لافف رزجعلا نم

 1هركَشلا تحت انقلطناف* رطملا نم شط ليللا نم. انباضا موتا

 رطل مقوم طالب دار يحال اهتحكت ٌلظنتسن :فجلو
 ءلط نأ ايلف صرالا ىف كبعُت ال ةباصعلا هذه كلهت نا مهللا هير

 تت

 3 خصوم ناابقلا ءاجن هللا دابع ةالصلا دا رك

 15 اند نا ايلف لبجل نم ةةعلصلا هذع دنع شيرق عج نا

 ريسي رمخأ لمج ىلع ممقلا نم ٌلجر اذا متانفناصو انم 7 موقلا

 قيرقا ناكر ةزمح ىل دان ىلع اي معلص دنلا ليسر لاققف مونقلا ىف
 ليسر لق* مهل ليقي !ذ امو رججألا لمخل بحاص .نوم نيكرشملا ىلا

 نوكي . نأ. :ىسعف يخلي :نصأي' نم. موتقلا ف“ نكي حار هل معلب هلل
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 2) ٍ نكشاقع. 2) 11 1 ىلسع. رك 81 هنا ى) 5 هزت. 0

 7-21 8321 فحشلو. )2  82314 ةمو. سانلا. 2 114 © 5 ةغلضلا.

5 (/ 

1 102 



 الذم ١ زؤئنس

 فلطناف ةئاعستو نيسمخ فموي شيرق ةرفن ناكف فيألا

 ا دراما اهيلزع فصوأ .شايبكلا ..المر. هانا ليندا ٌقبعلل
 000 1 يف كلوش هللا لكسر د. اليو لسيما سبق

 اًملف هيلع لزنو هبلا مهقبس لق معلص ىبنلا اودجوف مهعراصم
 ثءاح دق شيرق هذه لق معلص ىبنلا نا اور هيلع ةاوعلط9

 كلأسأ ىنا مهللا كلوسر ُبْذَكُتِو 4 كداحت اعهرخفو..ءاهتبلج

 مثبارتلا مهميجو ىف اًنَحف «علبقتسا اولبقا اًملف .ىنتحعو ام
 بكار مءاج دق مغص ئبنلا معاقلي و نا َلّبَق اوتاكو هللا مقمزهف
 نيذلا بكرلاو اوعجرأ نأ هعم نيذلا بكولاو نايفس ىبا نم

 ىتح عجرن ال هللو اولاقف ةَقْكجلاب عجب ةاًشيرق نورمأي *»
 لسعإ نم انيشغ نم انازبو لايل ثلث عب ميقنف اركب لونن

 مهو انلتاقيف انعمج ام» برعلا نم حا اناري 8 ْنَل هتاف راجمل

 ءاترو اًرطب معرايد نم اوجرَح نيذلا :ّلجو ْرع هللا لق نينذلا

 «» ىرخأو هلوسر ىلع هللا يتفف ملص ىبنلاو مه اوقتلف سان
 نب نوراغ ىنتدح «مهنم نيملسملا روحص ىفشو رفكلا ةمئا 5

 أس لق ليثارسا امد لق مادقملا ىب بعصم ابد لق قاحسا

 ةنيدملا انمدق امل لاق مع ل نع ةثراح نع قاحسا وبا

 ليسر ناكو كعو م اهب انباصاو هاهانيوتجاف اهرايث نم انبصا
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 "١ خنس اللب

 نايفس ىبا نع نلأسو برصللاب هوفنذأ اذا ذبعلا لعجف*
 معن لق شيرق اياو نم وه اهنا ملع مهب مل سيلو ©« هباكتاو

 زع هللا لاق امك م هنم لغسا فتنيح بكرلاو نايفس وبا ةاذه

 لقسأ بكرلاو ىوصقلا ةوذعلاب مهو ايندلا ةودعلب مننأ ذا 2 لجو
 ه ©

 هدهذمه لبعلا مهل لاق اذا اوقفطف ًلوعْفَم ناك اًرمأ غلب نيس

 املذ دوكرت نايفس وبا اذم 6 مهل لق اذاو ىبرض مكتتا نقلا

 ىذلا عمس كقو 2 داب نم فرصنا معاص 3 مهعينمد ىأر

 مكنا هديب ىسفن ىذلاو لق معلص هللا ليسر نا اوهزف متربخا
 نا انتذك هناف اولق بذك اذا هنوكرتتو قدص اذا مهنوبرضتل

 0 شيرف تجرخ /لدق ندص و كق هناف لاق :كتكفضع نط اًشيرق

 3 مّلع ال لقو شيرقب هربخأت هلأسف مالغلا اطحف اهباكر ةريجت

 ! مددع ريثك م هللاو ىردا ال لاقف موقلا مك هلأسف نايفس ىبآب

 ىهتف سم نم 3 1 مهيعطأ و لاق معلص' .ى كلا 8 اويععرف

 لق رئازج عست م لق همهل رحن رئازج مك لاقف «مهمعطا الجر

 5 شع لق: يمهل ركن مك لاق الجر ىمسن سيما مها ١

 ىلا ةئاعستلا نيب ام مهقلا لق معلص ىبنلا نا اوعزف رئاورج
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 امك ١ خخنس

 1 ايدالا نيا ساما ىبا نم اهيد* شيل + قول ني“ نيك نيب

 سشيرف نابكر تا 521 نقلا يكس وها

 نايفس وبا ضفخ مأشلا و لحاسلا فقيرط نم كخا نم
 3 ب ع 1 5 هدم

 نب رببولا 5 ىبنلا * نسل سيرو 3 سرع ىنتح يل
 نأ نوبسحي 6 اوسيلو ردب ءام ىلا هباكصا نم ةباصع 2 ىف ةلمدلا

 ضعب درو ذأ ىّلصي مثاق معلص ىبنلا انيبف مهل نجرخ اًشيرق

 جاجخل ىنبل ماك اياورلا نم درو نميفو رحب كم شيرق اياور
 ىلا ريبزلا عم معلص هللا ٍلوسر تعب ىيذلا رفنلا هذخأن دوسا»

 ىتح ههب اولبقف شيرق وكان كبعلا باكا ضعب تلفاو ءاملا

 نايفس ىبا نع دلاسف هسّوعم ى وهو معلص هللا ليسر هب اونا
 مهتدحكي كيشلا «فاقف مهعم وهنأ الا نوبسكي ال / هباحاو

 و ربخل مهقدصيو مهسوور نعو اهنم جر نمو شيرق نع

 ذثنيح نيبلطي امتناو مربخُي ىذلا ربخلا مهيلا ءىش دكا:

 ككسيو عكري 1 ىلصي معلص ىبنلاو هباكءاو نايفس ابا 7 بكرلاب

 شوق اهنا مهل ر ركذ اذا 2 اوقفطف دبعلاب 8 عّنَصي ام عمسيو ىري

 اصصاو نايفس ابا » انمتكت امّنأ : اولقو بّذكو هوبرض مهنءاج

 و ©6) 5 0 1:0 رفن 5211 رقت ءا م0856 ةرفن م11 15. 8) 5

 نم. © 5 هس. 4) 881 ذصتك. و هعم ةعامج. «) 5 سيلو.
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 ١ زخنس ازمه

 اراجت اوناك اهلك شيرف لئابق نم ابكار نيعبس « نم بيرق* ىف

 هللا ليسرل اوكذف ختراجتو ملاوما تعم اًعيمج اولبقاف مأشلاب

 ىلنق تلتقف كلذ لبق منيب برتمل سيناك دقو هباحصاو معلص

 شبرف نم ىراسا ترسأو ةلخانب سان ىف ىمرضخل نسبا لتقو

 :هللا دبع عتباصا مالوم ناسيك نبا عتيفو ةريغملا ىنب ضعب ايف
 نم سا ىف بعك نب ىدع ىنب فيلح فقاوو شكاج نبا

 تناكو شحج نب هللا تبغ عم مقعبا معلص, هللا ليسنر بابك
 لواو شيرق نيبو معلص هللا لوسر نيب برخلد تيجاع ةعقولا كلت
 نايفس ىنأ جرت لبق كلذو برثل نم اًصعب عضعب هب باصا ام
 ٠0 نم دعم نمو كلذ دعب لبقأ نايفس ابا نأ مث ماشلا ىلا هباكتاو

 اًملف لحاسلا فيرط اوكلسف مأشلا نم «نيلبقم شرق 6 نابكر
 نم مهعم امب عتدحو هباحصا بدت معلص هللا ليسر « مهب عمم
 َبكرلاو نايفس ابا آلا نوديري ال اوجرخ مددع ةلقبو لاومالا
 اذا لاتق ريبك نوكي نأ نونظي ال مهل ةيينغ الا اهنوري ال دعم

 نى تاَذ ربع نأ نودوتو © اهيف لجو رع هللا لزنا ىنلا ىهو متوقل
 هلا ٍلوسر باكا نأ نايفس وبا عمس املف مُكَل نوكت ةكوشلا

 نوضرتعم هباحصاو اًذمحم نأ شيرق ىلا ثعب هدل نوضرتعم معلص

 نايفس ىنا ريع ىفو ربخل اًضيرف ىقا اًملف ىمكتراجحت /اوريجُأذ مكل
 ةرفن ىهو ةّكم لها اهل رفن اهلك * ىوَل نب بعك نوطب نم

 <©) 5 همت. 5) 21 ءاسورب ه6) 11 هده. ©4) 811 هده. - 4.

 1كم. 8 75. 7. ) 2 ء 5 مهل. رك 8 اوريجاف, 21 اوربخاف.
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 قرف لوقبو ءرهسلا ثا ههجو 5 ىلعو بمحمل ناك © نأو ناضمر

 مالسالا 2اهحببص ىف ّوعاو لطابلاو قلل نيب اهتكيبص ىف دللا

 'موي رداب ةعقو تسناكو رفكلا ةمثا اهيف ّلئاو © نآرقلا اهيف لوناو

 و ديبع نب :دمح نوع / ىبا نع بلاط وبا بوقعي نب ىب ه
 بيبَح ني: هللا قببع قملسلا  ناهرلا .ىبع ىلا نع .ىفقثلا .هللا
 مول ناكفلا .ةليل تناك بلاط. ىلا نب ىلع نب .نسلل لق لق

 ةعقو ياه ىذلا ناكو ناضمر نم ةرشع عبسل ناعبجلا ىقتلا

 ىكرشم نيبو معلص هللا لوسر نيب تناك ىتلا بورخل رئاسو ردب

 كببع نب كقاو لَك نم ناك ام ريبزلا نب ةورع لق اميف شيرق 0

 © ىمرضتلل نب وربيع ىميبتلا هللا

 ىربكلا رْذَب ةعقو ركذ

 نو نيصلا دبع نب: ثراوبلا .دبعم' ىلع :قنب.نضن نب ىلع اد

 لاقو ثراولا ىبع نب ديصلا دبع آس ىلع لق 8ثراولا دبع

 نسب ماشع آس لق راطعلا نابا آس لق ىبا ىنت>> ثراولا دبع

 دعب اما ناورم نب كلملا دبع ىلا بنتك هنا [ ةورع نىع* ةورع

 ناك فيك ىنلأست هجرخمو . نايفس ىبا ىف ىلا تبتك كنا

 مأشلا نم لبقا برح نب نايفس ابا نأ هنأش 6نم ناك هنأش

 ا 4 اا هنأوو 5ع0 م ءمد ناوع 4) 15 ء 11 ىلع 2 11

 ع6 801 دوكاسلا/ 22) 12, 2 ©( 8014 اهتكيبص. 166

 ناقرفلا. ر) 1 نبأ. م) 58 لبع. /) 5 م20 5ءوانعمأ1طاتق 8

 نإبأ اههغنست طقعع: نايا ىع دمصلا ىبع اس الان 2) 811 هدم.
 2 811 ءا 5 هرم.

 ٍإ



 ب ةييسسج عه نا

 ب تو هيفع واه به

 م" ذخميلس الرع

 التو ةرشع عبس ىف اههوسمتلا لق دوعسم نب هللا كبع « نا

 ةرشع عست وأ لق مق رحب موي ٍناعمجلا ىقنلا مري 0 ةيآلا هذه
 ان لاق دعس نبا آس لاق ثرامللا | « 60 ىبرشعو ىدحا وأ

 ميعاربا نع ىدع نب ريبزلا نع ىروثلا اس لق ربع نب صيح
 5 نم ةرشع عست ةكيبص ردب تناك لاق هللا كبع نع دوسالا نع

 ربع نب كيك امد لق تحس نبا آس لق ثرامللا اني. ««6 ناضمر

 «هدلتم هللا دبع نع دوسالا نع قاحكاسا ىبا نع ىروتلا آس لق

 نب ديحمل كلذ تركذف ىدقاولا لق دعس نبا لق ثرامخل لق

 ولعا نم اًدحا نأ تننظ ام ءايشالا بحعا اذه م.لاقف جلاص

 10 ن ه, 1نم ةرشع 8 عبس ةحيبص اهنا اذه ىف 8 كش ايندلا ابنضم

 نبا اب ملص ىب دمحم ىل لق كلذ نالوقي نامو. نب كيزيو

 كلذ نم نيبا اذه اذه ىف لاجرلا ةيمست ىلا اع اهواك

 دبعل هثركذف ىدقاولا لق « نيِتويب » ىف ءاسنلا اذه لهجي ام

 ىو نع* ديز نب ةجراخ نع ىأ قربخا :لاقف دانزلا قا. نب ناكرلا
 رهش نم ةرشع عبس ةليل ىيكي ناك هنا مسسبات نب هديز

 م) 1 نع. 6) 1201. 8 75. 42 2 نورشعو. - 85 00

 5ء0ل116561آ115 1150116 20 هللا لبع 13241122: ذنأ دنع ع 02 0000.

 آخر. 2042 101. 23و (-ع 1) سنأ. ه) (003ع 5ءوتنان أغان 0

 دلثم هم. 5. مث) 2 ةم5. نأ. 2:0 5ءوه. اذه 5 ام. .م) 21 هنت

 /) 1 ك 8 ُكّشي. 2 15 دنا. )12 عسملا 27 5 ذم. رهش
 7 5 كأن. 7 211 هس. 0) 2 نرسم. رث) 2 50 ىراصنالا.



 1 " ةائس

 ذعساو تناك 5 ميضعب لاقف* مهنيبو هنبب برححلا ترسناك © هيذ

 اضم رهش نم رشع ةعمت: موي ردي

 كلذ لق نم ركذ

 + ىبا ىع ةسبنع نع ةريغملا نب نوراه آس لق "تي :ىبا: يب

 دوعسم 0 ىبأ نع هيبا نع دوسالا نب ناجولا دبع نع قاكسا ة

 ةليل اهتاذ ن 01017 نم هليل رز عيال يرذقلا قليل بستن لل

 قب هللا, «ديبح آبد. لق ىدسألا .ةرابش. ني .دمح .اس «ردب

 / ىبلعثلا ريجاح نع قاحسا ىبا ىع ليثارسا اد لق ىسوم

 ةرشع عست ىف رذقلا ةليل اوسمتلا لق هللأ دبع نع ديسالا نع

 ورا اند «ركب خكيبص كتناك اهتنكيبص راف ناضمر نم 0

 دانولا ىبأ ىبا ايمي خلق ىئبراكملا ديخح نب كيبع اسس لق تقال

 روحو الا أك هنا ءاجنو ١ نع * قيز قب ةجراخ ىف ةيبا يع

 ثلتو ةرشع عسن ةليل ىبيح كما ةامك نيا وعش نع ملين

 1 ا ا ههيجو عبصيو نيرشعو

 نورخأ لاقو 0 لطابلاو 217 نعد اهدكٍدبص 3 قرف لحي وع هللا 15

 « ناضمر رهش نم ةرشع عبس ةكيبص ةعمكتا موي تناك

 كىلذ لق نم ركذ

 لق ة«ةبعش آند لق* رفعج نب دمحم آس لق ىنثملا ىبا اس

 ةمقلعو دوسالا نع :ريجَح نع ثّدحاي قاكسا ابا نيعم»

 <) ظروؤمغ زد 501م 5. م) 811 ةفئاط تلاقن. 2 5 ىبا

 4) 2 نب هللا كلبع. ه) 21 ءك 8081 كبع. رك 5نع 821
 ىبلعتلا , 26 ءعغ5 5. م. :م) 284 0م. 2 884 ةصق. ىراك.. 2 )2 

 ارفصم. #4) ١ هم. /7) 5 ركح.

 ْن

 0و يتسم
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 ١ خنس الملأ

 ىبنلا لبقتسا لوقي كي هد سس د ل

 دار نعت نا ..هنص نيش رضع هتسا ل00
 كلذ دككف «جانيده ىتح عهتلبق نيا هباحاو ديح ىرد ام

 ىرن دق لجو رع هللا لاقف ءامسلا ىلا ههجو رد اه 3

 ليقو «ناضمر رهش 8 موص ركُذ اميف ضروف ةنسلا هذه و ديحص رفعج وبا لاق

 ىأر ةنيدملا مدق نيح معلص ىبنلا ناكو «ءاهنم نابعش يف ضرف هنأ

 لآ هيف هللا ىرغ ىذلا مويبلا هنأ هوربخأف جلسف 0ءاروشاع «موب موصت دوهي
 « ىسومب قحا نأ لاقف عانم هعم نمو ىسوم ىجانو نوعرف
 ؛ رل ناضمر رهش ءممص ضرف املف هموصب سانلا رمأو ماصف جنم

 © دنع مهني لو ءاروشاع / موي موصب مرمأي
 بطخ مُللم قبنلا نا ليو «رطغلا وكر وخلي“: نالفلا رمأ اهو
 © كلذب ممرمأو نيموي ها مويب رطفلا 8 لبق سانلا
 لوا كلذ ناكو كيعلا ةالص مهب ىلصف 0 7 * يرخح اهيفو

 5 ©ديعلا ةالصل ىّلصملا ىلا سانلاب اهجرخ جرح

 ريبزلل تنناكو اهيلا ىلصف ىقصملا ىلا هل ةزنعلا تلمح ركذ اميف اهيفو

 ىف هيدي نيب ليحت تناكف هل اهبفو ئشاجنلا ناك ماوعلا نبا
 8 ةنيجللب نيِندْوملا دنع :ىنغلج اهيف مييلا ىهو دايعالا

 نم راقكلاو معلص هللا 0 0 ركب ةعقو تيناك اهبفو

 :0 ىذلا مييلا ى اوفلتخا مك اهنم ناضمر رهش ىف كلذو شيل

 2) 826 ذد5. اهيلا١ 8) 5 مايص, 2 هس. 425 هدص. م) 131
 روشاع. ) 81 هص.ز ة©و. رهش هده. 2. رك 26 ك2 هد. عر 21 ةاكوبب

 /) 8511 5. مهلا 2) ل1 5. معلص ىبنلا, /م) 1 اهيفو 1 هد

1 101 



 7 بتل يب برا

 المع " زلئس

 «هد مد

 نولصي سانلا ناك 2 معلص ىبنلا باكا نم ©« سائ نعو دوعسم

 سأر ىلع ءةنيدملا معلص ىبنلا مق اًملف سلقملا تيب لبق

 ءامسلا ىلا هسأر عفر لص اذا ناك» هرجاهم نم ًرهش رشع ةينامث
 ةبعللا اهتخسنف سدقملا تيب لبق ىَّلصي ناكو رموي امرظني
 رع هللا لين ةبعللا 2لبَق ىلصي نا بحي معاص ّىبنلا .ناكود
 نبا اس ١ 6< مةيآلا هاَمّسلآ ىف كهجو كلك يعن هذمب

 نابعش ىف ةلبقلا نتءؤزرص لق قاحسا نبا نع ةملس امد لق كيج

 اك الئيذلملا 'معلص .هلثا .لوسر ' ملقم ١ نم اًرهش رشح .ةيئامث ؛نمأر نع

 لقو كلذ لثم ىدقاولا ىع دعس و نبا نع تثدحو
 « نابعش نم فشنلل ءاثلثلا ميني رهظلا ىف ةلبقلا نيبقويم 0

 رشع ةتسل ةبعللا ىلا ةلبقلا تفرص اما نورخآ لاقو رفعج وبا لق

 «ةرجاهلا ىنس نم نتيضم اًرهش

 كلذ لاق نم ركذ

 مامع اس لق اجمل اس لق 8 ىلمألا ميعاربا ني* ىنثلملا اس

 هللا ٍلوسر رجاه ام دكعبو ةرجحاهلا لبق ةكمب معلص دللا لوسرو

 دعب دجو مث ارهش رشع ةنس 8 سلقملا تيب وكأ ىلص* معلص
 دبع نب سنوي ىنثتدح  ««مامل تيبلا ةبعللا وحن كلذ

 <) 81 ©« 2 سلئا. 682) 21 ذه5. لاق, 1 ناف. 425 هده. 4) 4

 ىلا. 6) 10:5. 2 75. 539. ٠ رك 2:0 5ءوو. نكوانع 20 كلذ لشم

 1. و 5 طوعع اهصاانتس 0621: مكذو كلن لتم فحسا ىبأ ركذو

 هلتثم ىدقاولا. مى) 5881 نب. ) 801, 2 ءك 5 هرم. ه) 516 ع5
 لنءءر دمد لوقي. 5 لاق ةداتق ىع ىيكي. 4#) 801 هدهز 2 «*

 طلق هده. ىلص.



 ١ زخنس اثق

 55 50 9 ل نهب لل
 لاقف دحاو الا هلنق ام هللاو ةيرسلا ىف اونك 4لق هدطأ 0

 ©/تملع دكقف اًبنذ نكي ناو تيلو قف اريخ «ىكي نا

 كيلا. ىس نم :ةيناثلا تنسلا ىف'(ناكباسا هيلي ١

 نم نيملسملا ةلبق و لجو رع هللا فينص نه. نك ام كللق ند

 0 معلص ىبنلا محقم نم ةيناثلا ةن ةنسلا يف ىف كلذو ةبعللا ىلا م

 تقولا ىف ةءاملعلا .نم* فاسلا فلتخاو «نابعش ىف ةاةنينلا
2 

 روهيلل ©و هضعب لاقف ةنسلا هذ نم هيف 8 نقرص ىذلا

 ادهش رشع ةينامك سأر ىلع نابعش نم فصنلا ىف تقفرص مظعألا
 « : خنيدملا ا هللا وسر 952-د نم

 5 كلذ لق نم ركذ

 لق دامح نب وريع اس لق 7ىناحمهلا نوراج نب ىسوم اس
 نعو كلام 7 نا نع هركذ ربخ 7” ق ىكسلا ىع طابسا آن

 ىبا نع هَىَنادُنهلا رم نعو سابع نبا نع ملاص «ىل

 ©) 881 ذصق. نأ. 8) 1[ ذصق. متلعفو. 11 ىذلا. 4) 4
 اولاق ع( م10 560. اوناك 11 ءغ 1 ناك“ ه) 2 طقع ع6 220 كيب

 ر/) 01 تلمع. ى) 211 125. ةلبقلا. 2) 214 هدم:..-08)12 نرخ

 6) 111 فرص ©( م0 560. ديف 21, 18201 ء6 2 اهيلا. 42 8121 6

 ىلاذمهلا 2 82216 .. ) 811 نبأ. ه) 151-12 ه5

 1" معصم 02407 1عع6 ىلاذمهلا, وانتدسم 2 ءا 811 0من“



 )صوتا د7 داذ مع ها

 الذم ١ زئنس

 نعس عجر املف «انابحاص لعق ام رظنن ىتح معلص ىبنلا

 معزي ديح اولقو نوكرشملا هيلع ةرجفف نيريسألاب ىداق هبحاصو
 لنقو مارخل رهشلا لكتتسا نم لوا وحمير هللا ةعاط عبتي هنا

 4ليقو ىدامج ىف هانلنق اينأ نوملسما لقف بجر ىف انبحاص

 نوملسمل ءدمغو ىدامج نم ةليل رخآو بجر نم ةليل لوا ىف

 ةكم لها مريعي لجو رع هللا لزنفذ بجر لخد نيح فويس

 «ةيآلا ريبك هيف للتق لق هيف لاتق ماركلا رْهشلا نع قياسي
 1 يدنا ناك دعاس قفل نأ: ليف ققو رطج وبا لق

 دبع #هل بلنف* هيف هل١ ادب مث سارحلا نب ةديبع ابا ريسملا

 «1* شخ ىب هللا

 كلذب ربخل ركذ
 هيبا نع ناميلس نب رمتعملا آس لق ىلعال ىبع نب دمحت اس

 دبع 5# نب بلنج نع هتدكاي راوسلا ىنا نع لجر هثدح هنا

 ةديبع ابا هيلع ثعبف اضع ثعب هنا معلص هللا لوسر ىع هللا

 معلص هللا لوسر ىلا َةَباَبَص ىكب 7قلطنيل ذخا الف سارجتلا نبا 5

 اباتك هل بنكو شخ ىب هللا دبع هل لاقي هناكم الجر ثعبف

 اًدحا نعركت الو اذكو اذك غلبي ىتح باتكلا أرقي ال نا هّومَأو

 لق مث عجبتسا بانالا أرق املف كعم ”ةريسلا ىلع ككباكتا نم
2 

 ©6) 81/1 انانبحاص. 6) 5 رخفف. 2 1 خبر“ 0) 1311 نت.

 '00 كن | ري هاك ريعلا 2:8 بحبح ١ )834 :كعبف
 ' 2) 5ءوتتعسأ12 انكوانع 20 كلذ نمو ص. 11 1. و هدص 5. م) 1 نع.

 2) ]1 ء6 282181 1ضك. دنكل. #) 2 ريسملا.



 ١ خنس از بب

 تي و اد لق نوران, نب :ىدوم ىشدح .ىئدسلا اًعينحا
 ماوحكلا رهَشلا نع كَدولاَسُم ىذسلا ىع :طابسا «انه لق كاي

 ليسر نأ كلذو هّللآ ليبس نَع صو ريك هيف لاتق لق طيف لاقك

 ىلم هللا يابطل موه لك هرت الجين اوتكيادس فيحل ل

 :نب ةبتع نب ةفيلذخ وباو رساي نب ةرامع ماينف» ىدسألا شْحَج
 فيلح ّىملسلا ناوزَغ نب ةبتعو صاقو نأ نب دعسو ةعيبر

 هللا دبع نب دقاوو ةريهف نب رماو ءاضيب نب ليهسو لفون ىنبل

 اًباتك شخ ىبا عم بنكو باطذدل نب رعل فيلح ىعبرملا

 للم نئطب لين املف ءلكم نطب لوني ىتح هآرقي ال نا مأو
 ملاقف ةلكت ىطب لزنت ىتح رس نا هيف اذف باتكلا مقف

 ضامو صوم ىف 4صويلو ضميلف تولملا دبري ناك نم هباحعأل
 ضاق ىلا ىعس دنع فاعور ناسف معكص هللا ل |

 راسو اهنابلطي نارتكاب ءاينأف امهل ةلحار الَصأ ناوزغ نب ةبنعو

 هللا ىبعو ناسيك نب مكحناب وه اذ ةلخأ نطب ىلا شخ /ىبا

 نو اورسأف اولتتقاف ىمرضحلا نب وريعو نامتع نب ةريغملاو ةريغملا نبا
 لنقو ةريغمأ و تلافناو ةريغملا ىب هللا دبعو ناسيك ىب مكحلا

 ةيينغ لوا .تناكتف هللا كبع نيب كقاءاهلنق ئيمرشحلا اا

 نيريسالاب ةنيدملا ىلا اوعجر اًملف معلص دكيحن باحصإ اهمنغ

 لاقف نّيريسألا اودافي نا ةمعم لعا دارا لاومألا نم اوباصأ امو

 ©) 881 هرم. 65) 2 هللا دبع. ه) 8231 طقع ء6 :20> كلام.

 0) 11 هدم. ه) 12 5. 8[, 811 ءا 2 اوناق. 2:0 5 ناركب 21

 © 5 نارك, 821 © 2 نارجع. /) 821 وبا. . ى) 811 © 5 تلفاوب



 اثياإ " خنس

 سا) ن

 نم يلع كلذ َنِبَي نِم لاقف لاجرلا هيف اورسأو لاومالا هيف

 تلقو نابعش ىف اوباصا ام اوباصا امنا ذكمب ناك نمم نيملسملا

 هلتق ىمرصلمل ىب وربع معلص هللا لوسر ىلع كلذخب «لءاقت نهي
 ةبرسملا ترضح ىمرضملو * برمل تربع وربع هللا نبع نب كقاو
 كلذ لجو رع هللا لعجف برخل تدقو ءهللا دبع نب* دلقاوو 5

 ىلع ّلجو رع هللا لونا كلذ ىف شانلا رثكا املف يقل ال* مثيلع
 لن املف ةيآلا هيف لاتق مارحلا ٍرهَشلا نع َكَنولاَسَي « معلص هلوسر
 001 ل اا ييبلسلا لع ذل جرفو /رمألا نم* اذهب نآرقلا

 شيوق هيلا تّعبو نيريسألاو ريعلا معلص هللا ليسر ضبق ,فّقّشلا
 هللا لوسر لاقق ناسيك نب مكللو هللا ىبع نب نامثع هادف او

 أ نب دعس ىنعي ؛انابحاص مّدَقي ىتح ةاهوكيدفن ال معلص

 لتقن اهيرلتقت ناف امهيلع +مكاشُخَت اّنذ ناوزغ نب ةبتعو صاقو
 اما نم معلص هللا ليسر 7 ايادافف ةبتعو دعس مدقف 1 مكيبحاص

 ١] الم ردت هخأح دقالسا ندم لنأف »لسمك .ني* خجلا
 رفعج وبأ لق  اذيهش ةنوعم رتب هميي لتق ىقح معلص ع

 ىدقاولاو قاحسا نب دمحم ةصقلا هذع ضعب ىف فلاخو

 <2) 5 الفت. 6) 811 هدد. 2 5 0 4) 8زع 8لوعط. ءأ

 0ر7. 11, 2 ءاأ 5 عبو: 5211 عئابر. 2ك ظكمع 2 38: همدعةئآ 71010

 هنت. مل 82081 فقشلا 2م) 801 اكيلفغس. 2 5 انبحاصو

 (51) انانبحاص. 560. ىتنعي هدم. 21 © 1. 4) 01 ىشخن, 41

 مكنم ىشخأ 4 5 اكيبحاص ) 838150. « #06 اهادقأف,

 2107. (©000. 2 رك 21. 3 ) امغاذ خان. 7 5 هدم. 6 ملسات

 ندم. 01. 65-) 2 دنع



 م خخنس البن

 «ههنم مكيلع َسْأَب ال رامع اولقو اونمأ هور اًملف هسأر فلح
 هللاو ميقلا لاق بجر نم موب رخآ ىف كندر مف لا رواشتو
 مكنم هب نعنتميلف ميل نلخديل ةليللا هذع نقلا متكرت نئثل
 مادقالا اوبافو ميقتلا 5 دّدرنق مار رهشلا .ى:عنلستل موبتإتو نجل

 ءديلع | هردق نم :لثك ىلع اوعمجأو ميلع' اوعجشي م خيلع

 00 ىمرف مم اميل

 ثدبع ليقأو ل هللا دبع نب ٌلفون ءتلقأو ناسيك“ 4

 لوس, ىلع اومدق ىتح نيريسألاو ريعلاب هباحصاو شخ نب هللا

 ؛ شن نب هللا نبع لآ 0 ضعب ركذ مىقو لاق «ةنيدملاب معلص هللا
 ام معّدص هللا لوسرل نا هباكتأل لك ,شختح ىب هللا دبع نا*

 و سمُكلا مئانغلا نم هللا ضرفي نا لبق كلذو * سيُكلا متمنغ

 هباحتا نيب اهئاس مسقو ةمينغلا سمخ معلص هللا لوسرل لرعف

 رمهسشلا ى.لاتقي :مكترما ام لت.:معلص .هللا لوزا ىلع او
 :ءايلخ ايش كلذ نم:تخلي' نا ىبأو :نيريسألاو يعلا فكل 01

 دق منا اونظو ممقلا ىديا ىف طقس معلص هللا ٍلوسر كلذ لقت

 هام متّحنضص 0#.ارلاقو* اوعنص اييفإنيبلسلا 000

 شيرق تلاقو #لانقب اورموت رو مارل رهشلا ىف متلناقو هب اورموت

 اهذخأو 7مدلا ديف اوكفسف مارمل رهشلا هباحتاو ىيحص لحتاسا دق
 ©) 18211 ء6 1115. منم, 560 710. 11, 516. 5 كرش 2 1

 هرم. 5 ء>> طلق هد. هيلع. 4) 5 ىميتلا0 ) 115ءاد» 1 موقلا.

 نزل 14 2+ 5 هردتم ينك: مز 201 هدم. /) طلاوعاط. 26 هنت

 2) 8201 ءامدلا.



 ْ لركو م زئئس

 رظني ال نا دم, شح نب هللا دبعل ىنعي هاّباتك هل* معلص

 الو هب هما امل ىضميف هيف رظني مث نيموي ريسي ىتح هيف

 ] نيموي شك“ ىب هللا دبع راس املف هباككأ نم اذحا هركتسي

 رسف اذه ىناتك ىف ترظن اذا هيف اذاف «ديف رظنو* باتكلا صتف

 ملعتو اًشيرق اهب دصرتف فئاطلاو ةكم نيب ةالكت لبنت ىتح و

 هاطو عمس لق باتكلا ىف هللا قبع رظن اًملف مترابْخَأ نم انل

 ةلحت ىلا ىصما نا معّلص هللا لوسر قرما دق هباعصال لق مث
 نا ىناهن دقو هربَكب نم هيتآ ىتح اًشيرق ءاهب صرف
 اهيف بغريو تاهشلا دلوع زك تف م اًدحا هركتسا

 هللا لوسي ٍرْمأل صضاخ انا اما عجريلف كلذ هرك هادا قلطنيلف 0

 ْ الكتل «عانم مدع قلختتي ملف هباكعا دعم.« ئنصم» ىمتف ملص
 دعس ّلضأ م عرفلا قوف ندعم ناك اذا ىنح زاجكا ىلع كلسو

 00 اقلضتف هنابقتعي انك امهل اًريعب ناوزَغ نب ةبتعو صاقو ىنأ ىبا
 ىتح هباكصا ةيقنو شخ نب هللا دبع ىضمو هبلط ىف و هيلع 1

 نم ةراجتو امدأو اًبيبز لمحت شيرقل ريع هب ثرف ةةلَُتِب لزن و
 7" | هللا دبع نب نامثعو ىمرضحلا نب وربع عانم اهيف شيرق ؛ةراجت
 ١ ناتسرخلا ةريغلا نب هللا دبع نب لفرن وبخاو ةريغم ا ىبا

 توبا ميقلا آر املف ةريغملا نب 2ماشع ىلهم ناسيك نب مكللو
 نك كىقو نصحم نب ةشاكع 1مل فشأت هنم اًبيرق اولزن كقو

 ©)5 هرم. 5)5 خلخكني. 6) 2 هده. 2:0 56 اشبرف 211 ريع

 شيرق رجاتم. 4) 5 دهربخب. ) 26 هرم. رك) 8نوءط. م1 طق

 ناركب هل لاقي. 4ي) 26 دنع ) 801 هلخن. ه) 836 ذمك
 نم بيعلا. 2) 2 ملسم. 47) 5 مهيلع



 م ذانس اد

 هاهل لاقف «ةمطاق ىلع* معّلص هللا لوسر لخد مث لق دجسملا

 ةدءاجن لق دجاسملا ىف عجحطضم كاذ وه تلاقف كّمع ىبا ىَيا

 ُبارعلا صلح رهط «نع هئادر طقس نق هدجوف مفلس هللا ليم
 بارت ابا سلجا ليقيو هرهظ نع بارتلا مسمي لعجم هرهظ ىلا
 ةمسأ مهل. ناك ام 4هللاوو معلص هللا ليسر الأ هب دامس ام هللاوق

 لايلل رفغص ىف ةئسلا هذحم ىفو رقعج وبا لق ««هنم هيلا بحا
 تثّدح ءاهضر /ةمطاق مع بلاط ىنأ نب ىلع يووت هنم «نيقب
 نا نب هللا دبع نب ركب وبا امد لق ريع نب دمح نع كلذب
 «رفعج قا نع ةورق ىنأ نب هللا دبع نب قاححسأ نع ريس
 هزرك بلط نم معّلص هللا لوسر عجر اًملو ىربطلا رفعج وبا لق
 كثب ةخآلا ىدامج ىف وكلذو ةنيدملا ىلا ىرهفلا وباج ىبأ

 ىويرجاهملا نم طعر ةينامث هعم شكج ىب هللا دبع بجي ىف
 ةملس ان لق دي نبا آس اميذ حا ةراصنالا نم* عابف سيل

 نب بيزيو .ىوفزلا ىتدجح لق: ناحس “نب دمح ىتدح لق

 رو نأ معز هتاف 8ىدقاولا اماو 2«كلخب ريبزلا 7نب ةورع نع نامور
 رشع ىنثأ ىف ةيرس شخ ىب هللا نبع ثعب معلص هللا“ لوسر

 هللا لوسر بتكو لق ةورغ نسع نامور نب كيزيو ىرقؤلا نع

 4) 5 هنت. 2) 5 اجن.' 2 801 ىلع. 4315 هده. هللاو. ) 1

 ه2. رك 5 125 معلص هللا لوسر تتنب. ىص) 11 00. )5

 2) 11 ءغ 41 ىع. 2 ) ظماتسك 0'52. قىل-11ةلع01 دنس 12/06 «1-

 6 ج/421 هل. ؟ه> اكحعمعع (ح 11ه ) ]: ل ىنذا اوناك لاقيو
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 ازثبإ“ "١ زخخنس

 ساعنلا انيشَع مث ٌةعاس هيلا انبظنف انقلطناف نولعي فيك
 نيلقلا نم هد 4 د يردك لفت نم ةروص ىلا «ائدعف

 بارتلا تيدر انيرك .تقو ناتأ معلص هللا ٍلوسر الا انظقيا اف

 سانلا ىقّشأب كبْحُأ الا بارث ابا اي َّمُق لقف هلجرب ايلع كرحن
 /هَنرق قفعي» اذه لبع كبرضي ىذلاو ةقانلا رقاع في هريخأ و

 لق كيمح نبا اس . ىو دهتيحلب ذخأو اهنم هذه بصضختيف

 متو دين ىثدح لاق قاحا ىب ديح ىنتدح لاق ةملس ع

 نع ئظرقلا بعك نب دم نع ئبراحملا ميثخ نب دمحم
 انا تنك لق رساي نب رامع نع ديزي وبا وو ميتخ نب دمحم

 اا ع قلنا 8 ليف نقر, ١ - يدور: ركذنف نيقيقز  ىلغوتف

 امن لق ىئبراخل كيبع نب كيحن هب ىنثاح ام كلنو ليقلا

 دعس نب :لهسل ليق لق هيبا نع مزاح ىنأ نب زيزعلا دبع
 مدنع ايلع بست كيلا ثعبي نا كيري ةنيدملا ءارمأ ضعب نأ

 كلذب دامس ام هللاو لاق باوش ايا ليقت لق اذ ام لوقا لق ربنملا

 لق سابعلا انك. ا 115 تنيك ا تتلق“ لق. معلص_هللا ليسر لأ ذو

 ,): ىف 3 عجاطضاف اهدنع نم جرم مث ةمطاذ ىلع 0 لخد

  11156٠انذعف. 2) 7 « 5 روسص» رم هع. ىم 814 « 31 )«

 نيسبر 5؟0 710. 11, 25 ه 51 1 24) 8211 انيلع.

 ه) 115ءد. عا 0 ريح ©هدك !١[هاددتت ت0, 17127 ءةمم. رك 5

 0.6 ميز 23 5 30 لقو هس. 5.2 2 01 ءا 881 هده

 2) 1 ليهسل. م) 2 لعن. 4) 31 ءغ 2 كلذ. م 5زع كنت عااانت

 11 قد ننمل طنع ءملعع ء 8 هةكعسسصأ. 11 ءا الآ هدد



 ش

 م ةنس اخي ظ

' 

 فلخ نب ةيمأ اهيف» شبرق تاريعل ضرتعي لالا عيبر رهش ىف ْش
 قلي لو عجر مث ريعب ةئامسمخو ناغلاو شيرق نم لجر ةثامو ظ
 ةنيدملا ىلع فلكتساو صاقو ىا نب دعس هءاول ليك ناكو اًدِبك ظ

 ىف لالا عيبر يف ارغ مث هلق ؛هذه هتوزغ ىف ناعم نب كعس

 : حرس ىلع راغأ دق ناكو نيرجاهملا ىف ىرهفلا رباج ني زرك بلط
 ىتح معلص هللا لوسر هبلطف هقاتساف ءامجحلاب : يري ناكو ةنيدملا

 مَع بلاط ىنأ نب ىلع :ءاول لم ناو دقحلي ملف اًردب «غلب
 هللا ٍلوسر يرخ اهيفو لق «ةتراح نب كيز ةنيدملا ىلع فلختساو

 ىف ماشلا ىلا 4تأدبا نيح شيرق تاريعل ضرتعي معّلص
 ٠ ىلع فلختساو عبْني غلب ىتح ةريّشعلا تاذ ةوزغ كو نيرجاهملا
 دبع نب ةزم هءاول ليك ناكو تسلا يح نب ةيلس ابا ةنيدملا

 لق ىقرلا .دلاخ نيب «ردع ئب نابلس انكر مال

 ديوي .:نب ضمك نخ ناك نبا ىبح نكح .ةملس ىب اك |

 ديزي كوبا آس لق ىطرقلا بعك نب دمحم نع مينخ /نبا
 اة 7 عم نيقيفر ىلعو انا تننك لق رسب نب رامع نع مينخ نبا
 نم الاجر انيأرف اًلنم انلزنف ةريشعلا ةوزغ ىف معّلص هللا لوسر

 يلا انرظنف انقلطنا ول تلقف هل لكن ىف نولعي ملثم ىنب

 <) 281 آم5. ىكقاولا“. 65) 1:4 5 ء( 0'523. 21, 811 ءأ 2

 كيت تناكو. 4) 811 ةمك. ةنيدملا نم 0 1811 تأكب. )

 ءهغ 511 وريعب ركز 801 نع. ط115ءط. 288 متيح نب دمع ىب ديزي.

 (نمم1. طماع 1223 2. ]1ن'1.7 هع 8. ع 0 11111 1512063 5.

 م) 1 نع 1111 متيبخ نب ديك. 00دك 15-00

 اه. 5 3



 007 /" زئنس

 ةناوقس هل لاقي اًيداو غلب ىتح «هبلط ىف* معكص هللا ٍلوسر

 مق «ىلوالا رحب ةوزغ كو هكرخي ملف زرك هتاَقو ردب ةيحات نم
 ةرخآلا ىدامج ةيقب هاهب ماقاف ةنيدملا ىلا معلض هللا ليسر عجر

 دعس «ةنوزغ نم* كلذ نيب اميف ثععب ناك دقو نابعشو 4ابجرو

 وق نأ ىدقاولا معزو « طفر ةيئاهكأا 3 صاقو أ نسبأ 5

 مالسالا معلص هللا لوسر هيلع ضرعف معّلص هللا .ٌلوسر 8تلسالا

 0 وعلا وح رسل ىف ازظنا اهبلا ىلتححك ام سحلا اه لاَقف

 لاقف جررخل برح هللاو ترك هل لاقف ع بأ نب هللا دبع هيقلف

 © ةدعقلا ىذ ىف تاف ةنس ملسأ ال ءسيق وبا* 0

 ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا تناك مث

 عيبر ىف اهيف ريسلا لحما عيمج لوق ىف معّلص هللا لوسر اغف
 7 الايفأ ةلثس انهنيبو ناذو لاقنو ءاربألا ةووغ هسفنب لوألا

 ءاهيلا رخ نيح ةنيدملا ىلع معلص هللا لوسر فلختساو اهئاذك

 ةارغلا هذه ىف هثاول بحاص ناكو ميلد نسب ةدابع / نوب للعس ؛5

 ىدقاولا لقو «شضيبا ركذ 7: اميف دءاول ناآكو بلطملا كبع نب زج

 ئدقاولا لاق «غنيدملا مدق مث خليل ةرشع سمخ اهب هماقم ناك

 طاوب غلب ىتح هباكا نم نيتتثام ىف معلص هللا لوسر ازغ « مث

 ه6) 811 هرم. 8) 511 ناوفس 22 ه2 2 000 بجرو.

 6) 5 هت. ري) 11 هدد ى) 21 ءغ 231 هدد. /) 2 1هق. ىلا.

 2) 1311 017.5: 560. معلص هللا لوسر هرج 5. -2) 5 25. ليدل نب.

 /) 881 1ه5. قا. س) 11 ىفهع 7 831 ع 5 هدم



 ١ خغس از“

 <60 د

 يعش كلسو راسيب «قئالكلا ةكرنف لخحترا مث «بيشملا هل

 «راسيل بص مث مويلا اهمسا كلنو هللا دبع 55 لاقي

 هل ىقتساو ةعوبضلا عيتجو و عينج لونف /لَيْلَي طبه ىّتح

 ىقل ىتح لَكُم شرف :شيفلا كلس مث ةةعوبصلاب رمي نم
 :لبن ىتح فيرطلا هب :”لدتقعا مث ٍماَمْيلا !تاريَكصِب فيرطلا
 ىلايلو ؟ىلوالا ىدامج مةيقب اهب ماقأ عِبْنَي نب 0 نم ةريشعلا

 ىنب نم متءافلحو ”ميلّذم ىنب اهيف عداوو ةرخآلا ىدامجج نم
 لاق ةوزعلا كلت ىفو ءاًذيك فلي رو ةنيدملا ىلا عجر مك ةرمض

 معلص هللا «لوسر مقي ملف لق «لق ام مَع بلاط نا نب ىلعل
 6 غلبت ال لثالق هىلايل الا «ةنيدملاب ةرّيَشعلا ةوزغ نم :ملق نيح

 يرن ةنيدملا َحْرَس ىلع قولا راج نب رك راغا ىتح رشعلا
 ش
 ا
 ه) .1غ53 24 8, "ةول1. ك15ءا. 11, 255 ©«( )32604 12 ١ ا ْ

 ببشلاب 2 كعطت <. مر 116 برتشملا» ) 51غ 815ءطعز ©0-
 رو

 0165 عع ل ةمانك 112 رن لزرنف. 0 113 00010ع5ز 2113 16000 5+

 فئالخل عتووط. عرار عل 10. ذط. 11, 115 ه ]ةعمغ ]1.1.6 1 )2 
 ءع 831 كلما.( نمد ]22ع0+غ111, 00 8 516 )2 :1.22 +١1

 21 ©: 5 راسلل, 12604 1.1. راسيلا ىلع 15 تاسلل. رك) 2[ « 2
 ليلي 201ليلكا )2  81 222- ةسلع عمت لععوأ ىلذص

 هردحات1ان5 2000. /) 41 ةعوبضلا. ريل 7-1 سرفلا 6غ 2201

 سرف. 2#) 15 كلم, 836 © 27 كلام. 42) ©6004. تاريكصب.
 110 56 ماهيبلا الا ماهتنلا. نمد“ ]2ع06 1, كر, 111 ا ا

 »بويا ةريشعلا وذل" 12 1711 لوننعأ: 2 2. ةضقا قا

 ءا 211 ىفه؟ م) 805ءل. هد». 7) 21 لوالا ءغ من0 560. ىلايلو 1

 لابلوي ١ 2) اذهل ٍجحدم. ى5) 5 لوسرل 2 28211 126. ةتيشللا

 2 211 امير 5 :ئيحملا" 02) 011 لال



 نا

 ا“ | :فس

 اًعداوم ناكو ىنهجلا وربع نب هىدجَم نيب رجا ةكم لضا

 منيب نكي مو ضعب نع ماضعب ميقلا فيصناذ ةاعبمج نيقيرفلل

 اهدقع ةيار لوا ةزمح ةيار تناك لوقي ميقلا ضعبو لق «ٌلانق
 عبو هتعب 4ا كلذو «نيملسمل نم دحأل معّلص هللا ٍلوسر

 ىذلاو للك“ نيانلا لع كلذ / ةبشف اعم انك ثراخل نب «ةديبع

 تناك ثراخل نب ةديبع ةيار نأ انكنع ملعلا لا نم انعمس

 رهش ىف مغلص هللا لوسر ازغ مك 5 «مالسالا ىف ثدقُم ةيار لوا
 خيحان نم زء طاوب علب اذا 0 اَشيرف ديرب و رسخآلا عيبر

 رخآلا عيبر وه ةيقب 6كثبلف ذيك فلي مو عجر : ىوضر

 "بقت ىلع كلسف اًشيرق كبري ازغ مذ «1لوالا ىدامج ضعبو

 ناك لونف مر كلا ءافيق ىلع همث راجنلا نب ”رانيد ىف

 3 3 2 نة 1 2056 1

 اهدنع ىلصف ”ىقاسلا تاذ اهل لاقي 0 وهنزأ ىبا ءاكاطيب انو كاد

 هعم سانلا لكأو هنم لكأف ماعط اهدنع هل عنصو هدجسم ٌمَثَ
| 

 د 3

 لاقي هب هام* نم هل يقتساف كلانع ميلعم ةمربلا ىفاثأ عضوف

 <) 01 ءا 1 ىكع. 42) 5 012. ) (00016ع5 125. هدعبر 104

 760غ عودا دم 8لقفءات. )4  2 منا. )0  15 كيببع. نك 2 اوهبشف,

 مي) طظنقعءات. لا لوالا. /2) 81 طاونت. 2) 2 ىضور 21115

 1م5. اهبر و0000 5ععاز16201112 ء5قأر 51 2056 عجر تان

 25 ةصكعتننت ةنيحملا ىلإ. 42) 82211 © 5 لوالا. 7 1311 ء«غ 5

 بقث, )78 بعثت. 7) 5 نايسن. ه) 25 08. رم) 1221 رابخل ,

 5 رابخملا 2 رامخلا 26 نامل اقيم. 7) 5 رقزأ ناحطبب. 7) 1

 اقسلا. 5) 25 هيامز 2 ءام نم اقتساف.



 ١ خنس از“

 سيل نيرجاهملا نم ابكار نيتس وا نينا. ىف بملطملا نسيب فدل

 لفسأب زاجح اكخأاب عام م ءايحأ علب ا 65-0 راصنالا نم 8

 0 عسب ذتموي ىمر لق كَ افلا نقف 52 الا 2لانق

 ميقلا نع ميقلا فرصنا مث مالسالا ىف ءهب ىمر كس لوأ
 هريع نب دادقملا نيملسملا ىلا نيكرشملا نم رثو ةيماح نيملسمللو
 ىنب فيلح رباج نب ناووَغ نب هبت ةرقز ىنب فيلح ىنارْعَبلا
 راقكلاب نالصوتي اجرخ امهنللو نيملسم اناكو فانم كبع نب لفين

 0 لاق «لهج ىنأ.ىب ةمركع / عمجل كلذ ىلع ناكو نيملسملا ىلا

 هللا لوس, اهدقعب ليار لها ىغلب ايبخاوةديبع هير كما
 لق ديج ىبأ 1 « نيملسملا ىم لحأل مالسالا ىف معلص

 معزي ءايلعلا ضعبو لق قاحا ىب دمحن ىنتدح لق ةملس اس

 لبق ءاوْبَألا ةوزغ نم لبقا ىنيح #هثعب ناك معلص هللا ٍلوسر نأ

 د هماقم ىف بلطملا كبع نب زج كثعبو لق. *ةنيكملا ىلا لص نأ

 نم اًبكار 8نيتلث ىف صيعلا ةيحان :نم رجلا فيس ىلا كلذ

 ٌدحا راصنالا نم 7:يف سيل 1ةنيهج ضرا نم شو* نيرجاهملا

 0 ةثامتلت ىف لحاسلا كلذب ماش نب لهج ابا # ىفقلف

 2) 81 عع 8211 مك. ]نأ - 2) ظتقعءاوب هتن 0) 11 6 511 نا

 4) م ( 20151. جحسص) ١ 22 هر 211 هم ركز عج را نم

 نيكر كمل“ ' ع) 2 م5 كرش نين 07 هعيش 2) 811 ىف

 1" نينامث. 7) 1115. 501 همس. 7 5 نم. 7) 5 غلبف.



 از" | خلس

 ىمكن انكف الجر نيرشعو دحاو ةلق و ١ انمادقا قه اج . نيرشع

 هللا ليس نآكو ةنسناج بص * 1 لا انكبص ىنح لبللا ريسنو راهنلا

 الفلس نق ار يغلا 'تناكو ةرازق | رواجأ ال نا ىلا دهع دق معلض

 © نيرجاهملا نم علك دعس عم 0 ناكو نيتس اوناكو موب كلذ لبق ة

 ءايرسلا هذه 4ك رما ىف قاصحا نبا لقو رفعج وبا للق

 /قدقاولا هلق ام ريغ اهيف هلوق* ىدقاولا ىع تركذ ىتلا

 * خيرانلا تاقو نم ةيناثلا خنسلا ىف ناك هلك“ اهلسلك 27

 نب دمحم ىقثلح لق لضفلا تاو ارا خ1

 لوالا ا م لا تا احسإ 0

 50 اي نابعشو وابجرو نييدامجو رخآلا عيبر رهشو لوالا

 رخو :مرحلو نوكرشملا ةجلل كلت ىلوو حمل اذو ةدعقلا #اذو

 نيدلا هملقم نم" ادهش رشع ىقا سأر .ىلع.ايزاغ رفض ىف

 نادو كلب 1 لوالا عير ويش نم تصمم لعل ةرشع ىتنتل 5

 2و ةنانك ىب انلانم لكبع نب ركب نسب ةرمدص ىنبو اشيبق ديري

 جيلع نم ةعداو ىذلا ناكو ةريض ونب اهيف. هتعداوف ءاوبألا ةوزغ
 مث لق هنم ةلجر ورع نب ىشكم كلذ هنامز ىف ناك مديس

 ةيقب اهب مااف اًذيك فلي رثو ةنيدملا ىلا معّلص هللا لوسر عجر

 <©) 11 تك 111 مصاع. 82) 211 185. ىلا ) 5 هده. 2) 11 ءأ

 151[ هدت. 6 1 ةبوسلا. ر) 8[ هده. ى) 0000. بجرو

 «( مصم»+ لاوشو. /) 81 طقع ع6 طم وذو. 2) 5زع 5 ع( 8لقع»

 علو. 81, 8211 ءا 2 ميسكأ قع 2 لجو.



 ١ خفنس اا"

 «ضرتعيل نيرجاهملا نم الجر نيثلث ىف ضيبا ءاول بلطملا دبع

 رجح لجر ةثامثلث .ىف ةلهج ايا ىقل ةزرمح ناو شبرق تاويعل

 ' © نكرم وبا ةزج ءاول لمج ىذلا ناكو

 رهشأ ةينامث سأر ىلع ةنسلا هذع ىف اًصيا دقع معلص هللا ليسر ناو

 فانم دبع ىب بلطملا نب ثراحخلا ىب ةديبعل لاو 8 0 هرجاهم نم*

 نب حطسم عم ناك هءاول ناو /غبار نطب ىلا هريسملاب هرَمأ» ضيبا ءاول
 نم نيتس ىف ةفكجلا ةيحانب شو وةرملا ةّينك غلبف ةكاقأ

 , هام ىلع نوكرشملاو م اوقتلا ٍهناو ىراصنا هيف سيل نيرجاهملا
 اوفلتخا ىقو لق «ةفياسملا نود ىمرلا هنيب ناكف ءايحأ هل لاقي

 لقو برح ىب نايفس ةوبا ناك ٍهضعب لاقف ةيرسلا ريمأ ىف

 ىنأ ىلع تبثلا تيارو ىدقاولا لق «صفح نب زركم ناك عاضعب

 © نييك ر شما نم نينثام + ىف ناكو * برحح نب نابيفس

 ,: ءاول /راركلا ىلا صاقو قا ىب دعسل معلص هللا لوسر كقع اهيفو لق

 !ىب ركب وبا ىثّدح لاقو ةدعقلا ىذ ىف وربع نب دادقملا هامج ضيبا

 22 ضرعيل, 111 اوضرتعس. 1:0 560. تاريعل 1 نارمعلب 1

 تاريغلا. (205) 2 ه5. ماش ىب. هه 15 550 ه6 2

 0000. كيح, 560 811 111 22218. 511261505. خذكتك# غخسن و

 ىنهشل درع نب ىدج#. 1111011111115[1 123153111 1ة«ع(0011617) ليبتم )7.

 2ععامعرع 0عءطات]55ءنم , 51 ععصاتتل03 5داناتغ 7ع2ط2 01126 501115 5 2054

 560 دترم وبا 12521: فدا ىبا نع طظفحا ىذلا رفعج وبا لاق

 دويع ب تدك رقاد 102) 110 2 21 ريسلاب. 0 عبار

 11 ءغ 1 عبارتا ١2 215 نارسملا» /) 5 ابا. 2#) 831 اوناكو.

 /) 1 طقع ءا انو ]3 6 راوملا /) 181 1125. كيأ.
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 كلذو كلو نيح معلص هللا ليسر باتا ركُذ اميف ربكف ةرجهلا

 دق منا نوركذي دوهيلا نأ اوثدحت لق اوناك عييماسلااب 2

 يذكتب نم اًروورس كلذ مييبكت ناكف هل كلوي الف موركس
 ركب :ىبا تنب ءامسا نا ليقو «كلذ نم اولق اميف نوهيلا «هللأ
 لج نابعنلا 0 اضيل ليفي: ؛ اني لماح قو :هنيحلا قل تراك

 ةركح كعب راصنالل كلو نلوم لوا هاو ةنسلا هذه ىف كلو ريشب

 ثراخل ىنثدح ءاضيا* ّدقاولا «كلذ ركناو هيلا معّلص يبنلا

 نب ىبيج نب دمحم اس لق هىدقاولا ان لق دعس ىنبا امن لق

 تا زم لوا, ناك لق هلج..نغ هيبا .نع ةمثح ىبا نب لهس
 اًرهش رشع ةعبراب ةرجهلا دعب كلو ريشب ىب ناعنلا ةراضصنالا م

 لق اليلق رثكا هوا نينس ىلامث ىبا وو معلص هللا لوسر ىفوتف
 ثراحخلا ىتدح «ةعبرا وأ رهشأ ةتلتب ردب لبق نامنلا كنود

 نب بعصم اس لق مريع نب ليح اد لق دعس نبا اس.لق

 9نبا ىنع* ريشب نب ناعنلا ركُذ لق دوسالا م ىبا نع. تيبات

 01 ا يسالا اهلل لك ريشا هسي_ ىتم نسا وغلا نقولا

 كلوو معلص هللا لوسر رجاهم نم ارهش نيرشع سأر ىلع ريبقؤلا و

 ١ 000136: د ا عرحتلا عيبا خب ارهش شخ ةعبرا ء أر لحنها
 © ادلو اهيف ةيمس نب دايزو ىفقتلا ديبع قا ىب راتكملا نا ليقو

 ةنسلا هذه ىف دقع معلص هللا لوسر نا ىدقاولا معزو لق

 «) 2[ هم.  م) 811 هنم. 2 831 هدم. 4#) 5 راصنالل كلو

 (ةدت. 569: كلو). 2 35 إلا ري) وم م) 15 « 831 دبع

 نب هللا.



 أ زنغس الايزو

 ىف معلص هللا ليسر ىنجوزت تلق ةشئاع نع ةورع نع ةورع نبا
 هدنع ىطحأ «ىسناك هللا ليسر ءاسن لف ليوتف ىف نا ىبويلاوظ
 «لاوش ىف ةاهئاسنب خدي نا بحاست ةشئاع تمناكو ىتم

 مب لاوش ىف اهب ىنب معّلص هللا لوسر نأ ليقو رفعج وبا لق
 : © مَّنَسلاب ركب نا لزنم ىف ءاعبرالا

 تننب ةدوس هنجوزو هنانب ىلا معلص ىبنلا ثعب ةنسلا هذه ىفو

 ؛ ةنيدملا ىل ةّكم نم «نفالمحن عفار ابو ةثراح نب بز ةعُم
 هللا دبع ربخا ةّكم ىلا طقٌّيرأ نب هللا دبع ركُذ اميف عجر اّملو

 هيلا .هيبا.لايعب هللا تيع يت ركل هيبتا ناك 0٠

 ٠" ةشثع ما و نامور ما ءهعم هللا ديبع نب ةحلط 2 هبخكو

 هةنيدملا اومدق مىتح ركب ىبا ىب هللا كبعو

 ناتعكر ليق اميف روضحلا ةالص ىف كيز ةنسلا هلت ىو

 لوسر مهقم دعب كلذو نيتعكر رقسلاو رضحلا ةالص تسنأكو

 عيبر يف رهيشب ةنيدملا معلص هللا
 ,ى 8ديف راجل لها نيب فالخ مال هنا ىدقاولا معز «هنم 9ةليل

 ىدقاولا لق ىفو ريبزلا نب هللا نبع كلو قضعب لوق ىف اهيفو
 ىف ةنيدملا معّلص هللا لوس, مدقم نم ةيناثلا ةنسلا ىف كلو
 رس نب دمحم لق لق دعس نبا اس لق ثراخل ىنثدح «لاوش

3 0 - 

 هردييع ىانتإ ىبضمل ا الأ

 همراد ىف نيرجاهملا نم دلو دولوم لوا نكو رفعج وبا لق

 م) 8836 همصص. 42) 2 ءاسنلاب )  نمولمجن, 21 نمالجت.

 29 1711 :بتكاضو 9 1 خغعمشس» 11 نبيح- | 560 اومدق

 5801 مدق. مز 1* 125. تضم. /) 231 ها“



 ازيأز ١من

 نب هللا دبع نا دمحم 4ىب نامرلا دبع نع شيرق نم لجر

 تعمسا نالف اب ةشئاع تلاقف ةشئاع ءاينا هعم ةرخآو ناوفص

 نب هللا دبع اهل لق نينموملا ما اب معن اهل لق ةصقخ ثيدح
 نم دحأ ىف نكت مل عست ىف لالخ نيلق كاذ امو ناوفص

 ارخن اذه ليقا ام هللاو نارمع تنب ميرم هللا ىنآ ام الأ ءاسنلا

 قروصب كلملا لون تيلق كوع امو اهل لاق ىبحاوص نم كحا ىلع

 عستل هيلا ثيدعأو * قياس عيش مغلص هللا ليسر ىنجووتو
 هيتأي ناكو سانلا نم ٌدَحَأ ىف هكرشي مل اركب ىنجووتو نينس
 0 هببلا 00 بحا ©« نم تدنكو دحاو فا ىف ومو انأو ىحولا

 ليربج كيال ليت هنا امألا كنا و ,ارقلا نم يآ ىف لونو 0

 ريارتجا هيد ىبب ىف ضبقو ئويغ»ةقاسنا نم اًندحأ دوا

 ليق اميف معلص هللا ليسر اهجوزتو رفعج وبا لآق ««انأو كلملا

 «لاوش ىف اهب ىنب نيح اهب ىنبو لاوش ىف

 كلذب ةنياورلا ركذ

 ننع «نايفس اس لق* ديعس نب ىيك اس لق وراشب نبأ امنا

 ةشئع نع هيبا نع ةورع نب هللا دبع نع ةيمأ نب ليعاما
 ثتناكو لايش ىف ىف ىنبو لاوش ىف معلص هللا لوسر ىنجوزن تلق

 عيكو نبا اس >«لاوش ىف اهئاسنب ىتبي نأ بحسن ةشثاع

 | الا نع ريكس نحل نس وع ناب
 ©) 831 هس. 4) 821 اًخاو. ل 5 قا. 2 > 030 ) 2 ةمك,

 هيلا سانلا بحا ةنباو. /) 2 ةه5. نأ دعب. مى) 35 راسي. ) 1
 بكاسبل.
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 معلص هللا ليسر ىلا زاجكنلا ونب نعمتجا' ةرارزإ ىب سهعسا | ةةماما

 دنس لجبلا ١ اذع 1 هللا ليسر اب اولاقف «عيبيقن ةماما وبا ناكو*

 انأو ةاوخا متنا معلص هللا لوسر مهل لاقف هميقي ناك ام انرما

 :ٍعّضعب اهب صخي نا معلس هللا لسور 35م
 ىلع «لتعت ىنذلا هراجنلا ىنب لضق* نم ناكف صعب نود

 5 ةيبقت ناك معلص هللا لوسر نا
 نب ديلولا تامو ف داطلاب هلام ةكايحا وبا تام ةنسلا هذه ىفو

 ©ذكمب اهيف ىمهسلا لثاو. نب صاعلاو ةريغملا

 «همكقم دعب ةشكعب معلص هللا ٌليوسر ىتب اهيفو

 قو مهضعب لوق ىف ةلعقلا ىن ىف رهشا ةينامثب* ةنيحلا
 ناكو لأوش ىف رهشا ةعبسب «ةنيدلا همدقم لعب نضعب ٌلوَق

 و ةجيدخ ةانو دعب نينس كثلتب ةرجهلا لبق ةكمب اهجورت
 جبع ام «/عيس نيا قر هجرت ليت نقوينيفشل تلا
 15 ليعامسأ نس فيوز بموسم 5-0

 0 هدأ أ ىنا* ىب نامرلا دبع ىع دلاخ ىننا نبا ىنعي

 «4) 36 هم. 4) 83[ © 14 م ناوخا. 2 801 راكنلا ىنب ةصق

 تلضفو. 0 4) 7 لعير 831 هنوذعي, 1150+ نوكعبي نسحلا ١١

 هرح. طقصع ]ئ:صعوتت. رك) 003م 5ءعواتا هات 20 2. اا 1ع 5 مانسلاب

 هرس. 8, طقعع (ةصخانسصت 066:05: ىنبو لاوش ىف لبق اميف اهجوزتو

 تنذاك اهنا اهنع ىورو جنسلاب ركب ىنا لزنم ىف ءاعبرالا موي لاوش ىف اهب
 لاوش ىف اهئاسنب (ه:0) ىنبق نا بحسن. ' م 516 2: 8131 5.9. 1

 نان.



 الرا ا خنس

 ثرحلاب» عطقف لختنلاب معلص هللا لوسر رمق هللا كنع ام الأ

 ىلَصي كلذ لبق معلص هللا لوسر ناكو ت.شبنف روبقلابو كسفاف
 ةئتقسشيسلللسل , نه - ءنآك 27 8

 رفعج وبأ لاق «االصلا هنكردا تفابصحو منغلا ضبارم 3

 © نيرجابملا نم * هباكتاو هسفنب وه معلص هدجاسم ءانب ىلوتو

 © راصنالاو 5

 ب د يوب دوب دو

 لا نباتا :ناكو دقق: ةيجشمب و وج ةدسلا متع كو
 هلزنم بحاض ركُذ اًييف نيملسملا نم ةنيدملا همدقم دعب

 ؛2تام ىتح اًريسي الا همدقم دعب بلي م ءمكهلا نب متلك

 تناكو ةكمامأ وبا همدقم ةنس. ىف ةراز نب لعسأ هلعب ىقوت مك
 ظ يقلب قحبشم ءانب ا نم امعلس هللا - لع عرفت نا. لبق .ةئافوا»

 خب دمحم /ملق لق ةيلس اس لق ديم نبا انكدحن « ءةقهشلاو

 /هللا دبع نب ىيك ىع ركب نا ىب* هللا دبع ىنثدح قاحا

 ةماما وبا تيملا «سّنب لق معلص هللا وسر نأ ناجرلا بد نبا

 تنمي رلايبن دمحم ناك ول نولوقي برعلا ىقفانمو وهيل
 ماكسس ىلا نع يحنيمل 3, ىسنني كلما الي يساستم

 ماو 7 3و خرز نب كنيوب امد لاق / ىلع 2 كلبع ند تيس اكو لقو

 ا ةرارز نب لعسأ ىمون معلص ىبنلا نرأ سنأ نع ىرغلا نع

 لق ىاحسا نبا نع ةملس لق كيج نبا لق «ةكوشلا

١ 
1 

٠ 

 ظ
1 

٠ 
1 
١ 

 وبأ »تام امل هنأ ىراصنالا ةدانق 0 اري نسب مسصع ىتدح

 2( 5 نورجاهملا. 8ْ 210 هع 2 |[ كيف 6 111 ه6 2 موسييسْمأ.

 4) 811 كله. ) 815ءل. "+4 1. 7 :ةقةهشلا ول. رك) 821 هدد

 2 > سعبل 2) 31 ك 8211 ًكمح» 2 8 هرم. 2) 14 دمك

 ىئناعنصلاب لك 1 0 هرب) 111 بببصأ.



 5 انآ

 ذاعم رجح ىف راجتنلا ىنب نم نيميتي نيمالغل هديم ذئموي
 ا ورمع انبا ليهس رخآللو ةلهس اهدحال لاقي ءارفع ىبا

 لزني م نتيكرب اًملف زاخبلا قي ملي ب ويح يول

 هللا لوسوو كيعب ريغ تراسف تبثو مث معلص هللا لوسر اهنع

 همج اهقلخ تضزالا همك هيناعيخي كاوا اهل عمضاو ملص

 اهنع لزنو اهتارج نيعضوو هيف تكربف ةرم لوا اهكربم ىلا تاعجر

 تحذف دهيم ىلا عضم عشت بوصا ونا ليدل دلل 1

 لزنف هلحر عم ملا معلص هللا ٍلوسر لاقف يلع لوزنلا ىلا راصنالا

 نب منع ىسب ىف بيلك نب جيو نب كلاخأويِبأ نإ لاا
 10 ديرملا نع معلص هللا ليسر لأسو ريقعج وبا لق 2 ء؛راجكنلا

 رمأف امهيضرأس 74 نّيميتيل وع لقو ءارْفَع نب ناعم ربحا وع نم
 ىتح بويا ىنا ىلع لزنو اًدجسم ىنبي نا معلص هللا ليسر هب
 عضوم ىرتشا معّلص هللا لوسر نا ليقو «ةتكاسمو هدجحسم ىنب

 نب دماج اند ام كلذ ىف انحنغع حيحاصلاو ؛هانب مث هدجحسم

 نى نأ نع ةملس نب .دايح اد.لق  نوراه نب ديري اني لك ىذا

 معلص ىبنلا ىجسم عطوم ناك: لق كلام ._نب سنا نع نابتلا
 مت

 < نت

 ةيلعاكلا ريبق نم 0 تثرححو لَكَت هيف نأكو راجنلا ىتبل

 ف هب 7 ىغتبن : /.اولاقف هب ىنوعماَي معلص هللا لوسر 57 لاقف

 <6) 228[ هردض. 65) 881 لهسأ. ه4 1:5 ءم00. 5ءءدضلانت0 5

 مه016هدع5 5دطا ع( 5هطقنا ءيدصغ (دباع) ذثاع ىب ورع نا ىب 7 انبا

 ءأغ 1116015 103 (11 خي رأرز ىب دكعسا ةماما وبا 10. 52,

 4) 131 ءغ 5 هدم. ©) 8181 آمق. بويا وبا وهو ىراصنالا. /) 5

 ميز 1811 5. نأ /) 5 ىغبت.



 أ" ةرح أ يربي

 لمقلا 0 ام الجو زع ليبقي هنن كلخذل 006 ال هلو هرجتأو

 ىف هلجاو ا مم ىف هللا اقتف ديبعلل مالطب انأ امو ىتَن

 هل مظعيو :هتاميس ع فكي * هللا قي نوم هنأف :ينالعلاو رسلا

 4 ىضوي هللا ىوقت ناو اميظع ازيف زاف كقف هدللا فتي نمو ارجا

 هيجولا ضيبي هللا ىرقت ناو هطخس ىقويو هتبيقع ىقويو هتقم :

 ِبْنَج ىف اوطرقث الو مكظحب اوُذُخ ةجردلا عقريبو برلا ىضويو

 #0 ملت يهنو هباتك هللا مكملع دق هللا

 هعادعأ اوداعو مكيلا هللا قعحأ انمنك انتساحأف ”نيقناللا "عليو

 /نييلسلا مكامسو ْمُكاَبَتَجَأ وف هدايج َح هلأ «ىف اوُدِعاَجَو

 ” ةيادتإت نع حا ننح ايكو هنتي نع كلَح نم ةلؤيل

 0 هللا ركذ اورثكاف هللإب الأ

 هللا نأب كلذ سانلا نيبو هنيب ام هللا هفكي هللا نيبو هنيب

 و الو سانلا نم كلجو هيلع نوضقي الو سانلا ىلع ىصقي

 نبا اسد ««ميظعلا هللاب الا ةوق الو ربكا هللا هنم نوكلي

 بكر معلص هللا لوسر نا قاحسا نبا نع ةملس اس لق كيج
 اللا راضنالا رود نم رادب رمت ال ثلعجن ملمزلا اهل ىَخرأو هققان
 ددعلا ىلا هللا لوسر اب ملح هل اولقو مثدنع لوزنلا ىلا اهلا داعد

 2) 11 ء 1 وجو. 6) 1502. وه 75. 28. 62) 811 0هج. - (0هن5.

 آك01. 65 75. 5. 2 4) 2 قون ءأ داع رعت. اص 5ءن0. ) 811 طق.

 لييس : 710. 10:22 5797+ ركل 203غ ل 7 هس

 ع لك012. 8 75.44. مث 2 ةام 5)72 ىدكسلملا.

 ا



 ١ نس لرالا

 ةبطخ لوا ةىهو ةعيجل ههذع ىف بطخت مالسالا ىف معلص دللا

 ؛ليك اييف ةفيحتلا اهبل
 «ةنيدلاب اهعمج ةعمج لوا ىف معلص هللا ليسر ةبطخ*

 ىنتلدح لق بهو نبأ أن لق «ىلعالا لبع نب* سنوي ىقدح

 ةدللا ليسر ةبطخ نع هغلب هنا ْيَحَمْجلا ناجرلا دبع نب فيعس
 «فوع نب ماس ىنب ىف ةنيدملاب اهالص ةعمج لوا 44 معلص

 هب نموأو هيلهنساو * هرفغتساو هنيعتساو هذا دلل دبل

 ال هدحو هللا الا هلا ال نا. ٌكهشاو ةدفكي' نم :ىدطأو .هرفتكا الو

 ةظعوملاو زوتلاو '"قكهلاب هلأ هلوسرو هتسبعا اناس نادل |

 7 م سانلا نم ةلالضو 9 نم ةّلقو لسولا. سم : م رق ىلع

 هللآ عطب نما لجتلا ١ ىلب تاك وا وُندو 2 0
 ين 5-2-5 3- 3

 الص ٌلضو طظوفو ىوغ نقف امهصعي 000 للشر للاقف هاوسرو

 نأ ملسملا ملسملا هب ىصوا ام ريخ هنأذ هللا ىوقتب مكيضوأو اًديِعَب

 ذل مكرطح ام اونكشلد ده يتب اث او ةيعتالا ل 1|
 ؛ة نأو اركذ كلذ نم لضفا الو ةكصن كلذ نم لضفا الو هسفن نم

 ل نوع هبر نم ةفاخنو لجو ىلع هب لع نمل هللا ىوقت
 هرمأ نم هللا نيبو هنيب ىذلا ملصي نمو ةرخآلا رما نم نوُعَبَت ام ىلع

 ىف ماركذ هل نكي هللا هجو الا كلذب ىبيني ال ةينالعلاو وسلا

 مق ام ىلا ءرملا رقتفي نيح توملا دعب «اميف رخو هرما لجاع
 ه« اًديعب اَذَمُأ ةتيِج هنيب نأ ول د كلذ .ىيرس و نس نأ اذ
 :ءلوق َقَكبَم ىحلاو / دابعلاب 2 2 0 لل مكردكيو

 <) 881 هنت. 2) 5 هزه. 2 2 عع 5 نزهد 201 نري هاا

 ١ رعك) 1 أكذو اًدُخُذ. ىرز 821 نه. 2) (7021. 1201: 3 0
1-7 

 مضي
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 از/مذإ ١ فس

 اس «نينثالا ممي ضبقو نينثالا ممي ةنيدملا مدقو نينتالا

 ٠ تلخ هذيل ةرشع ىتنثال نينثالا موي ةنيدملا معلص هللا ليسر

 يرانا ىف 00 زاك اذاف رفعج وبا لق ««لوالا عيبر رهش نم

 عءادتبا ناذ ةركيلا نم نك نآأو هناف تفصو ىذلاك نييلسلاو

 رشح انثا 2 ميو نيرهشب ةنيدملا ملص ْئبنلا مدقم ةلبق هايا
 دعب ءةنيدملا معّلص ئبتلا مودق ناكو مرح ةنسلا لوأ نأ كلذو
 همودق كقو نم يبرأتلا خروُي رو ةنسلا نم ثركذ ام ّىَصُم
 ه©ةنسلا كلت لوا نم لب

 ةروكذملا رمالا نم ناك ام كركذ 1

 ةرجاهلا نم ةنس لوا ىف

 ا بلا عاقج ةطرور انيق :ىسع هك رفعت و ارز

 ركقو هلوزن نك نم ىلعو اهملق نيح هيف لون ىنلا هعضومو

 رث ام نآلا ركذنو هنع هلا ربخو ءهلزن ىذلا عضوملا ىف هقكم

 ىو همودق ةنس ةليقب ىف ةروكذملا رومالا ىم ناك ام لبق ا

 ةغيلل هباككاب معلص معيمجت كلذ نف ةرجهلا نم ىلوالا ةنسلا

 نك الهنع ةلاحرا "نا ككقو:.ءابق ندد و ىذلا مييلا ق

 ىتب خف ةعملل ثةالص ةالصلا نك رنق ةنيدملا /اكَماع ةعملل مهيب

 عضوملا كلذ ىف ميلا لنا *لق مهل داو نطبب فوع نب ماس

 لوسر اهعَمج 0 لوا ةعملل هذ تناكو ىنغلب اميف ةدجسم و

 ه6) 8[ همص. 2) 8231 همم. م 2 هرم. 42) 8نع ةمصعامتأ6 «00ء .

 5من (ع5). م 2 لزن. 2:0 560. ربخو 101 نيحو. . ر) الآ

 صك. ىلا“ م) 265 ىلصت 2) 821 !ًدجسم عضوملا كلذ مييلا اوذخت'.

 - بوجي. هين اه



 ال1

 خد مم « تفو 506 ضعي نم تضعي نرامذ باع ىلع ضو

 ناك ولو. «رخآلا هب خرأ ىذلا ىنعملا ريغب ةرخآلا نقو نم هب
1 5 

 ءاش نا دنع ناك كلذ ىف ومالا ىللو هنودعني ال هللا ءاش نأ

 ه «تّلصح ام رخآ ناذ برعلا نيب نم شيبرق اماف «تركذ ام ىلع هللا

 ىلع ةنيدملا ىلا ةكم نم معلص ىبنلا ةرجه لبق اهخيرأت نم

 سمخ ةبعللا ءانبو راجكفلا نيدو ةنس نورشع راكافلاو ليفلا ماع

 /و نرذو نس نيعبرأ نبأ ىو معلص هللا لوسر تعبو ىفعج وبا لق

 رموي نأ لبق كلذو ليفارسا نينس ثلث ىبعشلا لق امك هتوبنب

 نرق مك هب رابخالاو ةياورلا انمدَق «دق ام ىلع هاهظاو ءادحلاب

 ىلا ةوعدلا راهظاب /مدماأو ثلثلا نينسلا دعب مع ليربج هتوبنب

 ىلا رجاش مث نينس ,شع ةكم يقف دللا ىلا امدو اهرهظأف هللا

 ب ل نيح نم ةرشع عبرأ خنس مه لوالا عير ره ىف يبدا

 مهي .ةنيجلا همودقو نينثال ىيااهيلا تم نم مج 0

 ىنثدح «لوالا عيبر هرهش نم ةليل ةرشع ىتنثا ىضمل نينثالا

 نبأ نع دواد نسب ىسوم اسد لاق يعول كبيعس ىب ميا با

 نبا نع ىناعنصلا شّنح نع ناريع نأ نب دلاخ نع ةعيهل

 »و عفرو نيبنثالا مدي ئبنتساو نينثالا موي معلص ىهنلا كلو لق سابع
 ب ةنيدمأ ىل /ذكم ىم ارجاهم جرخو نينتالا مهب راكان يدبجلا ؛!! *1 ا ا

 2 2) 36 ع 2 ذهك. ضعي. 2')2 دسك ل ا 104 مولع.

 2) 11 تللعج. ) 801 105. هيف. ر/) 3[ رماو. م) 2 عفرو. 21“ هد:



 "مو

 ا يول م ا ور الا دا ا

 نمع دفاجم* نب ىلع هاور ىذلا اذميو رفعج وبا لق >«هضر

 كلذو قفل نم دكيعب وربغ ليعامما © ىنب خيرات 3” ةءأور

 ناك" امناو عتماع هب ُلَمَعَي فورعم رما ىلع نوخ ون اوكي الا

 / > سزكو ب

 ظ ىحاون «نم ةيحان* ىف تناك ةمكق نامرب روب مهكنم خروملا
 ثدانل رمالا وا هيلع نوكي ناك لماعلاب وا عتباصا /ةيوو عدالب

 ىف ةئارعش فالتخا كلذ ىلع َّلُخَي عدنع بخ رشتني و هيف

 هيلع ليعم لصأو فورعم رما ىلع ضيران هل ناك ولو )م عتاخرأت

 ىرازغلا عبض ىب عيبرلا ليق كلذ :ىمو مانم كلذ فلنخ» من

 اح ىتكميو ىلقع ةرثأ دقو دلخلا لما اذناهم

 6 اذ ٌلاط 0 9 هب تعمس لق سيلا 00 3

 ع

 نانا نامنزا 7 نابشلا نم ىتناف 00 الئاس كَ نيم

 لقو ةمع يف تناك ةّلع نامزب جالا انة يطوإأت ةغبانلا لعد رو

 ! رح

 1 امعْنَخ يح ىلع مام نبأ ”"راغم ةقلعو رازا ىف الا ىنحم امو

 | 2 تايبالا هذه ىف «عخرأت ثركذ نينلا ءاؤه نم دحا لك

 ظ ه) 2 لح“ 4) 821 ىور. ل 801 نم 4 711 هرس. 4 1
 ' 012. رم) 1 ةيركو م) 2 ىذلا. ) 1 عخرات“ 2) 1 نم. 1101

 م) كور. 197, املا نايتفلا © م70 560. نامزأر انغ مايا.

 ْ 2) 8ءويصفسسم ء00. 1 ذص !8[هاطدتتد0, 47:2/ !١٠و ء5أ روث نب لكيم

 ىلالهلا ) ط ءقعخ راغم. ) 231 هك 2 دخرات 1



 اليعا

 اكد ١

 هيفو * قولا هيف برضيو 6 >يرأتلا خروبو تيبلا ىسكي «ديف

 ىنتكحح  «ميلع لجو زع هللا باتف ميق ديف بات ناك «موي
 لق ةدابع نب حور اس لق با اس لق 4ىزاولا تباث نب: دجحا

 تل نم لوا نأ رانيد نب ريع نع ناسي نب ءيركز اس
 :ةنيدملا مدق معلض ىنلا ناو نميلاب وهو ةيمأ نب ىَلَعَي هّبتللا

 سانلا خر "1 امذاو ةنسلا لوال اوخرأ سانلا نأو لوالا عمبر رهش يف

 نب دمحم نع دماج نب ىلع لقو « معلسص ىبنلا مدقمل
 والذ ىبعشلا نع 52 نب يمجم 2مم فشلا ل ناب

 هانب نيح تيبلا ن يني ىلآ مع ميعاربأ ران رثث نم ليعامسا ونب خرأ

 ه2 ىتح تيبلا' ناينب نم ليعامسا ونب خرأ مث ليعامساو مياربا

 نمو ةراجرختمب اوخرأ ةماهت نم ميقا عرخ املك ناكف تقرفت
 دينو كعس 6 ورخ نم *نوخروي ليعامما ىنب نم ةماهتد ىقب

 اوخرأف يل نب ٌبعك تام ىتح ةماهت 1س تسر كل

 ىتح ليفلا نم خيِرتلا ناكف ليغلا ىلا ىول نب بعك توم نم
 5 ىنامث وأ ةرشع عبس ةنس كلذو ةرجهلا نم باكدخلا نب ريع خرا

 مكلل ىبع ىب هللا كنع ىب ناحلا تبع ىتنح «« ةرشع

 دينع, يب نافع نعر ع دفرحلا اهب لك داهتج نيرا

 مع عمج ليقيإ بيسملا نسب ةيعسا تنعم للك عفار ىلإ 00

 "لع لط بنكل نبا سدكتت عكسي لذ

 «<) 11 هده. 5) 4 ميراو.ةلا 2 م 8235 همن. 40 1
 ىراخلا. 2 821 لق. يل 825 يع. م) 2 لق 20 6و خرا

 821 اوخرا. 24) 2 نيح. 2 11 © 2 8جرخ, 2:0 560. نمو
 1811 نم. 2 جور 28:0 5ءلن. دعس 81 لبيعس. 11 -



00 

 اه

 رج زم دج مدح نم ليدل قيطفت نوم حلا ايل ف
 1 ليعاببا نياديج :ئديج «مرحملا ىلع ءهاوعمجاف

 هللا دبع نب نامرلا دبع ىتثدحو ميرم لبا نب دكيعس ىتثدح

 ىبا نب زيزعلا دبع اس اًعيمج الق ىبا امن لق. مكمل دبع ىبا

 باصا ام لاق لعس نب لهس نع مزاح وبا ىنتثلح لاق مزاج ذ

 نم الو معلص هللا ليسر ثعبم نم اولع ام ةَدَكَعلا سانلا

 نب ليح ىنتدحج يةنيدلا 2 نم هلأ 0 الو هنافو

 هللا ببع نع رانيد نب وع ىع ملسم نب دمحن ىنتدح لآق

 هللا ٍلوسر اهبف مدق ىتلا ةنسلا ىف خيرأتلا ناك لق سابع نبا دم

 دبع ىنتدح «ريبؤلا نب هللا لبيع قل اهمفو ةنيدملا معلص

 قاجسأ نب بوقعي امد لق مكل دبع نب هللا دبع نب نامرلا

 نب وربع نع .ىقئاطلا ملسم_ نب دمك اين. لق دابع ىنبا ىبا

 ليعامسا نب دكيكام ىنتتدح « دلثم ركذف اهيف ؟ معلص هللا 5

 66م2

 د ا ني ا

 ديبكم ىتدح <« خنسلا رك ميكملا وه هرجقلا لق هرشع

 000 تلا ا

 نع ديزي نب دوسالا نع فاح“ ىسبأ نع فاح“ ىسبأ نبأ هم

 ا ديلا, سلو وو لجو رع هللا رهش مقل نأ لك ربيج نب فبيع

 <) 11 اوعمتجاف. 65) 211 هده. ء) 811 هده. 4) 15072. 89 75.
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 ا

 ا"هأ

 خروت لب ا ريع لاقف معّلص هللا لوسر رجاهمل ٍهضعب لقو معّلص
 «لطابلا» فل نيب قرف هرجاهم ناذ معّلص هللا ليس رجاهمل

 لاق ديعس نب ةبيتق* اسس لق ليعامس نب ديح ىثنح

 0 ناملس نب تارف نع هزارخلا كبزي وبا نايح نب كلاخ ةاَس

 :لاقف نابعش ىف لحم كَص ربع ىلا عفر لق ناريم نب نوميم نع
 لق مث لق هيف نحن ىذلا موا تآ وض .ىذلا «نابعش ىارع

 تضعب لاقف هنوفرعي اعيش سانلل اودكص معلم هللا لوسي «باعتأل

 0 ىذ دهع نم نوبتكي مهنأ ليقف مورلا يبرأ ىلع اوبناكا
 نا ليقف *سّثلا جيرأت ىلع اوبتكا مصعب لو ليطي ةاذهف
 : نا ىلع عيار :عمتجاف هلبك ناك نم حرط كلم ماق املك «سرفلا

 نينس رشع هودجوف ةنيدملاب معلص هللا لوسر :ماقا مك اورظنب
 نع تقثدح | «معنص هللا ليس, ةرجم نم خيراتلا بتكف

 دلاخ نب ةرق نع ىسلايطلا دواد ناو كلاخ نب ةيمأ

 باطخلا نب ربع ىلا لجر مق لق نيريس نب دمحم نع ىسودسلا
 ؛: نوبتكي مجاعألا هلعْفَت ءئش لق اوخزأ امرع لاقف اوخرأ لاقف,

 اوخرأف نسخ باطخل نب ريع لاقف ذك ينس نم تكل
 مث هناثو نم اولقو هتعبم نم اولق 26 نينسلا ىا نم ةاولاقف

 ناضمر هاولاقف ًادبن روهشلا «ئاف اولق مث ةرجهلا ىلع ”ءاوعمجأ

 ٍ <4) 12101 هنت. 65) 811 هدت.ز 11 ء 215 0102. دكبيعس نس 2 الآ

 رازخلا, 1 ىنارفل 2 رارسلا ©هدكع ةلمدعاعاألب أم 1. 3 ةآ“
 4) 8101 ةصق. نارهم نب نوميم نب. ©) 82131 ةصق.وم», رك) الآ

 ماز 01 طلع ةصق. وه. ى) ظاللآ بدككا هباحصالا /) 1 اذه لاقف.

 821 ىا نم 2:0 56و روهشلا 1: رهشلا. 6ه) 111 15 نم



 ام.

 ةكثلثلا نونسلا ىو هب نورقملا ليفاسا ناكو هديف ىننسا ىلا

 ريغ ةداتق ىع ىور دقو 'ةوعدلا راهطاب اهيف رمأ نكي من ىتلا
 اس لق ةدابع نب و نع ذا ام كلذو ترك ذ نيذللا نيلوقلا

 نينس ىنامث معلص هللا لوسر .ىلع نآرقلا لون لق ةداتق نع كيعس

 ارشعو ةكع ارشع ليقي نسل ناكو 'رجاع ام دعب ًارشعو ةكمو
 © ةنيدملاب

 ضيرأتلا هيف لمع ىذلا تقولا ركذ

 ورتب وما ةنيدبلا معلص هللا ليسر مدبق انو رقعج وبآ 3"
 00ل/ ةدئاور وا :نب ءىيخب نب* ابكر ىكدح, «ليك .اميف
 نأ باهش نبا نع ةملس نا 0نع مرج نبا نع مص وباد»

 رما لالا عيبر رهش ىف اهمدقو ةنيدملا مدق اَمل مغلص ىلا
 رهشلاب نيخروي اوناك هنا ركذف رفعج وبا لق 2 يِيرأتلاب
 لوا نا ليق دقو ءذئنسلا هتسمت نا ىلأ همدقم نم نيرهشلاو

 «هحر باطخل نب ومع مالسالا ىف خيرأتناب را قم

15 
 7 ذب ةدراولا رابخالا ركذ

 , سوم 3 بنتك لاق 2 نسع دلاكم نع ا

 لاق خيرات اهل سيل 0 كنم انيتأت هنأ وسع ىلا َىَرعُشألا

 هللا لوس, ثعبمل نرأ مغضعب لاقف ةروشملل ءسانلا رع عمجن

 <©) 801 ةصق. هللا ليسر. م) 881 هدرض. ء) 11 هده. 2 2 صك.

 نبأ“ ه) 871 ةصق. هل.



 مع

 اس لق ثراخل ىنثدح «نينتس ثلث هيلا ىحوي نا لبق معلض ظ

 نع ئروثلا امن لك هىدقاللا ربع نب دمت آل لق نعش نبا

 هظغل نم ءالها انخدحمو لك * بحشلا' نص :سلاخ» نا نب ليظباا

 ليسر قومي ليغارسأ ف لاق 6 ىبغشتلا نع ثعشألا نسع روصنم

 : ناك مك هصخش ىَري الو هسح عّمَسُي قيتس ثلث معلص هللا
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 ش

1 
 ا
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 نب كمحمل كلذ تركذف ئدقاولا لق مع ليربج كلذ كعب

 نب هللا دبع نيعمس دكقل ىخا ىبا اي هللاو لاقف رانيد نب حلاص

 دجسللا ىف «ناتدكي ةداتق نب ريع نب مصاعو منح نب موكب قأ

 الو انعمس ام الاقو اعيِمَج هركناف اذه اسعهن لوي ىفارع لوو

 نم «ىحولاب .ةينأي ناكو هب نرق ىذلا وه ليرببج نا الا انيلع
 نبا" انت للك "قدما جوبا امن - هي ىفاص قوتك نا "للا شيف ملا

 بأ: وهو 'ةوننلا هيلع 0 لك رفع يغ فواد ندع 7قذط قا

 خولللا هىآعي ناكف ىّتتس كتنلث ليبفا رسا ةتوبنب نرقف ةنس نيعبرأ

 9 ينس ثنث تق انيلف هقامتن "ىف ىارقلا لوني رثو ءىشلاو

 اة ةكع قينش رشع هناسل ىلع نآرقلا لوف مع ليربج هتوبنب نر

 ناك اولق نيذلا ٌلعلف رفعج وبا لف «.ةنيدملاب نينس رشعو
 هنأ نيح نم اهب هماقم اولع ارشغ ىحولا دعب ةةكمب هماقم
 ؛ذللا «تيحوت ىلا ءاعدلا وهظأو لجو رع هللا نم ىحولاب ليربج
 كِكرلا لوأ نم تتم. هر كلم فاقع“ ناك اولد .نيذلا كيك

 2) 2 هرم. 82) 831 هدم.زر 2 ءرع طت5 هده. دظفل نم ءالماز ل1 26

 ثعشالا 72566 بعشا. 4 836 هد. 2) 831 ناثتّدكي. © 2 مك.

 هللا نم رك) 25 منع. 569. دواذ نع هن: 9 . م) 831 دمك.

 هتوبن نم. 4) 71 معلص».
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 ا ارا

 ايفان سافلا ىمه ىشخي را الو اًبيرق

 انلام لج نم لاوصألا هل 'انسلختب

 هايساتلاو ىفلا دنع فيض

 نكي عش ىف هدلشا نك مكاعت

 اينانف لطيحتفا الا نأ ملعن»و 5

 7 ١ لاا دلل اليسر داعم 0+ الح رتاتيسف !ق نييك وبا نيف

 عصب «هللا نم ىخولاب عاصو ىبنتسا ام لعب ناك شيرق هموق
 ؛ذنس ةرشع سمخ ةكمب هماقم ناك مهضعب لق»و -«“ةجاح ةرشع

 0 كلذ لق نم مكذ

 نع رع ىنب دمك نع دعس ىبا ىح ثرامل كلذب ىثتدح.ه

 نبا نع ةمركع نع نيصخلا نب دواد نع ليعام“ا نب ميعاوبا
 نب /ةمرص سيق ىبا* لوق نم:تيبلا ءاذهب دهشتساو سابع

 كدَخ حيثما هذلا يع“ نسنأ نمل

 ةجحاح ةرشع سمخ شيرف ىف ىجت

 ما اقيدص قلع ول ركاذي 15

 هللا ليسرب نرق لييفارسا نأ َىبَعَشلا نع ىور دقو رفعج وبا لق

 | نراكل 420 13

 ١) طخ آس لق ىمشاهلا نسمل نب بوبح لق نانس نب كبح اس
 0 نبا تلأس لق ماع ىنب ىلوم رامع نع كيبع نبا ىنعي سنوي
 ةنس نيعبرا نبأ ومو هيلا ىحوا لق معلص ىبنلا غلب مك سابع
 ارشع ةنيلملابو ىحوي ةنس ةرشع سمخ ةكم ناكف. 6 6

 <©) 2 ايلاوملاو. 62) 81 هدي. ه) 81 ءعأ م ةضك.



 ززازغب

 ةنس نيعزال معلص ىبنلا ثعب لك سابع نبا نع ةمركع آمن

 .« ةيجكهلاب هرم مث هيلا ىحوي ةنس ةرشع ثلث ةّكب ثكف

 معتسس هللا ليسر تعب لق نم لوك فافاو دكر رقع ولآ
 نب ةمرص سيق ىبأ لق ةنس ةرشع ثلث ةّكب مااو ةنس نيعبرال

 ليقي ىتلا هتديصق ىف راجانلا نب ىدع ىنب ىخا سّنأ ىبا
 لوزنو مالسالا نم هب خمركا امب مابا هللا ةماك فصي وهو اهيف
 ريع معلص هللا بن

 ةجاح ةرشع عصضسب شيق ىف ىبت

 522 اقيدص ا هول ركذي

 يقلك يلرسلا ليتأ ىف وحمل
 اهعاد مي ّْمَلَو 4ىووي ْنَم ري ملف
 «تييداهطلا ميطأ انااا[

 ير 200 اقيدص ىقّلأو

 ايداب ا نخ اتريح مل ناك

 موقت حوت لف ا مي

 ا عل 5 5 امو
9-0 

 2) 211 6 821 ديرما. 05) 11 قنيب. 1؟ءتكانق 5ءونعمأع5 ه0لعدح 06

 اعودصخكتت تقع. ثم, (دصتعوت 731. 16عام هوا "5. + انل مدثم هل)و كت

 ىعده م0060 (مدتاتس 71005ء) 1135. 11, 141 ءا 465 , كعتلطف ثوب

 مز. ره, ءا بو, ءا ةطش ةناغلا لسا طل1رااع/ ( 2) قل 0 2) 7

 16 6 1 هللا عم.
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| 

 مغص هللا لوسر ىلع لزنُأ لوقي بّيسملا نب ديعس تعمس لق
 دا ىنتدح كارشع ةكع ماقاف نيعبرو ثلث نبا وو نارقلا
 ىع قيعس نب ىيج اند لق دجا اس لق ىزارلا نتباث ىبا

 وهو معلص ئبنلا ىلع لزنأ لق سابع نبا نع ةمركع نع ماشع
 نيج ىتتدح | «ًارشع ةكم ثكمف ةنس نيعبراو ثلث نبا ه

 لق ىبا اب لق ىصمخل نامثع نب «هورمع اس لق ليعامسا نبا
 رجاه لق رانيد نب وربع نع ةىفئاطلا ملسم نب دمحم اد
 رفعج وبا لق 6« هجرخكم نم رشع سأر ىلع معلص هللا لوس
 كنس ةريشع ثلث ةّك ئنتسا ام دعب ماقأ لب نورخآ لو

 كلذ لاق نم ركذ 1
 ىنعي ءدامح آند لق لاهنملا نب ٍباجَح آس لق ىتثملا نبا آس

 | ا 0 نسادبع قبانى 4 ةرتج“ ىبأ نبع اذاملببا' خيا
 نب ديح ىنتدح  «هيلا ىحوي ةنس ةرشع ثلت ةكمب معلص

 «ةرمج وبا امد لق ةملس ىب دامح ان لق مدآ آند لق فلخ

 م ةنس نيعبرال معلص هللا ليسر ثععب لق سابع نبا نع ئعبضلا 5
 لق رمعم نب لمحن ىنثتلدح | «زةللس ةرشع ثلث خّكمب ماقأو

 نع رانيد نب ورمت آس لق قاصتسا نب ءايركز آس لق جور آس
 «ةنس ةرشع ثلث ةكمب معلص هللا لوسر ثكم لاق سايع ىبا

 لق ماشع آس لاق سور اس لق «ىارولا دمحم نب و ديبع ىتدح

 ) 2 ريع 2) 2 ىلطلا. ) 24 هدن. #©) 21 ةزيحر 1311 ةرمح

 ةفيهلا 2م نع :عمعمز ءغ ذص ططقتو. ل. ل. ةاتم72 م. |1854 ةصض. 4#

 هه 1 ةرم نبأ. /)11 زهد. خكمم ى) 72 هللا كيبع. 00136 2

: 14 2112 

 ويقس



 زعم

 مع ليم ملا ليس .ملقاف ١ يضر كليلاظط'ىبا نسق لا ١

 ءاعبرالا مويو ءاثلثلا مويو نينثالا مهب فوع نب وربع ىنب ىف ءابقب

 نيب نم لجو زرع هللا هجرخا مث مدجاسم سسأو سويد ميو

 رثكا مهيف ثكم هنأ نوصزي فوع نب ورمت ونبو ةعمجلا موي مثرهظا

 :ناك ءابقب هماقم نا مهضعب لوقبو 2 «ملعا هللاو كلذ نم
 ©اموي رشع ةعضب

 ةماقم ةّذم ىف «ملعلا لحما نم* فّلسلا فلتخاو رفعج وبا لق

 ةّدم تناك ضعب لاقف ىنتسا هام دعب* ةّكمب معلص هللا لوسر
 «نينس رشع ةنيدملا ىلا رجاه نا ىلا اهب هماقم

 10 كلذ لق نم ركذ

 /لاقي ئندملا سيق نب دّمحن نب ىيج آند لق ىنتملا با امد
 ىغرعشم نحرل اديج نيا يب ير تقلا ل0

 ماقاف نييعبرا أر نع ةحصي, ميختس للا اليسر ىلا لا

 ايو لف لما يصت ندي نيويشل ا( تعربج «ارشع ةكمب

 نا سابع نباو ةشئاع ىنتربخأ لق ناجرلا دبع نب ةملَس ىبا
 «. نآرقلا هيلع لني نينس رشع ةكمب ثبل معلص هللا لوسر

 ه) 2[ هدت. 65) 8281 هرج. ) مهنا 7) 8231 لاق ىذلا.

 ه) 10مع دتغ ةزطص11ع نانت([ هلعرتتصا 2 ع 211 !؟اطردتتأ) عدتصت 16ع60-

 دعرت 1 ءعمأاوس ةععاتتمتع 0عماس ءعئنصأ. 11 121 رك. 11ع 1ععلمدع

 10111 ون110ن11ع 1201 015636. نها. 5117212 رت. ||, 14. 02

 نسيملا م) 2 دبع. 4) 2 لينو.



 لدور

 ليقيو حّدسلاب تركى ترج ىنب 2 ىخا فاسا نب « بْيَبْخ

 ىنب ىخا هرب نا نب دي : نبا . جراج ىلع ةلوتنم ع ناك لثاق

 ةكمب هضر بلاط قلنا قل ل « جروخلا نب ثراث

 ىتلا عئادولا معلص هللا ليس, نع ىذأ ىنح اهماياو لايل ثالث
 هللا ليسب فحل اهنم غرف اذا ىتح سانبلا ىلا هلنع تناك

 تناك امناو 4ليقي ىلع ناكف مدح نب مثلك ىلع هعم لزنف معلص
 ناكو نيتليل وا هليل «ةملسم اهل جوز ال ةأرما ىلع * ءابقب هنماقا

 ثيأرذ /ةملسم اهل بوز ال ةأرما ىلع ءابقب تلون كنك* ليقي
 هيلا يرختاف اهباب اهيلع 0برضيف ليللا فوج ىف اهيتأي اًناسنا

 نم هللا نمأ اي اهل تلقف هنأشل نيبرتساف لق دعم اعيش اهيطعيف 0

 هيلا نيجرختف ةليل لك كباب كيلع برضي ىذلا لجيرلا اذع

 تلق كل جوز ال ملسُم لرما تنذأر وع ام ى وردا ام ايش كيطْعيف

 لحأ ال ةأرما نينا فرع كق 8 بهعأو نب قيد نب ليس اذه

 . اهب قءاج مث اهرسكف هموق ناثوا ىلع هاَذَع ىسما اذاف ىل
 نم كلذ رتأي بلاط ىبا ىنب ىلع ناكف اذهب ىبطتخا للقو 5

 ليج نبا اس . < ىارعلاب هدنع كلش نيح فينح نب لهس رسما

 2 ب 0000. م2316 بيبح , 7. 110:21 482/]: |. 6) 8 صحا. )1

 رختزالا٠ 2) 811 هع 8لوعال. هرم. م) 15[1ءط. همز 811 ءرع طقق هت

 اهل جوز الم ريك 8011 هرربز 8715ءد. مجم طلو 5264 ءابقب تناك

 ةخملسم اهل جوز , ةارمأ. ىم) 81 برضي, 2) 18211 بهو. 2) ل1

 « 1081 اذدغل < 4) 2 ىتح. 7 8الإ هدم. (نعاعتتت 00165 ءمه-

 ةعمالانصسأ. لوعط. جانغعمت 22أ نا ثييلح نم اذع ىنتتدجح

 يلا كنغر 01100, 2151 121102, م2[265.

 اددنسضاةبمال قف دس 2222



 عود

 4 كلذو انّويب انلخد اًلظ ٌكحت مل اذف «لالظلا ىلع سيلا

 هللا .لوسر هيف مدق ىنذلا ميلا ىف ناك اذا ئتحا# ةراح مايا

 انلخد لط بِي مل اذا ىتح سلج انُك امك انسلج معاص

 لوا ناكف ةتويبلا انلخد نيح معلص هللا ليسر مكقو* انتويب

 ةاتك هاّناو عنصن اتك ام ىأر كفو نوهيلا نم لجن هآر نم

 ةلْيَك ىنب اب هتوص ىلعأب حرصف معلص هللا ليسر موكق وظتنن

 ىف وهو معلص هللا ليسر ىلا انجَرَكَف ءلق هاج ىق مكّدَج اذه

 ىار نكي مل ةْنَم انرثكاو هنس لثم ىف ركب وبا هعمو ةلخأ ّلظ

 رم نر هدام ل را 0

 0 هتادرب هلظأف ركب وبا ماقق معلص هللا ليس, ىع ٌلظلا لاز

 دق لع يمني نيف تسد ل

 لاقيو كيبع ىنب كحا مث فوع نب ورمع ىنب /ىخا مع ىبأ

 ىلع لين هنا وكذي نم ليقيو * 7 ةمتيح نب دعس ىلع لزخ لب

 ميتلك :لزنم نم جرخ اذا معلص هللا لوسر ناك امنا مدع ىب مول
 ؛!ةدنأ كلذو 7ةيتيخ ىنب دعس تيب ىف سانلل سلج مده نبا

 معلص هللا ليسر باكا نم بازعلا لزانم ناكو هل لعا ال اًببَع ناك

 ةمثيخ نب دعس ىلع لون لاقي كلانه نمف هدنع نيوجاهملا نم
 ىا ملعا هللف بازعلا :تيب ةمتيخ نب دعس تيبل لاقي ناو

 ىلع ةفاحت ىا ىب ركب وبأ لينو ءانعتس يقااللكا نإ

 «) 835 لالقلا. 82) 811 هدص. ه) 881 امو, 2 ابنا. 41

 11 نم. ه) 11 هزم. زا تحل ى) 11 ءغ ]111 53عماتن

 ةيتيح (ةانطق©. ل /) 1[ةنع ؟طقر ن118ع 11 010111طاقق

 0عءواتنسأغر 1مق5ءالاتت ءدع 28152. 2) 28 هد.



 لدن

 هت د. يك 5 اكو

 نادعسلا نم نايفس وبا لق اوكبصأ اًملف

 ليقي هوعمس ةيناثلا .ةليللا ىف ناك امل ميذُم دعس

 ةارصات تنأ نك ا رع

 ' رول ب نتن
 001 راش نب وعسر دللاو: ريوق نايفس با .لكد هارصيصأ املك

 ىنب ىلع وءابق امهب *امهليلد ملقو رفعج وبا لق «ةدابع ىبادم

 مب لوالا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع ىتنثل فوع نب ورمع
 اسس «8لدتعت نأ سمشلا تداكو ىحاضلا كنشا نيح نينثالا

 لق قاكسا نب ديح ىنثتكح لاق ةيلس اننا لق ديبح نبا

 نع ريبزلا نب ةورع نع ريبزلا نب رفعج :نب دمح* ىنثلح
 نم ىموق لاجر ىثذح لق ةدعاس نب ميوع نب نامحرلا دبع هو

 معلص هللا ليسر يبرضمب انعمس ءامل اولق معلص هللا لوس, باحصأ

 رهاظ ىلا عبصلا انيلص اذا يركن انك همودق انفكوتو ةكم نم

 انبلغت ىتح ربت ام هللاوف معلص هللا ليسر :رظتنن .ءانترح

 <«) 5زع 1طم اكطد10ل0ه ءغ 14 1.1.: 2521. ايف, «000. اي. 65) 54.

 اعنام. 2 511 فراضالا. 4) 82181 ءأ 15 1.1. فراخ. )

 60 مث 11 اذه. 00 لونف. /) 11 لدعت. 2) 831 0

 2) كزع 1ععم تنصح 1115. هسعب 1 عم انثترح., اة ابني

 2) 1 وظننف.



 الرف

 هب «اوكتغاو ىتبلاب اهالون ايف

 سمحم قيفرا ىممأ نم ) حلق

 مهنانتت ناعم بععك ىنب ءنْهين
 خدو 526

 ه ناو معلم دل قيس ام فطيح! اضيح زا اضيع 00

 نب رماعو ركب وباو معلص هللا لوسر ةعبرا اوناكو ةنيدملا ىلا ههجو

 ىنثدح رفعج وبا لاق ك“كامهليلد هدقرا نب هللا دبعو ةريهف

 نب كبحم نب ماشع اند لق /ىلجعلا مادقملا نب دمحا
 كيح نب ,”سبع نا نب كيمكلا دي اس: لت :يبلكلل بلل ١
 0 ىف ليقي الئق شيرق تعمس لق هيبا نع.ربج نب سبع قا نا

 سيبق نأ ىلع ليللا

 دمتم حبشي ناَدَعَسلا ماشي /ناَق

 مم . هلي آل]. (000. 322 1 62 ه6 63 1.) ©« 520 طقاطعتغ 116:20-

.1 0116 
 ه) دنع ننهو16 رن, آش ايدقغاو , 5ع ان عقومضنع الون م0 اهالونو

 210. تدنعاو. ىلث2 طغعدتتونةعاتت :ه0هعام6م ةانل 115: الون هن

 احوون مت ربلابز م0 احورت مك 2121. 6 2. الحرت .مكر 5910, آل

 017]2. دب الكر أو. طروع6ءعنعو زج روب اطقعع !طعصتت 5 عاطتت 108133: ©«01-

 136120136111: مب الوننناو فخغناب الحر اه. /65) 2 1ءءانم راف ىلقف

 (2آو»., 550, 09تريض). ) 2 ىنهيل. 47) 2801 ثدعقمو. ) 2

 كقرأ. / 211 ىلحبلا. ىي) 2 ,ىسيع. /) 12 14 ةيباغلا لسا

 11,5 اع ع 1طص 1عطمللمص “و م00. 6 811. 5١ نأ 3 ظل
 كرمعل,) [3 رمالا ىم.
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 رزه

 تاذ ركب ىبا ننب ءامسأل لاقي ناكف هب اهتقلع مث اماصع اهل

 معلم هللا ليس ىلا نيتلحالا ركب وبا بت املف كلذل نيقاطنل
 هللا ليسر لاقف سد ىبا كادف بكرا هل لق مث امهلضفا هل برق

 ىبأب هللا ليسر اي كل وهف لق ىل سيل اريعب بكرا ال ىنا معلص
 اذك لق هب ةاهتْعتبا ىنذلا نمثلا ام نللو ال لق ىَمْأو «تناو

 اقلطناف ابكرف هللا ليسر اب كل ب لق كلذب اهتذخا دق لق اذكو

 «فيرطلاب ايهمْدُكَي ِهَفْلَخ هالرم ةريهف ىب رماع ركب وبا فدرأو

 لق ىقاحسا ىب دمج ىنثتدح لق ةملس آد لاق كي نبا اس

 01 واب يل رب نبا اهدي ايل ع تحج
 ماش نب لهج وبا ميف شيرق نم رفن انانأ ركب وباو معلص ٠

 ةنبا اي كيبا نيا اولاقف هيلا تجرخن ركب ىبا باب ىلع اوفقوف

 لهج وبا 2عفرف تلق ىبا نيا هلو ىردا ال ءثلق ركب ىبا

 و هجيت نيا ىردت ال لايل ثلث /انثكمو ءاوفرصنا مث تلك

 ىّتغُي ةّكم لفسا نم نل نم لجر لبقا ىتح مغص هللا لوسر د:
 هتوص نوعمسي ةهنوعبتي سانلاو برعلا ءانغ رعشلا نم تايباب

 ليقي وهو ةكم الغأ نم يخ ىتح هنووي امو

 <«) 21 هده.ز 8101 050. ىماو. تنا ىباب. 6) 211 6 2 ايهتعتنا.

 ©) 21 ك6 801 تلات. 4) 281 عفريف. هم) 801 انفوصتنا. رك

 اتكمو. - 8201 1م5. ىا اتلثد مى) 81 هجو. 7) 11 ع6 801 هدد.
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 الدرس

 «جيورختال معلص هللا لوسر عمجا اًملف «هتناماو هقدص نم فري
 د يركب ني تو نب ادرك لا د وكب ايل قا

 وبا رمأو هالخدف ةّكم لفسأب لَبَج روتب راغ ىلا اذمع ءمك هتيب
 انهيك نيانلا ليقف انهن عمدشي نأ ركب عا ميال ىلع ١١١

 لا :نم ميلا كلخ' ىف نوكي امب ئسما ؟31هنبتأي خم ا

 بييمع اهجري مك 0ةراهن دمنغ ىري نأ هاله ةريَجف نب رماع رمأو
 نم* امهيتأت ركب ىنا تدنب ءامسا تناكو ءراغغلاب ىسما اذا

 ىف معلص هللا ليس مااف نايهكلصي امب* تسمأ اذا /ماعطلا
 خفقان ةثام هودقف نيح شيرق تلعجو ركب وبا #هعمو الك راغلا

 ٠ شيرق ىف نوكي ركب ىبا نب هللا دبع ناكف عيلع هنر نمل
 هللا ليسر نأش ىف نولوقي امو هب نورفأي ةامب عمتسيو ماعمو

 رماع ناو ربخل اهتبخف ىسما اذا امهينأب مق ركب ىباو معلص
 ىسمأ اذف ةّعم لعا نايعر ىف ىعي ركب ىبا ديم ةريهف نبا

 نب هللا دبع اذغ اذان اكنذو ابلتحاف ركب ىبا منغ امهيلع 8: حارا

 ىزنغلب تأ زيي نيل مع عبتا غم ل اهدص نسر ١
 انلا :«امهتس نكتنو ثلثا تشم انا ىتخل ةهلع ه0
 تضف يش بوكل 3 اههّيريعبب امجأتسا ىذلا امهبحاص اهلانأ
 الحترا اًملف اًماصع اهل لعجت نأ تييسنو امهتوفسب ركب ىبا

 هتلعجن اهقاطن تّلحن ماصع اهيف سيل اذاف ةفسلا فلعتل تبهذ

 ه) 815. جووخلا 0) 11 105. ىتغلب اميف. هه 400103 ع

 [ضوءر. هسا ه2 ذصع. ملك. ) 836 صك. كلذك ماقف لاق. نيكل

 ماعاطلاب. م) 2 هده. /) 211 105. دعمو ,تلصي ام. 2

 م) 2 حار“ /) 8 فقي. | 7) 01 © 2 عفع. 0 01 اهنريعبب.



 الرول

 7 تلح رمأل لا خعاسلا هذه معلص دللا ليسو ءاجح ام لاق

 0-00 نيج ةزيهطسا قع ركب بل رخل لكيم ايو

 ىاتنبا ا امنا 0 ه«كدنع ْنَم ىتع ٍيرْخَأ معّلص
 جووخلاب ىل نذأ ىف للجو وع هللا نا لق ىّمَأو ىلا كادف كاذ امو

 تياق ذبح ةبحصلا لق هللا ليس اي ةبحصلا ركب وبا لاقف ةرجهلاو

 حرفلا نم ىكبي اًدذحا نإ مميلا كلذ لبق طق ترعش ام هللاوف

 هللا ىبن اي لق مث حرفلا نم ىكبي ةذئموي ركب ابآ تيار ىتح
 دبع ةاجأتسذ اذهل ابيهثددعأ تنك «ىاتلحار ىّيتاه: نأ

 ِء 3 5 3

 ةتارمأ هما تناكو ركب ىب ليدلا ىنب نم الجر «كدقرا ىب هللا 0

 اعفدو فيرطلا ىلع ايهلدي اكرشم ناكو ورمع نب مجعجس ىلا قج

 اضيف ملعي ملد اعااعيم رابعا هدنح /ايتاكف ابهيتلحار هنبنلا

 قدا ىلع الا يرخ نيح لاحا معلص هللا ليس, يورضب ىنغلب

 0 نس ابايريعب ىا لآو فيدصلا ركب وباو بلاط, ىبا

 ومأو هجورخضب هربخأ 8ىنغلب اميف* معلص هللا ليسر نافذ بلاط
 عادولا معلص دللا ليسر نع ىدوب ئتتبحت 252 دلعي فلختي نأ

 امل معلص هللا ليسر دنع هعضو الا هيلع ىشخكاي .ءىش هلنع

 ©) 801 ىدنع. 6) 811 هده. م 831 هغ 8قوعط.

 هال نانلحار, 2 نينلحار. 4) 36 « 2 رجاتساف ) 51

 000. (5 سمر آ14 مع, مال ظنفءعط. 11, 2ه1 هك ةكملم 11, م

 ١! و ه © 7دلعم طقرأ ة6"1 طقّيرأ ر/) 16 ه 801 تناكف

 م) 01 امهيعارب. /) الآ ءغ 2 هدد



 الرد

 ةكم لفسا هىف امهب زاجأق فيبرطلا امهيدهي ىدع ىنب وخأو

 مث ناقسع نم لفسا لحاسلا ةايهب ىناح ىتح امهب ىضم مث
 كلس مث هاَدذيَدَق زواج ام دعب فيرطلا ضراع ىتح امهب زاجسا

 لاقي فيرط ىلع خا مث 3 ءانرملا ةينث ىلع راجل ةراركلا

 5 مففاوي مث* ءاحورلا فيرطو فمع فيرط نبب ةجدملا ماهل
 ىتح ةيركر نيمي نع ةرباغلا هل لاقي ام كلسو جرعلا فيرط

 درع ىم لع ةنيدلل'مدق تح هجن مقامك نطإ الع
 نيموي الا هيف :فقبي مث هنا تثدحف ةلئاقلا لبق فوع ىبا

 دانقاف كلذ نم لضفا عيف ماقأ دق نأ فوع نب وريع ونب معزتو

 هللا ليسر مارق راجنلا ىب رود ىف لخد ىتح #هتعبتاف هتلحار

 لق ديمح نبا اسس كقو «#رود رهط نيب ناك اًدبرم معلص
 نب بخ ىقدلحا ل ا ىبادتحص ىكتح لالا ١

 ىكتح لك ئميلا نيدكلا' ىب هللا نبع ني ناهرلا 00

 هللا ليسر ناك تلق معلص ىبنلا جوز ةشثأع نع ريبزلا نب ةورع
 كاما ركب ىبا تيب قأب نأ راهنلا يفرط دحا هدطخي ال معلص
 هلوسرل هيف هللا نذأ ىنذلا ميلا ناك اذا ىتح يهم اانلل ركب

 هللا ليسر اناتأ هموق ىتارهظ نيب نم ةكم نم جورخابو ةرجهلاب

 ركب وبا هآر ايلف تلق اهيف ىقأي ال ناك ةعاس ىف ةرجاهلاب معلص

 2) 34 ىلا. 5) 821 كم. 31 ذهك. ىلا. © 801 اًنيدق,

 1[ © 2 ىكيدق. 4) 1 راوكلا , م راوكلا» 00م1. 1115ج. مرهم

 1 7 200 ومو 5211 ظارملا» ركل ا م) 811 اوفاوت ىنتح.

 /2) دنع 881 ء6 520, 1 رياغلاو 2 و... 2.( نيد ظ1قعطب ا

 111, 4. 2) 11 هدم. /2) 11 دعيناف.



 لدرس

 ىدحا هاطعأت معلص هللا ليسرل َنذَأ اذا جورضلل اهّدعُي ركب وبأ

 معلص ىبنلا لاقف اهلحتراف «هللا لوسر اب اعّنُخ لاقف نّيتلحارلا
 ىدّنوم نم ةاّدْنوم ةريَهف نب رم نو نمثلاب اهتذخا دف

 نب ثرالل وبا وهو ءةببْخَس ىب هللا دبع نب ليفطلل ناك دألا

 ىبا نب نارلا دبعو ركب ىبا تنب ةشثاع اخا ناكو ليفطلا :

 ركب وبا هارتشاف مهل ٌكرلمم وهو ةريهذ نب رمع ملست امهَمأل ركب
 ناك ركب وباو معلص ّىبنلا يرخ اًملف مالسالا نسح ناكو هقتعأت

 ىف ارم وكب وبا لسرأف هلخا ىلع حورتا منغ نم ةجنُم ركب ىبال
 ليسر ىلع منغلا كلتب سوري ةريهف نب رمع ناكف روك ىلا منغلا
 نآرقلا ىف هللا هامس ىبخلا رغلا وهو روك ىف راغلاب 4معلض هللا 0

 0 ارا انقل قرن ني .فيع- ناب نم الدو اههطب النا
 كرشم ذثموي ئوَّدَعلا كلذو لثاو نب صاعلا ءلآ مث هس ىنب

 راغلاب و اتكم ىتلا ىلايللا /ىقو فيرطلاب دام وو ءارجأتسا امهتلتو

 01 لح كلا سما يحب كب نبأ ىلا يع انهت لا

 حرسي مك نابلكف ةليل ّلك منغلا رماع حيريو ةكع حبصي مث*
 تآدع اذا ىتح هل نطفي الو سانلا نايعر ىف !حبصيف ركب

 ”:امهيريعبب امهبحاص اهءاج امهنع نيكس دق نا اهاتأو تاوصالا امهنع

 هفدري ايهنيعيو امهمْدَخَي ةريهف ىب رماعب ايهعم اقلطناو اقاطنان
 ةريهف نب رماع الا ٌّكحا امهعم سيل هلُخر ىلع هبقعيو ركب وبا

 <) 831 ذصق. تننا ىباب 2) 15 ادولوم. 2) 21 ةريخش. 1:
 1آطص-1آ002. 4. 4) 82 ذصك. وتو اهنم برشيف. ) 131 ءغ 814 ىلا.
 ري) 801 ىفل م) 821 اهتكم. 4) 21 ناكو. 2 801 © 2 ريخ.

 ) 7 هدض2 2 836 صيصات» ) 01 © 801 ايعريعبب.
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 ة لبنت نأ لبقو معلص هللا لوسر ىنعي جرخ نأ «لبقو ةنيدملا

 درهأ نكي مثو وكب وبا هنذاتنسا لانقلاب اهببذ اورمأ ىنلا ذيالا هذف

 هل لاو .معلت هللا كسر هس هيامسا نيا اول

 دق ركب وبا ناكو جورخلاب ىل نّدوي ىلعل ىردا ال ىناف «ىرظنا

 5 ىلا معلص هللا ليسر باككأ عم ٍيورضلل اهّدعي ىيتلحار ىرتشا

 وجري ىذلاب همربخاو 0 معلص هللا ليسر هرظنتسا املف * :ةتنيدلملا

 ليس, خبكك اراظننا 0 ياا جور هل 0 3 هير نم

 7 كلذب تمت * طعن معقل هلا ندي م 7 ل ِِك

 5 . نيح - هللا 3 ٍّخ اذأ ع خذشتاع داننئبا لأ

 راهنلا لوا ركب ىبا تيب ىأب نا اموي هعطخي ال ناكو ةريهظلا

 ءاج ام هل لق اًرهظ ءاج معلص ئبنلا وكب وبا ىار ايلف ةرخآو

 معاص ئبنلا عيلع لخد ايلف تّدَح :ما الا هللا ىبن اب كيب

 لاقف ةنيدملا ىلا يورحلاب ىل نذأ دق هللا نا لق ىلتنبا اه اهنا

 وبا لق ةةباحصلا لق* ةباحصلا ةباحكصلا هللا لوسر اي ركب وبا

 امهفلعي »ناك ناتللا ناتلحارلا اهو نيتلحارلا ىدحا كح ركب

 ) 36 لبق. 5696. نا هس 806. 2) 2 هيلع تلون © آل
 ىقرطتنا. 2) 221 هرج. ه) 11 ايهلقعو. 2:0 5 اراظننا 2.1

 راطتقنا. رك) 1 جور م) 2 ةم5. هللا ليسر 8 / 211

 كلذدك انتكف. ه2) 37 عتويب». م2) 25 هرم. 22 811 5. ميظع.

 7) 111 ّظش 7) 1 اناك.



 لود

 ةجاح هيف كل ناك نا لقو روق نم راغلاب فحن هنا هربخاف 5 9 5 / 5 - 4

 فقيرطلا ىف معلص هللا ىبن فحلف اعرسم هركب وبا 2 هقحاف

 5 ليللا ةملظ ىف ركب ىبا سرج ةمعلص هللا ا

 هللا لوسر ةفرعف ةمّلكتو هتوص عفرف معلص هللا لوسر ىلع فشي
 24 ىتست معلص هللا ليسر لجرو اقلطناف داتا «ىتح ماقف* معلص

 طفرلا عيصاو هالخدف مبصلا عم راغلا ىلا ىهنتنا ىتح امد

 ىلع ماقو رادلا اولخدف معلص هللا ليسر نودصري اوناك نيذلا

 لاق كبحاص يأ هل | ا واخ هدف اود امك يا حمو

 هوبرضو ةورهتناف 0 جورشلاب هوما هيلع تنك ًبيقروأ ىردا ال

 6 هلوسر ةللا ى : * دوكرت مث ةخعاس هوسبحتث دكاسملا ىلا دوجرخأو

 00 ا خما نم

 00 ده م درلاص دوم م26 0 2

 دنع 85 2 لجو وع هللا 0 رفعج فعج وبأ لق 0

 دبع اس لق ئبضهلل رصن نب ىلع مانثتتخ ةرجهلاب كلذ

 ديمصلا كبع نب ثراولا دبع انثتدحو ثراولا دبع نب دمصلا

 ماشع امد لاق راظعلا نايا آن لق ىبا أس لاق ثراولا نبع ىبا

 ىلأ معلبج هللا ليسر باكصا جرخ امل لاق ةورع بع ةورع نبأ

 <) 8101 اصو. ىشمي. 65) 11 هدض. هك 21 م6 طتق بح. 4) 1

 ىتشدر 7 ليست“ ) 11 معلص هللا ليسر اكانو. رك) 2 هدم. 6

 نبكلذ ىف هل: 514: 7 م 2 نقي نب وصن.



 الرس

 ميكحلا نآرقلاو سي نم « تايآلا هذه ولتي وهو مهسوور ىلع بارتلا

 نب انلََجَو هلرش ل ميتشُم طر ىلع نيلتلا نبل كن
 نورصبب ال ْمُهَق َمهاْيَشْم اًذَس مهَْلَخ نمو اذس مهيدبأ نيب

 لجر ةمهنم فبي ملف تايآلا ءالؤم نم مفلس هللا ليم قو 0
 5بهذي نا دارأ ثيح ىلا فرصنا مث اًبات هسأر ىلع عضو الا

 اًدمح اولق انهه نورظتنت ام لاقف مهعم نكي مل نمم تآ مان

 0 ل ع نق هللا مكبيَح هلق
 ءافا هتجاحل فلطناو اًبارت هسأ, ىلع عضو ةدقو الا الجر مكنم

 هيلع اذاف هسأر ىلع هدي مهنم لجر لك عضوف /لق مكب ام نورت
 0 ةايححستم شارغلا /ىلع ايلع نوريف ,نوعلطي اولعج مث بارت
 هيلع مثان قبح اذه ن را هللاو نيلوقيف معلص هللا ليس 0

 شارفلا ”نع ىلع ماقف اوحبصا ىتح كلذك اوحربي ملف هدر
 نم 72لوذ امي ناكف انتكح ناك ىنلا انقدص دقل هللاو اولاقف

 نيذلا كب 2 َذاو "مدل اوعبجأ اوناك امو* ميلا كلذ ىف نآرقلا

 قلتو للا كيو 970 وجرت وأ كيلتقي وأ َكوْتبْتيل اورقك

 هب صبتَن معاش نوُلوُقَي مأ هلجو زع هللا لوقو نيركاملا ريح 3
 مانع )> نم -

 هولا مكعم ىناف اوصيرت 1 نونملا 8

 لص هللا ئبن نع هلأسف اًيلع ىأ ركب ابا نأ مهضعب معز دقو

 ©) 101. 36 لو. 8-2. 2 86) 2 هدص. 2) 2811 ةصق. دق. 220 6

 هللا 11 هللاو. 2) 41 كري مث. 6 01 ©«6 8201 امخ» /) 21 اولاق.

 م 27 نيعلطتي.: ::4) 1836 قف... )+2 اكشتم ...4) آل املا

 /غ) 1 نم. 7) 821 هللا لونا: #) 21 هدت. 1:6 اوعمجا 211

 اوعمتجا. - 1710. 101. 8 75. 30.2 0) 101: 32 78. 36 6
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 اد

 7 1 ! « . 7 .. 1 ١ ل 1

 يلع سروبديت ماعلا رح "و «.ل حتت مسار ىينع اوعيمتتجا لبلتا نع

 ْمَك بلاط قا نب ئلعت لك مقاكم مغلص هللا ليسر ىلر الف
 ” ال متف هيف منق رضخالا ئمرَصَحلا ىنربب 0 ٌمشّتأو ىثارق ىلع

 00 ىق ماني معلص هللا ليسر ناكو تنم هعبركت ؟ىتن كيلا صلَخُي
 ةصقلا «ذحم ىف عضعب أن رفعج وبا لك هما اذا كلت هدّرب

 ىتا هربخاف ةفاحاق نا ىبا كتأ نأ هل لقو عضوملا اذه ىف
 نت ع .- 43 نح 03 4 - )يآ

 1 031 ,؟ / َ 9 هم 2 5 #7 1 7 5 .
 الدكت دب رجاقساو معصب يل لسرأو نى فقحكليلف هرمك ريت نأ تييجوت

 : ىف! مق ةلحار ىلا رتشاو ةنيدلا قيرط ىلع ىلحي اليلد ميل

 هنع /هنودصرب اونك نيذلا راصبا ءدللا 4 ىَمْعَأِو معلص هللا ليس

 ةملس اس لك كيم نبا انكذكف «معلص هللا ليسر يلع بخو

 ىع دايز نب ديزي ىتدح لق قاحبسا نب فيح ىنتكح ىلآق

 ماشخم ىب ليج وبأ تيفو هل اوعمتجا لق ىطرقلا بعك ىب دمحم

 : ا عتابا نا معلا معو !ًدمح نا دياب ىلع خو يلق

 10 ا كا 00 73

 تعتأ كلذ ليقا انا معن لق مك بارت نم ةنفح فخآف معلص هللا

 كلذ رثني لعجت 7” هنوري الق هنع خراصبا ىلع هللا قخاو 1 2لحأ

 4) 891 هنوكصري. 4) 5ع وننمودع آه, 5121. 11, و ك 1) 1

 منع. اوعط., 0, آك0]. ءغ 1[. مستو مما اس2 م. 1.1

 هز ا أويجاتسأو. 0) 1 ىصوب ه) 181 125. ىلع. 10 هنودصنب.

 مي) 1[ ءغ 2 اولاقت. 7) 11 502 2.8248 تاتحب, - 4 ارا /

 31 تحأا هس ا اا هل و و



 از

 بهذ نيا ىلابث ام هللاوذ انع جر !ذاف اندلب نم هيفننف انرهظا

 انما انُحلْصاف هنم انغفو ةءاذأ انع باغ* عقو كثي الو

 ىأرب ملت اذه ام هللو ىدجنلا دديشلا لق ندناك امك اَنَتَْلا

 لاجرلا بولق ىلع هتبلغو هقطنم ةوالحو هثيدح ىسح اورتارلا

 < «ىلع لكي * نأ تنمأ ام كلذ متلعف ول هللاو هب قب امب

 ءدوعباتي ىتح هتيدحو هلوق نم كلذب 2 هيلع بلغيف برعلا نم

 نم مكرما ,خذخأيف هب مكأطي ىتح مكيلا /عقب ريسي مث هيلع
 لاقف لق اذه ريغ اير هيف اوريدأ دارا ام مكب لعفي مث مكيحيا

 هيلع متغقو مكارا ام ايل هيف ىل نا هللاو ماشعأ نب لهج- وسبا
 ١» ةليبق لك نم اولا نا را لق كلل اليو امي ايل ا

 هغم :ىتف للك 4ئطعت مك انيف اًطيسو-اًبيسن اذا ابا لك

 دحأو لجر ةبرض اهب هنوبرضي مث هيلا نودعي مث امراسص اقيس

 لكثابقلا ىف همت قفت كلذ اولعف اذا هنن حيرتسنف هنولتقيف

 اوضرو ًاعيمج موت صح 0 فانمه كدع وذنب / اوردقي , ديف اهلك

 لاق آم ليق ىدجنلا د ليقي لاق هنلقعف لقعلاب ١ لك ن1 لمعلا «مويكتلا تيشلا ليكن 0 هل هانلق قا

 و كلذ ىلع ميقلا قرفتف هريغ ملل قر ال ىأرلا اذه لجيلا

 هلع /» تيب 5 لقف | معاص هللا لوسر 5 ليبوبج ىننأف هل نوعمج“

 خيكعلا ناك املف لاق بلع كيش تنك قفلا كشارف ىلع :خابللا

 4) 831 ديفننق. ) 1115ءات. او ع 14 .1 اتنع باغ اذا. 2
 ىلذ ىلكد 2) 1 مهبيلت ىلع. م) 1 :نوعباتي 1 موعيامل

 /) 1” 52. 6 مكيلا 082. 2 تك 1. ىن) 11 اوذحاش. )7  اثآلا

 012. 2) 11 اطعي 2(. ردقي. /). 2/1 012.16 727201 تيب



 رو

 , ن 9 7 69 ن و

 فارشا ايدين عيتجا لقو عم ليكدف ليخدان لجأ أول ادخلو
 ا

١ 

 انبأ ةبتعو ةبيش سمش كبع ىنب نم ةليبق لك ىم قلك شبرف

 فانم كبع نب للفون ىنب نمو بوح نسب نايفس وبأو ةعيبر
 58 1-1 5 4 2 ديالا د
 لثمن ىب رماع ىب تثراخلو معطم نب ريبجو ىلع ىب ه ةييعط

 نمو ةحلك ىب ثتراخك ىب رضنلا ىصق ىب رادلا لكبع ىنب نموت ردع ل ة 0 00

 1 و واوا
 لق ام هرمأ ناك لق لجرلا اذه نأ ضعبل عضعب لاقث شيرف 0

 لش 8 نع انيلع بوثولا. ىلع هنمات ام هللاو. انو .متيأر نق امو ناك

 مقانم لثق لق مث اورواشناف لق اير هيف اوعمجاف انريغ نم هعبنأ

 باصا ام هب اوصيرت مق اباب هيلع اوقلغو كيدخل ىف هوسبحا

 نم ىضم نمو ةغبانلاو «اريقز هلبق نيذلا ءارعشلا نم هقابشا
 لاقق لق عباصآ ام 4هنم هبيصي ىتح توملا اذه ىمادد

 00 نينو الل دلو لرد لانيف اماللوألا ىنخللا

 ىلا هنود هومتقلغاأ ىذسلا بابلا ةارو نم هدم .رخ نوسلوفنت

 9 مكيرديا ىم مدوعزتنيف مكيلع اوبثي نأ اوكشوألف هيام

 ىاأرب ملل اذه ام اذه 2 لع ]؛ مكوبذغي ىنح 9 مك رتاكي

 نيب ىد هجيخان قنم 02 لفقف اورواشن مث هريغ ىف اورظنان 0

 ه) 1 5-5 11 ةماعط. 4) 231 ىح. 2 0000. ريعز. 4) )1 هدد.

 1831 7م 11 هذوعزنيا م) 21 مكنورثاكي, 831 مكورباكي.
 /:) 11 8 1[ 50( الف ل ىلع 1آ11 :تلغ



 ارغب

 ع نم ةيفاسكاو هين دج اذ 0 دق معا هللا ليشر ا ما نالووق

 هنأ اويرع جيلا نيرجاهم نس :باحصأ جور أورو لن 2 رغب

 معلبج للا ليس 2 اورد العم جنم أوباصأو أراد 1 رك كتف

 هل اوعينجاف 0 ب تأ ب قحاب نأ ع عيبجأ لبق هنأ 17 خيل

 5ال شيرف كيننأك 9 تالثك ئىب ىبضق راد و ةودنلا راد قي

 36 يلم راس د ىبأ انثكدكف «2 هوفاخ نيح معلص هللا

 مجيجان ىبأ ىب هللا لىبع م ىثدح لاق ىادا نب نيبصح ىنتتلح

 ىتقلاحو * لاق ماع ىبأ ئع جاجا ىبا 7-2 نب لوتاح نع

 ا 1 3 7 ٠

 رمأ ىف اهيف ةاورواشتيو ةودنلا راد اولخحي نأ ةاودعتاو كلذل

 كلذ ناكو هل اودعتا ىذلا ميلا ىف اودع معلص هللا ليس
 لبلج * زبش "1 مي قس ني ةضرتاعات ! ةمحلا ىمشي مهيبلا

 م5 اولاق اهباب ىلع اًهقأو أر انتاك رادنا باب دلع فقؤف هل تي هيلع

 مل ممدعنأ ىنحلاب عمم دكت لحيهأ نم تيش لق » حيشلا نم

 هبا ا يا 7
 ىأر هنم مكمدعي 3 نأ ىسعو نولوقن ام عيمسيمل مكعم يرضخ

 ريغ نم“ 7) 11 ندتت.  م) 1 ومالا. 7 11 اوفايحأ

 هلا ا ا 10 نع انباككأ يم عنا ذل يم /م) 071 وهبت.

2) 11 

 [لاماتطتلانع 1عدااتر, ال. للا. هزث..  ىز 11 هدد. ط[لدءاك> 210 15

 ه6[: سابع ىب هللا كبع نع نأ الا ىع دريغو“ /) 801 صك

 أورو 50 دب 7

 /م) 111 ا /) 1/آ1:6غ-ط زنا: 7111 15 لا #نز آث11 نلت.
 رو 2 ا

 اع. 2) الآ
 ئ

 تنورو ءاشندوو اهلل د أورواشننو .[1 ٠



 مي

 الرارلا

 ىلا ةرحهلاو خلكم نم ج ورخلاب بر ذل ولا قل و ذك معلص

 هللا ليس باتا نم ةنيدملا ىلا رجاحم نم لوا ناكف ةنيدملا

 «دسألا دبع نب ةملس وبا موزخم ىنب نم م برق نم معلص

 لبق ةنيدملا ىلا رجا موو نب ريع ىب هللا دبع ىب لال نبا

 ليسر ىلع ملق ناكو ةنسب معلص هللا ليسر ةبقعلا باكحا ةعيبو

 مالسا دغلبو شيرق :ك37 املف“ هشبل ضرا نم ةّكمب معلص هللا

 نم لوا ناك مث ارجاهم ةنيدملا ىلا يرخ راصنالا نم ملسا نم

 فيلح ةعيبر نب رماع ةملس لأ دعب نيرجاهمللا نم ةنيدملا مدق

 مناغ* نب ةمَح ىا تنب ىليل هتأرما هعم بعك نب ىدع ىنب

 نب ىدحع نب جيوع نب ديبع نب ةفوع نب هللا دبع نبا
 ١ دا ىدياو اقر ىدي# ناحل نيب هللا نع دكا كلمتك

 اهلفساو اهالعا ةكم فيوطي ناكو رصبلا ريرض الجر ناكو « شحج

 ةتيحمل ١ ىلا معلص هللا ليسر باكاصا تي

 نيرجاهملا نم هباكا دعب ةكع معاج هللا 0 م 0

 0 نلحا 21 ةعضش فلختي 5 ةجهلا 9 1 نأ ظني 15
 وو

 للظا قا ندب ىلع الا نتف وأ نبك نخأ * الا نيرجاهملا نم

 00١ ندلتسي ام:ارينكا ركب وبا ناكو ةفاحق قى قب ركياوقاو

 وس كا رو يا :جاهلا ىف معلص هللا

 أر املف */دنوتكي نا ركب وبا عمطف ابحاص كل لعجي نا هللا

 0 3 كشالا. 2 5) 516 10و06 18115, 4: 14 ةباغنا كسا ال.

 هنت. 1اطد طولزدع /عمقع آا7, بب., هلئتتوانع دلئطت : مناغ نب :فغيلح

 هللا دبع نب وماع نب“ 6) 11 082. 4#) 81841 دباكحكأ لعي. م) 3

 9[ الآ > سبح لحأ. تف. "ا سيح نم رز
 بيتا وه



 لرارلا

 ع - 29 2
 1 1 ١ 3 . 3 ا

 0 يعوت نب ماع ىد 0 بد نب لبيس األيعس مأل نىحلا

 موق ىثو اهب مالسالا اورهظأ ةنيدملا اومدق اًملف رفعج وبا لق

 نسب وربع نم كرشلا لسعا نب عنيد ىلع عل دويش نم اياقب

 ناكو ةملس نب مْنَع نب بعك نب مارح نب ديز نب جومجلا
 ذب معلص هللا ليسر عيابو ةبقعلا ىهش دق وربيع ىب ذاعم هنيأ

 0 سوالا نم عياب نم «معلص هللا ليسر عيابو «قنم نايتف
 يف .ليجو ع هللا نذا نيح م ةعبب كو ةرخآلا ةيقعلا ىف

(َ 

 اهنا «ىلوالا اماو* ىلوالا ةبقعلا ىف طورشلا ريغ طورستس لاقتقلا

 نب ةدابع ىع هب 56 ترك ذ ام ىلع ءاسنلا ظذعبب ىلع كيناك

 10 دوسالاو ,جالا برح ىلع ةيناتلا ةيقعلا ذعيب تناكو لبق تسماصلا

 كنك نبأ ا لك «ريبزلا نى د ةورع نع 2 تركذ نتماام لع

 تابع ىتلادح لق .ىجعا نب كيد ىنتلدح لاق يلس ابق |

 ةدابع نع ىكيلولا هببا نع * نيماصلا نب ةدابع ند لول نبأ

 ه ىلع معلم, هللا لوشر انعياب لق: هايقنلا نسا ناكو ملا
1 1 

 15 ةيقعلا ىف اوعباب نييذسلا و شع ىنتالا نم ةدابع ناكو برضا خعبب

 معلم هلوسرل لجو ع حلثأ نذأ املف رفعج وبا لاق «ىلوالا

 80 سه 3 د

 نيدل ١ نوكو ةخننغ 2 ل مح مهولتاقو 0 هلوق لزذو لاتقلا ىف

 هللا لوسسر رم خنعيب نم 010 ام ىلع ر اصنالا هعبابو هلل 40

 ىلا بورخلو ةرجهلاب نيملسملا نم ةكمب دعم وه نمت هباكأ معلص

 © دق للجو رع هللا نأ لاقو راصنالا نم ةناوخاب ىوكللاو ةنيدملا

 هللا لوتس. ماكأو 7 اوجرخف اهيف نونمأت ارادو اًناوخا ملل َلَعَج

 ن) 15351 همن. ) 1/1 ء[ 211 0 12 0) 101. 8 8.

 40 (5-201) هلق, غ1 13131, 06656 1501. 2 95: 150]'



 از“

 ىتا هللاوف دعس لاقف ريثك رعش اذ 8 ناكو هنامجاب « هنوذبجايو

 لج هيف نفيد نما رقت قدح ءعلط ذا *.: جينحيا ' ىف

 نم دحا دنع نكي نأ تلق لاق لاجرلا نم ولح عاَشعَش 2 ىضو

 /مملحل ىنمطلف «ديدي عفر 2 ىتم اند املذ اذه دنعف ري موقلا

 ريخ مياذع دكعب* دنع ام هللاو ىسفن ىف تلق لق ةديكشت
 نم لجر ىلا ىوأ ذا ىننوبكسي يحيا ىغل ىنا هللاوف لق
 7 اا لغيرك نم دحا نيبو كنيب امأ كححو لاقف عاعم نم

 معطم نب ريبجحل مزيج دن فه كناوأ لين عنف ليال

 كارا نمت :» هعنماو 1هكراكت فانم كبع نب لفون نب ىدع ىنبأ

 م كبع نب سمش دبع 5 الييمأ نب هثراكللو ىدالبب  ٍةَمْلَظ 0

 امهنيبو كنيب ام ذاو و نيلجرلا مساب* فئنعاف كحو لق فانم
 كنع دجسملا ىف اهدجوف امهيلا لجرلا كلذ يرخو تلعفف لآق

 هناو جطبألاب ع نآلا ٍيرزخل نم الجر نا امهل لاقف ةبعللا

 دعس لاق وم نمو الق اراوج اهينيبو هنيب نا ركذيو اهب فتيل

 نأ عنو هانراجت ريجيل ناك نأ هللاو قكدضص الق ةدابع نبا 5

 ناكو فلطناو عيديا نم اًدعس «اصتخن اءاجن لق هدلبب ؛اوملظب

 4) 2 ء 8152. هنوبطكيو. 86) 8011 5. رعشا. <) 35 علطا.

 4) 15 ةنم.- 2 )11 هده. رك) 2 نك 111 يكل ىنكلخ. م) 4

 اهدعب. 24) 36 ىله > طدط# ّىلا ىموأ - ًاموأ (36 قلم 11,

 2) 01 كقع. 2: 11 نيجا. 00010 هتراجأ. 5 ©0000. دعنمأو

 (2 هعئماف). ) 81 هملظ. 31 86 2 !نغ هز 815ءأد»

 105. برحح نب. م) 81 ءا 1301 هده. 47) ظالآ ا 7 1801

 هزت.  ى) 0000. انتراجت. 7 21 انوملظير آ)1 انوملظيل (080: ناز

 ”) 1311 اعاجت



 ات

 ىعيابف مخاب دفاوف اوملسا نيذلا سوور اًبيقَت نوعبس ةنيدملا

 نح هنا ىكعو انف تنأو كنيم انأ ىلع ه ثديهع هوطعأو :بقعلاب

 انسفنأ هنم عنجم امت كعتمت انف ماننعج وا* كابالا نم كل

 هباخصا معلص هللا لوسر رماف كلذ دنع شيرق يلع تكنشاف

 5 هللا ليسر اهيف نرخأآ ىتلا ةرخآلا ةتئقلا و ةتّيحملا ىلا حورخاب

 مهولتاقو اهيف اهينأ لجو ع 0 1 0 ص جرتخو هباعكا 5

 هللا َلَبَع اونا هنأ مزح نب ورع نب تح نب ركب ىلا نئب هللا

5 
 00 عك يو اولاقف انا م نس ىبأ 7

 0 0 7 ناك تيا 2 اذه 0 يلع 89 اونوفتنيل ىمو

 نراك ىلك دود.جوف ت0 ميقلا 1: ىطبتف ىنم نم 052 : قيفتو

 رذنملاو [رجاحلاب ةدابع نب دعس اوكردأف موقلا تلط 83 اوجرخو

 15 7 ناك اجهالكو جرت نب بعك نب ةلعاس ىنب اخا وريع نبا

 هنوبرضي زخكم همولشجوا] ىتح كال الا مث هلحر عسنب دقنع

 ه) )| 2كهع. 2) 01 انتّتجو. 6) اه. 8 75. 4ه (ةلنغ 5آ دلك و

 3غ 1س 111, 0665[, ١ 1ك0ه:. 2 +189..5),. 11)2 66 15101 022

 06 هدض. ركز 88[ ما, © مالا“ ى) اال ارخيخنملا 11 اولوقسمل.

 /2) 211 ' هج: " 2751270000116 101.1: 2 [115أ36 رو /) 1خعدح

 [دز.ز 111569. سطتتف. 7) 1نعص طز.ز 81150 رخال نانو( مى06-

 ؟(016 1(1ءان1. ) 11 اناك.



 لرازو

 ا ١

 هللاو تلق لاق هيلعن هيلع ددرف ىتفلا هللاو «تظفحا هم مباج

 اذهف هتبلسأل لأقلا ىحص ىنثل هللاو ملاسص هللاو ةّلأَق اهذرا ال

 معلص هللا ليسر ماقاو ءةجحمملل ىذ ىف راصنالا نم ةعيبلل معلص و

 جرخو رفصو ميكو ةنسلا كللت نم ةكملا ىذ ةيقب ةكع مدعب

 ىتنثال نينثالا موب اهمدقو لوالا عيبر رهش ىف ةنيدملا ىلا ارجاهم

 للعا نيارضنا نب يلع ىقدحو .١-٠ «ةدم  كاتالخ هليل م
 ريغفا ني ىلغ لق. ثرارلا .دبع-حب. همسلا ضبع نب كراولا نابض
 ىأ ىنقحح ثراولا دبع لقو ثرايلا دبع نب كمصلا دبع امن

 4 لق هذا ةورع نع ةورع ىب ماشع امد لق راطعلا نابا اس لق

 اهيلا هرجاعم ناك نم اهنم عجر نم ةشبلل ضرا نم عجر امل
 نودادزي مالسالا لحما لعج ةنيدملا ىلا معلص ىنلا ةرجع لبق

 يقلل: .اشفو ريثك سان :ةنيناملاب :راصتالا : نم“ ملسا هّناو" نوفي
 تأر املخ ةكم معلص هللا ٌليسر نونأب ةنيدملا لها قفطق مالسالا ذو

 عيذخأف /هيلع اوُدَتْشَيو .عونتغي نأ ىلع تيماخت شيرق 4كلذ

 ةركآلا ةنتقلا تناكو كيدش ديج عيباصأق مونتغي نا ىلع اوصرحو

 يشل ضرا ىلا هانم اح نم ىتدجرخا ةنتذ نيقئتفا :ىنتقاكو

 اوأرو اوعجر م امل ةنتقو اهيلا جورشل ىف مهل نذأو اهب مرمأ نيح

 نم معّلص هللا ّليسر ءاج هنا مك ةنيدملا لخا نم يني نم

 ©6) 2 دس ص315 : تيفو وا. 8) ةزع 811. طلوع. مقلع للقر

 01 للق للق, 1 لالخ لق. <6) 12 ةم5. ةنسلا كلت نم. -4) 181 هد.

 ه 1 اًرجاهم. ر/ك) 01 دهيلع. مى) انالآ نيح.



 ادرس

 هللا 0 ليغي ام معلص هللا 5 لاقن مكبر-- ىلع اوعمتجا لق

 هللاو امأ هللا ودع عما ةبيزأ ىبا اذه ةيقعلا هٌّبَرَأ اذه
 5 د ->هدك

 هل لاقف مللاخر ىلا اوسضفرأ ةعلتم ذيل ليس لق مث كل © نغرفال

 تش نمل قحاب ىكتعب ىذلاو ةلضت نب ةدابع نب سابعلا

 ةرث معلص هللا ليسر لاقف انفايسأب ىتم لها ىلع اًذَع نايبتل
 م 3 0-0 2و

 0 انعجحاضم ىلا * انعجرف لاق مللاحر با اوعجرأ ىللو كلذب رمون

 شيرق ةلج انيلع َتَنَع انجصا اًملف انجصا ىتح اهيلع انمنف

 مكنأ اذغلب دق انإ جرش رشعم اب اولاقذ انلزانم ىف انوواج ىنح

 هنوعيابتو انرهظأ نيب نم هنوجر خاسن اذه انيحافص ىلا مندج نك

 ٠ بَشْنَت نا انيلا ضغبأ برعلا نم ىح نم ام هللاو هّنإو انبرح ىلع

 ىكرشم نم كانه نم ثعبناف“ لق مكنم نيبو انئيب ٌتِرَلل

 لق هانملع امو ءىش !ذه نم ناك ام هللب 8) نوفل مانموف

 يفو موقلا منو يت رطب ضياع

 0 ناحيدج ن ..العذ هيلعو ىموزختملا ةريغم ا نب منو نىسب ثراخلا

 ؛ةاب ©اولاق 5 اهب * مدقلا كرش نأ كيرا ىناك ةملك 2تلقف لق

 لثم انتاداس نم كيس نتناو فخنت نا عيلطتست اما :رباج ابا
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 لدور

 ام هللاو لاقف ةدانق نب ويع نب ماع اماو كوعيابف «:لي طسبف *

 عاقانعأ ّي معلص هللا ليسيل لقعلا َكُشِيل الا كلذ سابعلا لاق

 الأ كلذ سابعلا لاق ام هللاو لاقف ركب ىا نب هللا كبع اماو

 ىب* ّىَبَأ ىب هللا دبع اهرصح نأ ءاجر ةليللا كلت ميقلا رخويل
 ا كيف ملعا هللاو ميقلا رمال ىوبقا نوكيف 8 للَس

 برض نم لوا ناك 8 ةراوز' نب لعسا ةمامأ ابا نأ نويزسلا راجنلا

 « ناهيتلا نب مثيهلا وبا لب نوليقي ليشالا دبع ونبو هديتي ىلع

 بنك نب كبعم امار نسخ للك ةملس لاق. .لايج ١ نبا لق

 000 داعش ىفتكسو عج رسما لف ىقحم كيم ىف
 نع قاحسا نب ءديح أس لق نا ىنثكح لق 4كيعس نبا* 0

 هللا , دبع هيخأ نع هتيدح ىف ىنتثتدحن لق بعك نب /كبعم

 ىلع برض نم لوأ ناك لق كلام نب بعك هيبا نع 7بعك نبأ

 انعيإب املخ موقلا 0 هولا ليسر ديب

 توص :ففنأب ةبقعلا سأر نم ناطيشلا حرص معلص هللا لوسر
 هعم ! ةابصلاو ممم ىف ملكك له 300 لعا اب طق هتعم» 5
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 لدالا

 براحأ مكنم اناو ىتم مننا مجهلا مدهلاو: مكلا ملا ل

 اوجرخا معلص هللا ليسر لق دقو متملاس نم رالسأو:: تنراختتلا نإ

 اوجرخأف هيف امب موق ىلع نونوكي ابيقن رشع ىنتا مكنم قلل

 ان «سوالا نم ةثلتو يرزخل نم ةعست ابيقن رشع ىنثا

 5 نبع ىنثدح قاكسا ىب دمحم لاق لاق ةملس اسد لاق كيج ىبا

 معلص هللا لوسر نأ مزح نب وربع نب دمحم نب وكب ىنأ نب هللآ
 نييراوكلا ةلافكك ءالقك ه هيف اج* مكموق ىلع متنا ءابقثلل لق

 قبل ان «معن اوناق ىموق ىلع ليفك اناو ميرص نب ىسيعل

 مصاع ىنثتدحو لق قاحا ىب دمح اس لاق ةملس امد لق كيج

 « معتم هللا لوقو ايفيتل ءاوجشتلا مهاجرا موا هداف ! موضي ىبأ

 نب راس ىب 2 ىراصنالا ةلضت نب ةدابع ىب ساّبعلا لاق

 لجيلا اذه نوعيابت ام ىلع نورحت لم يروخل رشعم اي فيسع

 سانلا نم دوسالاو رجالا برح ىلع هنوعيابت ءمكلنا لاق «معن اولاق*

 مكفارشأو ييصم مكلاوما 4تّكهَت اذأ* مكنا نورت متنك ناذ
 :: نا* ةرخآلاو اينَّذلا مىّرخ هللاو وهف نآلا نف متملسأ ءٌّلَثَك

 ىلع هيلا هويتيعد اهب هل نوشو مكنا نورسن '" مننك ناو همتلعف

 ايندلا ريخ هللاو وهف هوُدُكف فارشالا لتثقو لاومالا و ةكهت

 انل اف فارشالا لتقو لاومالا ةبيصم ىلع هذخأت انأف اولق ةرخآلاو

 كدي ٌطسبأ اولق ةنلل لاق /انيفو نك نا هللا ليسر اي كلذب

 <) 2[ هرت. 2) 811 ذصق. ث ئجروتشلا ط0 5ءو. وخا 2 دىحا.

 ك 811 همس. 2) 11 تكهنا نا. 2 14 اميف. /) 7 ىف خا

 م) 21 ةكلهت. ) 316 ةد5. كل



 ا“.

 نآءاببجا هنأ الا ديوق. نيد لع لثموي ىفقو بالا قع نبا

 ملكت نم لوا ناك سلج اهلف هل فّتوتيو هيخا نبا رما صحاب

 امنا برعلا تيناكو جرزخل رشعم اب لاقف بلطملا دبع نب سابعلا

 ادم نأ اهَّسوأو اهجروخ جروشل راصنالا نم ل اذ نيمسي

 لثم ىلع وت نمي انموق نم هانعنم دقو متملع دق ثيح انه:

 الأ ىبأ ىق هتاو هدلب « ىف ةعنمو هموق نم رع ىف وهو اني

 امب ةدل نوفاو مكنا نورت متنك ناف مكب ىوحللاو مكيلا عاطقنال
 نأو كلذ نم «متلمكت امو متناف دفلاخ نمم هوعنامو ديلا دومتبعد

 نآلا نف مكيلا جور دعي, ىلذخو هويماسم مكنأ نورت متانك

 انعمس دق هل انلقذ لاق هدلبو هموق نم ةعنمو رع ىف هنأف وعدف 0

 00 تلا ام اورو هاممنلا لييخح . هللا ليسو انا مليت سلق ام

 مالسالا ىف بسغرو هللا ىلا اعدو نآرقلا التف معكص هللا ليسر ملكتق

 مكءانباو مكءاسن هنم نوعنج ام قوعنمب نأ ىلع مكعيابأ لق مت
 قحاب كّتعب ىنذلاو لق مث هديب رورعم نب ءاربلا ذخأف لق

 لحا هللاو نكنف دلتا لوسر اي انعيابخ انرزأ هنم عنم امم كتعنمنل 5

 ةاربلاو لوقلا ضرتعاف للق رباك نع ارباك اهانترو ةقلكلا لعاو برم

 دبع ىنب فيلح ناهّيتلا نب مئيهلا وبا مغلص* هللا ليسر ملكي
 اناو اًلاَبح سانلا نيبو اننيب نا هللا ليسر اي لاقف لِهّشألا

 كرهظا مث كلذ انلعف نك - 000 ليف دوهيلا ىنعي اهوعتاق

 مك معلص هللا لوسر مسبتف لق انحَحَتو كموق ىلا عجرت نأ هللا »

 © 811 نس .2) 815 هدم. . )ب 64 متلمح-. 4) 5211 هد.

 © 1831 © 2 كويعلا.

 بح. < همجي



 أشنلا ىلإ انعم 5000 لوبسر خابق ىلا ارب عرسك
 ب

 كلذ سيلو تلم ىتح ةبعللا ىلا ىلص هنا نوعرسي هلعاو + -

 ةليسر اندعاوو يل ىلا انجرخ مق لق ءعهنم هب ملعا نكأ .بك © اوناق

 نم انغرف املف لق فيرشتلا مايبأ طسوا نم ةبقعلا معلص هللا

 دبع انعمو اهل معّلص هللا ليسر اندعاو ىتلا ةليللا تسناكو يل

 انعم نس مناكن انكو 0 هانربخا رباج وبا ماوس نسب وربع نسب هللا

 كتأ رباج ابا اي هل:انلقو دانملكف انبمأ انمرض نم نيكرشلا 0

 6 تننا امع.كب َبَعْبك انو. انفارملا نم ةفيرقو تطال 0 ا

 هانربخاو مالسالا ىلا هانوعد مث ءاّدذَغ رانا ابطحح نوكت نا ةيف

 ةبقعلا انعم ىهشو ملساف لاق ةبقعلا انايا معلص هللا لوسر داعيمب

 اذا ىتح* انناحر ىف انموق عم ةليللا كلت «انتبف ابيقن ناكو

 مخلص .هللا ليسر داعيمل ءانلاحر نم انجرخ ,ليللا لق قلم
 ا ننع بعشلا“ى انعيتجلا ىتح اطقلا لست نيفختس» ١٠

 تنب م ةبيست عاتاسن نم ناتأرما هعمو الجر نوعبس نىكو ةبقعلا

 7 تننب 0-0 1 يْزْلا نب نزام ىنب ءاسن ىدحدا 3 1 بعك
 رو
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 اا

 نع انغلب ام هللاو انلقذ لق اهيلا «ىّلَصأ ناو ةبعللا ىنعي رهظب

 ىلا لاقف لاق هفناخأ نا كيرن امو مأشلا ىلا الا ىلصي هنا انّيبن

 ةالصلا ترض اذا انكف لات لعفن ال انلت هل انلقف لق اهيلا ٌلَصمل

 انبع كقو لق ذكم انمدق ىتح ةبعللا ىلا ىّلصو ماشلا ىلا 88

 ىل لق ةكم انمدق اًملف كلذ ىلع ةماقالا الا ىَبَأر عنص ام هيلع ه

 اهع هلعسا ىتح معلص هللا ليس ىلأ انب فقلطنا ىخا ىبا اي

 ءىش هنم ىسفن ىف عقو دقل هللاو ىناف اذه ىرفس ىف تععنص
 هللا ليسر نع لأسن انجرخت لق هيف ىاَيا مكفالخ نم تيار ام

 لما نم ةالجر انيقلف كلذ لبق هين رو هفرعن ال انكو معلص

 لق ال انلق .ةنافرعت له لاقف معلص هللا لوسر ىع دانلاسف ةكم 0

 6 لكي الق معن :انلق ميغ بلظلا  ىبع نب 'َساَبَعلا :نانرعت ليف

 2امتلخد اذاو لق ارجات انيلع مهقي هلازي ال ناك* سابعلا فرعن

 لق بلطملا دبع نب سابعلا عم سلاخل لجرلا وهف كحاسملا

 عم سلاج معلص هللا ليسروو سلاج سابعلا اذف دجسملا انلخدف

 «سابعلل معلص هللا ليسر لاقف هيلا انسلج مك انملسف سابعلا

 نب ءاربلا اذ معن لق لضفلا ابا اب نيلجرلا نيذام فرعت لع
 ليق ئسنا ام هللاوف لق كلام نب بعك اذهو هموق ليس رورعم

 اي رورعم نسب ءاربلا هل لاقف لق معن لق رعاشلا معّلص هللا لوسر
 مالسالل هللا ىلادع .دقو اذه ىرفس ىف تجري ىلا هللا ىبن

 اذ هيلا تتيلصف رهظب ىتم ةينبلا هذلع لعجا ال نا تيأرسف 0

 2( 1 1 1 م) 1 لبجر. 0 نك غيت 04) 20 مناد

 م) 11 نلت.



 قبب وو غيما ىنخب راد نم ناك ام الا نوملسم ءاسنو لاجر اهيفو

 ةتراح ىب سوأ نم مو هللا سوا 2 فساوو لسثاوو ةمطَخو

 ارعاش ناكو ىفيص وهو نلسألا نب سيق وبا يف ناك هنا كلذو

 ملف مالسالا نع عب فقوف هنوعيطيو هنم نوعمسي اًدثاقو ل

 ىضمو ةنيدملا ىلا معّلص هللا ليسر رجاه ىتح ةكلذ ا لوي
 5 - 5 كك < ند

 كم ىلا عجر ريع نب بعصم نا مث لق-“ ندنشلو ع ردب

 ٍجاجَح عم مسوملا ةىلا نيملسملا نم راصنالا نم يرخ نم رخو

 17 هللا لبسر اودعاوف هك اوه بذا منح كرشلا لحما نم موق

 نم دارا ام هب هللا دارا نيح فيرشتلا مايا طسوا نم ةبقعلا

 كرشلا لالئاو ءهلعاو مالسالا زازعاو * معاص هيبنل رصنلاو هتمارك

 ندب- نم قمع غفلت انك لاك كليك مشيا انهدك ««هلهاو

 بكعغك 2 نبا ند كلام نب كك نب قيم ىقثدح لق" تاكل

 ناكو بع ىب-هللا ”/مىبعا داخل“ نا "ةملس»ىب هونك |ناقلا

 ناكو ةتّدح كلام نب بسعك هابأ ' نا هكدح :راصنالا هلعاا نا

 ة انجرح لاق اهب 0 هللا لوسر عيابو ةيقعلا دهش نق بعك

 انكيس رورعم نب ءاربلا انعمو انهقفو انبّلص دقو انموق ياجح 0

 هللاو انل ءاربلا لاق ةنيدملا نم انجرخو انرفسل انهجو املف انرجبك و

 ال ما هيلع قيقفاوتا - ردا ام'هلئاو اير تيأر دق: نا كلل |

 ىتم ةينبلا هذه َمَدَأ ال نا ثيار لق لق كاذ امو انلقف لق

 «) 831 كلذك. 2) 801 هد. ) 21 هلهال اًرازعاو. 4) 1

 11 نب. 201 0 رك) كدزع 8ندعط. ءا ملل. جدلئطتز طلع ةرياعطت

 نس



 ا

 ليسأل لق مك امتشتم ايهيلع فقونف ابهنم عمسي' نا دارا اما

 اذه تمر ام ةنبارقلا نم كتيبو. ىنيب .ام الول ةمامأ ابا اي ةرارز نبأ
 تعصم .ىا بعضصمل دعسا لق ضقو هركن امب انراد ىف ءاناشغت ىنم

 ةكيلع فلاخ ل كعبني نا هموق نم هعءارو نم ديس ةللاو كءاج

 اوما تعيضر نافذ عمستف دعقتوا بعصم هل لاقف ناب##!. عغنمو

 ضعس لق هركت ام هكنع انلزع* هتعرك ناو هتلبق هيف تبغرو
 هيلع ًارقو مالسالا هيلع ضرعف سلجن ةيرمل ركر مك. تفصنا

 000 لكي ىلا :ليبق ملسمالا ةنيجتو قئادللاو ا انييكه ا3لك (نلزقلا

 دابا يعم اذار نيعنصت كيك مهل. لك مج. 4 ةلهستو هقارلا

 ةداهش لهشنا مث ك.ببوت رهطنف لستغت الق ىيدلا اذه ىف منلخدو 0

 دكيشو هيبوت وهطو لسةغات ماقف لق نيتعكر ىلصت مث فشل

 ىدان ىلا اًدماع لبقاف هتبرح ذخا مث نيتعكر عكرو فلا ةداهش

 نرخ ارق ء البغم هموق نلقى نر ولسا دا هموق

 نم هب بهذ ىذلا هجولا ريغب مكيلا دعس عجر دقل هللاب

 نوملعت فيك لهشالا دبع ىنب اب لق يلع فقو املخ مكدنع ؛5

 هللاوف لق هلوسرو هللاب اونموت ىتح مارسح ىلع مكئاسنو مللاجر

 وا املسم الا ةارما الو لججر لهشالا دبع راد ىف ىسما ام

 هدنع ماقاف ةرارز نب كعسأ لوم ىلا بعصمو لعسأ عجرو :خملسم

 الا راصنالا رود نم راد فبت مل ىتح مالسالا ىلا سانلا وعدي ©

 ©6) 801 ىناشغنت. 65) 815. 21110016 كنع فلخي هلا 50

 هرم. 185ك. م2) 11 ءع 81 كانلوع». 2) 0000. طقع هليهستو.

 ه) 881 هدد.

 ١ اة ع



 ال" ن

 ةجاح ايسفنا ىف املل تنك نا هانالزتعا انءافعض ناهقست انيلا

 هتعرك ناو هتلبق اًرما تيضر ناف عمستف سلجتوأ بعصم هل لاقف
 امهيلا سلجو هتبرح وكر مك تفصنأ لقا هركت ام فنعاوخبلا

 ءامهنع ركذُي اميف ةالاقف نآرقلا هيلع قو مالسالب بعسم هبّلكف
 5هلهستو هقارشا ىف ملكتي نا لبق مالسالا ههجو ىف انفرَعل هلو
 نأ مثدرا اذا نوعنصت فيك هلمجاو اذه نىسحا ام لق مث

 ليشت مث كيبمت رهطتف لستغت هل الق نيحلا اذه ىف اولخكن

 هيبوث رهطو لستغاف ماقف لق نيتعكر ىلصت مث فشل ةداهش

 ىععارو نا امهل لق مث نيتعكر عكرف مق مث قمل ةداهش دهشو
 1 ة:ئوق نم* نخل هدع فلخيإ هااكعبتا ل

 دعس ىلا فرصناو هتبرح خا مث ذاعم نب دعس نآلا اهيلا

 اَلبْعُم ناعم نسب دعس هيلا رظن املف ميدان ىف سولج 8و. هوقو

 ئذلا هجولا ريغب ريضح نب كيسأ مكءاج ىقل ةللإب فلخأ لق

 امدغتس هل لق, ىداتلا قلع نفقو امله اوك نعا قم م ا ا

 ؛ةامهتيهن دقو اَسْأب امهب تيار ام هلاوف نيلجرلا يملك لق تلعق

 اوجرخ دق ةتراح ىنب نأ تتدح دقو تببحا ام «ٌلعفَن الاقف

 كتلاخ نبا هذا اوفرع /ممذا كلذو هولتقيل ةرارز نب دعسا ىلا
 نم هل ركذ ىنلل اًفوخح ًاردابم اًبضغم دعس ماقف لق كورفْخيِل
 ”تيينغأ كارا ام هللاو لق مث هدي نم وةيرق“ل فخأت ةقراح ىتب

 ندي هن

 هد اَنيَسَأ نأ فرع نينئمُطم دعس اهآر اًملف امهيلا مخ مك اًعيش

 4) 8314 الرتعا. 4) 2 لاقف ك صم» ركْذ. ه) ذذع ةكنوعط. )ال
 كغ نر. 00010. منع. 24) 811 هدت. م) تدع. >>21ع لعفت.

 7/) 2 ةذصو. لق. مى) 811 ط5. كليب.



 >2 نيب

 دبع نب مشاه نب ريمع نب بعسم معلص هللا ليسر عم ثعب
 عملعيو نارقلا مئرققي نا هرمأو ىصق نب رادلا دبع نب فانم

 ئئرقملا ةنيدملاب بعصم ىمسي ناكف ىيدلا ىف مههقفيو مالسالا

 د هيل قل نكهه ةرارو قيما نيفنالا لعا هارت ناك

 ىكدتحو لاق ىقاحما نب دبس نع ةملس اس لق كيج نسبا

 نب ركب ىنأ نب هللا دبعو بيقيعم نب ةريغملا نب هللا « ديبع
 #80 نعش رح زاروا, قبب .نعسا نار مربح, نب. ورنع قب طمس
 نب دعس ناكو رفظ ىنب رادو لهشالا دبع ىنب راد هب كيري ريع

 ةررز نب دعسا ةلاخ نبا سيقلا ىرما نب نامعنلا نب ناعم
 هرثب اهل لاقي رثب ىلع رفظ ىنب طئاوح نم اًطئاح ةدب لخدف »

 01 لاعبا ملا نمر لج انهيلاا عيتجاو ظفاتلل 14: اسلكفا ىو
 دبع ىنب نم ايهموق اذيس ذتموي ةريبصح' نب كبسأو ناعم

 نب ثعس لق هب اعمس املف هموق نيد ىلع كرشم اهالكو لهشالا

 نيلجرلا نيذع ىلا قلطنا كل ابأ ال ريضح نب كيسأل ناعم
 اينأب نا امههنأو اهرجراف انءافعض اهفسيل انراد ايتأ لق ىيذللا ؛5

 لس لدا تعيس ىلع وزر نب ادعسا نا: طبما هلقف الد
 نيسأ قدح اًمققمأ هيلع نجل الو ئلاخ, نبأ وه كلذ: كتفك

 لق ةرارز نب فعسا هآر اًملف امهيلا لبقا مث هتيرح ريضح نبأ
 بعصم لق هيف هللا قذصاف كءاج دق هموق كيس اذع بعصمل

 : : اهب ءاج ام لاقف اًمَتَشتُم ايهيلع فّقف لك هيلكأ سلجج ناو

 ©6) 2 لبيع. 65) 8181 15. موي. © 0000. آصك. نبأ 5ءءادس[

 1م. ء ]ةعلغ لتعتغاتت 0116 قرم رثب. 2 4) 21 طقع ءا ذص 6
 نيبصح-. 9 11



 لراس

 ةديدح نب رماع نب ةَبْطَق داوس ىنب نمو ةملس نب بعك نب
 ساعدي تلى بضع يامل يسوللا 0

 دبع ىنب نم مث رماع نب وربع نب ةبلعت نب ذأ ةئاح ه نب :سوألا
 ىنب نو مثل فيلح كلم ددسا ناهيقلا نب مَْيهلا وبا لهل

 ءآاس “#ل فيلح ةذاجاعْلَص ع نب ةّدعاس نب ميرع فوع نب ورمي

 لق قاحسس ىب دمحن ىنتثتدح لاق ةماس اس لق كيمح نسبا

 ىنريلا هللا دبع نب هدّكرم نع بيبح ىنأ نب دبزي ىنتتح
 ةدابع نع ئحاَتصلا ةليَسع نب ناجرلا دبع هللا بع نأ نع

 رشع ىنثا انكو ىلوالا ةبقعلا رضح نميف تنك لاق تماصلا نبا

 نا لبق كلذو ءاسنلا ةعيب ىلع معكص هللا ليسر انعيابف الجر

 الو. قب الو ..لقربت الور اهي: هلل كوشن لو نأ ىلع برخل ضوتفت

 هيصعن الو انلجراو انيحيا نيب هبرتفت ناتهبب أن الو اندالوا لئقن

 كلذ نم اعيش متيشغ ناو ةنجل مكلف متيهفو ندور

 ىلا هيلع ترتس ناو 4هل 8 ةراقك * وهف اينُثلا ىف هذح< رةذخأف

 ة5 ىءملآ رفغ* ءاش ناو مكبْذَع ءاش نا هللا ىلا مكرم ةمايقلا مهي

 نسبا 7م احنا نبا“ :ىسع. ةملس اند لذ ىيح ,ىتبأا ان

 ىنالوكلا سيردا ,/ىنا هللا ىبع ىب هللا فثع نع ركذ باهش

 نباآس >> ت«يهلثم معلص ىننلا نع تماصلا نب ةدابع نع

 ميقلا هنع فرصنا اًملف لق قاحبا نبا ىدع ةملس اس لق كي

 2) 831 هرم. 8) 8231 ئيكلعص. 14 ةباغلا لسا 17, اهم 1. 4 ©
 هه'0 © 27ه >>. (دص0لع 702165 لعقاتتت51) انا 11 ءا 1. هى) ال1 ديرمر

 1آ115ءل. !اظمكر م11. ثم 1. 7, مولع دترم لأ 24١ 11 8 ةراغللا» 6(

 1[ مكنع افع. رك الأ نع. 4) 121 ء( 801 نب.



 الدر

 ديبع نب سّدع نب ةرارز نب ذعسا راجانلا ىنب ن. نم بوذل
 فيعو ةمامأ وبا وقو راجتانلا نب كلم نب منغ نب ةبلعت نبا
 كلام نب منغ نب كلام نب داوس نب ةعافر نب ثراحخل انبا ناعمو

 را ع لا
 دبع نب ناولاَذو فيرز نب رماع نب وربع نب نالجكلا نب كلام ؛

 فيع ىنب نمو فيرز نب رم نب دلخم نب 0ةَدْلَخ نب سيق
 نب ةدابع لسفاوقلا مو فوع نب منغ ىنب نم مش جررخل نبا

 نب منغ نب ةبلعت نب هريف نب مرصَأ نب سيق نب تسماصلا
 نب ةبلعت ىب دبؤي وفو ناهرلا دبع وباو جرزخل نب 4 فيع

 ىلب نم «ةنيضغ ىنب نم /ةرامع نب وربع نب مرصا نب هَمْرَح 0
 نب فرع نب ةوربع نب فيع نب ماس ىنب نمو هل فيلح
 نب نالجاعلا نسب :كلام نب ةلضت نب ةدابع نب سابع جروخل

 0 الا او قوش انها دام ىلا و كا

 منغ نب بعك نب مارح نب كبز نب شان نب رمع نب ةَبقع مارح

 ©) 81 15. نب: ) 011 ءا 8281 دلخر 28 خبلح. (001. 14036/-

 /هط1/ ب, ءغ ةسسح0مأ. 4. 14 خياغلا كسا 11, زر 1ص 1830)ةن 74-

 866, 530 ؟ 2و4 ., هدرح765 طقاطعادأ ةدلخ. ) 2 ةريهف» 02) 0*3

 2599 0 280اع : فويع نب وربع نب. 6 0 ذمرجحو

 ل10 دءباهطن]م 1. 1. + 31 ريك 000 رهاعو .١ 7110: عراه "ياض 1.

 1 ©( ة2204. 1. م) 11 5. م., 2152. امم خنيصغ أ ا"! خنيصع.

 5ععانأات5ك 5ان173 530 2 287 الر انآ : ةرامع نب ورسع ونب مثو نيدو يب

 عل مأ ةنيضغو» /) (0000. منغ. 2) 0000. ذط5. ىب سيق ىب

 :يلعت, 7١ 815ءا., 14 خغباغلا لسا 111, !.م ءا 7؟05:ع21ع11, 2.

 12ه ءأاعا 18,



 ااا

 نب بْضَع نب 4كلام نب «ةثراح ةدبع نب رمع «نب فليرز
 «عفار رماع نب ورمع نب ةبلعت نب ةثاح نب جروخل نب مج
 ىنب نمو فيرز نب رماع نب ورع نب نالجعلا نب كلام نبا
 نب و ديرك نب /ةدراس نب ىسا نب“ ىلع نب عسا نبأ ةلتللع
 : نم مكارماع نب وربع نب ةبلعت نب ةثراح نب جرزخل نب مسج
 نب داوَس نب ةوريع نب* ةديدَح نب رماع نب ةبطق داس ىنب

 نمو مارح نب ةديز نب ىبان نب رماع نب ةبقع ةملس نب بعك

 ايلف لق ديبع نب 7ناتس نب ناعنلا نب بات, نب هللا دبع

 ىلا ميوعدو معلص هللا ليسر مهل اوركذ عموق ىلع ةنيدملا اومدق
 اهيف» الا راضنالا رود نم راد فبت .ملخ هيف اشف تحت لالا
 مسوملا لو لبقملا ماعلا ناك !ذا ىتح معكص:هللا اليسر نما كد

 اوعيابف ىلوالا ةبقعلا هو ”ةبقعلاب دقلف الجر رشع انتا راصنالا نم
 ؛5 يلع م ضرتغي نا لبق كلذو ءاسنلا ةعيب ه ىلع معلص هللا ليسر

 ©) 11 هدم., 11152. امم نم. (ننتح ا(ءءا1 1211 آش خباغلا ىسأ

 11, اهب. 53:0 دض هزراتطت0 000. 1. 2947. © 299 7.١ م1115 : نمو

 بضع نب قام نب ةقراح بع نب بتيرزا بت ص
 جرد نب مشج ىب. ) 1 105. ىب. 6) 4 105. ةبلعت ئىب.

 5-3 * 1 منغ نب“ 6ه) عفارو هتأ ؟0ءوطانام زد 2 م236-

 1211605 ب. ر/) 21 ةدراش, 821 ةرداس ى) 0000. كيزيرو
 ةلمدعان منة هه 1. 2. 1) 31 ك آقالآ هس. 2 801 ديزي. ) )1

 ىلع. 4) 2[ نايس ) 831 هس. > صك. ركذ. ) 31 ةدقعلاب

 0) 831 هت. رم) 811 ضرتفيب.



 اذ

 باكا كرش لعا ©« اوناكو ملعو بانك لأ اوناكو دالبب هعم اوناك

 اولك كءيش منيب ناك اذا ءاوناكف مدالبب 3 موُرَع لق وذاك ناثوا

 دعم مكلتقنو هعبتن هثامزر لظا دق ٌثوعبم نآلا ءايبن ن ١ هل

 هللا ىلا متددو رفنلا كلوا معلسص هللا ليسر ملك املف مراو داع َّلْثَق
 دوهب هب /مكْذعوُلا ىذلا بنل هنأ هللاو نعت سعبل ٍقصعب لقو

 اولبقو هوقكص نأب هيلأ ماعد اميف دباجان هيلا ,مكنقبسي الف

 الو انموق انكرت لق انا هل اولاقو مالسالا نم هيلع ضرع ام هنم

 هعمجج نأ هللا ىسعو جنيب ام رشلاو ةوادعلا نم غنيب مق

 ىنلا ةخيلع ضرعنو كرما ىلا متوعْذتف* يلع مدقتسو كب
 لجر الف :هيلع هللا هعمجج ناف نيدلا اذه نم هيلا كانبجاد»

 دق متدالب ىلا نيعجار معلص هللا ليسر نع اوفرصنأ مث كنم عا

 0 رانل يروا نسب رفخا وقس د ركذ .اميقب مو .ءاوقجسج دنع
 ةبلعث نب راجنلا نب كلام ىنب نم مث هللا ميت مو راجنلا ىنب

 ُدَعَسَأ رماع نب وربع نب ةبلعت نب ةثراح نب جرزفل نب وريع نبا
 كلم نب مْنَع نب ةبلعت نب ديَبع نب سكع نب ةرارز بادو

 داوس نب ةعافر نب ثراخل نب فوعو ةمامأ وبا وهو* راّجحنلا نبا

 ىنب نمو ءارفع نبا ومو هراجنلا نب كلام نب منغ نب كلام نبا

 <) ظلوا. ءأ #04 ذصق. © 1. ع َج روش م) 12 نوعءط. امك

 هرصصعم 000. ع 21037. #توزرغر وزع. ) 21 هنن. 4) 1
 -00- ع

 002 ةانشنا“ 17 لك ىكدطير 7 ىدعبملا م07 مكقيستا

 /) 831 هت. ء مم 5ءو. ىذلا طقطءإ ىنذلاب 2 5زء نانهوانع

 80., 1565. كيلعر 560 710. 11, 90. 2# 811 زعبس 01:

 دل 0 10-525



1.1 

 امالغ ناكو ناعم نب سايا لاقف نآرقلا يلع الئو مالسالا « يهل

 وبا ,نشأيف. لق هل ةيتتج اغ نحل ةللاو اةلسع مهن ىلإ اضن

 سلبا هجو اهب برصف ءاحطبلا نم ٌةَنْقَح عفا نب سنا مسيل
 لق اذه رىيغل انثج دقل ىرعلف كنم انعد لو .ذاعم ىبا

 5 تناكف ةنيدملا ىلا اوفرصناو نع معلص هللا لوسر ماقو سابا نيمصف

 ناعم ىب سليا ثبلي مل مث لق يرزخلو سوالا نيب ثاعب ةعقو

 «ىبميق نم هرضح نم ىنربخاف كيبل نب دوبح لق كلع نا

 هدمحو ءييكيو هللا للي هنوعمسي اولازي مل عنا هتوم دفع

 نعل اًملسم تام دك مل موتلتي ارنا اهتم ىلا

 ؛هللا ليسر نم* عمس نيح سلجلا كلن ىف مالسالا رعشتسا ناك

 هيبن زازعاو هنيد راهظا لجو زع هللا دارا ملف لق «#عمس ام معلص

 هيف ىقل ىخلا مسوملا ىف معلص هللا ليس, بخ هل هدعوم زاجتاو

 عنصي .. ناك: امك, ةبرعلا لقابق ىلع, هسفن ,نصرعف رافصتالا |
 دارا جركل نم اطر ىقل قا ةبقعلا دنع وع انيبف مسوم لك يف

 ؛:ىاجحسا نب دمح لق ةيلس لق كي نبا لق . كاريخ عب هللا

 امل اولق هموق نم خايشا نع ةدانق نب هريع نب مصع ىنتكح
 لق جروخل نم فن اولق متنا ْنَم مال لق معلص هللا لوسر ميل

 ىلب اولق مكملكأ ىتح نوسلجت الفا لق معن اولق دوهي ىلاوم نما
 التو مالسالا هيلع ضرعو للجو رع هللا ىلا ماسدف دعم اسيل ل

 ه١ /ادوهي نا مالسالا ىف هب عل هللا عنص اه ع نك نارقلا عايلع

 4) 25 جكذ. 4) 801 انتج. ه) 2 هموق. #) 1334 هللا ليسر

 لك ام ليقي معلص. .. 2 831 وبيع, , /) 2 وهيب
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 از ءى

 تيت فق ام لش ركب شرف
 يال لر طين 5: وقل رك

 نيح معلص هللا ليسر مل ىكَصَتَف لق اهلوقي ةريثك هل * م
 ىذلا لعلف كيس هل لاقف لاق مالسالا ىلاو هللا ىلا داعدف مب عمس

 كعم ىدذلا امو معلص هللا ليسر هل لاقف ىبم ىمذلا لثم كعم ة

 معلص هللا ليس هل لاقف نابقل ةمكح ىنعي نابقل ةلجم لف
 صفا عم ىَسح همالك اذه ما لاطل ديلخ !انتكوض قاع هول

 هلا ليمر هيلع التف لت رونو ىذه يلع هلل هنا نزف اذسع نم
 لوقل اذه نا لقو هنم دعبي ملف مالسالا ىلا هذنو نآرقلا معلص

 هدلتك نأ كثبلُي ملف ةنيدملا مدقو ةهةنغ قوصنا مك نسحدم

 هلتق ناكو ملسم وهو لثق دق نولوقيل هموق ناك ناف جرزخل
 نب ديح نع ةيلس امد لق كيمح ىبا امد «ةثاعب لبق

 نب وربع نب نامحرلا دبع نب نّيصعلا ىنثدح لق احا
 2ديبل نب دمح نع َلَهّشَألا نبع ىنب هوخا ناعم نب دعس

 عفار نب سنأ رسْيَحلا وبا مدق امل لق* لهشالا نبع ىنب ىخا 6
 قالها نبي شيا ' دايك «لهشالا نبتعا ىَبأ نم ةينك دعم الكت

 ليسر مهب عمس جروخل نم عهموق ىلع شيرف نم فلحلا نوسمتلي

 متمِج اع ويخ ىلا ملت لع /هال لاقف مثيلا سلجن مند معلص هلل
 هللا ىلا خرعدا دابعلا ىلا ىنثعب هللا ليسر انا لق كأذ امو اولق هل

 ركذ* مث باتللا ىلع لزناو اعيش هب اوكرشي الو هللا اودبعي ناو

 2) 1 مالك 2811 مالللا“ 65) 801 طثع ءا ذص 5ءوو. ثاغب. هل)

 2811 لىلحا. 4) 01 لسا. م) 281 ن2. م) 11 هد.



00 

 كيج ىبااس  نك»هلنع ام هيلع ضرعو هللا ىلا هطلف هل

 نب مصاع ىقلكح لق قا“ نب نلمح ان لقا ةملس اند لك

 ديوس مدق 6 هموق 5 نم خايشا نع ىوفظلا ةدانق نب هوع

 ة لاق ارمتعم وأ اجاح ةكم فوع نب #وريع ىنب هوخا تماص نبأ

 هبسنو درعشو هدلكل لماللا ايف هموق هيمسي امنا كيوس ناكو

 ليقي ىذلا وهو هفرشو
 دعا هد 2 ََث جا5 كلن اعدل مح

 ىرن ولو اقيدص وعدت نم بر ال

 10 اًدهاش ناك ام ممكشلاك هتلاقم

 فل ديو وتوت كاع نشل
 متاك وفاق نانسيعفلا كل نبك

 0 رؤوشلا رظنلاو ءاضغتلاب // نيج 5

 2م 15211 0 0( 11 0. 6 ا نىنحا. 2١ 01 رماع. 9 000006

 لكس. 5ءعءاتطتعك هانت 11151. ءا 14 15101 66 ركاسلاك٠ 412

 2 16000 وأ كيشلاك (815ءا. 11, 8و), نعان3232 ؟16أا117 14 غباغلا ىلسأ

 11, "برس م ]خر 10عم 72000 1310, ىرتغي وش خكنم. ) 516

 مععاع ظاللآ ءك آخر ءمآ1. 1 05ءوعدتاعتت (67771116 111 4717//22: 1

 1+ 1011: نحر آ رح. 14 (خباغلا لسا 1.1.) © 1115ه. طمع طقم

 متقكمعطتسس ىلع ءءادتطءمغت (1115ء. رظنلاب) رظنلاو ءاضغبلاو ّلغلا نم



 ا.

 برعلا هب 0900 شيرق نم ىتفلا اذه تذخا وفل هللاو سارف

 هللا كرهظا مث ةكرمأ ىلع* كانعبات نىك نأ «تسيأرا هل لق مث

 دللا ىلا رمالا لق كذعب نم رمألا انل نوكيا كفلاخ نم ىلع

 كنود 4برعلل انروكأ «ءفدهنفا هل لاقف لق هاشي ثيح هعصي

 اًملف هيلع اوبأت كرمأب انل ةجاح ال انيغل مالا ناك ترهظ اذافو

 هتكردا تناك لق هل ميش ىلآ رماع ونب تعج سانلا ردص

 اوعجر اذا اوناكذ مسوملا ٍهعم ىفاوي نا ىلع ردقي ال ىتح ىسلا

 كلذ هيلع اوملق املف مسملا كلذ ىف نوكي اب ءووثكح هيلا

 مث شيرف نم ىتف انعاج اولاقف مهموم ىف ناك امع علأس ماعلا

 هعنمم نأ 9 ىلا ميوعليو ىبن هنا معني بلطملا دبع ىنبب دحام

 | ب اوانشلا عديد لك هقلب ىلأ انعم هب رخو هعم ميقنو

 نم ة.اعاباتْخل له فالث نم اهل لع رم م

 ا دق 4 ليعالا .اهلزقم ذم هديب يدك" نو ١ حاب او بلطم
 يع 3

 كلذ ىلع معلص هللا لوسر ناكف ؛1دنع مكيأر ١ ناك ”نضاخ تنخأ

 هللا ىلا لثابقلا وعدي ماتا مسوملاب سانلا هل عيتجا ابنك هرمأ نمدت

 ىتهلا نم هللا نم هب ءاج امو هسفن عهيلغ ضرغيو مالسالا ىلأو

 «) 71[ هرم. 68) 821 كب انماو. 6 2815 فدهنفا, 15 تدهبما.

 ن0 دع تنكفط املا, لهي 2مل 11 21 ارا 0

 برعلا. 2) 1 هنوثكج. رك 2 اوحلكيو. مز 834 ذصق. هللا
 دكيريو. 4) 8 [زوءط. ءغ 280.: 000. اهبانذل. 2) 18 ءا 1

 ليعامسا اهلوقي (81 ال) امم 2 2 هتاو. 72) 5زع 831 ©« آش. 1
 هنع مكيار لاه نياف, 7 مكنع مكيار لاف نياف, 111501. ع

 مكنع ناك مكيار نيلذ, 1131. ك. 1 مكنع باغ مكيأر نأو



 ا.ه

 ىلا هشُيقأ نب كلم ىنب نم نيل نم مكءافلخو مكقانعا نم
 لق هل اوعمست الو هوعيطت الف ةلالضلاو ةعلبلا نم هب ءاج ام

 اء هيلع دي هعيتي كلا لجبل دج نسال 4
 «بلطملا بع نب بهل وبا ىزعلا دبع دنع اذه لق ليقي
 : لاق قاحسا نب دمحم ىكذحو لق ةملس اب لاق دنيج نبأ اد

 ىتأ معلص هللا ليسر نا ىرعزلا باهش نب ملسم نب دمحم اس
 هللا ىلا مدحف ةمّيَلَم هل لاقي مهل ٌثَيس متيفو مهلزانم ىف ةدنك
 لق ديمح نبا ان ««هيلع اوبأت هسفن عايلع ضرعو لجو وع

 نب دي ىتتحيب ل ىلا نب دس ىكتح ل ا
 هم عاانم ل الك, ىقل دنا نيس ىب هللا دبع»ىب ؛نايترلا ني
 لجو وع هللا ىلا ميدحف هللا ىبع ونب ملل لاقي هانم ىطب ىلا

 هللا نأ هللا فبع ىنب اي هل ليقيل هنأ ىتح هسفن عايلع ضرعو
 ««قيلع ضرع ام هنم اولبقي ملف مكيبا مسا ىسحا لق
 ضعب ىنثدح قاحما نب كيس لق ةيلس امد لق دي ىبا اند

 اك معلص هللا ليسر نا كلام نب بعك نب هللا ءدبع نع انباحا
 ملف هسفن يلع ضرعو هللا ىلا مادلف علزانم ىف ةفينح ىنب قى
 ديجج نيا اس ينم هيلع اذر جبقا بعلا نم ّذحا نكي
 نب ديح ىنثّدحو فاحسا نب سديح لق لاق ةملس اس لق

 ىلا ماطحلف ةعصعص نب رماع ىنب ىنا هنا ىعؤلا باهش نب ملسم
 ه» نب 4ةرحيَب هل لاقي غنم ٌلجر لاقف هسفن هيلع ضرعو هللآ

 ه) 2 سس. 85) 1 جيلم 2) ©6000. ليبع. 56ءانألل5 ةانت#

 21مم نينو 2.2 2 2 هرجكامل 811 هلكادي.



 رق ١

 لب رخال زلزل ازا , ىئن ران نوكمد نا وكدخانو_ةعتو وبا هلع

 ةعيبر نب ةيتع اي ننا اّمأ لاقف متاثذ هعمس وا معلص ئبنلا

 كنا اًماو ىكفنثأل تيج نبلتو هلوسرل الو هلل تبيح ءام هالاوق*

 رهحلا نم ةريبك ريغ كيلع ىنأب ال هلاوف ماشع نب لهج ابا اب

 شيرق نم البلا رشعم اي متنا اماو اريثك ىكبتو ًاليلق كحكصضن ىتح

 اميف اولخلت ىتح رهدلا نم هريبك ريغ مكيلع أب ال هللاوف
 ىف هسفن ضرعي معلص هللا ليسر ناكو *نوعراك مقناو نوركنت
 هذا جربكيو 4هللا ىلا يحلي برعلا لئابق ىلع نيناك اذا مساوملا

 0 لا ار وسي وا مانع 11
 | وول كوالا ان الق كيج نبااذس لدي تعوم

 سابع نب هللا ىيبع نب هللا دبع ىب نيسح ىنتذح لق قاما

 عم باش مالغل ىتا لق منا ْتَنَحُي داّبع نب ةعيبر تفعيلا نق

 برعلا نم لئابقلا لزانم ىلع فقي معلص هللا ليسرو ىّتمب ىلا
 هللا اودبعت نا مكرمأب مكيلا هللا ليسر ىتا نالف ىنب اي ليقيف
 ١ 0 ننس دك نأو اعيش دب اكو نبع

 ام هللا نع - ىتح ىنيعنمتو قوق لصتو 1 . اونموت نأو دادنالا

 ةلح هيلع ناتريدغ :هل ؟ىضو ليحا ٌلجر هفلخو لق هب ىنثعب

 لجرلا لق هيلا امد امو هلوق نم مغلص هللا لوسر غرف اذان ةيِنَحَع
 ىزعلاو تاللا اوضلسُت نا ىلا مكوعدي امنا اذه نا نالف ىنب اب

 «) 01 اف 42) 2 ريك. ) 801 ريثك. 4) م ذم. هترصن ىلأو.

 هه 611 غلبي. 1056 560. ىع 11 زهق. نيل. ير 2 ه9, .!!ههال

 دبعي, 1 هنودبعت. /) 11 6 2 0 2) 11 022. #م) 1

 اولكتأسرو ©هد6 آش بث, 16



 ا راارو

 هللا ليسر مهق مث لق «مقحالاو نينداو درالا انياو رصانو رصانشو
 هنيد قارفو هفالخ نم هيلع اونك ام كا هموقو ةكم معلص

 للا ليسو ّنأ مصعب ركذو «هب نبآ نيم نيفعستسم اليلق الا
 ةكم لها ضعب هب م ةّكم اًديرم فئاطلا نم فرصنا امل معلص

 ءاهب كلسرا ٌةلاسر ىتع علبم نتمنا لع معلص هللا ليسر هل لاقف
 ديس كل ليقي هل ْلُقَف قيرش نب سَنْخَألا «تيا لق معن لق
 كلن هل لاقف ده 8 ا ثر هلاقإ غلبا ىتح ىريج نننا لع

 ىبنلا قت لق ميرصلا ىلع ريجي ال فيلل نأ سنخألا لاقف

 ّلقف وربع نب َلْيَتس تييا لق معن لق دوعت لق هبخان معلص
 ىو تالسر غلبا ىتح ىريج سنا لص كل لوقي اًدمحم نا هل
 ىلع ريجن ال ىَول نب رماع ىنب نا لاقف لك كلذ هل لاقف هان
 معن لق بوعت لق هبخاف معلص ىبنلا ىلا عجرف لق بعك ىب
 لع كل ليقي اًدّيح نا هل نقف ئدع نب معّمُملا تيا لق

 عجرف لق لخْدَيلف معن لق ىبر تالسر غلبا ةىتح ىريج تنا
 كوم هحالس سبل دق ىدع نب معطملا حبصاو هربخان هيلا لجرلا

 ريجمأ لق ليج وبا هآر الف ىجسملا اولخدف هيخا ونبو هونبو
 ىبنلا لخدف ترجا نم انرجا دق لاقف لق ريجن لب لق عباتم م
 دنع نوكرشملاو مارمل دجسملا امري لخدف اهب ماقاو ةكم معلص
 لق فانم دبع ىنب اب مكيبن اذه لق لهج وبا هآر املف ةبعللا

 ىدياوصأ زص 1[. 1811 22264 در الا انبأو 0 رصاشو اسننن 1

0 

 6) 2 طقع ءغذص 5ءوو. تأ. 2) 1 نأ ىلع.



 ا.

 ليسر 00 وا ا قياس هب مك

 اهدحا ةعيبر انبا ليقي لاق هيلجرو هيديو هسأر لبقي ا , معلص هللا

 ساّدع #اءاج اًملف كيلع هلسفا كقف كمالغ اما ءدهبحاصل

 هيديو لجرلا اذع سأر لبقت كل ام ساّدع اب كليو هل الق

 دقل لجرلا اذه نم ريخ صرألا ءىف ام ىتيس اي لق هيملقو

 ل وسو در اب ل

 ناكل رهتتس نسب سعيا ىتس وكم هل اما 0

 قاد ره ليلضي ليفلا فوج . نمر: هليظتب# ع ناك اذا ىتح

 امي 2و ىاحا نب لمح لات لجو رع هللا ركذ و ىينلا نإ

 هل اوعمتسا 8 نميلا نيبيصت لحما نج نم وفن ةعبس ىل ركُذ

 اوباجاو اونمآ لق نيرذنم مغموق ىلا اونو هتالص نم غرف املف
 ١ 0ا1اا خال دلع مشن سيو رع دال تحد او عمته ال

 نم مكرجكايو هلوق ىلأ م عوعبتسي نجل ص ارقن َكِيلا ده

 نجلا نم رفت عمتسأ >0 لا ئحوأ لق 1لقو ميلأ باَّدَع

 ا را لع ميسا لولا ىلا

 اشمج اسح 7 ىنغلب اميف ىحولا 7 اوعيننسأ نينلا ىلا نم

 «6) 7 بكتاق. 4) 26 ذمو. سار. <) 831 رخالل.ا 4) 4
 مجءاج- ) 81 ةصق. هته. رك 11 اب م) 1 ىذلا. )5.

 5ععتص0دست 1121. 1, حب: ىميلاب لبقو ماشنلاب ةنيدم. 14 ا نيكتأر

 نميلا ىلا. 835نءلت. هده. 2) 2 هرج. م 101. 46 75. 25-30.

 /) 10615. 72 75. 1. 20) 01 اوعمس 250 50. ىبحولا اناا نارقلا.

 7) 8كهرصتس2 نات2ع 5ءومناتسأء ان , ة]ئانصس0ع هحتطت 15ع0ع2162, 0601 4



 ااا

 حسمج ىنب نم ةأرملا كلت ىل ركُذ اميف معلص هللا لوسر ىفل
 معلص هللا ليسر نأمطا املف كءامحأ نم هانيقل اذ ام اهل لاف

 ىناوقو ىتليح ةّلِقو قوق فعض وكشا كيلا مهللا ىل وكُذ اميف لق
 ىبر تاناو نيفعضتسملا بر تينا نيمحارلا محرا اب سانلا ىلص
 ةنأ ىرمأ هتكلم وذع ىلا وا ةىنمهجتي كيعب ىلا ىنلكت نم ىلا

 قوعأ ل مما 8 كعيذط» قو دلأ الف بمسح نهد ١

 اينحلا هرمأ هيلع جلصو ثاملظلا هل تقرشا ىذلا كهجو روغب
 كل كطخكس #«ىلع لكي وا كبضَع ىف لوني نأ نم ةرخآلاو

 نبا: ىر اماغ فب ا يديعوت و 0 ا

 «ةامالخ هل ااوققم اههتحر :دل:تحرشام للا امد ايزل هيل
 بنعلا اذه نم اًفْظَق لح هل الاقن ساَدَع هل لاقي اًينارصن امهل

 له لجبلا ةلف ني تفداهنعطلت فلا

 ليسر ىدي نيب هعضو ىتح هب لبقا مث ساّدع لعفف هنم لكأب

 اكأ مك هللا مسب لق هّكسي مغلص هللا ليسر عضو اًملف مغلض هلل
 اة هليقي ام /ماللت !ذع نا هللاو لاق مث هههجو ىلا سادع رظنف

 دالبلا ,ىا لها* نمو معلص هللا ليسر هل لق ةهلبلا هذع لها

 لا نم ' لسصنر ءانأوا ينتارصت انا: وميحامي ا ستدسعا 0
 سنوي ملاصلا لجرلا ةايرق نما معلص هللا ليسر هل لاقف ىهونين

 2) 211 نييقلت ) 11 ىنمجيتي ©( م20 5و. ىلا وأر ىلاو. له

 1)]. م:3عءءلعمأ لبعي 16151 ولع ءا 0:0 560. ودع الكا

 فيدص. 7 1, م.م 1000 720:6 ديعب ودلع © 2>720 بيرق فيدص.
 221506. عا آه دب, دنع :6ععوز: ' )12 ندت. 2) 811-32 210 0

 ر) 7 ك 831 مالكا“ م) 36 لعا ىا, 2 هذحم لغا ىلا.
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 را

 نب بزي ىقّدنح لق ىادا نبا آد لق ةملس آمن لق نيج

 معلص هللا ليسر ىهتنا امل لق ئظرقلا بعك نب كمح نع دايز

 كفيقث ةداس قتموي م فيقثت نم رفن ىلا دع فشاطلا .ىل

 نوغسمو اريمْح نسب ورب نسب. ليلي فبع قالك ةوخا مو عفارشاو
 شيرق نم ةأرمأ مدنعو ريمع نب وربع نب بببحو ريع نب ورع بأ ه

 «دل مءاج* اهب عهملكو هللا ىلا مانحف هيلا سلجث ميج ىنب نم

 هموق نم هفلاخ نم ىلع هعم مايقلاو مالسالا ىلع هترصن نم

 لقو كلسرأ هللا ناك نا ةبعللا ةبايث طرع وه مدخا لاقف

 كيّلكأ ال هللاو ثلاثلا لقو كريغ هلسي اًذحا هللا دجو ام رخآلا

 ارطخ مظعا كنا ليقت امك هللا نم ل باو

 امةهللا ىلع بنكت تنك نّتلو مالللا كيلع د و © نأ

 دقو ؟نكنخ نم معلص هللا ليسر ماقف كيلكأ نأ 6

 ا ب

 ,ىغبني

 ابا متلعفا نأ ىلا ركذا اميق 98ل..لق كقو .فيقث ريخ .نم . سكي

 هنع هموق غلبي نأ معلص هللا ليسر هركو 0 اومتكات متلعف

 2ديبعو ءاهفس عءب اورغاو اولعفي ملف هيلع كلذ 2 عتيق 15

 طئاح ىلإ هووِْلِو سانلا هيلع عيتجا ىتح هب نوكصيو «هنوبسي

 هاهفس نم دنع عود مبق اهو ةعببر ىب بيشو ةعيبر نب ةبشعل

 كفو فيفقت ءاهغس نم ىقل ام نايريو هيلا نارظُني ةعيبر انبأو

 ١811)6© ديلا اج. 2) 51(11) بابن. .2' 11 66 1811 ةدق.

 4) 112 :ظ15 علت اذا لع نا: 2 مرد مفو 72 مديزيف, 11 راد يفر 1511

 أركب (ء6 م20 5ءإ. ديلعر هنع). 6) 2 هنومتشي. رك 615

 1 1 6غ 11110 لس (18115ءاط.).
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 معلص هللا ليسر فختا ىتح «هل نيبصت اذا هتمرب ىف اهحرطيو

 يم ا « ىلص اذا هنم هب رتتسي ارجح ةىنغلب اميف عهنم*

 ب رع ىنتتدح لاق ا نبأ ىنتت3دح لاق ةملس امد لق لبي

 ليسر نذل لق ريبزلا نب ةورع نع ريبزلا نب ةورع نب هللا «دبع
 5: فقيف دوعلا ىلع هاد ىف هب ىمر اذا كلذخب يرخح معلص هلأ

 هيقلي مث اذع راج ىأ فانم دبع ىنب اي ليقي مك هباب ىلع
 دحاو ماع ىف اكلع ةيججدخو بلاط ابا نا مث .. .«فيرطلاب

 ليك 3 با ىبا ىع ةيلس اس لاق كيج نبا امد اميف كلذو

 هللا لوسر ىلع ةبيصملا تمظعف نينس كلتب ةنيدملا ىلا ترجف
 0 نيا ترم دعب هاذأ نم اولصو اًشيرق نا كلذو امهكالهب معلص

 رثتن ىتح 4هنه هنايح ىف هيلا نولصي اونوكي هذ ام ىلا بلاط

 كلذ وئن امل لق هيبا نع ورع ىب ماشع ىقتلدح لاق ىاحما ىبأ

 معلص هللا ليسر لخد معلص هللا ليسر «سار ىلع بارتلا هيفسلا

 ؛: ذنع لسغت .هنانب :ىدحا هيلا /تماقن ةسأر ىلع _بارتلاب 3

 نيت ل. ةيئؤماب اهل القذر تاع لإ رام ىتيت ضو باد

 شي رق ىتم تلات ام معلص هللا ليسر ليقيو لق كابا عنام هللا نإف

 تلط وبأ كلخ 1 « بلاط وبأ تام ىنح هكا اعيش

 رصنلا ةيقث نم سمتلي فئاطلا ىلا معلص هللا ليسر جمخ

 0 انثدخ هدحو جيلا جرخ هنأ 5 دموق #نم هل و ةعنماو .

 4) 2 مب. 3) 831 كه عنود. )سب هدصن 2.11 ديبعع )آكل

 هت. 2 11 ك 831 هدص. رك 0000.نيماق“ م) 2 ةّتوعملاو لصقلا»
 /) 2 ىلعر 801 017. دموق نم هل.
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 وبا لق ةملاظلا هذعطاقلا ةغيحصلا هذه قّشت ىتح ُدَعقَأ ال هللاو

 ةعمز لق شت ال هللاو تبذك نجسملا ةيحان ىف ناكو لهج

 لاق نيبنك نيح اهباتك انيضر ام بذكا .هللاو تمنا دوسالا نبا

 لق دب ْرقُث الو اهيف بتك ام ىّصوت ال ةعفز قَدَص ىرتكبلا وبا
 "10 كلو ريغ لق قت تنبع ءانكفتس  قحعا نوب فقالا

 لق كلذ نم اًوحن ورع نب ماشع لق اهيف بتك اممو اهنم هللا
 وباو (ناكملا اذه ريغب . هيف رووشتو ليلب ىضق رْمأ اذه ليج وبا

 لا قدنع. ىنب معطالا كو تجسلل  ةيحلت ف سلاج بلاش
 «نم ناك ام الا اهّتلكأ لق َةَضَألا دجوف ااهقْشُيل ةفيحصلا

 اهباتك ©4اهب ٍيتفت شيرق بتكت تناك ام ةحتاف كو مهللا كملي ١

 اوبتك ىتلا ىنغلب اميف شيرق ةفيكح بنتاك ناكو لق تبتك اذا

 روصنم بلطملا ىنبو مشاع ىتب نم هطقرو معلص هلأ ليسر 6 ىلع

 ىصق نب رادلا دبع نب فانم نبع نب مشا نب ةمركع نبا
 هيف كعب ىتح ةشبلمل صرأب عتيقب ماأو «هدي متلَشف
 ىف تلمح ىرمضلا #5 نب ورع ىئتاجنلا ىلا معلص هللا لوس 5

 دعب وربيخب وقو معلص هللا ليس ىلع هب مدقف نيتنيفس
 عيمج ناكو :ببيدحلا الجر رشع ةتس نيتنيفسلا ىف #ملق نم

 هللا ىلل تيعدي ةكع شيرق عم اميقم معاص هللا ليسر لؤي مثو

 ىتح هب جئارهتساو هاي ٍغبيذكتو مجاذأ ىلع اًرباص اًرهجو اوس

 ىلصي وهو ةاشلا محر هيلع حَرَطَي ركُذ اميف عضعب ناك 4 نأ »

 <) 21 ةخعطافلا“ 65) 811 املوق. 2 01 هنت. 4) 2 هب. ه)

 ا[ 1د5. ليع. رك ؟هءملعو زد 18. ل1 51 100 00-0

 /) 1301 هت. 2 2 ىكقل.
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 ةلاقف فانم كبع نب لفن نب ىدع نب معطملا ىلا «بهذف

 فانم كبع ىنب نم نانطب كلهي نا تيضر دفا معطم اب هل
 مومتنكما نل هللاو امأ هيف نشيرقل قفاوم كلذ ىلع عاش :تناو

 عنصا اذ اف كحو لق ءاعيرس مكنم اهيلا مهتدجل هذه نم

 هلق انا لق وه نم لق اًيناث ثلجو دق لق دحاو لجن انا امنا

 لق 4ةّيما ىأ نب ريخز لق وه نم لق تلعف دق لآ الث انغبا

 امم اون هل لاقف ماشع نب .وتكبلا ىلا ىلا بهذف اًعبار ءانغبا

 لق اذه ىلع نيعي دحا نم لهو لاقف ىدع نب معطملل لق
 كعم انأر ىدحع نب معطملاو ةيما نأ نب ريحت لق وه نم لق معن
 19 ب بلطملا نب دوسالا ىب ةعمز دا تهذخ اسماك ايكيا ا

 رمالا اذه ىلع لهو هل لاقف ٍهَقَحو جتبارق هل ركذو هملكف سسأ

 اودعناف ميقلا هل ىمس مث معن لق /”دحا نم هيلا ىنيعدت ىذلا*
 اوعيجاو كلانه اوعيتجان ةّكم ىلعأب و ىلا نوجحلا ْمْطَخ هل
 ريمز لقو اهوضقني ىتح ةفيحصلا ىف مايقلا ىلع اودهاعتو مثرما
 دى: مهتيكنا: ىلا اودع اوكجصا امل. ملكتي ملوا نونكأت مكأادنا آل

 مث اًعبس تيبلاب فاطف هل ةّلخ هيلع ةّيما ىلا نب ريهز ادغو
 بارشلا برشنو ماعطلا لكأنا كم لها اي لاقف سانلا ىلع لبقا
 تنم عاتبي الو 7نوعيابي ال ىكلَت مشاه ونبو بايتلا سبلنو

 ©) 1[ تبيهتف. 2) 0 تلقف. كه كانا اءارس (1ةذ5ءان.و
 20. 14). 7) 01 ه5. ىدع نب معطملاو. 4 2 ها 201 ىنغبأ.
 /) 801 م6 طلتك نيعم نم. ى) 801 ءك 14 ىلا. 1115ه. ءان 7

 0 /) 1غ هدصصعو «000.: 15د, آخ ء( آآدل. آب 5.. نوعابب و

 لمد, كك 1) 1, 8 نوعان.
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 ناك نم عمسف لق 2« ميكح ميلع هلو هليق ىلا بت الو لوسر
 اوعجرف مهلك اوملسا نق ةنم لها ّنأ نيرجاهملا نم ةشبلمل ضرب
 اسككرلا ده :نفلا ١ ة1انجيع ا انيلا :بأ ا + اونو ”عتاشم اجل

 كيب نبا اس اميف مق مث ناطيشلا ىقلا ام هللا سن نيح

 تعناك ىتلا ةفيحصلا ضقت ىف قواك ىبا ىع ةملس أس لقد

 نم كرفن بلطملا ءىنبو مشاع ىنب لع اينيب تبتك شيرق
 ىرماعلا ثراخل نب وربع نب «ماشم هيف ءالب مهنسحا ناو شرف

 دبع نيب مشا نب ةلْضَن ىخا نسبا ناو ىرل نب رماع نم
 نيا نيةالييغلل بنا ةكمأا نأ نب يقفز هلا حمص هتاو ديمأل فانم

 لاقق !بلطملا قبع كنب ةكتاع هم تناكو ىزخ نب ريع :ىب هللا »
 ءاسنلا يكنتو بايثلا سبلتو ماعطلا لكأت نا تيضأ ريفر اب

 الو مهنم عاتبي الو /نوعيابي ال تملع دق ثيح كلاوخاو
 9لاوخا نراك ول هللإب فلخأ ىَنا اما هيلا مكني الو نوحكني

 ام مهنم هيلا كعد ام لثم ىلا هتوعد مث ماشع ىب مكتمل ىا

 لجر انا امثا عنصا اذ ا ةماشع اي كحجو لق اًذبا هيلا كباجا 5

 ةاهضقنا ىتح اهضقن ىيف تمقل * رخآ لجر ىعم ناك ول هللاو دحاو

 ملاذ انغبأ ريهز هل لق انا: لق وع نم لق الجر .تدنجو .كلق؛ لق

 ©6) ذلكم 22 75. 51: ١ 2) 11 لنجوف. ه2) 11 1325. لكبح ©)

 2 أفنو. 200 مشا. 516 21101 6+ 120].. (5 م:)ر, ملل 20

 ااا 1. 28: 2 ءغ 815ءط. "اخ وعابب : ا 01 نوعاتبي 11 نوح اني

 مى) 21 كيخا. 1821 طقطءا ماشع نب ثرثلا اا جاوخا نا ول, ءا4) 2

 01 ماش اير 21 ماش اب ككو. 2) 1501 ءغ 14 'ب رتته طك

١ 
 اذن 1 ةنل,

 نا
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 لق نسملل نب مساقلا ىنخحح الجر نوثلثو ةثلث مددع
 نع رشعم ىأ نع احح ىنثاح لق دواد نب «نيسملا اند
 هللا لوس, سلج الق سيق نبا نيحنو ئظرقلا بعك نب نم
 ال نا نتموي ىتمتف هلعا ريثك شيرف ةيدحنا نم دان ىف معلص

 ءاَذا مجانلاَو لجو زع هللا لزثأف هنع اورفنيف ءىش هللا نم هيبّأي

 ىتح معلص هللا ليسر اهأرقف ىو امو ٌمُكْبَحاَص َّلَص ام ىو
 ناطيشلا ىفلا رخل ةقلاتلا ةاَنَمَو ىَزعْلاو تال متياركأ غلب اذا

 ملكت ءىجرتل نهتعافش ناو ىلعلا 5فينارغلا كلث نيتملك هيلع

 دجتاو اقر رسخت. تجافنم اهلك ةيسسلا ربل كا
 !هدجسف هتهبج ىلا اًبارت ةريغملا نب كيلولا عفرو اًعيمج هعم ممقلا '

 هن لكم صك نع رضيت ل اك كل ١
 ٠ فلخ ىذلا وهو تيميو ىيحي هللا نا انفرع دق اولاقو
 نحذف اًبيصت اهل تلعج !ذذ هدنع انل عفشت هذه انتهلآ نكلو

 ابيع قرشا هيلع ضرعف مع ليربج هاتا ىسما ابله 325: كك

 ؛:نيتاهب كتعج ام لق هيلع ناطيشلا ىقلا نيتللا نيتملكلا غلب

 رث ام /دهللا ىلع تلقو* هللا ىلع تييرنقا معلص هللا ليسر لاقق
 اَنْيَحْوَأ ىذلا نع َكْيوشفيَل اوداك نو هيلا هللا ىحواف لقي

 وايت اَنيَلَع كَل دجت ال مث هلوق ىلا ريغ انيلع ىرتفتل َكيلآ

 نجح َكلّبق نس اَتْلْسَرَأ امم تلون ىتح مام ادا ||

 6) 25 نسل 2) 1811 ةقنارغلا 2 م ىضترت. 00م4 ةانزت

 زن, 1117 1. 4 ع ةصطق0 262 )4©  524 ةعءان72اةا15 امهي. ) 11 أ

 آ ةلككحسلا. رك 2 0922 م) 17..1502 موو 75.



 الدلو

 «ليقب ىضترت نهتعافش ناو ىلعلا فينارغلا اهنا تهل رمكذ
 مكلأ ىرخألا ةتلاتلا ةانمو ىعلا» تاللآ وكذ نيحح للجو ع هللا
 ىم نأ ءاجوع ىا ىريض ا اذا كلت ىتنلأ ل كلا

 ١ 1 ا ذايكي قفل هلح ىلا دوابأو نيثثأ اًهيديبم ؟اسن الا

 ام يسد ام هللا نم ءاج اًملف هدنع مكنهلآ ةعافش ْعَقْنَت فيكف

 ديحن مدن شيرق تسلق «ديبن ناسل ىلع ىقلا ناطيشلا ناك
 ةريغب ءاجو كلذ ٍيَعَف هللا دنع مكتهلا ةخلرنم نم ركذ ام ىلع

 ١ 04 نأ 0# 8 0 ل 7

 هيلع اوناك ام ىلا امش اودادزاذ كرشم لك مف ىف اعقو لق معلص

 كلوا لبقاو 4عهنم معلص هللا ليسر عبتاو ملسا نم ىلع ةلشو

 ةيشيللا ضرا نم ءاوجرخ :نيذلا معلص هللا .لوسر باكتا نم رغنلا
 معلص هللا ليسر عم | ايدحس نيح ةكم لقا مالسا نم تغلب امل

 نم هب ارتاحت جارناك ىذلا منا هغلب ظكم نم اوند اذا ىتح

 ةرارجع الآ ّليحا هنم لخدي ملخ الطب ناك * ذكم لفا مالسا

 ىلا ربججاع ىتح اهب ماكذ نم خلكم ملق ىم ناكف ايفخاسم وا

 فانم كبع نب سمش دبع ىنب نم اردب هعم دهشف ةنيدملا

 دتأرما هعم ةيما نب صاعلا ىلا نب ناقع نب نامثع ىصق نبا

 1 0 هع نب دلل دو مع د ليسو جنيد
 هعم رخأ 1 ول دعم سمش لبع

 6) 2 ليقي 01 ع( 1 ليقد» 6) 10:2. 53 >5. 27-19. ه) اظاآ

 هيبن ىلع ىقلا ناطرشلا نم نك امم 4) 8221 قهنيب. ) 115.

 ديلا“. /) 21 هس. ىف 21 نال. 4) 21 الماب 00م6 1115. 71.
 2( 11 زابج



 الللس

 الو نيوم دجسملا يف فبي ملف عنهلا ركذ نم اوعمس امل ريغو

 نلف * اريبك اًكضيش ناك هتاف ةريغملا ىب كيلولا لا :ىكشساالا رشاك

 لكس ف ءاكطبلا نم نفح هءديب نخأف 0« دوكاسلا عطتسي

 ام مرس دقو شيرق نتجرخو دجاسملا نم سانلا قرفت مث اهيبلع

 ةركذلا 5 ىسحاب انتهلآ لمح ركذ دق نولوقي متهنآ ركذ نم اوعمس

 ىضترت نهقعافش ناو ىلعلا فينارغلا اهنا ولتي اميف معز كف
 معلص هللا ليسر باكا نم ةشبلمل صرأب نم ةدجسلا تغلبو

 لبوبج قو نورخآ فلو لاجر تنم ضهنف شيرق نسملسا ليقو

 ىلع تولت ىقل تععنص اذ ام كيحن اي لاقذ معّلص هللا ليس

 هلل لقي ل ام.تلقو لجو ردع هلآ نعي كنكا 8 اللا

 هللا نم فاخو اًديدش اًنرَح كلذ كنع مغعلص هللا ٌليسر نوح

 ضقكيو هيزعي اًميحر هب ناكو لجو زع هللا لوناف ءاريثك اًفوخ

 ىنغ امك ىنن ليسر هلو ىبن هلبق كي رف هنأ هربكايو رسمالا هيلع

 امك فيتم ١ قنا نفق اطلوكلاو الا بحا ايك بحا الو

 ؛ة مكحاو ناطيشلا ىفلا ام هللا 0 خسنف معلب هناسل ىلع ىقلا

 امو هلجو رع هللا لينذ لسرلاو ءايبنال ضعبك تنا امئاف ىا هنايآ

 ناطيشلا» نقلا" عت نا لا يبت الو ليسو نم َكلْبَق ّْنِم اَنْلَسأ
 تبدو " او ل داعدق " 5 ت2 ميل

 .دتايآ هللأ مككي مث ناطببشلا ىفلي ام هلل يَسنيِف هتينمأ ىف

 هفمأو نزكلا ةيبن 7 3 هللا بهذأت ميكَح ميلع هللأو 48

 20 نم هناسل ىلع ناطيشلا ىقلا ام سنو فاك ناك ىلا نم |

 4) 215 هم. 2) 2 ىنسحات. 4 1 أريبك. 4) 0[ يسنيهف.

.201 (2 



 الذلز

 جالص ىلع اًصيرح معلص هللا ليسر ناكف «ةروسلا تيضقنا ىتح
 ىنمم هنا ركذ دق ليبسلا هيلا كجو امب* جتبراقم ابكم هموق

 دي نبا امن ام كلذ ىف هرما نم ناكف ه عتبراقم ىلا ليبسلا

 دايز نب كيزي نع قاحسا نب لدبح ىتتلح لق ةملس أند لاق

 هللا لوسر ىلر امل لق ىظرقلا بعك نب ديح نع 7 ئندملاو
 ام هتدعابم نم ىري ام هيلع فو هنع هموق ىلوَق معلص

 افرام عادلا نب دينأو نأ هيفمم ١ لب قست ,اللا دوم هني .ةدانج
0 

- 

 علي نأ جيلع هصرحو دموق هبح عم هرسي ناكو هموق نيبو هنيب

 هسفن كلذب ثّكح ىتح مما نم هيلع طلع لق-ام ضعب هل

 02 ام ف اذا منَ كو : هللا لزسناف ةهبحأو هانهغو 10

 هلوق ىلا ىهتنا يلف ىوهلأ نع فطن ف ىبغ م مكبحاص

 ىلع ناطيشلا ىقلا ىرحألا ةتلاّثلا ةانَمو ىرعلاو تاللا متيافأ

 كلت هموق هب أب نا ىنمتيو هسفن هب ثّدح ناك امل هناسل

 لكلا هل تسرد اا تل نيتافه ناو ىلثلا فيش
 نونموملاو هل اوخاصأف عتهلا هب ركذ ام عبجتاو عرسو اوحرف و

 هاطخ ىلع هنومهتي الو عبر نع هب مءاج اميف /عيبن نوفدصم
 ةروسلا متخو اهنم ةدجاسلا ىلا ىهتنا املف للز الو و الو

 ءاج امل اًقيدصت عيبن دوجسب نوماسملا دجسف اهيف دج

 شيرق نم و نيكرشملا نم دجاسملا ف نم كج كمل مابثاو هب

 «4) 23 هس. م) 2 ىرملا» © 2 برقي. 4) 8314 دمك. هيلع.

 1710. 15ه, 53 75. 20-2. 6 1 ىجوقو 50 ىجنرتلا 1

 (ةأ مهنيد,ر 831 مهيبنب. م) 831 ذمك, اقيكصتقي



 لفل

 هدل اوعمتجا هموق قارشا ّنا ركذف «هفلاخ نم ىلع مغلص هللا

 فَلَخ وبا ان لق ىتركلا ىبوم نب ديح ىنثتدح اميف مدي

 نا سابع نبا نع ةمركع نع دواد اس لق ىسيع نب هللا دبع
 لجر ىنغا نوكيف الام دوطعي نا معلص هللا لوسر اودعو اًشيرف
 5كل اذع اولاقف هبقع اوعطيو ءاسنلا نم دارا ام دوجوزيو كمي

 رل نان هوسب اهركذت الف اننهلا متش ىع فكو دمحم آي اندنع

 مالص اهيف انلو كل ىهف ةدحاو ةَلَصَح كيلع ضرعن اناف لعفت

 كيلا دبعنو ىزعلاو تاللا ةنس انتهلآ ىبعت ةاولق ب ام لاق
 ن-:ةىبحوسلا هنتشا يبو تنعا نك هلو اما ظنوا يتلا

 ٠0 4 ةروسلا نودبعت مادبا د رتعلا اهيأ اب لق ظوففلا جوللا

 نولعاجلا اهي ىنورمات هللا 2 قف «لجو رع هللا لزناو

 ىنتتدح «. نبركاشلا 3 كو نياك هللا 1 هلوق ىلا

 لق قاما نب ديس نع ةيلع نبا اس لق ميعاربا نب بوقعي
 نب كيلولا ىقل لق ىرتخبلا ىا ىوم انيم نب ديعس ىنتكح

 !ةفلخ ىب ةةيصأو بلطملا نب نوسألاو لثاو ىب سصاعلاو ةريغملا

 ام دبعتو كبعت ام كيعتلف مله دمحم اب اولاقف معكص هللا لوس

 اًيخ هب تّتج ىذلا ناك ناف مدلك انرمأ ىف ككرشنو * كبعن

 ناك ناو هنم انظح انْذَخَأ, هيف كانكرش دق انك انيديأ ىف امها

 انرما ىف ىانتكرش دق تننك كدي ىف امم اريخ انيدبأب يذلا
 هم َنورفاَكْلا اَهيأ اي لق لجو رع هللا ليث هنم كظحع تذخأو

 <«) 821 هيلا. 2) 831 لاق. ه) 801 ىنينإب ءا 560. لنع

 4) ةآعمص]ع 109.  م) 1502. 39 ال5. 66-64. رك ظتوعا. ث]

 رمالا ىف تنناو ىك كرتشنف. م) 1 انتكراش.
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 لذ

 ىف* هيلا اوعيتجاو «دبعش ىف هعم اولخدف بلاط ىنا ىلا بلّملا
 دبع نب ىتزعلا د ممل ءمشام ىنب نم* رخو ةدبعش

 ماما نم كلذ ىلع اومانأت 4هيلع 2فهاظو شيرق ىلا بلظملا

 الا ةىش مهنم دحا ىلا لصي ءال اودهج ىتح الث وا نيتنس
 لهج با نا ركذو شير نم /مهتلص دارأ نمم هب اًيفخاسم ارم

 لمي مالغ دعم دَسَأ نب كليوخ نب مارح نب َميَكَح ىقل
 00 انشر نبع: ىو .كليوخ تدب ةجودخ هتمع هي, جبري اضيق

 21 ملل نكلتآ لأ عبا ىلعتك .بهشللا ىف عمو متاع
 وبا ءاجن ةكمب ,كحضفا ىتح كماعطو 55550- مشاع

 لق هلو كل ام لاقف دسأ نب ثرامل نب ةماشع نب ىرتُكبلا

 هتمعل ماعط ئرتخبلا وبا هل لاق مشاه ىنب ىلا دف

 /لجرلا ٌليبس ّلَخ اهماعطب اهينأب نا هعنمتفأ هيلا تَتَعَب :هدنع

 ىرتخلا وبا ذخأت* هبحاص نم اهلدحا لان ىتح لهج وبا ىبأ

 دبع نب ةزجو اًديدش اًُظو هّتطوو هججشف هبرصف اريعب ىحل

 هللا ليسر كلذ غلبي نأ نوعركي متو كلذ ىري بيرق بلظتمل
 وعدي كلذ لك ىف معلص هللا ليسرو “مهب اوتمشيف 7:هباختاو معلص

 هللا نم هيلع ىحولاو راهنلا ءانآو ليللا دنآ ارهجو ارس هّموق

 ليسبل مِجلو ةوادعلا ةبصات نم 7 كليعوو هيهنو هرسمأب عيدتم

 6) 8236 ءيعّش )7 هيض. ) 11 هدس. 4) 811 مهيلع. )
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 /) 7 لمج ىحن ىلا ىرتخابلاوبا ماقف. 7 516 م, 6 حصر ©
 ]عاتوعأن. »8, 1. + 2 2غ: 2, 21 ء6 81[ هدم. 72) 811 هديعووب



43 

 جتعمسا دقن كبسح هال اول اهلث اًذغ مانيداغال منتش نثل

 لا ارجاع نيذلب رقتسا اَملو رتعج وبآ لق >«نوفركي ام
 ابيف شيرق ترماوت اونامطاو ىنانجدلا ضوأ راوقلا ةشبلمل ضرا

 نسب ورع اوهجوف نيبلسملا نم اهيلا ىوَص نمب كيكلا ىف اهنيب

 5 ىتاجنلا ىلا ىموزخملا ةريغملا نب ةعيبر نأ نب هللا ليعو صاعلا

 العسي نأ اهورمأو هنقراطب ىلاو هيلا اعودنقأ ةريثك اياده عم

 صخشف «مهيلا نيملسملا نم ةهضرأبو هلبق نم ميلست ئئاجنلا
 ملف امهموق 2 هيلا 00 هيلا هللا دبعو ورع

 ملساو «نيحوبقم اعجرف ئثاجانلا نم امهموق لمأ ام ىلا ءالصي
 هاًعينم اَديِلَج اَدّْلَج الجر ناكو ملسا املف هحر باطخل نب ريع

 باكصأ ملجوو بلظملا دبع ىب ةزمح كلذ لبق ملسا لق ناكو

 لثابقلا ىف موشفي مالسال لعجو دوق مهسفنا ىف معلص هللا لوسر
 شيرق تَعمتجا مهنم هذلب ىلا ىَوَص ْنَم ىئاجنلا ىمَحو
 نأ ىلع هيف نودقاعتي اباتك مهنيب اوبتكي نأ اهنيب ترمتشاف

 اى عوعيبي الو مرككني الو بلطملا ىنبو مشاع ىنب ىلا اوككني ال

 اوقئاوتو اودهاعتو ةفيكح كلذب اوبتكف مهنم اوعاتبي الو اعيش
 :كلذب اًنيكوت ةبعللا فج .ى ةقيصصلا اياك كلذ ىلع

 ونبو مشا ونب تزاكاا شيرق كلذ تلعف املذ مهسفنا ىلع ومالا

 ©) 01 هرص. 2) 881 هضراب هلتم. ) 21 هيلا. 4) 1 هبو 2511

 همس. 4) 285 لصي. رمل 31 © 2 سجوز 8321 اَذَجَو © 2007

 امهسفنا. م) 2501 وشفيو ىبقي. /2) 58711 هدم., 11 لا. 81قءد»

 رز 15 44 لا لا 200 ا 2) 11-211 ذك

 كىلذل.



 أأدح

 ةرامع ابا اوعد ليج وبا لاقف هنم لهج ابا اورصْنَيِل ةزمح ىلا موزخت
 ىلع ةزمح متو اًصيبق ابس هيخا نبا تببس دقل هللاو ىنن

 كالو أ وع تفرف 3+. ملبعا اهلها هضالمل
 اوناك ام «ضعب معلص هللا ليسر نع اوقكف هعتميس ةزج ناو زع
 نب كمح نع ةملس اس لات نيج نبااس  هكدنم نيلاني#

 نأل لا. هيب :ىغ ريبولا .نب ةوبع نب نىئيك ىثلتح لاك قاح#

 || 1 تيس مكتا تاس هل ءلوسر نغم نارقلاب هج . نم. لا
 ام هللاو اولاقف معكص هللا ليسر باتا ايي عمتجا 5 دوعسم

 ىمهعمسي ّلجر نيف طق هب اهل رجب نآرقلا اذهب شيرق ثعمس
 كيرث امنا كيلع ماشخ انا اول انا دوعسم نب هللا دبع لاقف »

 هللا نإذ قيعد لاقت هودارا نا مبقلا نم هنوعن ةريشع هل الجر
 شيرقو ىحاضلا ىف ماقملا ىلا ىتح دعسم نبأ اًدَعَف لق ىنعنميس
 ميحرلا ناجرلا هللا مسب لق مث ماقملا دنع ةمق ىتح* اهتيحنا ىف
 « َنايبلا ةملع ناسنالا قلَخ نزرقلا ملع نامحرلا هّتوص اهب غفار

 لقي ام نولوقي اولعجو ولم 5 اهيف أرقي اهلبقتسا مك لق:
 اوماقف لمحت هب ءاج ام عب ولتيل هنا الق مك دبع مُأ نبا

 ءاش ام اهنم غلب ىت ىتح أرقي لعجو ههجو ىف نيبرصي اولعجن ديلا

 اذع اولاقف ههجوب اورَثأ دقو هباحا ىلا فصنأ مك غلبي نأ هللا
 4 نآلا غنم ىلع نوثأ هللا ءادعا ناك ام لق كبلع انيشخ ىنخلا

 ك) 2 لعب. 111509. امه, 14 كه, 1121. منال, 210. كا 0س:

 ضعب نع اوفكف. 4) 811 هدص.ز 5156ط. م.م نغ 0[ ء؛ 2. 2 1كم

 55 الو. 1-3. )2  5اآ1 مهيلأ.



 أأرملا“

 ةيعاو ناك ملسأ ىم جر ىتتحو ىاحسا ىبا لق «هباْذَك

 دنع سلاج.وهو . معلص هللا .ليسيب ةوم شع. نج* ,لهجت ايأ نأ
 هنيكل بُيعلا ىم بكي ام ضعب هنم لاو همتشو هاذاف افصلا

 نب هللا كبعل ةاليمو معلص هللا ليسر هملكي ملخ هل فيعضتنلاو

 :فرصنا مث كلذ هعمست اًقصلا قرف اهل نكّشَم ىف ىميتلا ندْذَج
 ثبلي ملف مهعم سلجن ةبعللا دنع شيرق ىدان ىلا كيف هنع

 صقق نم اًمجار هموق اًضقوتم لبنت :نا بلطلا دبع نسب
 هصنق. نم .عجر اذا ناكو دل :يرخو .هئيمرن :صق بشل نار أ

 رع ل كلذ لعف !ذا ناكو ةبعللاب فوطي ىتح هلها ىلا لصي
 ٠ شيرق زعأ نكو مهعم ثّدحتو ملسو فقو الأ شيرف نم دان ىلع
 عجرو معلص هللا ليسر مق دقو ةالوملب رم املف ةميكش اهدشأو

 4ليح كيخا نبا ىقل ام كنيا ول ةرامع. ايلي تلاقت هديب لل

 اسلاج انهع هدَجَو ماشع ىب مكتمل ىا نم ىأت نا لبق اًقنآ

 قمح .هيلكي فر متع فريشقا مك نكينام هس لي ١١

 د اعيرس يرخن هتمارك نم هب هللا دارا امل بّصَعلا ةزجح لمتحاف لق
0 : 3 

 ادعم ةبعللاب فاوطلا كيري عنصي ناك امك دحا ىلع فقي ال

 هيلا طخ سلا لتخح امله مج حقت نأ ]هيل لقط 1 0

 شوقلا عفر هسأر ىلع مق اذا ىتح هوحأ لبق مقلا ىف اًسلاج
 ىلع انأر ديتشتأ لقو ٌةركنم ٌدِحَش اهب هحشف ةبرض اهب هبرضف

 «» ىنب ُلاجر تنمت» تعطتشلا نأ يلع اهلك د لقيا

 ©<) 1آك01. 4ه 15. 29. 2 65) 5زع نات00136 2. 2 م70 5 صبرت“ 2 01

 تعمسف. 42) 41 ان



 اامك

 ىتحو عفاو رئاط هسأر ىلع امال الا لجر مهنم ام ىتح هقملك
 نم ْذجحي ام ىسحاب ههنريل كلذ لبق ًةاصو هيف منشأ نأ

 سنك ام ةالاوبخ اشار! مساقلا : ابا .اي' -قيصنا ' ليقمل هنأ. _ىَّتَح :ليقلا

 ءاوعمتجا دغلا ناك اذا ىتح معلص هللا ليس, فصناف لق ةالوهج

 مكنم غلب ام تركذ ضعبل مهضعب لاقف مهعم اناو رجحلا ىفو

 م انيبف دومتكرت نوصركت اب مكادإب اذا تح دنع مكغلب امو
 دحاو لجر ةبثو هيلا اوبتوف معلص هللا ليسر علط نا كلذك

 ا 0 الا فك لب قتيلا نا مل يزبقي مج .ناناطلت

 ىننلا انا معن معلص هللا ليسر ليقيف مهنيدو مهتهلا بيع نم
 لق هئاد, عمجب 4اًذخآ مهنم الجر تيار كقلف لق كلذ ليقا»

 الجر نولتفتأ مكليو ىكبي ومتو ليقي هنود فيدصلا ركب وبا ماقو

 كييار ام ٌنمَأ كلذ نافذ هنع. اوفيصنا مك هدللا ىبب .ليقي نأ

 امد لق ىلعالا بع نب سنوي اس .«طق هنم تغلب اشير

 نسع ريك أ نب ىيحج اسس لق ىجازوالا اسس لق ركب نب رشب
 ىنتَدَح وربع ىب هللا دبعل يلق لق ناجرلا دبع نب ةملس /قأ 5

 ةبقع لبقا لق معلص هللا ليسرب اوعنص نيكرشملا تيار ءىت لَ
21 

 هقنع ىف هبوث ىولف ةبعللا دنع معلص هللا ليسرو طيعم ىلا ىبا

 ىلع هلي عضوف هفلخ نم ركب وبا ماقف اًديكدش اقنخ هقنَخو

 َنولَتقتَأ ميق اب وكب وبا لق مك مغلس هللا ليسر نع هعفدف هبكنم
 5 »ا 3

 فرسم وغ نم ىدهي ال هللا نا هلوق ىلا هللا ىبر ليقي نأ اًلجر»

 ©6) 18 ءقليل. 2| دب ةددكب طخ 2 500 اوعينجاو. 4) 811

 .دخاآ. 2م 5. بع 1815011. ءا 1231. عمك. "2) !0:. 4ه و. 20

 7/) 11 هد. 3



 أأامه

 ىلا وعدي ةكع ميقم معلص هللا ليسرو اهيلا ارجاهم ةشبُمل ضرا

 باجتسا نميو بلاط ىأ همعب هللا هعنم دق اًرهجم امها هللا

 ومر هيلا مهل ليبس ال مهنا شيرق تأرو هتريشع نم هترصنل
 ةنم هنع نولصي اولعجو رعاش هاو: نوئكلو :ناهللاو ركسلاب

 هنم اوغلب ام كشا ناكف هعبتيف هليوق عمسي نا هنم اوفاخ

 ىقذح لق ةيلس أن لق نيجح“-ىنأ اند ام مكُذ ابيف لتنيخح

 ةورع ديبا نع ريبزلا نب ةوزع نب ىيح نع قاحسا نب دمحم
 تيار ام هرثكا ام هل نللق لاق صاعلا نب وريع نب هللا دبع نع

 ؛ هتوادع نم رهظت تناك اميف معكص هللا لوس, نم تباصا اًشيرف

 اوركذف رجحلا ىف اًموي مهفارشا عمتجا دقو مهترصح ةدق لق

 اذه نم هيلع انربص ام لثم انيأر ام ولاقف معلص هللا ليسو

 انتعامج قذو_اننيد باع, انءابآ متشو انمالخأ هدفس ءطق لجولا

 © انيبف 2اولق ابك وأ ميظع رما ىلع هنمانربص كقل انتهلآ بَسو

 5 نكرلا ملتسا ىتح ىشجب لبقاف معكص هللا ليسر علط ذا كلذك

 لق ليقلا ضعبب هوزمغ مهب رم املف تيبلإب اًفئاط مهب رم مك
 مهب وم اًملف ىضم مك معلص هللا ليسر هجو ىف كلذا تفرعف

 مهب مه مث ىضم مث ههجو ىف كلذ نتفرعف اهلثم هوزمغ ةيناثلا
 امأ شيرف رشعم اب 6 نوعمسنأ لاقف افقوف اهلتع هوزمغف ختلاتزا

 9 ميقلا تذخأف لق /عبذلاب مكتتج ىقل هديب ني سفن ىذلاو

 2( ا[ ربك 6) 2 هدد. 6) 2 لق. - 1م 500. 11 «6 811 مفسي أ

 11 مناشيو» 2(. 11 هبل لاق ىلوعمستا. رك) 8211 5. م., ال

 جيرلاب. طاتمءا. ملف ع 22111: تو
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 ازمه

 نب سمش دبع نب ةيما ىنب نم نيملسملا نم بمخ نم لوا

 >0 يباب ولبا ضاعلا ىلا , بم نافع. نب :قاهتحر فادم : تبع
 ريل نمش دبع :ىب نيو_معلص هللآ, لوس. ةنبا: ةيقر *- ةئأرما

 ةكمو فانم كابخا ىب سيش نابع ني.ااةلعبير .نب :ابتع ني .ةفيدح

 0 الت روب ردا ورعب نو ليكم ثنو هله هدنارمأ
 رفنلا ٌدَعف ماوعلا نب ريبزلا ىصق نب ىزعلا دبع نب دَسأ ىب
 نب قول نب رمع ىنب نم لق هنا ريغ ىدقاولا عيكذ نيذلا

 ا ىنأ نبب ىزعلا كبع نب مكر نا نب ةربس وبا ريف نب بلاغ
 نب رمع نب ه«لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سيف
 نب سمش دبع نب 0ورمع نب* بطاح وبا ه«لب لاقبو ىيلد»

 لاقيو لق ىول نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب نو دبع
 ةرشعلا ءالوه ناك لقو ةرشع قاحعا نبا عهلعجن اهمدق نم لوا وه

 مث لق ىنغلب اميف ةشبلخل ضرا ىلا نيملسملا نم نسخ نم لوا

 ضراب 4اوعيمتجا ىتح * نوملسملا عباتتو بلاط ىنأ نب رفعج بخ

 جرخ نم عنمو دعم هلفأب يرخ نم مهنم اهب اوناكف ةشبلل

 الجر نينامتو نينثا مامن كلذ دعب دع مث دعم لحا ال هسفنب

 ههلوو هلعا دعم /مهنم ناك نمو ءمهتامماب تركذ ىيذلا ةرشعلاب

 «دعم لبختأ آل مهنم ناك نمو ةشبشلل ضرأب هل كلو نمو

 <©) 11 هده. 825) (000. هدم. زر ةصقعتتتت ءرع طتقعط. ا. 1. ه*. #م)

 11 طقع ء( 020 ..اسح و 201 5310 لس ءا اص 5ءوو. ؟ط2 2 لاقيو
 ْن

ِ 

 ج0 ىجبيل هرص2 42) 1مقعصتت ءع 1185. ) 2 جعوامس. مز ظالا

 15 مدق 1 طهاطع6 ضراب هل دلو نم كلوو مهنم مهعم ناك نمو
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 «ىزنعلا ةعيبر نب رسما ىحمجلا وعظم نب نامثعو موزخت
 بعك نب ىدع ىنب فيلح ةةَرَنَع نم سيل لاو نب وع نم
 نب مهر ىأ نب ةربس وباو هدَمْتَح ىنأ تنب ىليل هوما هعم

 ليهسو سمش كدبع نب وريغ نب بطاحو ىرماعلا ىزعلا دبع
 5 فيلحت نوعسم ىب: هللا دبعو رهف نب ثرادل ىنب“ نمب هضمي ىبا

 صرأب اوقتحل .نيذللا نا نورخآ لقو.رقعتجوبا 35 +. كوفي ىو
 ابجاخ ىيذلا عئانبا ىوس نيملسملا نم اهيلا اورجاعو ةشبحلا

 ىب-رامع- ناك نا الججر نينامثو نينثا اهب أودسلوو 2 ًاراغص عب *

 ' ميغ: كمشبي. وجو به 88: ردا
 10 ككذ لاق نم. ركذ

 ىأر املا لق قاحسا نبا دمحم نع ةملس اسس. لاق كي نبا: امد

 نم ديف. /وه امو ءالبلا نم هباصصا ببيصي ام معلص' هللا لوس
 نا ىلع ردقي ال هناو بلاط ىنأ همعو هللا نم. هناكمب ةيفاعتلا

 ضرا ىلأ متجرخ ول 88ل لاق* ءالبلا نم ديف مث ”امم' ععنمب*

 ن ىتح- ىكمص ضرأ 2و هحدنع خا. ملظي ال اكلم اهبن ناذ ةشبلل

 نم. نوملسللا كلذ سنع جرخ ديف' متنا امم اًجرف مك هللا لعجي
 ىلا ارارفو ةنتفلا فا ةشبملل ضرا ىلا معلسم. هللا ليست باحا

 ناكف مالسالا ىف نسناك ةرج# لوا تناكف عانيدب- لجو مع هللا

 4) 11 ىرتعلا ك طم» رتعر كه 811 ىزنعلا 6غ 20 زفعو 7

 7110: /بنعمت]ب "خيب 1. 1 ءغ و. )86  ؟ععطد 7 م:2عءع0. ج02 1ءوعاتتت»

 منع ذص 5200. 2 2 ةمتيَح 42) 821 راغص متو ضهعمم 201
 هةر, 1” هرم. 2 7275366: نأك نأ انقوانتع 301 كيف هم(. طتقعط. الاف

 1. 26. جر 21 2. عنع عنه /) 1 هدم.



 المل

 ملح «راجتلل نيتنيفس اوواج ةعاس نيملسملل هللا ففقوو

 باجر ىف مجرم ناكو رانيد فصنب ةشبلمل ضرا ىلا ةامهيف

 نم اوكردي ملف اوبكر 4ثيح رجلا اوواج ىتح مرثآ ىف شبرق
 ىلع انمأ راج هريخ اهب انرواجن ةشبخل ضرا انمدقو اولق اًدحا ه

 شلح «هعركن اًميش عمسن الو ىّتون ال هللا انكبعو اننيد

 ءاسنلاو لاجرلا :ميقلا ةيمست الق 8 نابح نب ىيج نب دمحم

 00 ل ا دا ديما مدر نب يتلا ىلا يل
 ريمع نب بعصمو دسأ نب كليبخ نب ماوعلا ني ريبزلاو ورع
 نب نامرلا دبعو ارادلا دبع نب فانم دبع نب مشاه نبأ

 دبع نب ةمكس وباو ةرعز نب ثراخخل نب ”فرع دبع نب ٍفوع
 3 ع

 هنارمأ دعم موز نب مريع نيب هللا ديع نب لاله نب ملدسالا ؛5

 ندب رمع ىب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيما ىا تنب ةملس ما

 «) 13 530. 0 ةراحكتلل. 6) 21, 811 ء 0'53اهيف. 21

 و 4) 0'53 ةذصغعم انصعدك هت. 1ععام نيح. )  8كتوءوط. ذاب

 06 اهب انرواج- ري) ةآعمصمع 8[هطدصتصع0 زطص 0هدقت. م 11

 ديجملا. 856, 04 834 3ا, رفعج نب ليك لبع. - 270

 نع 8021 نب. /2) 21 ©ك 811 نايحر 7. 30هع]/601/: مغ. - 0

 5ءلن. اناق 82201 لاق. ه2 0مب. 281. م ماشا 2) 11 قزاولا»
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 اامأ

 نأب اسوور ترمتيأ مكث كثدكمي نا هللا ركق ام كلذب هكثكمف

 مهلئابقو مهناوخاو مهئانبا نم هللا نيد 3 نع هعبت نم اونتغي

 نم معّلص هللا ليسر عبتا نم ىلع لاولزلا ةديدش ةننف تفناكف
- 

 اًملف ءاش نم مهنم هللا مصعو نتتقا نم نئنتئاث مالسالا لفا 020-00-1

 : ضرا ىلا اوجرختي نا معلص هللا لوسر مرما نيملسلاب كلذ لعف
 ملظي ال َيَشاَجَتلا هل لاقي ملاص ُكلَم ةشبحلاب ناكو ةّشبكلا
 شبل نضر سنو الص كلذ ه عم هيلع ىنتثي ناكو هصرأب لحأ

 اًنمأو قزولا نم اَعافر اهيف نوحجج اهيف نورجكاتي شبرقل اوجَتُم

 مهتماع اهيلا بهذف معلص هللا ليسر اهب خرمأت اًنسح ارجتمو

 10 0 تكف ارم ملف* وه ثكمو ىنفلا مهيلع فاخو ذك اورهق امل

 مالسالا اشف هنا مث مهنم ملسا نم ىلع نوكتشي تاونس كلذب

 فلتخاف رفعج وبا لق ««مهفارشا نم ٌلاجر اهيف لخدو اهيف
 ةرجحهلا هذنع' اهيلا رجافو ةشبلملا نضرأ ىلا رمح نما نلت ١
 «ةوسن عبراو الجر رشع دحا اوناك مهضعب لاقف ىلوالا ةرجهلا قو

 15 كلذ لاق نم ركذ

 سنوي اند :للق ريغ نب نم ان'لقا كعش نبا اننا لق كيال ١١

 انربخاو ملك هموق نم لجر نع هيبا نع ْنَفْظلا دي ىبا

 /الق ليضفلا ىب ثراخل ىع ّئىلذهلا سابعلا نب هللا و ديبع

 رشع دحا اوناكو ارس نيللستم ىلوالا ةرجهلا اورجاع نيذلا جرخ

 هم ىثاملاو بكارلا هانم 1ةبيعشلا ىلا اوهتنا ىتح ةوسن عبراو الجر

 <) 2 اوثكف. 6) 821 ىلع. ه6) 2 نم. 4) 811 هلع ه) 11

 أمو. وذ. /) ةلعصمع 8[هطحسصسسءأ4 ذطص 0مدقت. 811 اولق. م) 1
 لبيع. 2) 5زء 21 © 820.2 6811 لاق. 2) 112 52:0. 0004. خنيفسلا»



 اأو

 وبا مق دقو بلاط ىنا هّمعب غنم هلوسر هللا عنمو عنيد ىع

 0-0 ىنب ىف عنصت ام عنصت اشيرق ىار نيح بلاط

 أو معلص هللا ليسر عْنُم نم هيلع وه ام ىلا متادلف بلطظملا

 نم هيلا اعل ام ىلا اوباجاو ةدعم اوماقو * هيلا اوعمتجاف هنود

 ىأر املف بهل نيا نم ناك ام الا معلص هللا ليسر نع عفدلاو
 «لعج هيلع غبَدَحو هعم مّدج نم هّرَس ام هموق نم بلاط وبا
 «لكشيل عانم نافع 2 يف معّلص هللا ليسر لضف ركذيو عحدمجب

 005 طبل قاع نلبارسنا 7ىلبا لغ»اابن + < ةياراقل
 مرات نيا“ ىلع * لق ثراولا دبع: نب .دمصلا قبح نب ”كراوتلا
 ىنا ىنتدح ثراولا دبع لقو ثراولا لبع ىب دكمضلا دبع أس

 بتتك هذا 8ةورع نع* ةورع نب ماشع اس لاق راطعلا نابأ اس لق
 معلص هللا ليسر ىتعي هناف دعب اما ناورم ىب كلملا دبع ىلا

 ردنا ىلتلا رزتلاو قدبجلا“ نما هل للا هقعب ءامل ةنموتك  ظحااقل
 ركذ ىتح هل 8 نوعمسي اوداكو ماعد ام لوا هنم اودعبي من هيلع

 كلذ اوركنا لوما ل شيرق نم 20 مدقو عتيغاوط 5

 ففصناف ععاطا ْنَم هب اورُعأو 1لق ام اوهركو هيلع اودتنشاو هيلع

 ٌليلق مثو نم هللا هظفح نم آلا 4وكرتف سانلا ماع هنع

 4) 26 ©ك 0نرب» ذصن. نبع. 2) 2811 اومظاو. ه) 811 لبق.
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 أبا

 ال هللوف تببحا ام ٌلقف ىخا نبا اي بهذا لاقف معلص هللا
 بلاط ابا نأ تفرع امل اًشيرق نا مك لك اًذبا ءئشل كبلسأ
 كلذ ىف «عقلفتهيلمجلو رمالسا» معا هللا المو نال 0

 ابيف هل اولاقت ةريغملا نب ديلولا نب ةرامُب هيلا اوشم ماتوادعو
 5شيرق ىف ىّتف هْذَهْنَأ كيلولا نب ةرابع اذه بلاط ايا اي ىنغلب
 كل وهف دلو هذ-ختاو هترصنو هلَقَع كلف هدف هلمجاو هرعشاو

 كثابآ نيدو كنيد فلاخ دق ىذلا اذه كيخا ىبا انل ملساو

 لاقف «لجرك 6 امتاف هلتقنف همالحا هفَسو كموق ةعامج قرفو

 مكيطعُأو ملت دوُدَعَأ مكنبا 4ىننوطعتا ىننوموست ام سمبل هللاو
 1 تدع ىب معطملا لاقف اًذبا نوكي ال ام هللاو اذه هنولتقت ىنبا

 كموق كفصنا ىلقل بلاط ابا اي هللاو فانم كبع نسب لفون نبا

 تنم لَبقت نأ كيش كإرا اف هفركت امم ءصّلختلا ىلع اودهجو

 تعبجا دق كتلتو قفَصنأ ام هللاو معطملل بلاط وبا لاقف اعيش

 وبا لق امك وأ كل ادب ام عنصان .ىلع ميقلا ةرعاظمو ىنالذخ

 5 موقلا قبانتو برشا نتبجيو كلذ دنع ومالا / بق لاق بلاط

 ىف 7نم ىلع* اوماذت اًشيرق نا مث لق اصعب ٍضعب و ىدابو

 دعم اويلسا ىيذلا معّلص هللا ليسر باتا نم ةنم لثابقلا

 خِنشتكيو ٍموِبْذَعي نيملسلا نم اهيف نم ىلع ةليبق لك تبتوف

 <) 831 دمك. نايا. 42) 2 ىهنأ, ةئ0 م سغ 21 ع 811. 2 ظلك

 لجرب. 4) 821 ىوطعتا, 7 ىقيطعت. 2 1 اوصلختي نا“ 7)
 2 ِن

 2 نتفخف. م) 5ذع 081 © 815ءكد.ر 2, 831 ©( 210. ىدائوو

 نرتب ه. رن. )/  ا[ هده. 2 1 عنيف ىنلا.



 الانم

 برعلا هاهب مهن نيدت اهنولوقي ةدحاو ةملك ىلع ديرأ ىنأ مع
 موقلا لاقط. هلوقلو . دتملكل آرهقف ةنيزلا معلا ءآهب ميلا ىتوتو
 ىاو بلاط وبا لاقف اف «اولق اًرشع كيباو معن ةدحاو :ملك
 نيضفني نيعبف اوماقف لق هللا الا هلا ال لق ىخا نبا اب ب ةنملك

 باجت هىَشل اذه نا اذحاو اهلا ةهلآلا ّلعجأ نولوقي مو عبايه
 طظفل ةباذع ايقيألي امل هلوق ىلا عضوملا اذه نم نسدونو لق

 «بيرك نبال ثيرخمل

 قا ىبا ثيدح ىلا ثيدحلل عجب

 قاحنا ىبا دمحم ىتلح لق. ةيلس ام لق دي نبا انكحن

 هلا سنخألا «نب ةريغملا ىب ةبتع نب بوقعي ىنثتحن لقدم
 ىلا تعب  ةلاقملا هذه بلاط ىال تلق نيح اًشيرف نا ثدهح

 ىقوواجم لكق كموق نأ ىخا نيبا اي هل لاقف معلص هللا ليسر

 نم ىَلْمَحُت الو كسفن ىلعو ىلع قَبَذ ١241ذكو ذك ىلإ اولاقق

 هيف همعل !ذب دق هذا مغلص هللا ليس نظف فيطأ ال ام رمالا

 دعم“ مايقناو مترصن نع فعض دق هناو هملسمو هلذاخ هناو 2ادبدو

 ىنيمي ىف سمشلا اوعضو ول /المع اب «معكص هللا ليسر لانقف

 :أادلا نبطي تح رمالا اذن ريتا. نأ ىلع ,:ىراس+ قل رمقلاو
 املف مق مث ىكبف معلسص هللا ليسر ربعتسا مث دتكرش ام ديف كلا
 ليسر هيلع َلبقأف. ىخا نيبا اي. «لبقا لاقف بلاط وبا هادا ىو

 <«©) 11 ننس. 5) 1502. 38 7و. يحبو م) 2 نع. 2) 11 مك

 لاق, 12 اولاق ىنلل, 111567. هل اولق ىذلل. 231, 210. ء 531. 1,

 20 00 22م1 2)2  نفع ةللاو. ركز م0 2 لا 2

0 0 



 أزرب

 6 ىقاضغ هدنع نم اوماقو اوبضغف لق اهريغ مكتلأس ام ىدحي

 مهنم ًالبلا تلطناو اذيهب كرصأي ىنلا ىكّهلاو كنمتشتل هللاو

 الا هلوق ىلا ناري ةىَشل اذه نإ مكتَيلا ىلع اوبضأو شي اه أ

 ططخ اه يحل نار حرا لك ع « قالتخأ

 هميي اهب كل دهشا ةيلك ةّلق لاقف هطحف هيع ىلع لبقاف هيلع

 برعلا اهب مكييعت نا الول لاقف هللا الا هلا ال ليقت ةمايقلا

 لف يزيبش الاب الو لح وك اهكتيطعال توملا نم عرج «ىنولوقي
 نهم 6532 8: -

 ىدبي هللا نكلو تببحأ نم ىتهت ال كنا ةيالا هذه نتلونف

 ةماسا وبا امد لق ءعيكو نباو* بيرك قدا ايف « 4 :اَشي نع

 هنن نعت نب دسم نس داع لم 0

 يف شيرق نم طعم, هيلع لخد بلاط وبا ضرم امل لاق سابع

 هليقيو ليقيو 9 لعفيو انتهلا منشي كيخا نبا نا لاقف لهج وبا

 لخدف معلص ىبنلا ءاجن هيلا ثعبف هتيهنف هيلا تتعب ولف

 ىشخ 5 ٍلِجر سلْجَت « هردق بلاط نأ :نويد, نيبو تايب

 ذهل 7فرأ نوكي ن يي ىلا بنج ىلا سلج نا لهج وبا

 مدت هلا ليس .دمج.لو: سلبا هيلذ ل سجال
 و0 د

 فتي متهتا مشت هت عرب ىنيتشي كييك ل0
 ا لاقت معلص هللا ليسر ملكتو ليقلا نم هيلع اورثكاو للك لوقتو

 2) 102. 38 75.85 ءك 6. 62) 11 ءغ 881 هدم. (ندس 2 1ةعأك

 1: 2 ليقت 14 ليقنو. طعم 5ءلنو. 8310311 11, مم
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 ابا

 « دوسالاو بلطملا نسب دوسالاو لثاو ىب صاعلاو ماشمم نب لهج

 ضعبل ٍقضعب لاقف شيرق ةخشم نم رفن ىف ثوغي دبع نبأ

 همايف دنم انفصنيلف هيف ةهيلكنف بلاط ىنا ىلا انب ؤقلطنا
 فاخ انذ للبعي ىذلا ههلاو هعدنو انتهلآ متش نع فكيلف

 نولوقي برعلا انريعتف ءىنش انم نوكيف تيشلا اذه توجب نأو

 ىىدي «عنم الجر اوثعبف لق هولوانت دمع تام اذا ىتح دوكرت
 6كموق ةخشم ءالوه لاقف بلاط ىا ىلع هل نذدأتساذ بلطملا

 الب اولاق هيلع اولخد املف عَّلدخدا لق كيلع نوينذأتسي هك

 قكيلف ريف كيخا نبا نم انّقصتا انحّيسو انيبك تسنا بلاط
 0 بلاطو بأ اغيل. ثعبف 5 ةنهلاو' ههحنوا انتهلا متع نبع

 كموق ةضخشم ءالوع ىخا ىباي لق معلص هللا ليسر هيلع لخد

 كيعَديو عتهلا منش نع فكت نا فسنلا «كولأس دقو عتاورسو
 ىلو لق اهنم هل ريخ وه ام ىلا وعدا الوا مع ىلا لق كهلاو

 برعلا اهب هل نيدت ةملكب اوملكتي نا /ىلا موعدا لق متوعّخَت ام
 كيباو ىف ام ميقلا نيب نم لهج وبا لاقف لق مجتلا اهب نوكلجو د5

 ةاورغتف لق هللا الا هلا ال 2ليقت لق اهلاثما رشعو واهكتيطعنل

 ىف اهرعضت ىتح سمشلاب ىنومتتج ول لاقف هذع ريغ انّلَس اولاقو

 <©<) 8011 هر. 65) 2 هديلكنلخ ءا 123 6 «رمايلخ. 60, 2 .:ةدحتم

 2) 7 شيرق. 2 24 اولاس. رك 25 هدم.ز 8235 020©غ ةملك ىلا

 اهب مجكلا باقر نوكلجيو برعلا تل نيدنت اهب اوملكتي. 40 ©
 آ14 (م. 9 1. :): 835 اهكتيطغتل, 2 اهكيطعنل, !!1 اهكيطعن. - 2:0
 56و. رشعو 871 اهعم ارشعو. 4) 21 اولوقت. 21 801 © آ4 دمك.

 اوقرفناو.



 أم

 هعيبر َنْي ةبيبقو ةعيبرت نسب ةينغا بلاط انل لا" ضيفا د

 ةريغملا ىب كيلولاو بلطملا نب دسالاو ءاشع نب ىتكبلا وباو

 جامل انبا هيو هيبذو لثاو نب صاعلاو ماشع نب لهج وباو
 دق كيخا نبأ عن نا بلاط ابا اب اولاقف عانم هيلا ىشم نم هوا

 م كد

  هفكت ىرأ امذ انءابآ لذضو انمالحا ةفسو اننيد باعو انتهلآ بس

 ني يا نيس نام رش و ام امم نئلكت ىلا .اماوااقم

 اًليمج اذر مدرو اًقيفر الدوق بلاط وبا مل لاقف هكيفكتف هفالخ
 نيد رهظي هيلع و ام ىلع معلص هللا ليسر ىضمو هنع اوفرصناف

 دعابت ىتح معهنيبو هنيب رمالا :ىرش مث لق هيلا وعديو هللا

 ٠ اورماذتو اهنيب معلص هللا ليوسر وكذ شيبرق ترثكاو اونغاضتو لاجيلا

 م ىلا أ امم خت ضدي

 0 هللاو اناو 00 نبا 2نم كانيهنتسا* لق

 تح انقهلا- ٍبِيَيَصو 'انمالخأ عيفستوا:انغتابآ منش نم اذه ىلع

 وأ نيقيرفلا كحا كلهي ىتح كلذ ىف كاياو هلزانن وا انع هفكنت

 جثتوادعو هموق قارف بلاط نا ىلع مظعف هنع اوفرصنا مق اولق امك
 «هنالذخ الو هل معلص هللا ليسر مالساب اًسفن بطي فو .«هل

 لق لضقملا نب دجحا اس لق نيسلل ىب مديح ىقدخ

 وبا يف و اوعمتجا شيرق نم اسان نأ ىدسلا ئع طابسا اس

 4) 112 2821314 ءغ 8لوءط. اير 81 ع( 2 و تغ [ش. 8) 162 1, 2

 ع6 طك . اومن عوللل ظل 8 ءا 14 ىرسو 2 ف

 ء) 031 هرت. 2) دزع نيمودع 1815ءط., 0 ءا 8197. ال1[ تأ 14
 ىهنت نأ كنيهتشا. 42) 12 ودم.“ ١72112 توا 1 01 اوعبمجا

 ءأ م20 56 يف 211 غانم.



 ايكو

 مق عطبألاب معلص هللا ليسر مق نيبرقألا كتريشع ٌرذناو معلص
 مك لق ئصق ىنب اي فانم دبع ىنب اي بلطملا دبع ىنب اب لق

 مكوعدا ىتا ممهبخآ ىلع ةرم ىتح ةليبق ةليبق اشيرق «ذّكف

 دعس نبا اس لق ثراخل ىتدح يءهباذع مكرذناو هللا ىلا

 دبع 4 نع ناريع ىأ نجءدليراسل انه !لق وغاب قمتم"( لاق ة

 عدصي نا معلص هللا ليسر رمأ لق ديبا نع مساقلا نب ناجرلا
 ميعدي /ناو هرماب * سانلا «ىدابي ناو هللا كنع نم هءاج اب

 0 لم وع دمام ليا نانو نفاس
 اميف قاحسا نبا لق «.ءاحلل روهظلاب رمأ نا ىلا اًيفخحسُم

 رماب معلص هللا ليسر حلصفق هنع ةيلس امد لق كيج ىبا انثتدح »

 رو هموق هنم ذعبي ل كلذ لعف اًملف مالسالاب دّموق ر ىدابو هللا

 املف اهباطو مهمِهْلا ركذ 8 ىتح ىنغلب اميف نرلا ضعب هيلع اودي

 هللا مصع نم الأ هتوادعو هفالخ ىلع اوعمجاو ةدوركان كلذ ّلعف

 همع بلاط وبا هيلع بلَحو نوفختاسم ليلق مو مالسالب 8 غانم
 هرمال اًيظم هللا رما ىلع معلص هللا ليسر ,ىضمو هنولل مو دعنمو 5

 [عبتعي ال معلص هللا ليس, نا شيرق تأر املف ؟ىش هنع هذي ال

 ايا نا اوأرو مانهلآ بيعو مقارف نم هيلع هوركنا «ءىش نم

 نم لاجر ىَشَم مهل هملسي ملف هنود مقو هيلع بدح دق بلاط

 ©) 5 ير )ل ىلا. <) 512 81 ءغ 530, انطأ ذص هقتع:

 رتاح ىنأ نبأ هلق ليهج ىندملا ميجناب ناريع نا نب ةيراج. 835
 2م ةكراح. 4) 0[ هس. ) 21 ءا 0'52 5. مز 821 ء6 2 ىداني.

 ر/) 215 نأ نماف. مر 834 هز 2 © 26 ىدان»ب ) 11 نع. 8
 821 ذمق. كلذ. 4#) 831 زمك. كلذ ىع. / 36 ك ل»# ينعي

 7:) 831 ذصك. امم دنوخركيب.



 الليس

 ,«عيطتو كنبال عمست نا كرما دق بلاط ىنال نولوقيو

 اند لق ملسم نب نافع اند لق ريرصلا ىيج نب ءايكر ىنثدح
 نب ةعيبر ' نع: ىذاص ىا؟ نع ةيحلب رج قاينص سس سا
 نبا تشرو مب نينموملا ريما اب مع ىلعل لق الجر نا ةدجلن
 :بارشا ىقح 8تارم تالق همواع ىلع لاقف كمع نوذا كيع

 ليسر امد وأ معلص هللا ليسر عمج لق مث جناذآ اورشنو سانلا
 برشيو ةعذجل لأي علك ءدطعغر هنم بلطملا دبع ىنب هللا

 ىقبو اوعبش ىتح اولكأف ماعط نم اذم ملل و عنصف لق قولا

 ىتح* اويرشف ةرمغب اعد مك لق سمي م هناك وه امك ماعطلا

  ىنب اب لق مق لق اوبرشي رلو سمي مل هنأك بارشلا ىنقبو ادور
 دقو ةةماعب نانلا ىلاو ظةصاخ مكيلا تعب ىذا .بلطملا دبع

 نوكي نا ىلع ”«ىنعيابي مكُيذ متيأر دق ام رمالا اذه نم مقيأ
 ,كنكو هيلا نيقف حا هيلا مقي ملف ىقراوو ىحاصو ىخا

 ميقا كلذ لك تارم ثلث لق مق لق -سلجا لاقف لق ميقلا رغصا
 ا: ىدي ىلع هديب برضف ةتلاثلا ىف ناك ىتح سلجا ىل ليقيف هيلا

 ديج نبا انتدحن «ىمع نود ىمع نبا تثرو كلذبف لق

 نع دكيبع نيب ورع نع قاما نب كيج اننا ةيلت انك

 هللا لوسر ىلع ةيالا هذع تدلون امل لق نسل نا نب نسحل

 «) 11 ىبا. 8) 831 دحاب. ) اال ملغ. 2) 831 عغ 2 ذصق. لاق.
 ) 1511 أ 1[ طع. ري 12 2: 811 لكابتر. 81 :تخلت.ا م

 نس 2

 معلص هللا لهسر /) 27 سعب. 2) 28211 هنت. #) 11 خغخصاخع

 7 نا 7 1 ىنعباني © 2216 560. ىلع 11 رمالا اذع ىلع.

 7) 2 1طق. نم.



 ازبإا

 فسا لاق مث 5 ٍةعيمج نتمكق ام لكأيل ٍهنم دحاولا لجرلا ناك

 مهو اًعْيمج هنمب اووزا ىتحح هدم .اويبشف ششلا .كلذب مدمج /مقلا

 ليسر دارا املف هلثم برشيل نم حاولا لجرلا ناك نا هللا

 از مكرتخ#“ هاَّمْحقَل لاقف مالللا ىلا بهل وبا هردب عملكي نا معلص هللا

 اب غلا لاقف معلص هللا ليسر ملكي رلو ٌميقلا قرفتق مكبحاص:
 ىرفتق ليقلا نم تعمس دق ام ىلا ىنقبس لجرلا اذه نا ىلع
 مث تعنص ام لثع ماعطلا نم انل نعم يملأ نا لبق ءٌيقلا
 هثيرقف ماعطلاب ىلدد مث هتعيج مث نتلعفف لق* ىلا عمجا

 ةخذجاح ءىشب عهل ام ىتح اولكذ سمالاب لعف امك لعفن هل

 /اعيمج هنم او اوور ىتح اوبرشف سعلا كلذب منتج عاقسا لاق مك 0

 هللاو ىلا بلطملا دبع ىنب اي لاقت معلص هللا ليسر ملكت من
 هب* مكتثج مدق امم لضفاب هموق ءاج برعلا ىف باش ملعا ام

 نأ ىلاعت هللا قرما دقو ةرخآلاو ايندلا ريخ مكنئج ,دق ىنأ

 ىخا نيكي. نأ ىلع رمالا اذه ىلع فرزاوي ينكولع: دما يقاتل

 0 تلقو اًعيمج اهنع موقلا مسّحاف لق مكيف ىتفيلخو ىبصوو 5

 اي انا اًقاس مهشجاو اًنطب غيظعاو اًنيع ٍغصمراو انس مهتدحال

 ىخا اذع نأ لق مك ىتبقرب فخاف هيلع كييزو نوكا هللا بن
 نوكحضي ميقلا ماقف لاق اوعيطاو هل اوعمءاف مكيف ىتفيلخو ىبيصوو

 ه) ظ»ع« مدزءءانز 2 اب كقل, 831 عل بهل وبا, 14 ام لعل, 1
 ام اذهلو 13121. 1, "ما لنقل. 2) 836 © 14 ةصق. هب. 2) 36 سانلا.

 4) هع لثم ماعطلا نم انل ٌلعأف , ان؛ 8 © 5. 831 ء 14 ّلعف.

 ه) 831 ء6غ آش هم. ر/) 15 هرم. ىم) 1481 ء 111 0 /(

 1511 هت



 ازا

 سيلا نيالرإ لا فل لاا نب ديح ىتلدلح لاق ةملس

 نب لفون نب ثرامل نب هللا دبع «نع وربع نب لاهنملا نع
 ىلغ .نع .سابغابع نب هللا ىبع .5نع بلطملا :نبع* نب, ثراخل

 0 هللا 3 536 خيا هدف 6 5 3 بئاط 3 0

 اعرَذ ةهكلذب نقض نيسبرفالا ىنريشع 0 .وأ 0 0 نأ

 20 5 ام - 0 00- اذهب هيدا ىتنم ىنا تفرعو

 د 6 هيلع لعجاو ماعط نم اًعاص انل عنصاف كبر كبّذعي ءب

 م ىتح بيطملا ىبعا ىب لاعيجا مكابلا ىي ايحدال ا

 هل هترعد مك ةدب فيما ام ثلعفف هب ثرمأ ام جغلبأو /معملكأ

 وبا دماعا متيف هنوصقني وأ الجر نوديزي الجر نوعبرا فتموي متو

 ماعطلاب قاعد هيلا اوعمتجا املف بهل وباو سابعلاو ةزجو بلاط

 معلص هللا لوس لوابت:متعتمو, اان اننا تادف اعتلال

 اى ةفكاصلا ىحاون ىف اهقلا مث هنانساب ةاهقشف مكللا نم و ةيّْذح

 امو ةجاح ةءىشب عل ام ىتح ميقلا لك هللا مسب اوُندَُخ لاق مك

 نأو هديب يلع قطف ىنذلا هللا ميأو ميديا 7: عضوم لا ىرأ

 ©) 11 ء6 1 نعو: ) 11 هرم. 2) 51م 211 6غ 1. (0ي

 هوك

 2722 1 5 جردابا ٠ 1 عاتزراب» 1 قايأ من١ متيمرأ

 مُهْنَع كمصق نوعركي امب )11 ديف. رك) 11 هملعأ. م 1:5 طز.

 ةيدج, 2 ةينجر, 8236 ك 14 هدوم. قزح. ) 5ع 3[ تك طز.
 ص ةسفر, 1810 © 14 امهفتنخ. 2 211 6114 1مك. .م. 2) 2, 1: 6

 14 عضاوم».
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 بيرك وبا انثدحت ««مالسالا ىف «فيرعأ مد لوا ناكف هجحشف
 ره نب وربع نع شعالا نع ةيواعم وبا اس الق بئثاسلا وباو

 اولاقف شيرق هيلا نعمنجاف هاحابص اي لقف اقصلا مهي تاذ

 مكيسع وأ مكحبصم ةوذعلا نأ مكذربخا نا متيأرا لق كل امة

 ىَنَي نيب مكل ريذنت ىناف لق ىلب اولاق ىننوقّلاصت متنك اما

 انتعمج وا انتوعد ال كبل ابن بهل وبأ لاقف «ديدش باذع

 «ةروسلا رخآ ىلآ بتو بهل قب اَذَي تبت 4لجو رع هللا لوناف

 قم. وربع قخ شالا: نع :ةنماسأ وبا امل ببوك وبا اس

 هذه نلون امل لق سابع نبأ نع ريبج ىب دكيعس نع ةرمام

 را تحل مقسما دلل ندر يرخ نيرا .هقريشع رتل كا
 000 ل1 شلا اقيع وب اوكاقف ءاحليض اي نفتهت افرفلا

 فانم كبع ىنب اب بلطملا دبع ىنب اب نالف ىنب اب لاقف 7كم

 ةعْقَسب حرص اليخ نأ مكثربخا ول وركتنأرا لاف هيلا اوعمتجا
 ىناف لق اًبذك كيلع انبرج ام اولق ىقتصم متنكا لبخل اذهذدق

 ءام كل ابت بهل وبا لاقف ديدَش ٍباَذَع ىَحَي َنيَب ملكت ريذت

 | اي تنك يسلك مقبع .ثدلردم لا مث اذهل الا انتعيج

 اس لق كي نبا اس «ةروسلا رخآ ىلا 1 بيل

 «) 886 فير. 64) 821 باذعلا“ ) 102. قج 78. 45. 4)
 [كورم 21 75. 2.0 2 831 ذم5. نيصلخملا هنم كطعرور ذه 2 وسد
 ننع ءريوؤهاطدصأ طقعع ؟ءءئطور 5عل ممو6ع2 ةانصأ 0ع1عغ3. رك 231

 1[ ع( 14 1م5. ديلا اوعينجاف. ى) 2 هرج. #) 5ءءرصلنس 1131. آر

 اثم. الهه 166. صنس 2) 8316 اما. م 821 تك ط ذك. اذك

 شعالا رقد 260206 بأ لقو 0 عَ



 لال

 ةثالثلا ىف فلتخف لق ةديثك تاياور كلذ ىفو لوا ملسا عي

 ثراخل ىنتدح ( دعب انينك نيذلا ءالوه فو نيمدقنملا

 لف لفون نب :ناجولا نبع نب نما نيتسالا ىببا انه لك تلا

 هامارو 2 تءاشماخ وأ اعبار ناك ركتب نأ دعب ا الشال

 0 صاعلا نب ديعس ىب دكلاخ نأ يما هفلفا خل داكنإ 0

 نم اوناك متاع ةئامماب مقيد 00 ا ةخعامج دعب املسأ

 اني يبق ده لسكلو دع الاقل 3 “ مالسالا ىلا نيقباسلا

 رو نأو هنم هءاج هاب حّكَصي نا نينس ثلثب هثعبم دعب معلص

 ضوعأو رموت امي عَدصا هدل لاقغ هيلا وعديو هرماب سانلا ةىدابي

 1 هير كاساج قه ناكو نيكرشملا نع

 لزناو معلص هرمأ اًيفكم 2كم هللا ىلا ءهطخلا راهظاب رمأ نأ

 نم كَعبتأ نبل كحاتج ضفْخأو نيبركألا َكَكريِشع رذنأو ههيلع
 مدل 2 د تورس - 3 نبإ 7-24 لعهد م0002 - د

 ؛ة ناكو لق * نولمعت امم ةىرب ىنا لقف كوصع ناف نينموملا

 نم اوفخاساف باعشلا ىلا اوبهذ اوّلص اذا معّلص هللا_لوسر. باكا

 معلص ّىبنلا باكا نم رفن ىف صاقو ىنا نب طعس انيبف موق

 مو نيكرشملا نم رفن عيلع رهظ نا ةّكم باعش نم بعش ىف
 برضف اولتتقاف ولن ىتح نوعنصي ام هيلع اوباو متوركانف نولصي

 ه) و ليج ىحالب / نيبكر شما نم * الجر ذكموي صاقو ىلبأ نب -

 ©6) 811 105. امو رف م) 5زع 1ععم كنس 1ل؟ءأ. !111. 3. 5

 6000. ىئاني٠. 6) 101. 15 75.94. 2) ارتناسم» 6 10

 26 75. 216-214. ر) 31 ه2. م 1 لج.
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 ااه

 هدو «دمالسا رْهظَأ ملسا اًملف فيدصلا ةفاحق ىا نب ركب وبا

 ةموقل افلام الجر ركب وبا ناكو لك هلوسر ىو لجو رع هللا ىلا
 ايو اهب شيرق ملعاو شيرقل شيرف بسأ ناكو الهس اًببَحم

 فورعمو فالخ اذ اًرجات الجر ناكواوش وا ريح نم اهيف ناك

 هتراجناو هملعل رمالا نم دحاو ريغل هنوفلأيو هنونأي هموق لاجر ناكوو
 هموق نم هب فثو نم مالسالا ىلا وعدي لعجن هنسلاج نسحو

 نامثع ىنغلب اميف هيدي ىلع ملساف هيلا سلُجيو هاَشْعَي نمم

 نب دعسو فوع نب نامرلا دبعو ماوعلا نسب ريبزلاو ناقع نبا

 00 را ديلا ديب ب حاج سك د

 نيبخلا ةرفن ةينامثلا ءالوه ناكف اولَصو اوملساف هل اوباجسا نيحدم

 ءاج امب اونمأو معّلص هللا ليسرب !وُقْدَصو اولصف مالسالا ىلا اوقبس

 لاجرلا مالسالا ف هليخدلا ىف* سانلا عبانت مث هللا دنع نم هب

 ««سانلا هب ثتحتو ةكم مالسالا ركذ ابشف ىتح ءاسنلاو قنم

 دعس نبا اس لق ثراخل ىنتثدح ام كلذ ىف ىدقاولا لاقو

 هللا ليسرل باجبتسا ةلبقلا لها لوأ نا ىلع انباكا عمتجا دنع:

 لقو لق كلوا ملسا مايأ ةثراح ىبب دشيزم 2000 بأ

 ملساو اسماخ صاعلا نب دكيعس نب كناخ وعم ملسا ىنقاولا

 ىملسلا «ةسبع نب ورع ملساو اسماخ وا اعبار ءاولق رذ وبا

 رفنلا ءالبحم ىف انحدنع فلتخا امنذ لق اًسماخ وا اًعبار لاقيف م

 4) 11 ءغ 1 مالسالا. ) 1 رفنلاو 111505. ةينامثلا رفنلا.

 ء) 231 هد. 24) (0000. خسينع.
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 كلذ لاق نم ركذ

 نايهط نب ميعاربا نع ةلبج نب ةنانك اس لق كيم نبا اس
 دعجلا ىنا نب ماس نع ةدانتق نع «باجخل نب* جل نع

 اًمالسا مكلوا ركب وبا ناكا ضال تلق لق لعس نب كيح نع

 ه8 امالسا انلضقا ناك نلتو نيسمخ نم رثكا هلبق ملسا كقلو ال لاقف

 كير لاجرلا نم معلص ىبنلا عبتأو نمآ نم لوأ ناك نورتخا لقو
 «ءالوم ةكراح ىبا

 ككُذ لق“ نم ركذ 1

 ىنثتدح ىدقاولا لق لق دعس نب دمحم اس لق ثرادل ىنتدح

 ٠, نم لاق ه«ملسا نم* لوا نم ىرهرسلا تلاس للق 85 بكق' قا نأ

 ىتدح كيذتثراح ىئب ديز لاجرلا نِنو ةججحخ ءاسنلا

 اس لق رغ ىتب همم[: لق ىعس نب كيحت اننا اظاشل

 لوا لق ءراسي نب عناميلض نع دوسالا نا نع تيل الا

 نب دب أش لق ثراخل ىتدح «, ةتراح ئب كيز ملسا نم

 ,ى نع نامثع ىب ةعيبر امد لق ريع ىبا ىتعي كبح أب لق دعس

 دبع نب نامحرلا نبع ىنتكححو ««هلثم سنا نا نب ناري
 نبأ اد لق ةبلسم نس كلم نبع اد لق مكمل ىبع نب ةألآ

 نب ُكِيز ملسا نم لوا لق ةورع نع دوسالا ىنا نع ةعيهل
 ديج نبا آس ام كلذ ىف لاق هّناذ ناك نبا اأو « ةثراح

 «همغلص هللا ليسر ليم ةثكراح نب كيز ملسا مك هنع ةيلس اند لق
 ملسا مف بلاط ىا نب ىلع دعب ىلصو ملسا كرك لوا ناكف
 4) 3| هس. 4) 811 بيوذ. 2 21 راد. 55:0 نع 2 كه 1

 2) 2 نمس



 الذل

 نبا اسس  «ءهدوحأ سابع نبا نع ىبعشلا نع كلاجم
 نع ىلع نب مثيهلا انس لق مضاو ىب ىيحج اس لق دي
 نب ةركب اس  دوحن سابع نبا نع ىبعشلا نع كلاج“
 نب ةيواعم ىربخا لق بهو ىب هللا دبع اس لق ئنالوكل رصن
 نع ةحلط وباو بيبح ىب ةريضو ىيج< وبا ىثّدح لق ماصو

 ش 0 : : .غ
 ليسر تسبنا لاق «ةسبع ىب وريع ىنتدح لق ىلعابلا ةمامأ ىنأ

 اذه ىلع كعبت نم هللا ليسر اي تق ظاكعب لزان ومو معكلص هللا

 كملساف لق لالبو ركب وبا ٌقبعو رخ نالجر هيلع ىنعبتأ لق رمالا
 ىتثكتح «مالسالا عبر كاذنا ىنتيار دقاف لك كلذ نع

 ان لق ةملس نا نب وربع ان لق ىقبلا ميحرلا بع 4 نبا 0
 | اور نجي قيل يع هيخإ نع ةيقلع ني هرعت نبع لكل
 ىنتيار ىقل /لوقي اهتالك /مئسبَع نباو َرَذ وبا نك لق ريق نبا
 اهتالك لالبو ركب وباو ىبنلا الا 3ىلبق ملسي رثو مالسالا عبر

 ريرج امد لق كيج نبااس «رخآلا ملسا ىتم :ىردي ال
 وبا ان ركب وبا ملسا نم لوا لق ميعاربا نع ةريغم نع

 لك لك هه نب وييع نع ةبعش اش .لظ عيكو: ان لق بسيرنك

 © ملسا نم لوا ركب وبا ىعضنلا ميعاربا
 هنيلج ركي ىأ' لبق ماس نورخآ لي
 ©) 8211 هوكنب. 5ءودعم5 6201060 ذص الآ هدحتغقطتمع ءاذص 1

 طزع اءونضتت». )5  11 ىيحج. 1لعم تمي ]ذعلغ 1, صبا 1. 21 ءأ

 7ك 1, )غذا 1. ع, 70. 340:ءلباع817: ذب هصتمأت“ 2. © (0000

 72214 خسبنعو 710. 1طد» 18120زد» /عمذع 111, ٠١ ء لولا. مع.

 4) 0[ © 72 وبا 2 821 رمح رك ©0000. ةسبينع م 2 نالوقي.

 /) 1[ لبق. 2 8[ ىردنت. /2 ظممع ةده016همعصج هده. ال



 الام

 © هلل دعم تيّلصو هب ءاج ام هنقدصو مليسربو هللاب تنم عَبأ

 «همزلف ريخ ىلا الا ةكوحدي ال هنا اما هل لق هنا اوعزف

 0 لو ع نتج سقم انا لدعم نبا ارا كلاش ٠

 ملسا لق دعاج“ نع حيِحَن ىلا نبا نع عفان ءنب ميهاربا
 لاق دعس نبا لق ثراخخل لق «نينس رشع ىبا وهو ىلع

 ليسر ىبنت 'ام تعب ملسا 'ايلع نأ. ىلع انباكا' عمتْجاَو يدقارلا

 © ذنس ةيشع ىتنث ةكمب ماقذ ةنسب معلص هللا

 «هضر ركب وبأ لاجرلا نم ملسا نم لوا نوورخآ للقو

 كلذ“ لاق نذل !اركاق

 '" نع 3ءارغم نب ناجرلا دبع اند لق ىزارلا ىوم نب لهس اس
 سانلا لوا ْنِم سابع نبال نلق لق ّئبعشلا نع «دلاجم
 تباث نب ناسح ٌليق تععمس اما لاقف اًمالسا

 ةقن ىخأ نم اوْجَش تّركْذَق اذا
 اليتم اهب 3 ايا كلاخا مكْذآف

 7 ن -
 م اهْئَدْعَو ماهعاقتأ ةيربلا ردي .

 الين انما اطاقرأو ىبتلأ 9ع

 هديشم دوبكملا ىلاتلا 0 ىناثلا
 لإ“ قديم تح قلشلا ل

 نع ئدع نب مثيهلا أش لق ىارلا ةسبنع نب ديعس ىكتحو
 2) 7 هدم. 82) 831 ©« 2 وعدي. 2 11 نقع. 0'52 نك ال1
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 لل

 اًليقع ىل امتكرت اذا بلاط وبا امهل لاقف هيف 2 ام سانلا نع

 لسخاو هيلا همضف ايلع معّلص هللا ليسر ذخاف ايتّئش ام اعنصاف

 ليسر عم بلاط ىنا نب ىلع ليي ملف هيلا ةمضف ارفعج سابعلا

 نبأ اندإ « هنع ىنغنساو ملسا ىنح سابعلا دنع رفعج لوب 5

 هركذو لاق قاكبا ىب لمح ىاكدخحف لاق ةملس اس لاق كيج

 جرخخ ةالصلا ترضح اذا ناك معلص هللا ليسر ْنأ ملعلا لعا ضعب

 نم ايفختسم بلاط نا نب ىلع هعم خو ةكم باعش ىلا

 اهيف تاولصلا نايلصيف هموق رئاسو هماعا عيمجو بلاط نأ ةدمع

 انآ منا مك, اثكي. نا هللا: ءاش ام كدلذك .انكف 'اعجر: اًيسمأ ' ناخد

 نبا اب معلص هللا ليسرل لاقف نايلصي ابو اموي امهيلع رثع بلاط

 اذع محم ئأ لق هب نيدت كا ىخلا نيدلا اذه ام ىخا
 لاق امك وأ ميخابأ انيبا نيدو هلسر نيدو هنكتالم نيدو هللا نيد

 تلذب نم فحا مع اي تنناو دابعلا ىلا اًلوسر هب هللا ىنثعب

 ىننطاو هيلا ىنباجا نم: لقحاو ىدهلا ىلا هتوعدو ةكصنلا ه5

 عيطتسا ال «ىبنا ىخا نبا اي بلاط وبا لاقف لق امك وا هيلع
 صلي ا هللاو نللو هيلع اوناك امو ىعابا نيدو ىنيد قرا نأ

 أس لق كبح نبا اس يب ام هحاكت 0 ءىيشب كيلا

 نب ّىلعل لاق هنا اويعنو لق قاحسا نب لمح ىنتدح لاق ةملس

 اب لاق هيلع تنا ىذلا /منىيدلا اذع ام ْىنب ىا بلاط قاوم

 2) 2 ء6 801 ذصك. ىلل 2) 512 نان0مولا1ع 110177. 2155. ديبأ و

 70. دتناعسص 11, 53. )«  11 هده. 4#) 2 ءىش كيلا ضلي

 6) 811 64 م تيقيم رم 2 هدنم



 ريح

 ام دعب فيفع لق «دنيد ىلع هتعبات دف كليرخ ةنبا ةججلخ
 نبا اس ىاًعبار تنك ىنقيل اي هبلق ىف مالسالا ئسرو ملسأ
 نب ديح اس لاق دعلمل نب ةداوس نب ىسيع ان لق ديبح

 ىبللتاو «ىبندملا مزاح وباو ناجرلا دبع ىنا نب ةعيبرو ةردكنملا

 :« يبس عسب نبا دن لسا للا وسل ىلا 00
 لوأ . ناك لاق فاحت نبأ ىح ,ةيلس ابد لك نيك نبا ائن

 دنع نم هعاج اب 2هقّدصو هعم ىّلصو معّلص هللا ليسرب نمأ ركذ

 امم ناو م رح ىبا ذثموي وهو بلاط نأ ني

 ليسو رجح. 'ىف ناك .هذا مع. بلاط ىإ نيب ىلع لح هيب هلل ىلا

 در هسا كك ا ل «مالسال ليق معلص هللا

 عيت ىا نب هللا دبع ىنثذح لق قاحسا نب ديح ىثاح

 م01 اجل ىلا ربج نيب تما نت

 در ا ل الور هل هللا عضم اه. يال تل

 15 كاخا 53 000 ني يصل

 ةمزالا هذه نم ىرت ام سانلا باصا دقو لايعلا ريتك بلاط ابأ

 ذخو: الجر هينب نم كدت هايع سةنعب فسنا 0

 اينا ىتح اقلطنف معن سابعلا لق دنع «ءامهفكنف الجر هينب نم

 12217 ففخت نأ كين انا القف بلاط ابا

 ه) 34 هب 2) 2 ك 14 رثئملا, 2 > ىرلاا 2!

 11151 ىدصي 6) 13 01100116 000/72 ءأ 71077.: 1115. امهلفكنخ ,

 هه 50. 11, ىو 1 8,



 ا

 مالغ جرخو ىلصت هعم تماقق ةأرما تجرخ مق ةبعللا هات
 نيحلا اذع نا ىيدلا اذه ام سابع اي تلقف ةعم ىلصي ماقف

 هلسزا هللا نأ معزي هللا دبع نب كيج اذ لق وحم ام ىردا ام

 ةييدخ هدأرمأ هذعو هيلع فتس رصيقو ىرسك زونك ناو « هب

 اني قا نب لع هع نيا مالغلا اذهو هب ننمآ كليوخ نب

 نوكا ثنكف فئموي ننمآ ننك ىنتيلف فيفع لاق هب نمآ

 نب ىلعو لضقلا نب ةملس اند لق كيك نبا اس “«ة املا

 قا * نب ىيك نع قاكنأ نب ليح ىثدح ةملس لق نماج“

 ىيك نع ىنانتك نم رخآ عضوم ىف وهو رفعج وبا لاق ثعشالا
 ناكو * ىدنللا فيفع نب سابا نب ليعامما نع ثنعشالا 6 باد

 ىع 4هيبع نبا ناكو همال ىدنللا سيق نب ثعشالا اخا فيفع

 ىل بلطمل ىبع نب سابعلا ناك لق فيفع هدج نع هيبا

 مسوملا مايا ةعيبيف رطعلا .وتشي نميلا ىلا فلتخي ناكو اقيدص
 عيتجم ّلجر هاتف ىثيب بلل دبع نب ساّبعلا دنع انآ انيبف
 نسماقو: تأضونف نأرما 6 ىلصي ماق مث كوضولا غبساف ًاضوتف 5

 ىللصي هبنج ىلا م 5 مك ًاضوتف فعار دق مالغ نرخ مك ىلصت

 نب ليج ىخا نبا اذه لق ءاذعه ام سابع اب كحبو كتلقف

 نبا اذعو الوسر هثعب هللا نا معزي بلطملا دبع نب هللا دبع
 هتأرما هذعو * هنيد ىلع هعبات دق بلاط ىلا ىب ىلع ىخا

 «) 2 ك 14 هس 4) 5زء, هممص اعبار نغ ذص 20نامهع ةءوب
 ك1 نوصي )١127 2 ةرزط. 220 ةييع نبا 000. ميعَر 5ععاتكتك دانتطص 14

 (ةباغلا لسا 111, 212 ءغ آطص 5231110 ةص-الذك 0:1: ها هكل7:6+ 00

 340 1 31. )2  رونو ءا طفل. 1 اثال)ا انطق نيدلا.



 ال1

 املف لق بلطملا دبع ىب سابعلا ىلع تنونف ةكم ىلا ةيلعاشل

 لبقا ةبعللا ىلا رظنا اناو ءاهسلا ف تقلحو سيشلا تعلط
 اهليقتسم ماقف ةبعللا لبقتسا مكث ءاهسلا ل ىصبت مره ل

 ةمالغلا عكرف باشلا عكرف ايهفلخ تماقف ةأرما تءاج ةىتح

 ادجسف اًدجاس ٌباشلا وخن ةأرملاو مالغلا عفرف ٌباشلا عفرف ةأرللاو

 ىردتا 4ميظع رما* لاقف ميظع وما «سابع اب تلقف هعم
 بلظملا دبع نب هللا ىبع نب دمحم اذع لاق ال تلقف اذه نم

 ىنأ نب ىلع اذه لق ال نلق ءدعم اذه نم ىردتا ىخا ىبا

 ؛ ىتلا ةأملا هذه نم ىردتا ىخا ىب بلطملا تبع نب بلاط

 ىخا ىبا ةجوز كليوخ ننب ةيجدخ هذع لق ال تلق ايهفلخ

 مارت ىلا اذهب مما ءامسلا بر مكبر نا ىَتْنَح اذهو

 اذه ىلع اًدحا اهلك ضرالا رهظ ىنع ملعا ام هللا ميو هيلع
 نب سنوي انف لق بيوك وبأ امن 2 «ةتالثلا كقوه ريغ ا

 (ة ثعشالا ىنأ نب ىيكج ىنتلح لق قاحما نب ديح اس لق ميكب

 فيفع نب سابا نب ليعامسا ىنتكح لق ةفوللا لأ نم ىدنللا

 مل مايا تمدقف اًرجات اوما ننك لق هذج نع هيبا نع

 ماقف ىلصي لجر مخ فا :هدنع نحن انيبف سابعلا تيتاف

 نع فيغع ني :ئيح (ىأ نع قبلا صارو نك يتسلل
 فيفع هذج نع حبيبا. 0011101 عطاتصت 51غ, 011122654 0

 م) 826 نا. 4) 2 ك 826 نأ. م) »مع. اذهب 4) > هرسب
 21 « 831 200. لاقف. ) 21 كك 2 هدص2 رك 2 ءغ1آ41.1. هير. 8(
 1[ ء آه هما. /) آش زمك. نييحدلا, انسلع ةان556 1 عاان ىذلا
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 اا.

 مانعا , نم لولا لذ: :نبلابعم ينباع .نوديم نسوا ورعب ىينع : غلب

 نب ديل سبع اس .لاق ريرضلا ىيج نب كبركرز اس 4

 رباج نع ليقع نب دمحن نب هللا دبع نع كيرش آن لق ركب

 نانا وزني ”ىلح ىلصو تيبألا روس معلم ملا ةايؤرزلا

 ملسأ نم لوأ لك مقرا نب ضبز نع ةزمح ىلا نع ةرم نب ورم
 يعضنلل هتركذف لق بلاط ىنأ ىب ىلع معلص هللا ليسر عم

 اسس لاق بيرك قدي ادد «« ملسأ نم لوا مكب وبا لاقو هيسكناف

 نع راصنالا لهم ةزمك ىنأ نع ةرم نب وربع نع ةبعش نع عيكو
 نا نب ىلع معلص هللا لوسر عم ملسا نم لوا لق مقرا نب كيزد»

 نع دكيعس نب ديبع أس لق بيرك وبا اس «4مع بلاط

 راصنالا نم الجر ةزمح ابا تعمس لق ةرَّم نب ورع نع ةبعش

 7 ليي عم ,ئلص ليج ىلوا_لوقي مقرا: نب: ديو. تعمم .لوقي
 ايب لك ىكلنفتنلا ,ىسلملا نب قجا اس ..:«مع ىلع معلص

 0١ ا ااا .يع ءالعلا ا لاق ,ىىسوم نب هللا كيبع (5

 هلوسر وخ او هللا كيع انا ليقي ايلع ثععمس لق هللا تبع نبأ

 تيلص رتغم © بذاك الا ىحعب اهلوقي ال ربكالا فقيدصلا اناو

 نب نيح ىنتدح «نينس عبسب سانلا لبق ةدللا ليسر عم*

 ظلبع نب دكسأ نع 2ميتخ ىب كيغس آس لق ءئىب دراحلا كيبع

 ىف نتج لق هفيفحعع نع* نفيفنع نسب نيا نك ناسا هه

 ©6) 2 باذك. 2) 1 6101 نضير 14 ان[ 201." 22 ىراخسلا.

 0) 5لع 2: 801 مثيحر 81 5... ) 11 ءغ 8281 هدم. آس 1'1520-

 مغطقتت خباغلا لسا 111, 21 هدغعد2 516 201: ميتخ نب دكيعس



 الل

 لاثما ىلاعتو كرابت اهبر ةوند نم ةركسلا ىشغتي لعجن هىّتذأ
 هبهفو هدب ىلا حوف «ناولا ُوِوللاو دَجريولاو توقايلاو ردا
 2 صضرق ام لاقف ىسوم ىلع رمف ةالص نيسيخ هيلع ضرفو همّلعو

 فيفختلا هلَسف كبَر ىلا ٌعجرا لق ةالص نيسبخ لاقف كتم ىلغ

 5 نم ىقل ام ركذو اًريع اهلقاو ٌةوق ممالا فغضا كتما ناف كنمال

 عجرا لاقف ىسوم ىلع رم مث اًرشع دنع عضوف عجرف لئارسا ىنب
 عجرا لق* اًسمخ اهلعج ىتح كلذك فيفختلا هلَسف كبر ىلا
 فذقو كيصاع ريغ عجارب نسل لاقذ «فيفختلا هلَسف كبر ىلا

 دري ال» ىمالك /لكبي ال لجو رع هللا لاقف عجريب ال نا هبلق ىف
 امو سنا لق ورشعل ةالصلا ىتما نع ففخو ىضرفو ىءاضق

 لوسر دج نم اجر بيطا طق سورع جير الو طق اجر تدجو

 رفعج وبا لق  «.هتممشو هدلجب ىدلج نقرلا معّلص للا
 هفداصو هب ناو مهتمع اهلا ' قيمر فيتا مرق كلش نا

 ةجدخ هتجوز دعب قفل نم هللا دنع نم #هب ءاج ام ىلع

 (ةدللا ليسرب نمآ مكَذ لوا ناك مهضعب لاقف هعم ىَّلص» كليوخ تنب
 نأ نب ىلع هللا كنع نم هءاج امب هقكصو دعم ىلصو معلص
 « منع تلاظ

 هركذ انيضح نىمم كلذ لق نم ضعب ركذ

 ربا | نع :ةبعش نع راتخملا نب ميعاربا أَن لق فيج نسبا اس

 ©) (0هم1. 1501. 53 75. 8 5ه00. ش5) 1 رون. ء) 1 ناوللا و

 2201 هرم. 4#) 2 مق. هللا ءهغ م20 5ء0. ىلع 8231 ىلعو كيلع.

 ك 2 هرص. ر) 11 لدبت ءا مه> درت, .4) 11 رشعب ىتمأو 2 مئنمأ

 رشعب, 0121550 ةالصلا. /) 801 «ءاج. 2) 1 دبعس.



 اوم

 معن لاق ثيعب دقو اولق دم «لاقف كنعم نم اولاقف ليربج *

 ميسج لجرب وم اذذ لخد املف مهثادد ىف هل اوعلف ابحرم اولاق

 : اوتأ مث مدآ كوبا اذه لاقف ليربج اب اذه نم لاقف ميسو

 ىف اولكو كلذ لثم هل ليقف ليربج خفتساف ةيناثلا هاميلا ىلا
 اذا لخبن اًيلخ, اينحلا ءامسلا ىف هل ليقو لق امك اهلك تاوامسلا 5

 ةلاكل انبا ىسيعو ىيحج لاقن ليربج اب ءالزه نم لاقف نيلجرب

 !ذه نم لاقف لجرب وه اذا لخد املف ةئلاثلا ءامسلا هب ىقأ مث

 امك سانلا ىلع نسكلاب لضف فس كوخا اذه لق ليربج اب
 اذاف ةعبارلا ءاممبلا هب ىلا مث بكاوللا ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضف
 ارق مث سيردا اذه لاقف ليربج اب اذه نم لاقف لجرب وه

 لججرب وع اذاف ةسماخل ءامسلا هب ىا مث ةايلع اًناكم ِهاَنْعو

 ةسداسلا ءامسلا هب ىلا مت نوراع اذه لق ليربج اي انف نع لف

 ىلا مث ىسوم اذه لاقف ليربج اب اذه نم لاقف لجرب وه اذاف
 لق ليربج اي اذه نم لاقف لجرب وع اذاف ةعباسلا ءامسلا هب

 اًضايب لشا رهنب وم اذاذ ةنإل ىلا فلطنا مث ميعاربا كوبا اذه 5

 اذه ام لاقف ردلا بابق هيتبنجي لسعلا نم ىلحاو ىنبللا نم

 كنكاسم هذعو كبر كاطعا ىذلا رَبوَعلا اذه لاقف ليريج اب

 6 مث رقد كيسم وع اذاف هتبرت نم هديب ليربج نخاو لق

 0 رابجبلا لاثما اهيظعا فيبن ةردس ىو ىهتنملا قدس ىلا

 * نسوق باق ىاكف لجو رع كتر اًنّدف ضيبلا لاثما اهرغصاو ه

 0 ل 0ع )2  2090195-107 556 0 ةردسلا» 0111

 155093 هه مز7 روج ه) ةزع



 ازةنب

 ةالصلا نا ملعلا لها ضعب ىنثّدحو لاق قاحك“ا نب ديح ىثدح

 ه«ذكم ىلعُأب * وهو ليربج داتا معلص هللا لوسر ىلع تضرتفا نيح
 ليربج ًاسوتف نيع ةدنم ترجفنا ىداولا ةيحان ىف هبقعب هل رمهف
 مث ةالصلل روهطلا فيك هيي هيلا رظني مغلص هللا لوسرو مَع
 : ليربج هماق مق ايون مع ليربج ىلر امك معلص هللا لوسر اوت
 مَع ليربج فرصنا مث هتالصب معلص ئبنلا ىلصو هب ىلصف مَع
 روهطلا فيك ةاهيري اهن ًاضوتف ةججدخ معلص هللا ليسر ءاجن

 معلص هللا ليسر ًاضوت امك تاضوتف مع ليربج هأرا امك ةالصلل

 تلسف مع ليربج هب ىلص امك معلص هللا ليسر اهب ىلص مك
 اف ماكحو ةريغملا نب نوراع امد لق نيج نبا اس ى« :تالصب

 نب نوميم نع ىطساولا مشاع /ىنا نع ةسبنع نع ءمْلَس نبا
 معلص ىبنلا ىبت نيح ناك امل لق كلام نب سنا نع م هايس
 ناكلم الف ' اهليدخح مافن نلبي :كدففو بعل لريال 7
 ابعذ مت مدّيسب انرمأ الاقف انرمأ هّياب الاقف ليئاكيم» ليربج
 ؛5 اوقَشو هرهظل هوبلقف مكان وهو دغلذ ةثالث مو ةةلبقلا نم /اءاج مك
 نم هنطب ىف ناك ام اولسغف مزمز ءام نم ءامب اوءاج مق هنطب
 بهذ نم تسب اوءاج مق ةلالض وا ةيلهاج وأ كيش وا كش

 لاقف اذه نم اولاقف ليويبج تفتساف ايندلا ءامسلا ىلا هب

 2) 8211 زكي. 65) 8211 ديف. هم) 8221 200. دب. 20 41 اهبريل.

 ) 1 ٠١ (نمصكع ةصصمأم 1023ع. 20 6047. 1131. 5. مكح

 70 نبا“. ى) المع 122.2 22) 1211 66 2 ءاجيماا 2) 1 60 4

 ةلياقلا“ 4) 831 ىلع. 42) 01 ك 2 ذمق. ليربج اب.



 ازهأ

 اذاف ىسأر تعفرف ءامسلا نم اًيوص نيعمس ىشما انا انيب ىحولا

 ضرالاو ءامسلا نيب ىسك ىلع سلاج ءارع ىنءاج ىذلا كلملا

 ىقولمز تلقف تثجو اقف هنم «تتثتجن معلص هللا لوسر لق

 كيو رذنق مف كالا هنآ اي لجو رع دلل لنف نرقدف يلق
 وبأ لك 2 :«ىحولا عبانت مث لق وجفأق رجرلاو هلوق ىلا ربكف 5

 راخنإب موقي نا معلص اًدمحن هيبن لجو رع هللا رما الف رفعج

 ةتدابعو مبرب رفك نم نيميقم هيلع اونك ام ىلع هللا باقع هموق

 هبر ةعنب ثدح ناو مقزرو ماقلخ ىذلا نود مانصالاو ةهلالا
 ىاحسا نبا معز اميف كلذو ءُتَدَحَف َكَبِر ةيعنب امأو ةدلوقب هيلع

 ةمعنب امو قاحنا نبا نع ا ا ل نع نبا امد ةوبنلا دم

 البل ايم هيما ركود رمتا نم وللا ٠ نم كءاجماام ىل ثذحف كَ

 ام ركذي معلص هللا ليسر لعجم لق اهيلا عذاو اعيكذا ثدحخ

 هيبلا . نتمطي نم ىلا أرس لل وب تاكل لو د ا

 هللا فلخ نم هعبتاو هب نمأو هقدص نم لوا ناكف هلحما نم

 ىبا امد لاق ثراخل ىنتدح «هللا اهجر ةيجدخ هنجوز ركذ اميف ا

 ةلبقلا لف الزاب ناب لع نيج .انباصتا قدقاولا لق لك دعس
 لاق كدللا اجر كليوُخ تنب ةيجدخ معلص هللا ليسل باجتسا

 مالسالا عئارش نم لجو رع هللا صوف ءىش لا ناك ّمث رقعج ىبآ
 علخو مانصالاو ناثوالا نم ةءاربلاو ديحوتلاب ةراوقالا دعب هيلع

 لاق ةيلس آس لاق نيج نبا انثدح ءركذ اميف ةالصلا دادثألا »

 ©) 11 تتتحكفر, 1)82 تبتكاف. 05) 811 هلوقلل. 6) 1207. 3

 4 شا نارقلا.



 أاوو

 اهحرطف مهلا فّلَعو ناطيشلا َومْعَم هنم يرخاف ىبلق فقشف هبلق
 لسع هيلق لسغاو ءانالا لسع هنطب لسغا و مخآلل اهدحا لق مث

 هجو* اهناك ةتيكسلاب اننا ةءالملا «لسغ هبلق لسغأ وأ ءكانال*

 هّتطب ددخ هيحاسل اههدحا لق مث ىلق تلخدأت ءاضيب ا رس

 : ع ايل. نا الا نع اذ ىفهك ,نيب تالا المجرب ىطب ايظا

 لف لصلا دمع نتن نيج ميد( «ضيلجم رمال( ا

 لاب طر وع نسوا دلال ىوعؤلا : نع ريبم نع روق نبا اب
 فقئفاوش سور ىلا ودغي لعج #اًديدش انرح نزح ةرنف معلص

 ليربج قل قكبف لبج ةورذب ىقوأ ايلكف اهنم ىذوتيل لاببل

 ٠0 هسفن هيلا عجرتو هم اولا ىنكسيف هللا ْئبن كنا ليقيف

 امون ىف انا: اينيبك له, كلتءاىح ثدح ياما يللا
 ءامسلا نيب ئساك ىلع ءارج ىنينأب ناك ىذلا كلملا تيسير ذا

 /نولمَز تلقف ةيجدخ ىلا ثعجرف ايي هنم «ثقتجت ضرالا

 رذاذ مك رقذملا اَهيأ اي لجو وع هللا لوناف هانرقد ىل هانلمؤف

 ني لأ ءىش لوا ناكف ئرعزسلا لاق رهطف كبايتو بكف كبرو

 ىقدح ومعي مل ام غلب ىتح قلَخ ىذلا كَ مسي ثا
 ىح سنون .قربخا لاق ثعو..نيل.انرءلق كالا فيصل
 نب رباج نا نامرلا دبع نب ةملس وبا ىربخا لاق باهش نبا
 ةرضف نع ثّدح ومو معلص هللا ليسر لق لق ىراصنالا هللا دبع

 <ه) 2 هع 811 هدم. 0+2 5ءول. ةءالملا 1211 ءآلملا, م ءاثالا. 82) 1

 اقره, ل و 1811 هر د. هداك, 82310314 20 آه. 2 85. 249. ه#م) 1

 ب 2) 11 65 همم. ه) 11 كتف ..821'كيبتح. )آلا
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 ام

 را ملف ىماما ترظنو اعيش را ملف ىلامش نعو اعيش رآ ملف ىنيمي

 اعيش تيارف ىسأر تنعفرف اعيش را ملف ىفلخ ترظنو اعيش
 اوبَصو ىقورثتف لق هم ىلع اوبصو ىورتد تلقف ةيجدخ نتيبأف

 ةافطا قلن تتح +. 2150 اها ١ ثارف اقري: لما قطط
 كتبسلا ةليل هاتا ام لوا معلص هللا لوسر ليربج ىنأ لق دمحم ىباة

 هيلعف نينثالا ميي لجو رع هللا ةلاسب هل رهظ مث دحالا ةليلو

 ناكو كتلَخ ىخلا كبَر مسآب ًارقا هملعو ةالصلا هملعو ضولا

 «ةنس نوعبرا «هيلا ىخوا مري نينثال ميي* معلص هللا لوسرل
 وبا آس لق “5 ىتسوطلا بيبح نب ليح نب لجا ىتدح

 لاق ىشرفلا نامثع ىب هللا نبع نب رفعج أ لق ىئسلايطلا دواد

 ثّدح ريبزلا نب ةورع تيعمس لق ريبزلا نب ةورع نب هربع ىفربخا
 كنا تفملع فيك هللا لوس اي تلق لق ىرافغلا رَّذ نأ نع

 اتا رذ ابي لق نتنقيتساو كلذ ىبلع ىتح نسلع ام لوا ىبن
 رخآلاو ضرالا ىف اهلحا عقوف ةكم ءاكطب ضعبب اناو ناكلم

 لاق وه وه لاق وه وها هبحاصل اهدحا لاقف ضرالاو ءامسلا نجي 5

 ةرشعب ىنزوف ةرشعب هنز لق مث هنحترف لجرب تدزوف لجرب هّنف
 فلاب هنز لاق مث منحرف ةئاع ىتنزوف ةئام هن لق مث 2 عتكف

 لق نازيملا ةفك نم ىلع «نورثتني اولعجن جتحرف فلاب ىننزوف
 هبحاصل اهدحا لاق مث اه هننمأب هتنزو ول رخآلل اهذحا لاقف

 فش لق وا هبلق ٌيرخا اهدحا لق مك ىطب فشف هنطب فش و

 2م 211 نينتالا مع هيلا ىحوأ 44 42 ]11 022. قيل نب أ

 ىسوطلا 2 831 ورع 4) 386 ك 2 جتنروف. 6) 831 ©«
 5 دعب



 || مزخن

 ليس تلخدا ليقت اهتعمس هدق ىنا الا ةججدخ نع ثيدحل

 تلاقف ليربج كلذ دنع بهذف اهعرد نيبو اهنيب معلص هللا
 ىباأس «ناطيشب وه امو كلمل اذه نأ معّلص هللا ليسرل

 كرابملا نب ىلع امن لق سراف نب ريع نب نامثع امد لق ىنقملا
 5 نأرقلا ىف يلا تلبي سارعت نأ نبا ىعب :نيك وك

 لاقف ءَكبر مسأب 8 نولوقي كلقف ةركْدمْلا اهيَأ اي لاقف لوا لونأ

 اي. لاقف ليا: لينأ ”ىلرعلا يل .هللا "فيستا ني يلج تيأس يذلا ١
 كربخأ ال لاقن قلخ ىنلا كبر مساأب أرقا تلقف رثذملا اهيأ

 ثييسف الخ دار ق3: ثواتج لطامقلص“نيتلا الكت ١

 ايضا رخل اع 0 ىداولا تنطبتساف تطبه ىراوج

 اذاف ىسأر قوث ترظنف اعيش را ملف ىماذُكو ىفلخو كلمش نعو
 نبا لق هنم تيشخن صرالاو ءامسلا نيب شرع ىلع #2 سلاج وه

 تيقلف هنم ءسَدْمَن وهم امثاو ريع نب نامثتع لق اذكه ىتفللا

 اي ىلع لونأو هلم ىلع /اوُبَصو ا

 ا نع عيكو اس لق بيرك وبا اس «رذتأق مق رقذملا اهيأ

 نع هيلس ايا: ثلأس ل ريع وانتا نبا ضرما ا

 منا تلق ل5 لوا حملا اهيل ا تلون لق نآرقلا نم لق ان لوا
 دبع نب رباج ثلأس لاق َقَلَخ ىنلا َكْبَر مسأب أر نولوقي
 ثرواج لق معلص هللا ليس انثّدح ام الا كتّدحأ ال لاقف هللا

 » نع تظنف اًنيص تعمسف تطبع ىراوج تيبتق الف ءاركب
 <) 8211 هرص. 8) 1كم. 74 75. 1. 2 1ه.. و6 "5.1. 41/1

 هس. 4) 5زع :هءلع 2, ه«مدك 14. 131 تنشف, 831 نيتح

 / الآ, 6 ىقورتلف 66125[01:21 و ويضع



 ازذأ'

 سومانلا كءاج دكقلو ةمالا هذ ىبن) كنا هديب ىسفن ىذلاو

 ليقف هسأر ىذا مث هيلعي اًرصن هللا نرصنال كلذ ثكردا اثأ ىّئنو

 نم كلذ 0 لو هلونم ىل ىلا دع هللا كونو فعلا مك 0

 ةييدخ نع ثدح هنا ريبزلا «لأ ىلوم ميك قا وب .ليعامما, ع

 نم هب هللا همركا ةاميف هتبثي اميف معلص هللا لوسول نملق اهنا

 كينأب ىذلا اذع كبحاصب ىربُحأ نا عيطتسنا مع ىبأ اب هنوبن

 مع ليربج هءاجف هب ىنوبخاف كءاج اذا نللق معن لق كءاج اذا

 اذه ةيجدخ اب ةيجدخلل معلص هللا ليسر لاقف هينأي ناك امك

 ىذخن ىلع سلجاف مع ىبا اي مقن معن تلاقن ىنءاج دق ليروبج

 معن لق هارت لع تلق اهيلع سلجن معلسص هللا ليسر ماقف ىرسيلا

 معلبج هللا ليسو ٌليحتف ةييفلا ىذخ كَ كعقفاذ ليكتف تلاق

 ىف سلجلا م تملاق معن لق هارت لع تسلاقف اهيلع سلجن ؛5

 ترسحتاف لاق معن لق دأرنأ لع نتلاق اهرجح 3 سلخغ ليحتاف ىرّك

 لني ترلاق مت امرك 3 سلاج معاص هللا لهسسرو امراهخ تقلا

 اني للملا نا ةللاوقا شياو تبقا: مع .ننيا ايا تيلاعف ال لك هارت

 ىثلح لق ةملس اس لق كيج ىبا انثتدخ (« ناطيشب وه

 نب هللا كبع ندا اذهب تدثلحمو لاق قالا ىسب نيوكم 920

 : سا عاج : , 2 ١

 «) 71 ك 821 هس. 2) 21 اه . 21 نيسفلا 420 1 نسلم.



 اامأ

 :يجدخ تينا ىتح ىلها ىلا اًعجار نتفيصناو ىتع فرصنأ مث

 تنك نيا مساقلا ابا اي نلاقف ةافيصم اهذخ هىلا نسلج

 ىلا اوعجرو كم اوغاب ىت> كبلط ىف ىلسر ثثعب. دقل هالاوف
 ا - ّ

 نم هللب كنيعأ .نلاقف نوفج وا رعاشل َكَعبألا نا اهل تلق لق
 :نم كنم ملعا اعم كب كلذ عنصيل هللا ناك ام مساقلا ابي كلذ

 اهتتلح مق معن اهل تلاقف لق اعيش تيار كّلعل مع نباب كاذ

 : تعبخ تسمأق مث مالا ةنه بت وكت نأ وجرال ىلا دكت

 نبا وجو, كسا نب لفون نب ةقرو ىلا تقاطنا مق اهبايث اهيلع

 عمسو ىار هنا معلص هللا ليسر هب اهربخا  امب هتربخاف ليجتالاو

 تنك نمل هدبب خقرو سفن ىحلاو 0ع 0 00 خقرو لاقف

 سومانلاب ىنعي كالا سومانلا هاج ىكقل خجكدخ اب ىنتقدص

 اة هل ىليقف خمالا هذه ىبغل زعتاو ىدوم ىنأب ناك ىذلا مع ليربج

 ةقرو لوقب هثربخاف معلص هللا لوسر ىلا ةيجدخ نتعجرف تبثيلف

 لوسر ىضق اًملف مهلا نم هيف وحم ام ضعب هيلع كلذ لهسف

 فاطخ ةبغللا: أدب عنصي نراك امك عنص فرصنأو هراوج- معلص هللا

 ىنخا نسبا اب لاقث تيبلاب فوطي وو لثين نب ةقرو هيقلف اهب

 »ةقرو هل لاقف معلص هللا ليسر هربخاف تمس وا تيار امب قربخا

 م) 18231 ىلع. 68) 2[ اقيصم, 101 اقيضم, 1 افيصم. 6ءانأانق
 دانت> 1115ءط. ان“ ه6 821. 1, 1#, انط1 ادنئثسم ىا اهيلنا افيضم

 اهملا. 2 1 تجر 0) 111 هددت.



 محرو ©هتلاسرب اهيف هللا همركا ىتلا ةليللا نيناك اذا ىتخ هلعا

 ىقعاجت معلص هللا ليسر لاقف هللا ,ماب ليربج هءاج اهب دابعلا

 اسقأ ام تلقف أرقا لاقف بانك هيف جابيد نم طَمَتب مان اناو

 اما تلف أنا لاق ىلسرا مك ءتوملا هنأ ثدنط ةىتح عت
 عنص اننا لع ىلا دوعي ىرأ هنم ة!كدتفا لا كلذ ليفا امو قا اذ 5

 مل ام ناسنألا ْمّلَع هلوق ىلا قَلَح ىنتا كبَر مسأب ارقا لق ىف

 ذل ةهيحي» قع فرضنا مث ىهتنا مث لق هتأرقف لق مّلعَي

 فلخ نم نكي ثو لق اباتك 24ىبلق ىف* بنتك امناكو « ىمون

 نأ فيطا ال تنك نونج وا وعاش نم ىلا ضغبا حا هللا
 ااا مشت ا دعت ةعبألل نأ يلق لق“ امهيلا رظنا

 0 عوات و  ديغال ادعبا :نسيزف عاام ثّدحت

 كلذ كيرا تجيرخث لق نحجرتسالف اهنلتقالف هنم ىسفن نحرطالف

 ليقتي ءامسلا نم انوص نيعمس لبخل نم طسو ىف تنك اذا ىتح

 ءامسلا ىلا ىسأر تيعفرف لق ليربج اناو هللا لوسر تدنا دمحم اب
 اب ليقي ءامسل ا ا ىف هيمدق فاص لجر ةروبح ىف ليربج اذاف !5

 ىنلغشو هيلا رظنأ تفقوف لاق 0003 انأو دللا ليسر تينأ كمحت

 هنع ىهجو فرصا تلعجو رخأتا امو مدقنا اف ثدرا امع كبلذ
 تلز اف كلذك هتيار الا اهنم ةيحان ىف رظنا الف ءامسلا قافآ ىف

 عجرا الو ىماما مكقنا ام افا
 ىناكم ىف فقاو اناو اهيلا اوعجرو ةكم اوغلب ىتح ىبلط ىف اهلسر

 تحجدخ تدذدعب قدح ىتعارو

 <©)ا 86 هدد. . )2814 ذك« ١قا١ .2' 05ع .ظتكعط..!اه)' 1 6+

 2 2. ]1ععاتتت م11, 0121553 5ان111.6 4) 1 ىف
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 كجوز نا ةقداص تنك نتل لاقف ربخل هتربخاف لفون ىب ةقرو
 مك لك هدب: ننضوال هتكردا نتلواةللش هدم نم نيئاليلو البال

 كالق كف الآ كبر 0

 كعدو ام ىجَس اَذا ليلو ىكضلاو لجو رع هللا لوناف لق
 دنع كالا 000  ىلق امو َكْبَ
 تعم قلك قالا نوم ناسيك نب- بتفو 3 لق قاما

 ّىثيللا ةدانق نب ريمع ىب كيبعت ليقي وهو ريبزلا ىب هللا كبع

 كالا كلل ب تحتي! ازد 52 0

 رضاح اناو كيبع لف همع ليربج هاج نيح#* ةوبتتلا نم

 ؛ه هللا ليسر ناك سانلا نم هدنع نمو ريبزلا ىب هللا دبع ثكك

 )كن امم كلذ ناكو اًرهش ةنس لك نم ءارح ىف رواجي معلص

 بلاط وبا لقو هرربتلا تنحتلاو ةيلعاجل ىف شيرق هب
 لزانو ارح ىف ىقويَل قارو

 0 معطب ةنس لك نم رهشلا كلذ زواجي ملص هللا ليسر ناكف

 او نم هرايج معلص هللا ليسر ىضق اذاف نيكاسملا نم هءاج نم

 ةبعللا مدرارج نم فرصنا اذا هب ادبي ام لوا ناك كلذ مرهش

 كلذ نم 'هللا ءاش ام وا اعبس اهب فيطيق هتيب لخذي نأ للا

 لجو رع هللا كارآ"ئذلا رهشلا ناك اذا: ىتحاددبب لا عشتا ا

 هش ىف كلذو اهيف دقعب ىلا“ غلسلا "قم" دتهارك ا قبااللرا اذ

 لدعم دراوجل ير نك امك ءارح ىلا معلص هللا لوسر جرخ ناضمر

 2١ 11 هرص.' .7) 811 كتنحتدس. 51 تذكح © 1 516 )١2

 8 هورسلا, 1301 رحتلا. 4) 1311 200. ماعلا“ ) 1301 200. نمي



 ام

 ا سلم لاعأ لأ "ىلا نومانلا خ8: لافف ىربخأ ريشا
 كمون كجرخت نيح ما ىروكأ © ىننمل ِعْذَج اهيف* ىنتيل ناره

 هب تثج امب طق لجر ىجج مل هنا معن لق  ىجرخما تلق
 انآ لؤآ ناك ها ارزيم  ًرصن .ةكرصنا 0 نكازلا ”نعلو قديع ل

 جايا ام 00 أمو ملقلاو ن 1 للعب 0! نار نم © ىلع لون 5

 ىلعلت كنا 0 يتمم 56 اجل م 4قلأ نأ و نونجمب كسبر 2

 نتن ,. تنك تد 1 3 2

 م ردناف مك ,ةحملا ا بك / نيوصمبو رج دمك ميظع 000

 دبع ىئىب سنوي ىنتدح . / ىيجحس اذأ ل ىحضلاو

 لاق باهش ىبأ ىع سنوي ىلبيخا لق بعو ا لاق ىلعالا

 مك لقي الا ثا "ريغ وحك ركذ ' مك دتربخا دشناع" نأ ةورع كك

 قييم اند ميركل ىلا (لارقلا نم ىلع لن 500

 بز نب تيحاؤحألا نبع اذن لق نت براوبشنلا أ ندب كلملا كبع نبأ

 لولا لق: ةادعش نسب هللا كبع 0 ىنابيشلا ناميملس امد لق

 مث همغذ لاق دا ام لاقف أرق ديح اب لاقف معلص اديح ليربج

 لق أما نمح اي لق مث همغف* لق ارقا ام لق ًارقا ليج“ اي لق 5
 نم ناسنالا قَلَخ قَلَخ ىنلا َكَبَر مهاب اا ,لق ًاقا امو

 ةججدخ ىلا ءاجن لق #ملعي 8 ناسنالا ملع غلب ىتح فلع

 ناك اه دللاو الك .تللق ىل ضرع دق الا / لارا اب

 ةجدخ نناف لق طق ةشحاف نيبتا ان بكي كيت لجفت 2

 6) 581315 هده. 5) 81 كنرصنال. ©) 0١1 هيلع. 310 1. 1 كاد

 6 ىلع. 4) 101. 68 7و, خ- و5. )  107. 74 5. 1 ©أ 2

 ا ركألا 92-55 2 6:2. 2) 11 6: 18510131023: 7 21 1017190

 خ+-5. 2) 31 قرا.
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 نامثتع نب هدا ىنتدد «هبر لسيزنتب هل كوهظو هيلا ريصملاب

 لق ىنا امد لق ريرج نب بهو امن لق ءازوجلا قاب فورتعملا

 نع ةورع نع ىرفزلا نع ثحح دشار نب 6 ناعنلا تمعم»
 نم مليم هل كتاب علا : 0

 6 ِتََح مق ميصلا فلف لثم ءىجن "تناك ةقداضلا ايورلا ىَح

 لبق ددعلا تاوذ ىلايللا هيف تنحي ءارتع ر رفا هيلا

 هثجغ ىتح «اهلثمل دوزتيف ههلعا ىلا عجري 3 ملعا ىلا عجوي نأ
 معلص ههللا ليسر لق هللا * ليسر نينا دم اي لاقف هاتاق فحل

 ثلخم نق و ىرداب نجت: نقحو ف متضالاو سد
 ,0 مت عورسلا ىع بهذ 1, ىنح ىنولمز ىنولمز تلقف خةيكجدخ ىلع

 0 نأ نيف نقلف لاق هللا ليسو ىذا ني اي لاقفك# 0

 لاقف كلذب تمم نيح ىل ىكبتف لبج نم فلاح نم ىسفن
 ًارقا ام تلق قا لق مق هللا "ليش تناو ليِيدبِح انإ اني

 ارقا لق مث سهل ىتم غلب ىتح تاوم ثالث ىنتغف قفذخاف لق

 كيرخي ال هللاوف شبا تلاقف ىربخ اهثربخاف ىسفن ىلع تقفشا

 ةنامالا ىدوَتو ثيدلل ىدصتو محرلا لصتت كنا هللاوو اًدِبا هللا

 تقلطنا مث قلل بئاون ىلع نيعتو فيضلا ىقتو لكلا لمكتو
 ىنلاسف كيخا نبا نم عمس تلق كسأ نب لفوت ىب ةقرو ىلأ ىف

 2) م تيك. 1710: قلددد]بف ع7 ذم, 2. 2) ا رمعم 10

 هلا (عم2):040 ٠.22 هع 07-8281: 224) 11 6 ا

 ا ا را م تعجر. 4) 2 ىداؤغر 5ع0 م نص 21 ءا

 7.1211. مك. 1501:0902 )2 ١
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 اروزج انردخ هرهشب معلص هللا ليسر كثععبي ىرا لبق ذن ةسناوبب ملص

 بمهذ بجتلا ىلا اوعهنا ةةدكحاو فيج نم مصي تيااقم اذاف
 : 0 5 و 2 0 ©

 لق ةيواعم وبا اس لق ىطساولا ناطقلا نانس نب دهجحا ىقكدح.و

 ئىب نم الجر نا سابع نبا نع «نايبظ نا نع شهالا اس

 كي نافذ كيقتك نيب ىنلا رتاكل ىنرأ لقف معاص ئبنلا ىلا رماع
 يآ كيرأ نا بح لق برعلا .تطا ىتف كتيواد بط كب

 ةلضت ىف ىذع ىلا رظنف لق ىّذعلا كاذ عدأ 4معن لق

 عجرف عجريلف هل لق لاق هيدي نبب مق ىتح رقني لعجن هل اعرق 0

 وبا لق هرج“! مميلك نييار ام رماع ىنب اب ىرماعلا لاقف

 ىصخحأ نا نم رثكإ معلص هتوبن ىلع ةلالدلا ءىع رابخالاو رفعج

 « هللا ءاش 4 نفي باتك كلذلو

 لاسراب ا داببأ هركذ ىلاعت هللا ءادتبا 15

 م هيلا مع لبربج

 تنقو لوا نع 8 رابخالا ضعب ا انيك ف كف رفعج وبأ لاق

 نراك مكو هللا نم يب معلص اديحن انيبن ليبج ءىج نايتا

 هأيا و ل.دربج ءادتنا ةفص نآلا ركذنو فئموي معلص ىبنلا نس

 <) (ج. 81. )6  2131 تت ]4 ملص. 1'52 ءغ ]0]. تنصح 131 ءغ 2.

 ) 8221 نابيط. 4) 36 ءا 83[ همت. 2 21 ىلع. 2:0 5ءو. ةلالحلا

 م ةلدالا. رك 825 ةماركاب كايا, 3[ هايا دماركاب. م) 21 4
 انيبن.



|! 

 ىف اًنتاك سنينك لحم لاقذ معن لاقف تيملسا له رع هل لاقث  سلج
 2 متلق كارا ام رماب ىنتلبقتسا كقل هللا ناكجس لجرلا لاقف ةياعاإل

 4 انك لق اًرفغ مهللا ريع لاقف تيلو ذنم كتيعر نم. دحال
|3535 

 ىتح ناثوالا فقنتعنو مانصالا .ثبعن كلذ نم هرش لع يلسالا

 لق كبحاص هب كءاج ام بجتا ام انربخاف لق ةيلعالل ىف اًنفاك

 م 3 ورسق منا ىل لاقف 5زةنس وأ همت د مالسسالا لبق نكح ش

 لفقف لق اهسالحاو سصالقلاب © اهقوكلو اهنيد نم اهساباو اهسالبأو ش

 نآثوأ نم نىقو دكنعل ىنا هللاو سانلا 4تدج كلذ دنع رم ظ

 2 ا ا 0 هع ا
 10 الج برعلا نم لجر هل جبذ دق شيرفق نم مفن ىف ةيلعاجل

 رهشب مالسالا لبق كلذو هنم ذففنا طق اًنوص تعمس ام اًتوص

 0 ليقب “ )| جدصي لجر ؛ يح رسما '؛ جيرذ 0 لي ليقي ل 2

 نع ىدعفاح# نسب يلع ا لف ,تثايع ىبأ امد كدللا الا هلا

 5 نامثع ليم بعك نب هللا دبع نع ىرعزلا نع قاح#“ا نبا

 ىوعزلا نع هللا ديع نب دكيح ىنتدح لق ريع ىب دكيح اد

 دنع اسولج انك لق هيبا ىعغ معطم 7 نيريبح نب ل ا

 م) ١ « 8324 رشا. ه) ظ6هط. دعيش. ١2 8201 ايقاشي |

 806 ثدحن. م) 1515. ام ظننن. ررك) 25 دتعمسوب 115
4 

 اعمل معيش وأ. م) 831 ء؛ ]1زوءط. اير 5مل 70. 1531. آر ظن. تك

 1( 1 .. 2:0 560 جبرذ 11 (51©) خكزر" /( 25211 جايصت.
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 الهر

 كيز تععمس لق ةعيبر نب رمع نع هيبا نع ىمكحلا ىسيع
 مك ليعاملا للو نم ايبنأ ةرظتنا انا ليقي ليقن ىب ورع ىَبا

 لهشاو هكلضأو هب. نموا .اناو كرد ىنارا او بلطملا دبع ىنب نم

 كربحاسو مالسلا ىّتم ترد هتياف ةذم كب تلاط ناف ىبن هنا
 سيل لجر وهم لق ملم نيلق كيلع ىفخب ال ىتح هتعن امو

 10 يسمو هليلقب الو ركتكلا ريقي "هلو لانيبظناب" الو“ يصف
 يع لع و ديدنع نيب اوما وطي ارت الع
 ىتح هب ءاج“ ام نوحركيو اهنم هموق هجرُخي مث هثعبمو هدلوم

 تفط ىتاف هنع عدخت نا كاين هما رهظيف برثي ىلا ,رجاهي

 َدوهيلا نم لاسا نم لكف ميقاربا نيد ةبلظل اهلك دالبلا ب

 هتعت ام لثم هنوتعنيو كءارو نيدلا اذه نولوقي سوجماو ىراصنلاو

 تثربخا نسملسا املف رماع لق هبيغ ّىبن فبي رل نولوقيو كل

 هيلع رف مالسلا هنم هثآرقاو ورع نب دكيز ٌلوق معلص هللا ليس

 بحسي ةتلل ىف هتيا لق لقو هيلع ءمخرو معلص هللا ليبسر

 2 ناك بأ ' ىح :ةيلسا اند لق يبح نبا ان “6 ةويقا

 نأ ثدح هنا نامتع ليم بعك نب هللا دبع نع تي ال نم

 هللا ليسر ىجسم ىف سانلا ىف سلاج وه انيب باطخل نب رع
 قاعي رع ديري دجاسملا «لخاد برعلا نم ّلجر لبقا نا معلص
 ام دعب هكرش ىلعا لجرلا نا لق رع هيلا رظن املف باطخل نبا
 مث لجرلا هيلع ملسف ةيلهالل ىف اًنهاك ناك ءدقل وا* هقراف وو

 2) 516 2 + 520. 34, 811 6غ ]فخ رظتننل. 6) 2 «6 881 بلطا.

 © 235 ه6 5 محرتو., 4) 2 الخاد. .. ) 81ع8 هع ظاقمعاتل زل
 1[ ءا 1131 كقلو.



 ومرح

 كلنو ناعمجلا ىقتلا مهب ناقرفسلا مق اندبع 0 نّلْْنأ امو

 هللا ليس ةدعتلا نآو رادينب ناينكرشلاو نيكولا 2 عا

 مليربج « ل رهيظي نأ لييق نم معاص هللا ليبسر ناكو رفعج وبا لق

 5 اراثآ نياعبو يرد هنع ا اميف 86 ءهيلا نحف ولع هللا خلا. سرب مع

 نم ناكف هلضفب هصاصتخاو هماركا هللا كيري نم راثآ نم اًبابَسأو

 نيحللا نى بحكلملا ىلع دربتح نم ىبضم هيف تركذ تتك ”0 1

 قع وقر سنئلاو للعلا نم" ةيك ام اجيرخساو هنظطب اهشد ١١|
9 9 3 

 ال فيرط ىف ,م اذأ ناك هنا كلذ نمو ةميلح ةعاضرسلا نم همأ

 ٠ ىنتدح « هيلع ملس الا هيف رخ الو رجشب هنع وكذ اميف ومي

 نب رع ىب هللا دبع نب هللا ديبع نب دمحم نب ىلع اسس لق
 ىبا تنب ةرب نع هما نع ناجرلا دبع نب روصنم نع باطخ
 4هعادتباو هتمارك هللا دارا نيح معّلص هللا لوسر نا تلق «ةاوجت

 مكن نيعبأ ياكلظ جرخ اذا نآك ةوبنلاب
2 

 (3 ىضفيو اننيهب ىوي 32 4 ى

 تيلاق الا ةرج# هلو ركاكإ 2 الف ةيدوالا نوطبو باعشلا ىلآ

 هفلخو هلامشو هني نع نفتلي ناكف هللا ليس اب .كيلع مالسلا
 هتعبع ثّدحتت ممألا تناكو رفعج وبا لذ هكاًدحا ىري الف

 لاق ثراخل ىنتكدح كقو 2«كلذب اهموق اهنم ةامأ لك ءاملع 2

 :0 نب ىلع ىنتّكح لق رع نب دمح آ/ لق دعس نب نامت اني

 4) 831 ميلع. 2) 182315 هدد., 2 هاي. م) المع. ذص 2. 21ءااتك
 2و 3 9-2 5 17 ع 2

 هال ةارجكن هنأ ةاركنو 710. 07. 5. 7١ ىرج © ازج. 01002

 ؟145, 21 ءغ دمت. 2.2 4) 81 ك1لتبلف > 6) اك



 ليز

 نينثالا مي مص هللا ىبن اب معلص ىينلل للق مذا :ةحر ريع ىح

 امد « ةوبنلا هيف ىلع تلونأ مويو هيف تدلو مهي كاذ للق

 ع :عيهل نبأ ع دواد نب ىدوم أمد لق لكبيعس نب ميخاربأ

 ”١ قع ىييحدصلا : صنحا نع جراوعاى با مج هلا

 اوفلتخاو ملعلا لعا نيب هيف فالخ ال امم اذهو فعج وبا لق

 هللا ليسر ىلع نآرقلا لين عاضعب لاقق كلذ ناك نيناثالا ىا ىف

 “< ناضمر نم تلخ ةرشع ىلنامثل معلص

 نع قاحنا نب دمج ىنثدح لق ةيلس اسس لق كيج نبا انو

 حيز نب هللا دبع ةبالق ىبا نع بويا نع رانيد نب نسل
ٍِ 0 

 ناقوفلا لؤنأ ملعلا نم هيلا ىهنتناو هغلب اميف لبقي ناك هنأ يم

 © ناضمر نم تلخ ةليل ةرشع ىنامثل معلص هللا لوسر ىلع

 «هنم تلخ ةليل نيرشعو عبرال لينأ لب نورخآ للقو

 كلذ لاق نم وكذ 15

 لف ناجحا نب سيح ىكتح ,لق ةنلس اس لق بيج نبا ان

 نيرشعو عبرال ناقرفلا لون لق ةدلجلا ىبا نع ىسودسلا ةماد

 تلخ ةرشع عبسل لون لب نورخأ لقو «ناضمر نم تلخ ةليل

 4 لجو رع هللا ليقب كلذ «فقيقحتل اودهشتساو ناضمر رهش نمو

 ه) 821 كنا 8) 1 دلخل 2 11 ءا 2 فيقكل سهشتساو

 هلوق. 7) اك01.-8 75. 42



 الدو

 لك شابع نسبا ننع ةمركع ع ناسك خب اسس نس سلا
, 7 30 

 ثكف ةنس نيعبرا ىبأ وهو هيلع لوناو معلص هللا ليس ثعب

 © نس ةرشع تلق كم

 « خخنس نيعبراو ثلت نباو و يبن نيح 3 5 نوكأ لق

 0 كلذ لاق نم وكذ

 ديعس نب ىيج اس لاق دا اس لق قارلا تباث -ىبا دج آن

 معلص ئبنلا ىلع لونأ لق سابع ىبا نع ةمركع نع ماشع نع

 ريوج ط لاق لبي نبأ اك يع اخندس نيعب ٍدرأو كرلك نسبا وسو

95 8 

 ليس .ىلح :لونا لق بيسملا "نب ةحيعس قع تيوس ماا
 نبأ امن >> «كةنس نيبعيراو ثلث نبا وه» ىحولا معلص هللا

 ىحولا معلص دللا لوسر ىلع لنا لوقي بيسملا نبا ىنعي اًديعس

 © ةنس نيعبراو ثلث نبأ وهو

 15 كلذ ىف ءاج امو :هيف ئبن ىنخلا رهشلا

 نبأ ب اد عدلا و

 7 00 ةداتق غنا نع ئنامزلا حبعم نب هللا دبع عمس هذا

 هيف تدلو موي كلذ لاقف نينثالا ميص نع لتس معلص هللا لوس

 هم اس لاق روصنم نب دا اس «« دبف ىلع لونأ وأ تتعب ميو

 نب ناليغ اس لق لاله وبا امد لاق بيشالا ىبوم ىب نسل

 ةدانق قا نع ىنامزؤلا ديبعم نب هللا دبع امد للق « ئلوعملا ربوج

 ©) آه و هما١.1 11هدءعزباعطناب 794 ةهصص. 6. اخثا1 لمغملا



 يرق

 ىنثدح لق ناهرلا دبع .ىنأ نب ةعيبر ىنكدح لق ئازوالا ىع

 ذا « نيعبرأ سأر ىلع كثعب معلبت هللا ليسو نأ كلم نب سنا

 اس لاق ناميلا وبا ىنتدح لق ىمصملل 0 ليبخرست و 0 ىتدح

 ١ 30 د عا دبع نس ويم نعال كامع ىب ليعامما

 وحتو 3 معلص ىبنلا ىلع لونأ لق كلم نب سنا نع نامرلا دبع
 لق لاهنملا نب : لجل .اَس :لق .ىنتنا .نبا اه < نييعبرأ بأ

 فكافو لاق ريبولا نب وع ندع رانيد نب ورع ايد لك نايحبا اند

 اند. لق .ىنتملا ىبا اس <. © نيعبرأ نبأ وحمو معلص هللا ليسر

 ب ةيبج نب ىيع ندع ىريخ انيك دمج خا للا
 يسم ماع طك نارقلا ىلع ضرعي ند دنا ةمطاغل لق معلص ةللأ 10

:- 

 ىلجا نا نا ىلا ا لق _هئاو رم ماعلا ىلع ضرع دق هناو
 و

 الأ ئبن تعبي .ذا هنا تذأ ى «اًقاحن ىلحما لوا ناو رضح .كق

 ع ةخنس / ةبشع تلك * 0 0 ةئس 2 معلص دكللأ لبسر

 نومبم ىب نيو ةهاساأ وبا امه لق 9 بيرك وبا اسد

 8511 ىترلا ىمرلا دبع ىبار 5 هي ل قيبْلا) ىفقرتلا ىجرلا ىبع با:

 7/2 ريع
 ©) 1 لينح وشب. ) 811 2001 ىحولا. 0 15126 2010

 11 11 ءعدؤ ءغذص 18311 ممقذأ 5ءعوانعت1عل7 ©0221611203111. م) 2

 اًقوكْل. 2 1م 3[ انس لعمق (20 ملعلا م. زان !.6). م 131
 نيتلث. م) 8011 بنرك.



 انلرسض

 هديب هيف هعضوف ىكرلا طخاف هب قاف م ابو ل مله لاق ربخل

 اًعيمج دوعفرا مث بوثلا نم ةيحانب ةليبق لك فخأنل لق مت
 هيلع ىنب مث هديب هعضو هعضوم هب اوغلب اذا ىتح ةاولعفف

 ىحولا هيلع لني نا لبق معلص هللا ليسر ىمست شيرق تناكو
 ةراجفلا دعب ةبعللا شيرق ءانب ناكو رفعج وبا لق ««نيبمالا

 8 نس ,نورشع راجكافلا . مو .ليغلا مط نيب ناكو' ةنسا ضل

 «تناك مك* ّْىَبَذ نيح معلص هللا لوسر ىس ىف فلسلا فلتخاو

 ةبعللا شيرق تّتب ام دعب معلص هللا ليسر ىبن عغضعب لاقف
 « نس نوعبرأ هدلوم نم هل تمن ام دعبو نينس سمخب

 100 كلذ لاق نم ركذ

 دايح اس لاق مدآ اس لاق ىنالقسعلا فلخ ىب ديحم ىقتح

 كعب لق نابع نبا نع ئبضلا «ودتج وبا اس لقدر

 ىنثالا نبأو ىلع نب وريع اص «ةنس نيعبرال معلص هللا ليسر

 نأ نب ةعيبر تاعمس لق سيق نب دمحم نب ىيح اس الق
 اة ثعب معلص. هللا ليسر نا كلم نب. سنا نع ركذي ناجرلا دبع
 لق نأ ىربخا لق ديلولا نب سابعلا الن ««نيعبرا سأر ىلع
 ىنتثدح لق 00 قبح قبأ نبا ةعيبز ىنتدح لاق ىازوالا اس

 «نيعبرا سأر ىلع تعب معكسص هللا لوسر نا كلام نب سنا
 جواس نا نحن 5 اس لق «ىقربلا ميحرلا دبع نبا ىنقدح

 2) 1311 بوتب حلا اويلع. /) 1صوعمانتت ءرع طلوع. هلتتكولاتع.

 ل تس. 2[. )2  1خءعاع هع 2 (دطأ ذص طقتع.: رصت ةرمج نبا مس

 نارمع نبا 10. 3هءلاهلتا اب 01 ع ]قا لوم. )0  . قولا ,



 ار

 ىوري نم. ضعب ىع ناخبا نب كبح اس لق ةملس اس لق كي

 نيب ةلتع لخدا اهمنَهي ناك نع صيرق نم الجر نأ تيدلل
 ةكم نسقتتا رجا كح املف اهدحا اهب علقيل اهنم نبرجت
 )2  نتيعمج لئابقلا منا مث لاق 5 ساسالا ىلا كلذ سنع اوهتناف اعرسأب

 اونب مث اهتتح ىلع عمجت * ةليبق لك تلعج اهانبل ةراجخلا
 ديرت «ةليبق لك هيف اويصتخا كولا عضوم ناينبلا غلب اذا ىتح

 ءاوفلاحتو © اوزواحتأ ىتح ىرخالا نود هعضوم ىلا هعفرت نا

 اودقاعت رث امد ةولم ةنفج رادلا دبع ونب نبرقف لاتقلل اودعاوتو

 ١ مدلا كلذ ىف هيديا اولخداو توملا ىلع بعك نب ىلع ونبو #2

 20 لليل عبرا /شيرق نيتكف كلذب مدلا ةقعل اوبسف ةنغلل ىف

 ْ اق لخاسلا ى اوعيدجلا ه1 ت.لكلذ نع لايل سمعو أ

 فمع ناك ةريغمل نب ةّيما ابآ نا ةاوولا ضعب معرف اوفصانتو

 اميق* مكنيب اولعجا شيرغ رشعم اب لق اهلل شيرق و نسا

 مكنيب ىضقي دجاسملا اذه باب نم لخدي نم لوا هيف نوفلنخ'

 اولق وأ, املف معلص هللا ليسر يلع لخد نم لوا ناكف هيف
 هوربخأو هيلا ىهتنا املخ ديح اذه هب انيضر دق نيمالا زءاذع

 نار 1. : ها[ لور. 08 عحتسأ. (60111. 21. 1, 11.6.1. 421.6

 ه) 11, 131 ء6 آخ مب. 85) 1. ع. ندم 12عام 0عءاجن عال همعتت عا

 ردا مو طدصغ كىعااعع ؟نصلمست دخل. 1[ 0غ50*ل-لت5 هاأر 1. 8 236غ اوهنناف
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 |! ي

 قانا ناكف ةبعألا © تاوج" اشيرق نأ مكث لاق قاحا ع

 ندرلاو دوسالا كولا نمب ام ناكو ةرثزو فانهم دبع ىنبل 0بابلا
 ريظ ناكو يلا اومض شيرق نم لثابقو مينو موز ىنبل ىناميلا

 . 3 5 2 52 7 0# ٠
 ميطكخلإ وهو رجاكنا فس نو مهس ىنبو ٍجمج ىنبل ةعبللا

 -_ب

 ١س -

 مق مت ليعملا طكخاف اهمده ىف مكادبأ انا ةريغملا نب كيلولا لاقف هَ : 2 5 2 ع 0 ١ هنو

 مدع مث ريخل الا يرن ال مهللا ءعت رث مهللا لوقي وهو اًهيلع

 اف رظْنَت اولقو ةليللا كلت هب سانلا صيرتف نونكرلا ةيحان نم

 اهمدع اوباه نمانلا نإ ميك يفك نيركتس ا

 اهلا
 ن و : 59 ع

 10922 بصي م نأو تناك امد اهانددرو اعيش اهنم مادهن راد
 ئىئ

 اًيداغ هتليل نم كيلولا حيصاف 2انمدع انعنص ام هللا ىضر ىقف

- 
 !ندغاق ساسالا ىلا مدهلا ىهتنا قاح عم سانلاو مديف هلع ل ظ

 د ا 20 ١
 نبأ امد “2 ضعمب اهضعب 6-5 6 خنسا اهناك رضح ةراجك كر ظ

ْ 7 
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 الاس

 رع هللا نوكي نا وجرنل انا شبرق تلاقف اهب بهذف اهفطنخان

 ا و سال ١ ١ كسل وو

 لوسرو ةنس ةرشع سمك راجفلا دعي كأذو يشل ه هللا انافك

 ىف مثاما ابعمجا املف ةنس نيتلثو سمخ نبا فئماع معلص هللا

 نب نارمع نب كاع ند 0 ورع نب بو وبأ مذ اهتانبو اهمده 5

 ىلا عجر ىتح هدي نم بئوف ارح ةبعللا نم لوانتف موو

 مكبسك نم اهناينب ىف اولخدت ال شيرف رشعم اي لاقف هعضوم

 ةملْظم الو ابر عيب الو يغب رهم اهيف اولخدت الو ابيط الا

 3ك ةيلولا مالللا اذه نولحتي 1 لق سانلا نم حا

 اجلا نسب بيك انع لقا ةملسا أس لاق نيج نبا امن: “ ةريغم ا 10

 نب هللا دبع نع ثلح هنا ىكملا ميجت نأ نب هللا دبع نع

 نب ةريبعغ نب ةدعجل اَنبا ىار هنأ فلخ ىنب ةيما نب ناوفص

 تيبلاب فوطي موزخ ند نارمع نب 0 نب وربع نب* بخو ىنأ

 كلذ دنع لاقف «ةريبع ىب ةدعج نبأ اذه هل ليقف هنع لأسف

 نأ لخآ لا بهو ايا ىعي اذه .كنج ناوفص ىب هللا كبعذو

 ىتح هلي نم بثوف اهمدهل شيرق تعمتجا نيح ارح ةبعللا

 البخت "5 شيرف رشعم اي كلذ صنع لاقت هعضوم ىلا عجر

 ىغب رهم اهيف اولخدت ال اًبيط الا مكبسك نم اهناينب ىف
 هللا ليسر 4قنا للاخ بهو وباو ؛دحا ةملظم الو اير عيب الو

 امد لاق ةملس امد لق كيج نبا اس «افيرش ناكو معلص

 6) 881 ذصق. رم. 4) 316 © 2 ذه. ريمع نبء 2 ©92. 1

 24) 0م ء000. 1موءين] ءءء 1ط15ءط. از
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 نآكو ىدهيبمتلا كيو نب سيق نب هزيزع نب باتا وسباو لشون

 بهل وبأو مهمال فانم دكبع نب لفن نب رماع نسب ثراحلا انخا

 خبعللا رئك وعضو هنأ سشيبرق معن نيذلا 7 بلشملا كينع نسبا

 ا” شيرف ةتمهنا املف جام ىنب ىللم كيوذ كنع 0 نيح

 5 اشيرسف كَ اوركذو هدنع دوعضو م © لاقيو عطقف ك.بدود ىلع اولد

 نب لقون ىب ريهاع نب ثراخل كنع ناك كلذ نب اونقينسأ نيح

 هيلع نععجاسف بوعلا نامت نم ةنفاك ىلا هب اوجرخ فانم كبع

 ةمرح نم لكاسا اب نينس رشع ةكم لخدي ال نأب اهتناهك نم

 ؛«نينس رشع اهلوح اميف ناكف ذكم نم هوجرخا“ ضنا اوعرف ةبعللا

 10 موون راجت نم لجبل 0 ىلإ خنيفسي ىسمهر كك رجلا ناكو

 طق لجر كح ناكو اهفقسل د اهبشخ !.وذاخأت نيطخكف

 جرحت ةيح نتناكو اهتم ام ضعب ٍهسفنا ىف مهل ًاّيهتف راجن

 «فرشنف موي لك اهل ىديي ام اهيف رطب ىتلا ةبعللا رب نم
 اهنم وندي ال ناك هنا كلنو اهتوباهي اوناكف ةبعللا رادج ىلع

 15 فوشن اموي 2 انيبخ اعاف نسمدخفو كاك 4 تلاوحا لا 32

 ٍ - 6 9 5 .٠ انكاظ اهيلع هللا كرعي عتصت كنا انك ظبعللا ا

 ربرع نب ب ل ع 4) 1831 ريرع ىب باهأ, 21 ريرع ىب باهلز 010. 8/هدر/ه08/ "7,
 هديتنا 32 741 م ار مر فرم أ 2202 افردتنداو 11 فرشدنو

 6[ 210:2 فدك 2 قرشا 6غ 227012 قرشَت 1[:ئاوتطتأ 0113 16ع-

 ةهمع5ذ: فشنت ((077م. 74م. 1, |! 1. 25و 111, ةءال 195 0
6 

 14 ءك 1121. 1, 117 1. 2) ءهغ ىرشتت (1115. 78 ©( 1131. 1, امل

 ٠١ 4, انآنأ 7446 : سيشلل زرت ىا فافلاب نرشنف)ب 1 نلأوخا
 ]7 نزرن. 6:13 اهاف هككلذو.

 دكت هش نا بس يب تت ني
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 ةراجالا لالخ تالت (؛ ضم ظ060-0060 ىف ناك هنأ ريغ تيبلا ةعارخ

 اكيص ومو رم نبي ثيغلا ىلآ كلذ ناكو الفزع نم نانلل جخلاب

 ةيناثلاو ةفوص ىريجأ برعلا كتلاق ةزاجالا نناك !ذا نناكف

 كي ىئبب ىلا كلذ ناكف ىنم ىلا ركنلا انادغ عوج نم ةضافالا

 ىب ةليمع ةرابس وبا م نم كلذ ىلو نم رخآ ناكف ن أودع نبأ 5

 كيز نب ةشباو نب ثراخل منيب كيوم نمي قلاش ىو لونحألا

 ةفيذح وفو سملقلا ىلا كلذ ناكف مبكلا روهشلل ؛ىبسنلا ةئلاثلاو

 راص ىتح هينب مث ةنانك نب كلام ىنب نم ىلع نب ميقف نبا

 علق نب ةيمأ نب افيبع نب هداج وخو ةمايك ا عرخأ ىلا كلذ

 اهلصا ىلا مىيكلا تدلع ّىقو مالسالا هكيلع ماو ةفيذح ىبا

 لوق كلذف نقرفت دعم ترثك اًملف ءىسنلا لطباو هللا اهكحاف
1 

 الولخح دعم ونب اهيفو رفذلا يف ةماهت انراد ٌتَيِنَع

 دجو مزمز بلطملا دبع رفح املف «ةكم اوقرافد ملف شيرق اماو

 امهجرختساف هيف امهتنفد 2رج نسناك ىيذلا ةبعللا ىلازغ نيلازغلا !5

 ىضم اميف كلذ عضوم ىف تركذ دق ام اهرمأو هرما نم ناكو

 © + لبق باتلكلا اذه نم

 دجو ىذلا ناكو لق « قاحسا ىبا ثيدح ىلا ثيدفل عجر

 تعطقف ةعارخ نم وريع نب جيلم ىنبل ىلهم كيود زنللا هدنع

 نب رماع نب ثراخل كلذ ىف مهتأ نم ناكو منيب نم هلي شيرق

0 8 . ٠. 

 :  0110124111173صن. /) طلوسصعم 12 01 طاتك ©0000. عقأذ 281 )©

 ساو ذك هاو 1834 وسبا 140ه كه
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 ىب وربع هيلو لب ىصق وخب لقو ةعيبر ىب ورع تيبلا وو

 لوقي وهو « ّىناشبغلا ثراخلا
 د

 دكلمو غلب لك + نرمي مهرج دعب نم تيل انيلو 3 نتكأو

 لقو
 قي د ا 0

 ةهشسخعغن الغ « هتالو نكان هشتحوو ةريمط 0 داو

 اًفصلا ىلا وكل ل ا ب

 5-5 2 تسييب 15 ورومسب مو سسيبنأ

 ءاتداباق اهتفأ انك نكت يكف
 م ا 7 2 2

 10 رثاوعلا ةوادصالاو نيابي فورم

 ني

 /' لاقو

 مكرصق نأ وري ياسعسلا اهببأ 1

 3 3 مب تاذ ا نأ

 ن 2 2 د

 3 ه دي تن هه هد

 15 568 7-8083 اديك مئنك ّ تقود

 اهتمزأ نسم زينو ىطملا اتت

 انيصقتك ام 0 تامملآ 0

 تيلوف ءاككحكل 83 مككاتاوح م أوغرفأو مكنرخال اوليعا ليقد

 4) ©0000. ىناسغلا. ؟10ع 1كلوعط. بد. 2) 11 ءك ط نحن لمع و.
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 لاس

 ةسانلا ىمست نناكف هناكم كله الا كلم اهتموح لحتسي

 لق ةربابخلو اهيف اوغب اذا اياغبلا ىانعا كبت نناك ةكب ىمستو

 نم رسماع ىب ورع نالوا ”قرفتو اَهيْعَب نم رجا هامدك إيل

 ةعازخ 5 نيمس ةماهت اونطوأت وربع ىب ةثراح ونب ه عرخاف نميلا

 ىصفأ ونب ناكلمو كلامو مّلساو ةتراحح ىب ةعيبر نب ورم ونب و

 لايدجلف كانفاف [لمنلاو:فاعرلا مد لخ هللا : تمعبف ةقراح نبا

 دو ةتراح ىب ةعببر نب ورمع اسيترو ىقب نم اولي زعاوخ

 م رهاع نييك املف اولنتقان ضاضمه ىب ثرامل نب مماع ننب ةريهف

 ةيوتلا سمتلي نكرلا رخو ةبعللا ىتازغب يرخ ةموهلاب ثراخل نبا
 ليقي وو 0

 تب

 كذالت مهو فرط سانلا ذكدابع اًيمرج نا #مهال

 6 كدالب ترمع انكوت مسيل

 اهنفد مث مزمز ىف نكرلا رجحو ةبعللا ىلاوغ ىقلذ هتدوت لبقت ملف

 نتليحلا أ نب خبمأ لبق كلذ ب بهدف : ىتا 15

 ©) عوجاف.. .0) 41 21 ء) طتوعات. ن* هلئاوانع

 ورع. 12غ ممدتتصع 035ءءماهاستر 10ع ع. ع. 1طص 1آكط21001: 11, "#7 ,

 ونندنع 1ءءالمصعسمم 0001ندصد 6م طثع 6غ امله م. || 1.6 دان

 ممانت. 4) ةزع 801 كه ]4ءلمغ 1ال, 1م* 1. 8. 01, 2 ك 14 مهلا

 مصاعم ممعاضتتس.  ه) 12 ظاآ. ل1, 2 ء( 14 كدالب اوريع اهيل و
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 انارسإإ

 لوالا اهسأ ىلع ةبعللا ءانب اذيعي نا ليعامسا هتباو مع هليلخ
 نم دعاوقلا ميعاربا عفري ذو ا ناوقلا ىف لينا امك هاهءانب اداعاف

 ملف يللا عيمسلا تأ قيقا 1 اني ليعامساوا تبهلا

 لجو رع هللا رمأ مك عؤفرم وهو مع ون نو فنم كلط) ||
 5 نم ةمارك * نم هللا دارا امل تييبلا ليعامسا هنبا لزني نأ ميياربا
 هنباو ناجرلا ليلخ ميعاربا ناكف معّلص دمحم هيبنب هدمركا
 نمو عفالب ذتموي ةكمو بون دهع دعب تيبلا نابل ليعامما
 نم ةأرما مع ليعامسا مكنف فيلاعلاو ترج ذئموي ةذكم ليح

 ساّصم ني. تراث نب ويخيوللت ااا
 ٠ رهاصألا نكنو اثم هوان اَذلاو سانلآ مركأ نم انرقاصو

 همأ, تبن ليعامسا تعبر ليعامسا ميعاربا نعي تسلا ١
 ىلع. مج :تبلغف ليعامنا كلو رثكي رلو تبن تام مث ةيقلل
 ضاضم نب ثراخأ نب ورمع لاقف تيبلا ةيالو

 رهاط ريكلاو تيبلا كاذب فوطت تبباث دعب نم تيبلا ةالو انكو

 اد ةونب هدعب هتيلو مث ضاضم و اج نم ىلو نم لوأ ناكف

 لام اولكأو اهتمرح اولحاساو ةكمب خرج نيغب ىتح رباك 4كعب ارباك

 اوهانتي رح هك خكم لج نم اويلظو اهل ىحبي ىلا

 «ءلخدي هيف ىنزي اناكم دج مث اذا هنم لجرلا لعج ىتح

 اخضسيف ةبعللا فوج ىف /ةلئانب ىغب افاسا نا اوصف /ىفزف ةبعللا
 همالو اهيف ىغب الو ملط. ال ةيلعاتل ىف م تلا ١ نسر

 4) 0000. مسا ©« ءاني. 8) عمر, 2 ردو. 121. ) 8115 6
 لل هماركا“ 4) 8 ىع. ) 8ع ءمدزءأءا. 1[ لخدفن, 2 ه ال

 لخد.٠-. ./8134:)2 200: اييح ١12" امج يف :لئانو افاس



 اا“.

 لتموي ةيجدخ لينم ناكو رفعج وبا لق ««راجفلا لبق تام

 ذخبواعم هارتشاف خي لدخ 0 لاقيف مويبلأ اهب فرعي ىذلا لونملا

 وه ىذللا ىلع هانبو سانلا هيف ىلا ركذ اميف

 ونفسي هنح ساجج ناك معاص هللا لوسسر راف تيبلا لخدي نم 5

 « ءاريح ْنِب ىذع رادو بهل ىأ راد نم هعاج اذا ىمرلا نم هب
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 هللا لوسر رمأ نم نئلتا نع رابخالا قب ركذ
 هدلوم نيب ناك امو ىبني نأ لبق معلص

 ةكلبا ىإ ثتانجالا "نم! ةتويق :كيقَوو 1

 جدخ معلص هلا جيوزذ ببس لبق انركذ ىف رفعج وبأ لاق

 ٌقعِبو اهايا معلدص :ءتاكن كتحفوو هدف 3 نيفلتخملا فالتخاو

 ةبعللا شيرق نمدهع معاص هللا ليس اهيف اهحكن ىتلا ةنسلا

 كذلك البعللا نا قانا نيبا ىع ةلس ا لق كيخ نيا ان

 شيرق نم ارفن مرأ كلذو اهفيقستو اهعفر اوداراف ةماقلا قوف ةمضر

 ةبعللا فرج ىف رثب ىف نوكي ناك امئاو ةبعللا زنك اوقرس مريغو
 نع دمحن نب ماشع نع تكّدح اميف ةبعلا يلازغ رمأ «ناكو

 ميحاربا هللا رماذ سون ميق قرغ نيح تعفر تناك ةبعللا نأ ديبا »
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 اس لق ثراخل ىنثت>> «يه«معلص هعم نرجا#تو ىملساف مالسالا

 نع هيبغو رعم أس لق ريع نب كيج ان لق تعس' نب قي

 ةجدخ نأ نلبلا لما نم مريع كلذ لف كفوا ققرلا كيش ١

 ىلا شيرف نب رخآ الجرو معلص هللا ليسر ترجاتسا نسناك امن

 ىتلا ناكو كليوخ هايا اهجوز ىخلا ناكو ةماهتب «ةشابح قوس
 لق ثراخلا لق «ذكم تادّنوم نم ةدلوم ةاوم كلذ ىفع ةتشم

 ىدقوتلا لق 2« طلع انه لكف (ئلفاوتلا اذ انيس سب

 - ع 0
 شيرسق لك ناكو فرست تاذ ةارمأ تمناكو جيوزنلا ىنعت اهسفن 3-0100

 تعدف كلذب اوعمط ول « لاوما أ اولذب دق اهحاكن ىلع اصيرح

 هتسبلاو قولك هنقلخو ٌةرقب ترك لبث ىتح اًريخ هتقسف افابا

 اولخدف هةموع يف معلص هللا ليسر ىلا تلسا مك ةربح ةَلَح

 انأ تلعف ام لق هللا دبع نب ةيح ىنتجوز نيلق ريبلخل اذه

 اذعو ىدقاولا لق < لعفا ملف شيرق رباكا كبطخ دقو اذه لعفا

 نب هللا دبع نب ديد ثيدح نم ظيفحل اندنع تبثلاو ٌطلغ

 ىبأ ثيلح نمو معطم نب ربيبج نب كيمح ئىع هيبأ نع ملسم

 ثيدح نمو ةشثاع ىع هيدا ىع ةورع /ئىب ماش نع دانؤلا ىا

 نبأ نع ةخمركع نىسع نيصكلا نب دواد ندع ةيَنبح بأ نبا

 0 اعابأ نأو معابسص هللا لوسسر اهجوز لدا نب هرمع اهمع نأ سابع
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 ااأثم

 ةرجشلا هذه نحت لبن ىذلا لجرلا اذه نم لاقف ةرسيم ىلا

 بعارلا هل لاقف مرلمل لما نم شيرق نم لجر اذ ةرسيم هل لاقف
 معلص هللا ليسر عاب مث ىبن الا طق ةرجاشلا هذه نحت لين ام

 الفك لبقا مف ىرتشي نأ دارا ام ىرتشا» اهب جوخ ىتلا هَل
 ةرجاهلا تيناك اذا نوعزي اميف ةرسيم ناكف ةرسيم هعمو ةكم ىلأ و

 هريعب ىلع ريسي وجو سبشلا نم هنالظي نيكلم ىري رمل قتشاو

 تقعضاف هب هاج ام نيعاب اهلا ةجيدخ ىلع ةّكم مدق اًملف
 ىربب ناك ابعو بهارلا ليق نع ةرسيم اهثّذحو كلذ نم اًبيرق وا

 ةفيرش ةبيبل ةمزاح ةأما ةيجدخ تناكو هايا نيكلملا لالظا نم

 اهربخا اهب ةرسيم اهربخا املف هتمارك نم اهب هللا دارا ايم 0

 ىنا مع نباب نوعزي اميف هل تلاقف معلص هللا ليسر ىلا تعب

 كقلخ ىنسحو كتناماو كموق ىف كنتسو كتيارقل كيف نيبغر دق

 ذتموي ةججلدخ تناكو اهسفن هيلع تضرع مث كثيدح ىقدصو

 اهموق لك الام نعرتكاو افرش « نهمظعاو ابسن شيرق ءاسن طسوا

 كلذ نتلاق ايلف ءاهيلع ردقي ةول اهنم كلذ ىلع اصيرح ناك ؛5

 كبع نيب ةزهك هعم يرخت هماهال كلذ رمكذ معلص هللا ليسرل

 هيلا اهيطخت ىسأ نب دليرُخ ىلع لخد ىتح هّمع بلطملا
 موثلك ماو ةييقرو بنيز 4ميعاربا الا مّلُك هدلو هل تدلوف اهجووتف
 مساقلا اماذ بيطلاو رهاطلاو معلص ىنكي ناك هبو مساقلاو ةمطافو

 نكردا نهلكف هتانب اماو ةيلعاجل ىف اوكلهف بيطلاو رهاطلاو »
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 ظنا تسلجم نالف تنب ةنالفب يوزن نالف نب نالف اول
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 لاق سمشلا سم الا ىنظقيا اف تمنذ ىنذأ ىلع هللا برضف مايا :

 هتربخا مك اعيش نعنص ام تلق تلعف ام لاقت ىئحاص كج

 نجرخ لعفا لاقف كلذ :لثم ىرخ“ هليل هل" تلف مكأ لك ربقل
 : الكم: "كلش ؟نيج اةدفمد اند قال” (ةراتملا نالفلا

 الا ىتظقيا ام هللاوف ىذا ىلع هللا برضف رظنا تسلجف :ةليللا كلن

 ني ام مث ربخل هقربخاف ىحاص ىلا تعجتبف .سمشتالا © لسن

 © هتلاسرب لجو زع هللا ىنمركا ىتح ةوسب اهدعب

 اهضر ةيجدخ معلص ىبنلا جيوؤت ركذ

 نبا ومو ةجيدَخ معكلص هللا ليس جكن دمح نب ماشع لق
 اس ء«ظنس نيعبرأ ةنبأ لثمموي ةيجلخو ةنس نيرشعو سمخ

 تدب ةيجدخ تناك لق :قاكعا نبا: نع“ ةيلس ان لق نيج نبأ

 تاذ درجات ٌةأرمأ ئصق نب ىزعلا دبع نب دَسأ نب دلّيبُخ
 ءلعجم ءىشب هاي عيراضتو اهلام ىف لاجرلا ةرجاتست لامو .فرش
 ؛ةمعلص هللا ليسر نع اهغلب اًملخ اراجع اًمرق شيرق نتناكو هنم مل

 تقعب هقالخا ميكو هتنامأ مظعو هتيدح ىدحص نم اهغلب ام

 هيطعتو ارجات مأشلا ىلا اهلم ىف يركب نا هيلع «تضرعف هيلا
 هل لاقي اهل مالغ :عسم راجتلا نم بيغ ىطعت ننال ام لضفا

 هعم رخو كلذ اهلام ف يرخن معلص هللا ليسر اهنم هلبقف ةرسيم
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 »ّلظ ىف معلص هللا ليسر لزنف ماشلا امدق ىتح ةرسيم اهمالسغ

 ه) 2 رح 0) 2 رجاتست. ه) 01 نيعضوفب 4) 5 ك١ ناكو
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 ااا"

 ةوفرسع هوأر نأ مورسلا ناف مورلا ىلا هب اوبهني الا ثدشاني وهو

 مورسلا نم اولبقا لق رفن ةعبسب وه اذاث © تفنلان لتقف ةفصلاب

 جرابخ ىبنلا ادع نا انثج اولق مكب ءاج ام .لاقف .علبقتسان

 انرتتخأ .انار سان اهيلا ثعب الا فيرط فبي ملف رهشلا, اذه .ىف

 اًذحا مكَقلَخ متفلخ لح هل لق اذه كقيرط ىلا انثعب ةةريخ و

 لقب اذه كقيرطل ةريخ انينخأ امنا ال اولق مكنم ريخ وه

 اللا ني ةجف عيطتسي لف هيضقي نأ هللا دارأ اما متيأرفأ

 مكيا هللا مكدشنا لاقف ٍماَنَك لق دعم اوماقاو هدوعباتف ال اولاق هدر

 وفا هعمل تعبو هذر. ىتح :هدشاني لوي ملف بلاط ونا اوت هيلو
 ىبأ 1 ««نسيزسلاو كعللا نم بهارلا هكوزو الالب ةضر وكب 10

 - - ١ ل 5

 نب ىلع نب دمح نب نسل نع ةمرخ نب سيق نب هللا دبع
 ن :نيدلع هدنحلر ع لع ني نمخ ءبيا نعتبلط قا

 ناك اه ءئشب كمه ام ليقي معلص هللا ليسر تيعمسا لق" بلاط

 نيبو ىنيب هللا ليك كلذ_ لك نيترم ريغ هب نولعي ةيلعاتل لعا و

 لجو وع هللا ىنمركا_ىتح- ةوسب كثسمه ام مث كلذ نم كيرأ ام

 - - - , 32  نآع

 امك اهب رمدلذ ذكم لخدا ىتح ىمنغ ىل ترصبا ول :ةكم ىلعاب

 لوا تّثج اذا ىتح كلذ ديرا تجرخف ليعفا لاقف بابشلا رمسي

 اذه ام نتلقق ريمازملاو فيفدلاب اًقوع تعمم ةكم رود نم راد ور

 4) 9ص. 831. )3  آاخ #0 هاك /امس 0600. طقع ك دما“ انربُخُأ

 دربك . .2) 5زع ندموانع آش. فثلتن (1[1همل., 10, (0:17) دوعيابخ.



 اان

 همدقا ىتح اعيرس همع هب يرخن هدلب ىلا هب عرساف ميظع نأش

 هللا ليسرب بلاط وبا يرخ ديح ىب ماشع لقو ك««ةكم

 «نينس ةعست نبا وهو مأشلا ضرا نم ىرصب ىلا معلص

 نب سنوي اس لق جونوبا اس لق دمحم نب سابعلا ىنثدح
 5 جرخ لاق «ىسوم أ نع* ىوم لأ نب ركب نأ نع قاحا نأ
 نم حايشا ىف معلص هللا لوسر هعم رخو مآشلا ىلا بلاط وبا

 جيلا يرخن علاحر اولحن اوطبع بهعارلا ىلع اوفرشا املف شبرق

 لق نتفتناي الو هيلا يرخ رخ الف هب نوري كلذ لبق  اوناكو بهارلا

 ع يح ىتح علتخي 2لعغ ةلاحر نولك يجف

 ؛هأذه نيملاعلا ب د ُكوفْطَ ١!ذفى نيملاعلا كيس اذه لاقف معلص هللأ

 مكنا لق كيلع ام شيرق حايشا هل لاقف نيملاعلل ةجر هللا هثعبي

 اًدجاس رخ الا رخ الو ةرجتش فبن رل ةبقعلا «نم متفرشا نيح

 نم لفسا ةوبنلا مرتاحي هفرعا ىناو ىبنل الا نودجسي الو

 نأ .املق :اماعط مضل عيش مجد انه ريبجاعنا رعب

 ,ةمامغ هيلعو لبقاف ديلا اولسرا لق لبالا ةيعر فوه ناك هب
 جدجو ميوقلا نم اند املف هلظت هةظمامغ 15 ا اورظنا لاقف *

 هيلع ةرجشلا ة لم سلج الف ةرججشلا هّيَق ىلا قبس لاق
 هيلع مث وه امينيبف لق هيلع ملام ةرجشلا ءىف ىلا اورظنا لاقف
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 رع

 املف دعم كب جرخت لاق امك وأ اذبا هفقرافا الو ىنفرافي الو مم

 ىف اريح هل لاقي بهار اهبو مأشلا ضرا نم ىَرَصب بكرلا لؤن
 كلت ىف لبي مثلو ةينارصنلا لمتا نم ملع اذ ناكو هل ةعموص

 نوضزي اميف باتك نع غملع ريصي هيلا بها, طق ذم ةعموصلا

 هل عنص اريحبب ماعلا كلذ اولون املف رباك ىع اًرباك هنوثراوتي 5

 هتعموص ىف وهو معلص هللا ليسر ىار هّنا كلذو اريثك اماعط

 ّلظ ىف اولون ىتح اولبقا مث ميقلا نيب نم هّلظت ةمامغ « هيلع
 ةترصعو ةرجاشلا تلظا نيح ةمامغلا ىلا رظنف هنم ابيرق ةرج

 املف اهتح هٌلظتسا ىتح معلص هللا ليسر ىلع ةرجاشلا ناصغا

 اعيمج احلف جيلا لسرا مث هتعموص نم لون أري كلذ ىأر ؛0

 اًديدش اًطيخ هظكلي لعج معّلص هللا ليسر اريك ىلر اًملف

 هتفص نم هدذنع اهدجي نك دق هدسج نم ءايشا ىلا رظنبو

 ءايشا نع معلس هللا ليسر لأس اوقّفتو ماعطلا نم مهقلا غرف اًملف
 اهدجف هربخ معلص هللا ليسر لعجت همون ىفو هنظقي ىف هلاح ىف

 رتاخ ىارف هرهظ ىلا وظن مك هتفص نم هدنع امل «ةقفاوم اريك 5

 /مالغلا اذه ام بلاط نا همعل اريكحع لق مث هيفتك نبب ةوبنلا

 مالغلا اذهل ىغبني امو كنباب وم ام اريك هل لاقف ىنبا لاق كنم

 تام لق دبا لعف اف لق ىخا نبا هناف لق ايح هوبا نوكي نا

 دوهي هيلع رذحاو كدلب ىلا هب عجرا تقلص لق هب ىلبح هماو

 هل نثاك هاذ ارش وهتْغبيل تفرع ام دهنم اوفرعو أر نثل هللاوف »

 2) 2 ىف, 836 هرم. 2) 815ه. 821. هلئنودع تاصفتو. ك
 لاظتسي- بنو) > نم ١ 2 000 اقفاوم». ا رك 0. ظل )4
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 للدرس

 ميعاربا نب ليعامسا نع رابخالا انكذ «نم ىضم دقو هيا

 ثادحالاو رابخالا نم ناك ةامو مدأ نيبو هنيب اميك هتاهماو .هئابأو

 ليقلا نم ريجوب انيلا ىهتنا ام ضعب كلذ نم نامز لك اف
 ماشع نع تتدحو 22 «هقداعا انعركف ذه انبانك. ىف ىصنخم

 :ذنم «شودخل شدخ اهنأ لوقت برعلا تناك لق دمحم, ننا

 وكو «ثش انوبا كلو فنم 4«2تنخل مرح امناو «0شونا انوبا كلو

 © تش. ةينايرسلاب

 لا نآلا عنو
 هبابساو معلص هللا ليسر ركذ

 م نبا اند ءلئذم :نينس قامثب :ليغلا جعي ؛بلطملا جيه ىذيتل
 دبع ىع قاس ىب ني ىنتذح لة اةملس ابن الق كيمخ 0

 همع معلص هللا ليسرب ىصوي بلطملا ىبع ناكو ركب سا نب هللأ

 انك معلص هللا لوسر ايا هللا يبعو بلاط ابا نأ كلذو بلاط ابا

 دعب معلص هللا ليسر رما ىلي ىذلا وه بلاط وبا ناكف مال

 ا شيرق نم بكر ىف يرخ بلاط ابا نا مث دعم نوكي ناكو هج
 لوسر هب ءبص ريسلا عمجأو ليحرلل ًايهن املف' اًرجات :ماشلا .ىأ

 هب نجرخال هللاو لاقف بلاط وبا هل قرف نوهزي اميف مع هللا
 0002و ص يربو وو60ي06ااا
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 الزرار

 ) ب ب2 د هبه

 اَلَمَح امب انذوأ رشجملا نك هثيع تلق نا هرشجملاك نك

 وو /ىفصلا وتو هرمسلا وتو 4 اعمص نبا هرهرم 6 ان ارزم نبا

 نلسصلا أ ئب ةيما ليقي هلو ضرالا هو ىلع ىثر كلم دوجا
 اصيقو قرع نم ِنْجَأَو ىلغأ اًكلَمم م تيبتلا نب ئفصلا نأ

 رخيق ليوأتو لك رذيق ومو تيبنلا وهو ةماردع وهو 8 مثعج نبأ5

 ليعامما نبا ليعامسا كلو نم كللم نم لوا ناك كلم بحاص

 ىبا رزأ وو حجرات نبا ناجرلا ليلخ ميعاربا نبا دعولا قداص

 00 سبل جلب يب اولغرا ا بج #1 عوباشإر قف رسال
 ” لاف وهف غلابو مدآ دلو نبب نيضرالا مسق ىذلا هنال ةينايسلاب

 كمل نب جون نب ماس نب دشخقرا نب هيلاش نب رباع نبا"
 ؛دري نبا معّلص ىبنلا سيردا وتو مدونخا نب خلشوتم نبا
 نانيق نب ليثالهم ىبا هنامز ىف مائصالا تلمع ىنذلا دراي وهو

 | ئبصو ناو مع مدآ نبا هللا ةَبع ومو 7تش نب شونأ نبا
 0 نم دمسا قتشاف :ليباع نم* هللا ةبع لاقف ليباع لتقم دعب
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 اللراإ

 وخو © ناساد نبا رفاع وحو ا ىراقاع ىبأ عدعدلا وحو 0 ىوعر وو

 ءكلم ىفو ةيدنالا وذ ؟ناودينلا وهو رصاع وهو راصاع نبا 4 دكاؤلا

 نب تيبنلا ىلو نم كلملا رخو روداقلا وهو روذاقلا ونب ىو ١

 /ىدانق نبا ةيناث هيلا عجر مث روداقلا نب ناواج ىنب ىلا روداقلا

 فنتعا بوعلا ليقت كلذلف هنامز ىف معز فلخل لمجا سود وهو
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 اميف ناكو رشجما وهو هامس وهو ىمع نبأ ”ريق وو 4 حراز نبا
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 مورلا كلم لقرهل تصل
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 لزر#

 بسنت هيلاو لق نحلا وبا رقبع وهو 0قاع وهو ةاراقع ىبا «رانلا

 لق* ليشلا عماج ميعاربا وهو رقاع ومو 4ىراقع نبا رقبع ةنج

 درو فئاخ لك هكلم ىف نمآ هنال ءلمشلا عماج ىمس امناو
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 برعلل #ةريتعلا نس نم لواو رئاتعلا مرتع وهو مزوب وفو «اروب
 برعلل 1ةيبجولا ىس نم لوأ وهو ا بجر دعس وهو ةاحوش نبا
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 ااام ١

 ظ نب ددا نب «4دأ نب نانلع نب دعم ون نورخا لاقو «2ميعاربا .- 2 007

 نب 4ريضن نب هجدرب نب لعس نب ةبحسا نب عسيمهلا

 | 2000 قبونادك ني جوباصلا تب 7 ثفالاا نيا ةمجنم نب ليك
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 باسنلا ضعب ىنربخاو 2««ليعامسا نب ركيق ىب 0 نيبن ىبا

 ابا نيعبرا لعمل نظفح دق برعلا ءاملع نم ةفئاط دجو هنا

 هناو برعلا راعشاب كلذ ملوقل تيجاتحاو ليعامسا ىلا ةيبرعلاب

 ددعلا :دجوف باتكلا لعا ليقي ام كلذ نم اولق امب 2لباق

 للعم وم لاقف هنع هتنكف ىلع كلذ ىلماو اًفلتخ ظفللاو اًقفتم

 6نيما وو ناملس وح عسيهو عسي#ب نب ددأ نب ننحلع نبا
 نامالس نبأ 7 بجاشلا وحت» عابيمه * وهو !عتيم ىبأ 0

 هرجانم نك هنال معز اميف كلذب ئمس /تيبن رجانم وهو *

 بتعق ليققب كلذ هلوقل كهشتساو هنامز ىف اوشاع سانلا ّنال ببعلا

 ىجحايرلا باتع نبا
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 ااا

 نب ميعاربا نب رقبع ىب هبيرظلا نب ةدودحكشلا نب « ةلع

 روسقلا نب ه حمطلا نب معطملا نب جوعا نب 2نزيب نب .ليغامبا
 نب + ناوحن نب #دئازلا نب دومح نب م علعد نب /دومع نبا
 رشجالا نب ”ريمقلا نب :لازؤنلا نب ؛نصح نب سود نب # ةمادا

 نب: ليعام»ا. ىب راذيق .ىب تنبت قب ئغيض..ىب ةهرسجفم ىلا
 ددأ نب نانلع نب تعم وه نورخآ لقو *ناجرلا ليلخ ميقاوبا

 رذيق نب تبن نب عسيجب نب مدقي نب مرحكقي نب ديز ىبأ
 نب نانحع نب دعم وه نورخأ لقو «ميهاربا نب ليعامسا نبا
 نب لمح نب نامالس ومو ناملس نب تبن نب عسيبمهلا نب دا
 دعم وم نورخآ لقو «ميعابا نب ليعامسا نب رذيق نب تيبن
 بجشي نب و مَرَشِم نب روحان نب موقَملا نب ددأ نب ناندع نبا
 نب ليعامسا نب رذيق نب تيبنلا نب نميأ نب كلم نبا

 4211 نافيعلا.

 ه4) 0[ خذكع. 65) 221 رودكشلا, 11 © 1 دودكاسلا. هدأ

 1063 م. )1 1. 1. ه2 881 سيورطلاو 1 بيرضلا. 2) 0هدك مع

 62 م. 18. 1. 6. 2 نزدر 61 رزأو ورروب“ ه) 806 مطلا“ رم
 1 دوننعو 711 رو 11 توبع. 0مم 11113 1 رك 1 1 د 59 |

 للعدل )2#  2 8. م. 2) ةاع 201: 2 نادحنبر 4 ناورق“ 2011

 ]م1252 م. از١ز 1. 2. م 21 ةغماتار 2 دمانأ, 201 همنابآا. 00216 2

 ا 1 ا ل رصح. ه0 1312112 5 لازنلا كلا

 لاونتلا» تمم زهد م. اال 1. 0.  م) ةزع 23[: 2 ريعلا, 21 ىرمقلا.

 ©همك, ذصطو م. ز|آذز 1. 21. )4  1غ ا[, 225كم ةص :ءءاعز 801 رذعم
: 

 نأ ”لعمتعر 2 نعم.  م) 31 5. م., 2 دَدَقير 831 نرعت. 52:0 مص

 مع2701526 مدقي نبا ردقي نب كيز. 2). 17001: ةدك 2 لاقل حسم



 للا

 عهبتك نم أرق حق ليئارسا ىنب ةةنملسم «نم بوقعي ابا ىنكي
 بسن كنبثا ايمرا بناك ابرن نب «مورب نا ركذف اًملع « ملعو

 رابحا كنع فورعم هناو هبتك «ىف هعضوو هدنع ناندع نب دعم

 لعلو ءامسالا هذهل براقم وهو مافسا ىف ثيبّنم بانالا: لعا
 نم تمجرت هامسالا هذه نال ةغللا لبق نم عنيب ام فالخف

 ماشع ىفدشناو ىعس نإاب دم لق ثراحل لق « ةيناربعلا

 ىصق رعش هيبا نع
 تيبنسلأو ٍرْخَيَق نالوا اهب لكَ مل نأ /نضاحن تلف

 ىنقثدح وراكب نب ويبزلا لققو ,«ليعامسا ىب نيبن دارا للق

 باهش نبا نع ىسيع نب ءابركز نع 8 ىلموملا ركب نأ نب ريعا»
 تبن نب :بحأ نب عسيمهلا نب دا نب نانحع نبا عم. لق
 ه نب ناننع نب دعم وح عاضعب لقو «ليعامسا نب راذيق نبا
 0 وا ني بلت نب :بجامر نيرو نما نكاداا
 || ١ نب 2 ناقيعلا نب «ةمئار' نب علمت نب ماوعلا نبأ ه ملحم نبا
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 10 قملعو. 2) (0000. (51©) جرو 53:0 رو وأ ممددت3

 112. ضوراب“ ) 1[ 125. و دقحر 0100 56 رمد كمضقت236. #)

 وزع 590: 1 نسصاحلا 5 ه4 836 رضاخلا ةاندوط. مل ه؛ قعدت
 بلاغل. م) 2 ع6 8315 هن راكب نب» ) هزع :عماع 8831 ع( 8 ام

 عدت, م11. 17ه:للعط## ",ء.ب 1. و. 2 ص صحدتع. ءأ 1 ىلصوملا.

 ه1 رع كخميا "234 نيا, 2 ريما.“ هز د4 كا ددق يحق
 2 ناس كبوت (بمددقاا تلقح 2.1111... )1 ربخم 8اولخغ

 (ذج + زنع). مصدق, 1ه2582 2. |!|1 1. 3. ) (000. 5. م., هالتك

 3[ دري. 7) 11 مجلم. ث) 1 لينجلا, 831 لمجملا. ©هدك 1د-
 02 0 1111 7 + 2118 ةومكلف ب ةدقاز. همك. زم م. 111.8.



 اذان ْ
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 نب درصيع نب /ناشيد نب ءىفيع نب ىرعا نب 4 نحلي

 ::/ ىمش نب / حراز ىب / ثحان ىب ةرصقم نب ماهيا نب 7 دانقا ْش

 ميعاربا نب ليعامما نب رخيق نب ه مارع نب صوع نب :”ىزم نبا
 ةىب دكمح اس لق ثراخل ىنثدح ١> هايهيلع هللا تاولص
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 ددا نبا نائكع لب ليقي ضعبو «ميعاربا نب ليعامما نب تبان

 لق «ميعاربا نب ليعامسا نب رذيق نب بويا نب بحتيا نبا
 ضعب ليقيو لق «دهرعش «ىف رذيق ىلا بالك نب ىصق ىمتنا دقو
 نب بعك نب ددأ: ىب :ةعينم نب عليم ىبا نائلع لب باسنلا

 نب ليعامسا نب رذيق نب عسيبهلا نب برعي نب بجشيو

 «لوالا باتللا ءلهتا نم ذخأ ميدق ملع هنا كلذو لق «ميعاربا

 قيد اذني قع بف قبح لالش قع يعم نبأ فانت

 نب عسيمهلا نب ددا نب نائلع نب دعم بسني ناك هنا هنم
 - ع 0

 دن م ماوعلا قدير ىا :ىدج لوك نسب زويا! ني صو جب ااا
 نب ةزباط نب :فالكي نب 8ساّدلب نب مازخ نب مدشان

 « كيبع نب رقبع نب 7 ىفيع نب ىخام نب 7شحات نب محاج
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 اللا

 دعب اميف نوفلتخب مك هددأ نب ننحع نب دعم نيب راون
 دادقملا نب ىيج ىنتتح راكب نب ريبولا لق» كلذ
 بعو نسب هلا دبع ننب .بوتعي )ني اضوم اهب نقلا

 تعمس تلق معاص ىبنلا جوز ةملَس ما هتيع نع ةعمز ىبا
 ءنيهدشت ىف هدأ ىب نانح ل

 «ىريو عَسيِمَهلا وه كنف ةملس ما تلق ىلا 3 نب © ىرب
 ىنثتلح ««ميعاربا نب ليعاملا وه ىوثلا قارعاو تبن وه

 دنع م م

 بقعي نب ىبوم نع ىنالجكلا ناجرلا دبع نب دي ىنتلح
 10 ىنارهملا دوسالا نب دادقملا ةئبا ماهتاج_ نئع هتمع نع ىعمزلا

 0ىرسي نب ددا نب ناندع نب فعم معلص هللا لوسر لق نسلق

 ديم نبا انثّكدح اميف قاحمسا نبا لقو 22«ىوتلا قاوعا ىبا

 ىبا باسنلا ضعب معَرَي اميف نانحع هنع لضفلا نيب ةبلسإ

 نب بْجشَي نب ِبُْعَي نب 4حريت نب روحان نب مَقُم نب دنأ
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 كاكصلاو برد نائدع ىب باو ننحدع نب دو ءاوجرحف هدلو

 فقلطنا كع ناك ةباسنلا ضعب لقو دعم ما هعيبمج ماو 3 ىعلاو
 لفها نا كلنو ادعم هاخا كرنو نمهلا ضرا نم .ه ناره ىلا

 هللا ثعب ىروضلل مَدْهَم 4ىن نب بيعش اولتق امل روضح

 املف ادعم المحن ايخربو ايمرا جرن اباذع رصن تب عيلع#
 ىنب نم هتموعو هتوخا للعم دجوف ةكم ىلا هاذ, برخل تنكس

 هيلع ىفطعتو متيف اوجوزتو نميلا فئاوطب ارقخ لق ناندع

 رعاشلا ليق كلذ ىف اودهشتساو ماببا حرج ةدالوب نميلا

 اعارس اوقلَطْناَق « نارهس ىلا اك انّتوحا كتيذلا انكرت

 ا ا لا مابا ١ شح ننجح ب نسب 6

 ناندع نبا

 اوهَع امهنم رخآلاو ماتبت اهدحا يدي مءهيبال ناوخا نانخعلو

 نب دعم ىلا هيف نوباسنلا فلتخ ال معلص ديح انيبن بسنف

 نب سنوي ىنثدح >> ««مهبسن نم تنيب ام ىلع هنا, نانحلع

 ىنا نع* ةعيهل نبا ىنتدح لق بعو نبا ان لق ىلعالا دبع و

 هللا ىبع ىب 6-5 معلص هللا ليسر ةبسن نع ةهريغو دوسالا

 بالك نب َىَسُق نب فانم دبع نب مشاع نب بلظملا دبع نبا
 نب كلام نب ريف نب بلغ نب ىّول نب بعك نب ةرم نبا
 نب رضم نب سايلا نب ةكرّذُم نب ةبّوَخ نب ةنانك نب رشنلا
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 ةعيبر ابا“ ىتكي ناك لسي ليو كيا .ايا. ىبكي ناكررارايف نأ لس
 دمأو هيبال هتوخاو وريع ىب ةمهلج نسب مشوج ندب ةناعم ممأ 5 . .. 1 00 .٠ ع 8 0.

 5 “ اوجرد ةدعو ىنكي كعم

 دعم ىبا

 دعا انا ا

 نم مسوطلا نبا ليقو مسط نبأ ليقو سيدج نب بحلج

 نب ثراخل اس* «ناجرلا ليلخ ميعاربا نب /ناشقي كلو
 0 للك كبح نب ماشه آس لق دعس نب دكيح اس لق لمح

 دماو هبيببأ نم هنوخاو و ىنالجتلا ناجولا دبع نب كيح ىنتددح

 ثيدلا ىبا وه اكع نأ ليقو كع وه ثيدلا نا ليقو ثيدلا

 هنا باسنالا لحما ضعب معرف نانلع نب ندعو نانحع نسبا

 نيببأو اوجردف هدلو اوناك اهلا ناو بسنت هيلاو ندع بحاص

 اذ اوناك اهلعا ناو بسنت هيلا اهنأو نيبا بحاص هنأ عاضعب معزو
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 ناكم ىلا

 نوجاتتا لاقف هب بحرف دوربخاف #2 نم مهلأس مث هبلطا كريعب
 لاقف برشو اوبرشو لكأو اولكف ماعطب هل احلف ىرا امك متناو ىلا
 ةعيبر لأقو ربق ىلع ستبن اهنا الول دوجا ارمخ مييلاك را رل رضم
 رث داليا لقو بلك نبيلب ىببر هنا الرل بيطأ امحن ميلك را لو

 راما ا هل يلي ىنلا هيبا ريغل هنا الويل ىرسا الجر 3

 86 عمسو ا ا

 كلم تحت ننال اهلا هتربخاف اهلأسف ذَمُأ ىقأو علوقل بجعتف

 اهسفن نم الجر نتنكماف كلمل بهذي نا تعرف هل كلوي ال

 لاقف ريخل نع نامريقلا لأسو دب تلمح اهتطوف ءاهب لت ناك
 لاقف مكللا نع ىجارلا لأسو كيبا ربق ىلع اهتسرغ ةلبح نم
 ليقف اهريغ ةاش منغلا ىف دلو نكي رو ةبلك 4# نبل اهتعضرا ةاش

 ءاهيللع ىنباصا هنال لق وبق ىلع اهتابنو رمل تفرغ نيا نم رض

 ىمرلل ماتو. امالك ركذف متفرع اب* ةعيبرل ليقو كيدش شطع

 ىضقف 82.با هب باصوا ام هيلع اوصقف ”مكتفص ىل اوفص لاقفاك

 دوسالا ءابحلاب ىضقو رضمل رمح خو لبالاو رينانحلاو ءارملا ةابقلاب

 :فلبلا ليخلابو ءاطمش تناكو مداخلاب ىضقو ةعيبرل ثدلا ليخلابو

 «رامتال ارخلاو ضرالاب ىضقو دايال

 رازن نبا
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 امد مداخل هذهو سرفلا ىمسف اد اليخ فلخن ةعيبدل ىللم

 نم؟دقنلاو فقلبلا قخاف#ءاطبش نسناكو كايال لام نم اههبشا

 ام رامأ قخان ”ه«ديف سلجج رامال سلجللاو ةردبلا هذهو هينغ

 مكيلعف ةهسقلا ىف 9متغلتخاو ءئىش كلذ ىف مكيلع لكشا ناك هباصا

 2 امنيبف ىتفالا ىلا اوهجونف ةمسقلا ىف اوفلتخاف ىهرخل ىفالاب

 ريعبلا نا لاقف ىر دق نق ًالك رضم ىلر ذا مريسم ىف نوريسي

 نبا وم دليأ لقو روزا وع ةعببر لقو روعال اللا اذه ىر ىنلا

 2 لسجر ميقل ىتح اليلق الا اوريسي ملف دورش و رام لقو
 ةعيبر لاق معن لاق روعا وه رضم لاقف ريعبلا نع علاسف هنلحار هب

 لق دوز نسر رادع لك مضت قب ركلات ل روزا وف
 عمزلف هور ام ةهل اوفلحت هيلغ قولد ىريعب ةفص ةدنه لاق معن

 اعيمج اوراسف هتفصب ىريعب نوفصت متناو مكفّدصأ فيك لو
 ريعبلا بحاص ىبدانف ئفرإل ىفالب اولزنف نارجت اومدق ىتح
 ىجيربخل لاقف كن ل اولق مث هتفص ىل اوفصو ىريعب باكا هءالوع

 ؛ة ابناج عديو ابناج يب هنايأر رضم لاقف دورنا رثو هومتفصو فيك

 رثالا 4ةتبث هيدي ىدحا تيار ةعيبر لو روعا هنأ تفوعف

 هراروزال دّمطو ةدشن اهكسفا ةهدنأ تفشرعف رثالا ةدساف ىرخالاو

 هب عصمل ءاَلايَذ ناك ولو دعب عامتجاب رئنبا هنأ تفرع دابا لاقو

 هزيجج مث هتبن فتلملا ناكملا ىوي هنال دورش هنأ تفرع رامنا لاقو

 ©) 82815 هيلع, 6) 2 ه5. هكلاو. م) 03. 281 ءا 2 0) 11 أ

 1-21”ةما (( يعم. ة4ءط. 11, اخو 1. دصخعمءع2.) ةنئاب ©) 5ذع 21و

 1441-21 ءغ !1230دمك (رماص». كعقهل. 1838 1, 244). 1 طهاط# ابور

 2211 ايزأ , 14 10 [ءالاان بنذأ (11 بزأ)» 01135001111, 231 بلعغأ.



 دنبأ ورمل سابلا لاقو لآق

 ققلط"ام ةعورتا نه "كن

 قطبط ام قست نا كفاؤ

 اقول تاس تدق كلنا

 سانيلا: ىبا

 ه« سانلا هماو هيبال هوخاو لكعم نب ةّديح كنب بايرلا هماو

 حل بسور قي مخ هيه ليج تو يلع رح
 ليقو مسالا اذه همزلت ناليع اي ةلّيغلا كيلع نبلغتل ةدل لاقبف

 كلذب ىمس ليقو ناليع يدت هل تناك سرغب ناليع ىمس لب

 هنصح هذال كلذب ىمس .ليقو. ناليع ىمسي لبج هيف كلو هّنال
 < ناليع ىدحي رضمل لبع

 رضم ىبأ

 نم نأوخا امهلو دابا هماو هيبال هوخاو كع تنب ةدوُس همأو 5

 نأ عاضعب ركذو مرج /نم ورع نب ةمهلج ىب ءمشوج' ىبا
 نيب هلام مسقو هينب ىصوا ةافرلا هترصح امل لعم ىب راون
 نم اههبشا امو ءارج مدأ نم ةبق ىو ةبقلا هذع ىنب اي لاقف

 600 ههبشأ امو دوسالا ءابخل اذعهو ءارمخل رضم 0 رضم ىلام 0

 <) 0000. سايلا. 710. 14 ء؛ 1طض 10072. 147. 40) 1 اضق. هللاو.
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 دسا تنند ىملس ليذعو ةميرخ ما نا ليق لقو ةعاضق نب

 همم
 ةكردم نبأ

 نب نارع نب ناولح نتنب ىليل ىو فدنخ هماو وربيع ههسأو

 ع ىمس اهب ليق رازن نب ةعيبر تنب ةيرض اهماو ةعاضق نب فال

 ريمعو ةخاط وهو رماع هماو هيبال ةكردم «ةوخاو ةيرض ىمح

 ةيلس اس لق كيج ىبا اس «ةعارخ وبا هنا لاقيو ةعمق وق

 نم ةأرما هو فدكنخ نيابلا ىني ما لاقي دتا ,قاكنا نيام

 ناكو لق .فدنخ ونب ليقف اهينب بسن ىلع نبلغف نميلا لفا

 لبا ىف انك امهّنأ اوعزو لق اًرمع ةخاط مساو اًرماع ةكردم مسا

 ةتَدَعو هناضبطي هيلع اذدعقف !ديص اصننقاف اهنايعري امهل

 اذه رزيبطت وا لبالا كرذتا ورعل ,ماع لاقف امهلبا ىلع ةيداع

 اهب ءاجث لبالا رماع قحلف كيصلا يِبطأ لب وربع لاقف كيصلا

 لقو ةكرذم تسنا رماعل لق امينأش هاتتحن امهيبا ىلع احار املف

 15 اولاق دي نسب ماشن2 ىع 0 ع :خاط' قننا ورعل

 وربع اهيلا يرخت بئرا نم هلبا ترفنف هدل ةعجأ ىف سايلا جرح

 ةخاط ىمسف اهخبطف رم اهطذخاو ةكردم ىمسف اهكرداف

 ىشمم مهما نيجرخو ةعق ىمسف يمك ملف ءابخل ىف ريع عمقناو
 ةفَدْنَكلاو فدتخ نتيمسف نيفدتُكت ىيا سايلا اهل لاقف

 20 بالك نب ىصق لاقو لاق ىشملا نم برض
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 ىببأ سيلا اك
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 ا.

 نب « ىلب نسب ىنع تنب ءارفخلا ضو ةَهكف ليقو ةهيكف هماو

 دوعسم نب ىلع همال ةانم دبع وخاو ةعاضق نب فال ىب ورم

 ناكو ىناسغلا نزام نب وربع نب ىدحع نب بثذ نب نزام نبأ
 هل تدلوف لاثاو نب ركب تنب كنحم سوزت ةئانك ىب ةانم دبع

 هل تدلوف دوعسم نب ىلع همال ةودخا اهيلع فلخ مث هذلود

 ونب ةانم دبع ىنبل ليقف هيلا اويسنف هيخا ىنب ىلع نصح
 هلوقب رعاشلا ىنع #ماياو ىلع

 يسيل لك ملا
 هلوقب ريشز نب بعكو

 راؤنل اهدعب دلع نتيناد.. ةلمدص ردب موي الع اورمذص

 حدانو ٍمنم مي

 ير نيب
 ةخنانك نبا

 نا ليق دقو ناليع نب سيق نب دعس تنب ةتاوع ةنانك ماو
 لاقي ةدسأو 3 هيبا نم هتوخاو سبق نب وربع تيئنب قنا هما ا

 و ةعاط نب نا ىب رم تنب .ةرب مامأو نوهلأو ماذج وبا هنأ

 ؛هيبا دعب اهيلع فلخ ةنانك نب رضنلا ما

 ةميرخ نبا
 هماو هيبال هوخاو* ةعاضق نب فال نب مَلَسأ تب ىملس هماو

 فامل نب ناريع نب ناوَلُحخ نب بلغت امهمال اهوخاو ةليَدع»

 4) 00010. ىلع. 1710. 1705 عداء 28. 20:1: عمنا )١8

 4 زعمانو ذض ءملل. !ععنصأانع 111 801 اطانلالق 31211ءانأ1 م05أ ةعببل



 ان

 وبا ىتكح لق رغ نب نحت 1 لق ىعس نب قي انب ل

 ليهس نب كيجملا دبع نع ةربس قا نب هللا دبع نب ركب
 نب ناكرلا دبع نب ةملس ىا نع فوع نب ناكرلا ىبع نبا
 «ةليمج الاعنا لعف هيلع بلغو ميل ّىصق لين امل لق فوع

 ن تراخل ىقدح: كدب نيس نم ليا وهف يشل نإ
 مب وبا ىنكثدخ لق ريع ندب لوح 1 لقا نلعس نبا .نينحتا ان

 عي

 لق مُهََج ىلا نب هللا ةديبع نب ركب ىنأ نع ةربس غنأ نبا
 لق ثراخل ىنتدح >> كىثرقلا ىمسي ناك ةنانك نب رضنلا

 ٍيوقو ثداحا ىصقو ريع نب دمحن لق لق دعس نب لمح امن

 ,ةفرع نم عفد نم اعاري ىتح اهب فقو ٠«ثيح ةئفلدوملاب رانلا

 ىتثدح «ةيلعامل ىف 2ةليللا كلت رانلا كلت كقوت لوت ملق

 ىربخاف لاق ريع ىب دمحم ا لق دعس نب .دمحم ان لق ثراحخل

 كلتا تدن# لق ربع نبا نع عنان نع ىنزملا هللا دبع نب ريثك
 لق نامتعو رو ركب ىناو معلص هللا ليسر دهع ىلع دقوت رانلا

 0: ظ «مهيبلا ىلا دقوت كو ريع نب دي

 سيلا خذا
 :توخاو ةخاظ ىب نأ نجم تسقي 9 10 رضنلا مساو

 فوعو دعسو هرمعو ثرالو رماعو ناكلمو كلامو ريصن هماو هيبال

 ةانم دبع يبا نم خيخاو ءلاذحو ناوزغو لورجو ةمركامو منغو

 1) 811 ةديج. 8) 1:3 520: ©6000. دبع. ه6 آه 530 205

 طلاانع اه. 1ءءانو نيح. )4  0'52 ذمك. عمج هليل ىنعر. 2 2 ©

 اذ لادجو. تهدأ. ة8[هطحصحصصعأ0 زار طلقطأا> 5.
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 ضعبل ضعب لاقف هموق ىدان ىلع اممي يرخ ةنانك ىب رضنلا

 اشيرق شيرق تيمس امذا ليفو شيرق لمج هناك رضنلا ىلا اورظنا
 ونب هبشف شرقلا يدت رحبلا باود لكأت رحابلا ىف نوكت ةبادب
 ديلا ليفي 5 ركبلا باود مظعا اهنال اهب ةنانك نب رضنلا

 هلام اهتسيف سانلا ةجاح ىع شرقي ناك ةئانك نب ىمضنلا 5

 نع مسوملا لما نوشرقي هونب ناكو شيتفتلا اور اميف شرقلاو

 وج شيرقتلا نأ جلوقل اودهشنساو قغابي اهب اهذودسيف ةجاخلا

 رماشلا لقي ناايردولا
 اهتثأ نهل ْلهذ ورع نع اَنَع «شرقملا فطانلا اهيا

 لورق مل لب ليقو اشير 5 ناك ةنانك ىب رضنلا ن 1 لا

 نب ىصق عمج ىتح رضنلا ىنب نوعحي ةنانك نب رضنلا ونب
 تلاقف شرقتلا وه عمجتلا نا لجا نم شيرق هل ليقث بالك

 شيرق ليق امنا 5ليقو اوعمجتأ دق ىا وضنلا ونب شوقت برعلا
 دمح ان لق ثراخل ىنثتدح «تاراغلا ىع تشرفت اهنا لجا نم

 كيع نب ركب وبا ىنثدح لق رع نب ديح أند لات دعس نبا

 نأ معطم نب ريبج نب دمحم نب كيعس نع ةربس ىلا نب دللا
 شيرق تيمس ىتم ريبج نب دمح لأس .ناورم نب كلملا دبع

 عمجتلا كلذف اهقفت نم مرأل ىلا تعمنجا نيح لق اشيرف

 ارت ا تعوم نو اذه نععمس ام كلملا ىبع لاقف شرقتلا

 ثراخل ىنثدح >> هكهلبق شيرف مسن مرو ىثرقلا هل لاقي ناك »

 ع«) 8لهأؤةصءنصت ءقار اص 11 ةقعاانا 1/0 هل/ع/هب عل. ةتلمأالر القء

 (ءمصأ. ؟5. 47) اعرب شقرملا» 145.7 شروق ادع شرقم ا. ث) 1> 105. لب.
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 كلم لالك كبع ىب ىناسح رساو ريمج تمزهف اديدش الانق

 سانلا نم لتق نميف ةكرعملا ىف لتققو رهف نب ثراخل نسا ري

 اريسا ذك مدنع .ناسح ناكو رهف نب بلاغ نب سيق ةئبا با

 ذكم نيب تاف ةءهب م هسفن « نم ىدننا ىتح نينس ثلت

 5 “ ىمجلاو

 نام ىبا

 3 .«.1ز) ه1 2
 نب سيق نب ورع ىب تراخل وهو ناولسع تنب ةشركع دمأو

 تنب ةكتاع هما لق هناف قاحسا ىبا اماو ماشه ليق ىف ناليع

 بقل ةقركع وأن .ليقو:نالبعابا نب سيق ىب وريع نب ناودع

 10 ف تنب دنع ءمأ أ ىليقو ةكناع اههسماو ناوكدع ثنب ةكتاع

 نسب كلام ىب ثراخك نب ورع ىنب ىف 4 دلخ# نلخدن كلخكي ٍ 0 12

 تلصلا :هل لاقي ايهنم رخآلاو شيرف عامج نم ..اوجرشف هيئات

 نب شيرقب :اشيرق شير نبمس لبقو تح /ةتيرط ني ان ١
 15 هبو ةنانك نب وضنلا ب كلظك نب 2 نب دكدلخ ايي

 ىنب 'ليلد اذه نييرق“ناكو 2 شيرف د تءاجن لف 00

 2 2 1 0 يدن 0 ع كبيس بك اولاق ع

 »الو نضاح الو ما الو .بأب سيل بسن عامج. شيرق اهنأ للا

 نال اشيرف ةنانك ىب رضنلا ونب ىمس امنا نورخأ لاقو ةنضاح

 <) 11 معنم. مر [ذ11 نت. 16



 نوجو افوعو لاسأو براحتو ثرامللا دهماو هيبأ نم هتوخاو ةكردم ه : ّ 5 ا 31 ةدءاثل مأو : تت 0 3

 كلخدف رفهاونظلا شيرق نم ثراثخلو براح تسناكو بئذو

 ملقا ثراشلا
 6ز

ْ 

 ظ
ِ 
 ْش

 رهف ىبا

 شيرف عامج وه لق هنا لمد“ نب ماشع نع تكلح اميك زهفو

 1 را ضاصضم ىوب ثراسللا نب رسماع نيننب لدن هماو لق

 قاكتا نبا ندع ةملس امد لق ني ؛ىنبا انن اميق قانا نبا

 وبأ ناكو ىهرخل وربع نب صاضم نسب ثرامخل تنب ةلدنج هما

 نأ تن. ئفلس هما دنع رك. اميف: ليقي ىنثملا نب رمعم ةَديِبع

 ثتنب ةليمج هما نأ ليقو رضم نب سايلا نب ةخاسط نبا

 ةكمب سانلا سبيكر هنامز ىف رهف ناكو دزالا نم قاب نم ناودع 5

 قبرص ىف قاحبا نبا نع ةملس اس لق كيج نبا اند اييف

 ناسح عناكوا نويل ثّرح ىذ بوثم ىب لالك دبع نب. ناسح

 ةميظع نميلا نم لثابقو ريك عم نميلا نم ليبقا ليق اهيف

 ٍجح لعجل نميلا ىلا ةكم نم ةبعلتا راجعا لقني نأ كيري

 سانلا حرس ىلع راغاف ةلكتب لون ىتح لبقاف هدالبب هدنع سانلا ور

 شيرق كلذ تار ايلف ةكم لخدي نا باهو فيئطلا عنمو

 ءانفا نم عم نأك نمو ماكجو دساأو ةعيزوخو ةنانك لثابقو

 اولتتقاف كلام نب رهف فتموي سانلا سيئرو هيلا اوجرخ رضم



 أ .أ

 خمبجح- ز وغني 0 خماسي ,خالاو هع دل لاقي اسحا دمأو ءبببأ نم

 يع دام 1 م3 ١ يَ ا

 نب هللا دبع نب منغ نب فوع تنب ةدرابلا هما فوع هل لاقي
 25و نب 32 0

 اهنباب نجرخ بلاغ ىنب ىبل تام. امل .ةدزابلا نا يكف نافطغ

 5 افوع ىنبتف ضيغب ىب نايبذ ىب دعس اه عجوزنف اهموق ىلا فوع

 56 نب 8 ةرأزق ركذ امدف لقي هبفو

 هك لوم و ملأ ككرت كلمح ىو خم نئلعإا جرح

 ةميرخ اهدحا همأ ريغ نم هديبا نم اضيأ نارخآ ناوخا بعلتو

 ةفاحق ني سمخلا كنب ةذئاع ىو هما ةذثاو شيرق ةذئاع وهو

 ٠ ةيدابلا لعاق عما ةنانبو ةنانب هل :لاقيو دعس رخآلاو معثتخ نم

 «شيرق ىلا نومتني ةرضالل لهاو ةبلعت ىبا
 عد

 ول نبل
 ةنانك ىب رضنلا نب سلكي تنب ةكتاع ماشه لق اميف ىفل مأو

 د: هلو شيرق نم معّلص هللا ليسر ندلو ىناللا كتاوعلا «لوأ كو

 هل لاقي ناك ىلا وهو ميت اهدحال لاقي هماو هيبا نم تاكل

 ىحاللا صقان ناك هنأ 2ليق نقذلا ىف ناصقن مردلاو مردألا ميذأ

 نم رخآ ناو دحا ىول ىسخا نسيق نم فبي ل ليق. سيقو

 «”ىزسقلا هللا دبع نب كلاخ نامر ىف كله لجر مهنم ىقب ناك

 ه0 هتوخاو ىول ما نأ ليق دقو هقكسي نم ىردي 3 هتاريم ىقبف

 ه) 04 8نكءط. 1, "* 1. ىر ءمأ1. 1[ 21. )2  2 ليعمسا, ع ىسأر

 1848 دعس .-) 51 ثوان 20 24 لكم ( 2) 02 م4 61 ا



 6و

 مقاف كلع ابصق نأ مث هونص ءىثش هيلع دري الو فلاخإ ال ىصق

 «دونب هللعب نم هموك ىف ةرهأ

 بالك نبا

0 
 ردا كف ةلييان م: ىاوكا لو اهنابك ني رتل نم كل نكمل

 تنب ءامسا ئبلكلا نب ماشع لق اميف امهما ةظقيو ميت انو هما
 قاح“أ نبا امو 2*ىراب نب رماع نب وربع نب ةقراتحح نب ىدع
 خظقي لب لاقيو لق ةيقرابلا ةثراح تنب هدنع امهما لق هتاف

 “< بالك ما ريوس تننب لنهت

 خرم نبأ 10

 نب كلام نب رهف نب براحن نب نابيش سنب ةيشحو ةم ماو
 نأ ليقو صيصقو ىدع هماو هيبال هارخاو ةنانك نب رضنلا

 تنب الّيشخ صيصقر هرم ما نأ ليقو ةيشخ ةثالثلا ءالوف م
 ءةلثاث ىب ةّبكر تماب شاقر ىدع ماو رهف نب براح ىب نابيش

 001 توبا قوي ادعس :ىتم مق نتي بروح: نسا بيعت يول
 «ناليع نب سيف

 بعك نبأ

 نب *يوام ىبلللا .ىباو قاحبا نبا لاق اميف ةيوام بعك مأو

 نب ةربو نب كسا نب هللا عيش نب رسج نب نيقلا نب بعك
 ناوخا هلو ةعاضق نب فال نب نارع نب ناولح نب بلغت

 «) 03. 21. 8) 21 ناب. أ 2 12+ 284 .ءهعرولشر 1 سال

- 02 . ٠ .٠. 

 . 1121111 1101 3خلبسلب. 1ع 2ع(



 مكي

 .؟ . مهح ةبعللا هنم لجر لخدي ال كيلع اوفوش لق

 كيلا نول ّى

 برشي الو كديب تننا آلا هبرحن ءاول شيرفل دقعي الو اهكتفن

 مسوملا لها نم ىحا لكأب الو كتياقس نم الا ءام ةذكمب لجن

 هاطعاف كراد ىف الا اهريمأ شيرق عطقت الو كماعط نم الا اماعط

 5 ةباجلل هاطعأو اهيف الأ اما شيرق ىضقت ال ىتلا ةودنلا راد ةراد

 هجرس اجرح ةدانرلا تناكو ةدافرلاو ةياقسلاو ةودنلاو ءاونللاو

 هب عنصيف بالك نب ىصق ىلا اهلاوما نم مسوم لك ىف شيرق

 مسوملا وضح نمت داز الو ةعس هل نكي رث نم هلكأب حلل اماغط

 رشعم اب هب ثرمأ نيح هل لاقذ شيرق ىلع هضرف ايصق نأ كلذو

 فيض ال نو مرتل لعاو هتيب لعاو هللا ناريج مكنأ شيرق
 00 ابارش هل اولعجاف ةمارللاب فيضلا فحا مو هتيب راوزو هللا

 كلذل نوجرخ اوناكف العفن مكنع اوردصي ىتح مدل اذه مايا

 مايا سانلل اماعط هعنصيف هيلا هنوعنديف هلاوما نم ماع لك
 مالسالا مق ىتح ةيلعامل ىف هموق ىلع هرما نم كلذ ىف ىم

 ,ةدعنصي ىْنلا ماعطلا وهف اذه: كموي ىلا مالسالا ىف ىرج مكث

 نبا انن >5«مدل ىضقني ىتح سانلل ىنمي ماع لك ناطلسلا

 لق امو بالك ىب ىصق رما نم ىتتدح لق ةملس اند لاق كيج

 نع هيبأ ىع راسي نب قاحما ىبأ هيلا عفد اميق ار الدلتا لكبعل

 كيلذ“ ليققي هننغمس لق بلاط بأ قب لاغ ع الكم با

 90 نب و ا ا رادلا دبع ىتب نم لجبل

 نب نسل لق رادلا دبع نب فانم دبع نب مشاه نب ةمركع

 ناكو هلك هموق رمأ ىم هديب ناك اه ىَطق ةيلا لعجا نيف



 ادله

 هفربتو هلصفب ةفرعمو هماب انميت هيغب لبي ال عبتملا ىيدلاك
 ةبعللا كجحاسم ىلا اهباب لعجو ةودنلا راد هسفنل ىصق ذختاو

 اب لق كيج نبا اس < هباحهربما ىضقت شيرق تيناك اهيفف

 دشار نب كلملا ديع نع قاح“ا نب دي ىنثدح «لاق ةملس

 ثدح ةروصقملا بحاص بابخ نب بئاسلا نيعمس لاق هيببا نعت

 ثيدح ةفيلخ وهو باطشل نب رع :ثدح الجر عمم هنأ

 ةعازرخ مجارخاو ههوق ربمأ نم عمج امو اذه بالك نب ّئىصق

 هيلع كلذ ددري ملف ةكم رماو تيبلا هنيالوو ةدكم نم ركب ىنبو
 عزاني ال هموق ىف هتلرنمو هفرش ىلع ةكمب ىصق مااف لق ءهركني مثو

 ٠ هجح عاش ىف برع دا بقر دنا الإ كم رمآأ نم دوش خوف
 هريبغت هل ىغبني ال هسفن ىف انيد هاري ناك هنال كلذو هيلع اوناك

 كلذ راصف ةفوص تيضرقنا ىتح هيلع نتيناك ام ىلع ةفوص تناكو

 نيبناكو. ةقارو ةيتكحاش نيب كراثخل_ ىب ناوفص لآ ىلإ بما ىم

 نب كلام ىنب نم ةاسنلا تيناكو هيلع تسنال ام ىلع ناوكع

 ملخ هيلع اوناك ام ىلع فوع .ىب ةرمو عيلع اونك ام ىلع ةنانك هق

 ىنتباو هلك كلذ هب هللا مدهغ مالسالا مق ىتح كلذ ىلع اولازي

 اريما ىضقت شيرف ننناك اهيفو ةودنلا راد ىو ةكمب اراد .ىصق

 هيلو ربكا ناك وع ركب رادلا نبع .ناكو قرو ئصق ربك ايلف

 هيبا نامز ىف فيش دق فانم دبع ناكو افيعض نوهزي اميف ناكو

 لاقف ىصق نب كبعو ىصق نب ىزعلا دبعو بهذم لك بهنذو ور

 اوسناك ناو موقلاب كنقحلال هللاو اما نوصني اميف رادلا دبعل ىصق

 «) 0000. و. 42) (2000. 15. نع.



 اىكأاب

 دامه لبعغ ل لحب ند كثربب نب بعت نب فوع نب رعب اوبك

 ةبالك نب ئصق نيب ىلخ ناو ةادوم ةيدلا هيفف ةعاضقو ةنانك

 مدت ل خادشلا ذئموي كفوع نب رعب ىهسف خكمو خبعللا نيبو

 مود عمجو خكم رسمأو تيبلا ىصق ىليف اهنم عضوو ءامدلا نم

 . يدعق ناكف هوكلف ةخكم لفاو ءهوق ىلع كلو ةذكم ىلا متلزانم نم

 تناكف هموق هب هل عاطا اكلم باصا ىدل نب بعك دلو لوا

 ؛هملك ةكم فرش زاحن ءاوللاو ةودنلاو ةدافرلاو ةياقسلاو ةباجتمل هيلا

 نم ملزانم شيرق نم مهق لك لئناف هموق نبي اءابرأ ذكم « عطقو

 نع ةيلس اس لاق تي نبأ اس .«اهبلع اوحنصا ىتلا ذكم

 ء 1 . 2 00 ا . ع .| هيب
 3 مريد رج عطق تنسداه اشيرق نأ سانلا معو لاق ناحل نبأ

 عيج امل اعيجم ه”برعلا هتّيسف ةدوناعاو هدبيب ئصق اهعلطدقف جلزانم

 الأ شيبرد نم 0 لجر و ظارمأ جنت اف هرمهاب تنذمبتو اهرمأ نم

 ىف الا هب لوني ربما ىف نورواشتيا امو ابنالنك" نباىشق 0

 نو 3-0

54 

 ل 5000 : 1 5 ٠ ١
 ءامدقعي هراد ىف الا متريغ نم موق برخ ءاول نودقعي او هراد

 ةيرق نم عردت نأ تغلب اذا ةيراج عردت امو هحلو ضعب عل

 ىلإ اهب فلطني مث هعردذت / مت اهعرد اهيف اهبلع قشي ةرأد ىف الأ

 9 منوم لكعبدو هدئابح ىف شبرق نم هموك 3 ةرسمهأ ناكف اهلها

 6) 525:0 لذ 20318. : عطقأو خباوص. 6) [115ءط. كا 50 مناوعاو.

 ء) 1 شيبرف. 7) 1 لجر ةأرما جاكني هزت. الو. 6) 5ءأأ ةخيولالا.

 /) ( ن(أاك1. 013.
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 كلذب هنولجعتسيو ةراجكأب هنومري ليجتكتلا نوبح نيذلا تاجاحلا

 مق سمشلا تلم اذا ىتح مايلع قأيف « مرذ مق هكلبو نولوقبو
 نع ةملس اس لاق كيت ىبا انثكدح ء«هعم سانلا ىمرو ىمرف

 نب هللا دبع نب دابع نب ىيكح نع ثيدحل اذه قاح“ا نبا
 نم 0 اودارأو رابخأ ىمر نم اوغرف اذاذ دابع هيبا نع ريبولا 5 | < ا 1

 ةزيبجلأ مل ناي ارسبك 0 ىتيحانب ةفوص تذخا ىنم د

 ماعلا كلذ ناك اًملف دعب اوقلطناف سانلا ليبس ىلخ تضمو

 برعلا اهل كلذ تفرع دق لعفت تنناك امك ةفوص كلذ نتلعف

 نب ىصق متاتا قنيالوو تو 2ج كهع ىف مهسفنأ ىف نيد وهو 0

 يدياب ناك ام ىلع ىصق و ةقوصص 57-5 2 اديحش :الانق

 ونبو 0 كلذ كنع تراحكاو لق هنيبو مانيب لاحو كلذ ىم

 هنأو ةفيص عنم امك قعنميس هنأ اوفرعو بالك نب ّئَصَق نحت ركب 5

 مجاداب هنع اوزاحأ املف ةكم رماو ةبعللا نيبو منيب لوكيس

 نم دعم نمي ةعيبر نب سازر هودخا دعم تبتو عابر عمجأو

 قير اوعيهتو ركب ونبو ةعارخ مهل تججرخو ةعاضفق نم هموق

 نأ ىلأو تكليصتا ىلا اوعارت هانا مث ةحارللا م بف 2 31 5 8

 0 ا هان يدخن نهج ليي نك

 «) 2 ء 1 ههراك» ) 8211 ١ اورفني , 1115 أور 110: 1 تدفنا

 1115ه. تلفن. 0 1” ©1نأند
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 جلرنا شيرق لئابق عمجو اهب مكلو ةكم رماو تيبلا ىصق ليف
 مسقت ةكم لابج سوورو باعشلا ىف عضعب ناكو ةكم بأ

 ةناذح هلثاق نا ليقو دورطم ليقي هلو اعيجم ىمسف عنيب علزانم

 ادم
 هرهذ نم لئابقلا ُهللا 3 ءب اَعُمَجَم ذِي نك « ىف مُكوبأ
 سار ا شرف ل اا سا ل هيلع هموق هكلمو

 نشا عم م ل يضو قمن نم بلا هذ الا ايف باج

ْ 3 

 نوعمج“ مو برعلا هل

 بهيج ني نيل نامت
 10 دالوالا نم ةهتنبا نم هل رشننا نيح هب هرماو ايصق كلخب ىصوا

 نم ةكم رمابو اهيلع مايقلاو ةبعللب ىلا تسنا لاقو ,شننا ام

 يا نعل يطل نط ىبصصق بلط كلذ كنعف ةعازخ

 امل عيج ىصقو ىنم اولزنو ملا نم ءاوغرفو فقوملا ىلا اوجرخو

 ء نمو ةنانك ىنيو ”شيرق»نما عموم نمي هجبتا تلم
 دو عفدت ةفوص تناكو رّدصلل اورفني نا الا قبي رو ةعاضفق نم هعم

 رغنلا موي ناك اذا ىنم .ىم © اورفق اذا عويجتو ,ةفرع كلا للا
 ىتح نومري ال سانلل ىمري ةفوص نم لجرو رامل ىميل اونا
 مرا مق هل نولوقيف هنونأب نيلجحعملا تاسجانللا ووذ ناكف ىمري

 ووذ لظيف سمشلا ليمغ ىتح هللاو ال ليقيف كعم ىمرن ىتح
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 هذا ىصق ىارف ةيشبح نب ليلح كلم هفرش مظعو هلام رثكو

 ليعامسا ةعرف اشيرق ناو ركب ىنبو ةعارخ نم ةكم رماو ةبعللاب ىلوا

 اعدو ةنانك ىنبو شيرق نم الاجر ملكف هدلو جيرصو ميعاربا نبأ

 هيلا احن ام هنم اولبق املف كم نم ركب ىنبو ةعازخ جارخا ىلا

 مارح نب ةعيبر نب حازر هبا نم هيكل: لل نيتك ةيلغ هلع

 نب حازر ماقف دعم ماهقلاو ه«ترصن ىلإ هوعدي هموق دالبب ومتو

 هوباجاف هيلا دعم جورخاو مهيأ رصن ىلا تءدف ةعاضق ىف ةعيبر

 ىلع ىصق مدق هبخ ىف ماشه لقو ك4 كلك نم معاطد ام ىلا

 رثكا ةكم ةعازخ نتيناكو داس نا ثبلي ملف هموقو ةبرهز هيخا

 نم ةوخا تلت هلو احازر ءاخا ىصق دكدنتساف رضنلا ,ىنب نم 0

 ظخعاضق ءايحاأ نم هباجا نمو 0 لبقاف ىرخا 0 نم هيبأ

 0 ةخعبرالا 4 هل تدلوغ ةعارخ نم ليش نب لبلح

 ىبح هتنبا ىلا تيبلا ةيالو لعج لقت ايلف تيبلا لو نم رخآ

 ىناف لق هقالغاو بابلا يف ىلع ردقا ال ىنا نيملع دق نتلاقف 15

 ادار د مال مودل ئافلا لعجسا

 اورتك 17 كلذ 8-5 املف كدوعبو ع قوس هنم نيببلا ةيإالو

 نأ ملعا هللاو انغلبف ةعارخ لئاقف هاخا رصنتساف ئصق ىلع

 تلج كلذ تار ايلف قينفت تداك ىتح ةسدعلا اهتذخا ةعازرخ

 6( 1[. ه6 هوعباتو.



 كاس

 دعببر ند ةميلجو ةعيبر نب دومحتو ةعيبر ىب نح ص ىرخا

 راد نع هراد دعبل ايصق كيز ىمسف ةعيبر رخ ىف كيز 201

 ةعاضق صراب بالك نب ىصق انيبف ةكم ةرهز ربي رلو هموق

 نيبو هنيب ناك ذا مارح نب ةعيبر ىلا الأ نوصزي اميف ىمتني ال
 : هينات اباش الجر .ناكو ئصق غلب نقو ءىش ةعاصق نم لج
 تسل كتاف كبسنو كموقب فحالن الا هل لقو ©ةبرغلاب ياضقلا

 ىعاضقلا هل لاق امي هسفن ىف دجو دقو هما ىلا ىصق عجرف انم

 موكا ّىنب اب هللاو تننا هل تلاقف لجرلا كلذ هل لق اع اهلأسف

 ىل نب بعك ىب .نرم نب بالك نبا تنا'6اَهلاوو اش 0

 10 كموقو ىثوقلا ةنانك نب رضنلا ىب كلام ىب رهف ىب 'بلاغ ىببا

 هموق ىلا بورخل ىصق عمجاف هلوح اميفو مارخل نيبلا دنع ةكمي

 ال ىنب اب هما هل تلاقف ةعاضف ضراب ةبرغلا هركو هب قوحللاو

 جاح ىف يرختاف مار رهشلا كيلع لخدي ىتح يورخلاب لجكت 5 08 3 5 / #ٍ : 4 ١

 ىصق ماقف 5سأبلا ضعب كبيصي نأ كيلع ىشخا ىناف بعلا

 15 ىنح يف جر خعاضتق 0 مارش ورهشلا لضجحف أنإ ىتح

 اييسن اديلح الجر ناو اهب ثا نخل سس مق 0 ١

 ليلح تنب ىبج هتنبا ياش ةيشبح نب ليلح ىلا بطخ
 نوصي اميف ذتموي ليلحو هجوزف هيف بغرو بسنلا ليلح فرعف

 هيخ ىف للق هنذ ىاكسا نبأ امذ ىزذكم رماو ةبعللا ىلي

 601 ةبرغلا 11 همم أع هيرغلا ياضقلا ا|دئنبان. 18 )2 
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 ا.

 ناكو فانم ىلا هتعفد ىبح هما نناكو ةريغملا همداو رمقلا فانم

 وقو فانم نىبع هيلع بلغف كلذب انيحنت ةكم مانصا مظعا

 د لليل انك
 ةن دو

 فانم دبع لا رمملاف 4 تقلفتف ةضبب » شير 8
 “م > 3 ب

 ىصق نبا اكل
 ةرم ىب بالك هابأ ن ال ضف هل ليقف ابثاو كيز دممأ ىبصقو

 . اا و ا

 نب هريع نب رداخل رمع نب منع نب فيع نب ةلامخ نبا
 تدلوف ليدلا ىنب ىف ءافلح ةءونش دْزأ 3 ييها»و شي نب :ةمثعج

 ربكو ةرخثاز بش دقو ريغص كبزو 0 كلهف اكيزو وس باللت 0

 ةرذع نب ريبك نيا يل نب ءرارحا نب لعل رك
 ديم نبا انثلدح اميف ٍيوزنتف ةعاصق دحا كيز ىب دعس نبا

 نع ديح نب ماشع نع تثّدحو قاحعا نبا نع ةملس اس لق

 وأ ميطف ىبصقو غلب غلب دق لجر ةوسكزو ىصقو ةرمثز ما ةيطاف هيبا

 نم ةرذع ىنب ضرأ نم هدالب ىلا اهلمتحان كلذ نم بيرق اك

 هموق ىف الرهن ىفلختاو هرغصل ايصق مانهعم نلمتحاف مأشنلا فارشا

 ني حلو | ماركت قب ةعيزلا ليس :نعب . لغم تدب .ظميطاق مخلوف
 ةأرمأ نم رفن ةثلث مارح نب ةعيبرل نكو همال هاخا ناكف ةعيبر
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 ا.

 هل لاقي ةخنانك ىنب نم ىلبجر ىف ىلربخا لا لي نب مان 15 لاق

 اناع ناكو دسأ ىنبل لوم ةقرلا لقا نم لجرو ملاص ىنا نبا

 ىتاجنلا ىلا 5 نب برحو مشاه ىب بلطملا كبع فانت لاق

 هبعك نب ىدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب حاير نبا
 كنم مظعاو ةماق كنم لوطا وه الجر رفانتا ورع اباب برن لاقف

 لزجاأو ادلو كنم رثكاو ةمال كنم ٌّلقأو ةماسو كنم مسواو ةماعت

 نم نأ برح لاقف هيلع هرقنف «ادوُذم كنم لوطاو اًدَقَص كنم

 نم تلم نم لوا ناكف  ءايكح كانلعج نا نامزلا ثاكتنا

 0 تام مث مأشلا ضرا نم ةزَغب تام مشاه هنبا فانم دبع كلو

 فيوط ىم .ناملسب .لفون' تلم رث كايجلب ربقق ةكع ند

 ةدافرلا تيناكو نميلا ضرا نم 5 نامددب بلطملا تام رث قارعلا

 بلطملا هيخا ىلا مشاه دعب ةياقسلاو

 : ىصق ناكو «هنسحو هلامج ىم رمقلا هل لاقد ناكو ةريغملا ذل

 ادحاأوو ىمنصب نينتا 25500 ةخع.درأ ّ ل اوهعز اميف ليقي

 ىصق انيبا ىعلا دبعو فانم كبع مو يشل 0 0

 ا 5 ىصق نلنب ربو 3 0

 30 دز يب ورح نسب بشك ني رول نحال

 دبعل لاقي ناكو لاق هيببا قع بح نسب ماشم نع نكدخو

 ه) 516 01 ه6 550: 4 فيدل آا احدكم. 2) ناميرب»
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 ىنتتدح لك نيح# نب ماك. ان لك ىغس يب قي اذن

 نب ىدع لآ نم لجر ىنثذح لق عملا نوبرخلا نب فورعم

 لقو لق هيدا نع فانم دبع نب لفون نب ىحع نب رايخلا
 مموق مشت ماعطا ىف ىنعي كلذ ىف ّىَصَف «دبع نب بهو

 ديرثلا 5

 صيب نْبَأ هب موقي نأ اَيْعَأ 5 قاض ام مشاع ليحت
 يا 0 م ضرأ 0 تاق 0 0

 1و د هن تدل 00
 لام اذ نأكو فانم كبع نب سمش كبع نب ةيمأ هدسحت لاق 0

 نم سئ هب تمشف هنع رجكف مشاع عينص عنصي نأ فلكتف

 رشع ةكم ع ءالثلو كم نطبب «ء اهرحكنت ىدحل دوس خفقان

 امشام رفنف ىارخل نعلا امينيب العجو ةيما كلذب ىضرف نينس 5
 يمأ رخو هرضح نم اهعطاو اجركنف ليبالا مشا ذخاف هيلع

 نتعقو وادع ل هذعف نتناكف نينس رشع اهب ةأف مأشنلا ىلا

 ه) 580 ذصقعتا نب. 2) 2 ءا 1 آريشلا «( هدم. و. اقرباح
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 املأ

 فاجع َنوَتنُسَم ةكم لاجرو هموقل دبوتلا ْمَشَع «ىذلا وريع
 ىلأ 55 طحقو :بزل عتباصأ تننك شيرق نم هموق نا ركذ

 مل ربخت هب رماذ ةّكم هباملقف فيقللا اهنم ىرتشاف نيطسلف

 ركذو ءةربخل كلذب يرث ةقرم* هموقل فختا رث اروؤج رخو
 ةءاتشلا ةلحر شبوقل نيتلحرلا ىس نم لوا وه ابشاه نأ

 ناك لق هيبا نع دمحم نب ماشعم نع تيشلحو «.فيبعلاو
 عغصا ناكو بلطملاو فانم كبع كلو ربكا وهو سمش دكبعو مشاه

 فقع . ىذب ةدقاو هّماو لفونو ةيملسلا ةرم ننب ةكتاع عاما

 لاقي هلو لق نوربجنلا غل لاقي ناكو اعيمج يبا كعب اوداسف
 ٠ -فاثُم دبع لي تن الآ ملجر ليحملا لك ٠ ١

 مندا ىلل نب ارت شفا شيال حا س١
 سمش دبع ل فخاو ناسغو مورلا .م ءأشلا كولم نم البح مشاف ٠

 صضرا ىلا ببسلا .كلذب اوفلتخاف ربكالا ئتاجنلا نم ءالبخا

 ببسلا كلذب اوفلتخاف ةرساكالا نم البح لفون مهل قخاو ةشبملا
 ري كولم نم البح بلطملا هل قخاو سراف ضراو ىاوعلا ىلأ

 ارمسف اشيرق هب هللا ربجت ىميلا ىلا ببسلا كلذ |

 اهدحا :ناو نموت ايشافو سيش تبع نآ ليش (|00

 اهنع تيكنف هبحاص ةهبجع ةقصتلم هل عبصاو هبحاص لبق كلو

 ؛ءامد امهنيب نوكت ليقف كلذ نم ريطتف مد كلذ نم لاسف
 90 ثراشل ىددح ؛ةدافرلاو ةياقسلا فانم ديح طيبا مشع ليل

 <) 2, 523:4 ءغ [اطص 100:21 1 ىلعلا. نمد 12' ةلخطأر 22/47/01
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 امدح

 مآ, املف ةبعللا ءانفب اوخائاذ ابكار نونامث هنم هيلع مدقف لاق

 معذ ال هل اولاقف احابص اوعنا ل لاق فانم كبع نب 'لفون

 لعفا لاق هتمالظ نم انتخا ىبا فصنا لجيلا اهيا كحابص

 5 اا للا مر 1
 ىلا هفع اوفرصنان لاق هفصناو حاكرالا هيلع دوف ةمارآلاو ملل بحب

 بلطظملا دبع اءلف فلل ىلا بلطملا ىبع كلذ اعدق لق جدالب ه

 ةعارخ تالاجر ب الاجرو اة نالف نحب ءاقروو وريمع نب « رسب

 دغب بلطملا دبع ىلا ناكو «اياتك اوبتكو ةبعللا اولخدف

 ىنب نم هلبق نم ىلا ناك ام فانم دبع ىب بلطملا همع كلهم

 يف مظعو هموق ىف فرشو ةدافولاو ةياقسلا رما نم فانم دبع

 مزمز نع فشك ىذلا وهو دحا هنم هب ّلّثعي نكي ملف هرطخ

 3 >0 و

 تجرخا نيح ركذ اميف امهتنفد مهرج نناك بهذ نم نالاوغ

 برضو ةيعكلل اباب فايسالا لعجُت عارداو ةيعلق فايساو ةكم نم

 ءهتيلح بهن لوا ناكف بهذ نم مئافص نيلازغلا بابل ىف

 ىتتك ثراخل ابا بلطملا دبع ةينك تدناكو «ةبعللا ليق اميق 5

 ةبيش وهو ثراخل همس ناك روكذلا هدلو نم ربكالا نال كلذب

 ديرثلا مشعم نم لوا هنال مشاع هل ليق امتاو وربع مشاه مسأو

 نبا لاقو ىعاوشل بعك نب دورطم ليقي هلو 4 ديطاو ذكمب هموقل

 ىوعبؤلا نبا هلك امنا ىبلللا »م

 4) 836 رشب. 2) ظكأ االدمعف 51. “قطلم'!-هدممم . 2 004

 اهتيلح. 7) 15 2: 11 معع ممد آخ هوبعطا , 8211 هت. .



 أحب

 ىلاوخ راجنلا ىلا لعلم نم لع
 اهنرامو ارانيدو ايد كبت

 ىلاح نع ناريجلا ةيصع اًكلامو

 ىن ةمالط ىَشْحَأ الو مكيف سنك لق

 لابلا معان اًعينم اًريزع ملظ

 ىنجتزاو ىموق ىلا َتْلَحترَأ ىتح
 للجختي: حستع نسل ماك نع

 / اَلْدَج اًمعان 2 نا ا

 ىلايثأل اد ةئضرعلا ىشمأ

 ةةملظم 0 0 ٌبلَصُم باع

 ىلام ني د يك دج ماسقو
 يس هديع

| 

 لاخضصلاو علا ني د هَعَنُمَأ أ
73 0 

 مكناخأ يبا ميص اوعنمأو اورفنتساق

 - م. 1 3 0

 6) 18211 معنا.



 اما

 ىنتب ىلع اهلك سمش سبع ىنب فلاح لفون كلذ ىأر املف لقت
 نب ىبوم ثيدشمل اذهب ندد ركب ىنا نب دمحم لق «مشاع

 ذا انيلا ايرقت راصنالا هيورت عىش اذه ركب ىا نباي لاقف «ىسيع

 جانت نا نم هموق ىف زعا ناك بلطملا دبع انيف ةلودلا هللا ريص 5

 ريمالا هللا حلصا تلق هيلا ةنيدملا نم راكانلا ونب بكرت نا ىلا

 كو لق بلطملا دبع نم اريخ ناك نم جرصن ىلا ياتحا دق

 ديحن نلق بلطملا دبع نم ريخ نم لقو ابضغم سلجغ اًمكنم

 اوبتكأ هينبل لاقو هناكم ىلا دايو تيقحص لاق معلص هللا لوسر

 اذه نيثدح كقو | هكركب ىلا ةىبا نم ثيدممل اذعدم

 ماشه نع فانم دبع نب لفون همعو بلطملا دبع رما ىف ثيدحل

 دق ناكو ىبلغتلا ةقالع نب دايز اس لاق هيبا نع كيح نبا

 ىنب نيب ناك ىذلا فلخل ءدب ببس ناك لاق ةيلعاتل كردا

 لاقو ةذكم هببسب معلص هللا ليسر تنافأ ى ءذللا ةعازخو مشاه

 نيع نب لفيت نأ بعك  ىنب رصنب ةباخسلا هلع «بصتتل او

 دبع ملظ فانم دبع ىنب نم ىقب نم رخأ 4ناكو فانم

 تاحاسلا ىو هل حاكرا ىلع فانم دبع نب مشام نب بلطملا

 لاق رخل نم ةيراجانلا وريع تدب ىملس بلطملا دبع ما تناكو

 هلاوخا ىلا بتكف هفصني ملف همع بلطملا دبع فصنتف

 يعلو ئيررخأل .ىنبجلا لوقا ,
 ©) 2 نيعا. 68) (0000. هده نبا: مه 0000. ءمصتتماع: 2

 بيطيت كقلو مر 234 نلصتت نقل. نمد نمل ةظلكر انا 4)

 05 0ععقأ6 ةص ك0

0 



 اممذ

 دبع ىلع ةرصنلا علأسف ةموتك تالاجر قل بلظملا دكابع ئشف

 ىلا بنك كلذ ىار املف كمع نيبو كنيب نيلخادب انسل اولاقف

 ةيانق ا
 مع © >3 ن هه ساع هدو 3 .

 نييبكالاو منبأو 0 ا 0 نا -- ىنب 3

 ليسا اهيا ىنذلا الا يدم القت م
 ىتح 2 نينامث 5 «سّدع نبا“ لعسا وبا جوخ لق

 لاخ اب لزنملا لاقف داقلتي يرضخ بلطملا تبع غلبو جطبالا ىلا

 ىف رجا ىف اسلاج هتكرش لاق الف الفون ىقلا ىتح اما :لاقف

 لق رف دفيس لئسا رث هسأر ىلع فقو ىتح لبقذ شبرق ٍجياشم
 نم" نالمال وا ةككر انتخا نبا ىلدغا ندرتتلا ةينبلا هذه او

 نم: هيلع نشف ةنصكرا قرا كينبلا «هةنعا برو ىسنف لق فيبسلا

 ًأشناو رمتعاو اثلث هدنع ماقذ ىتخا ىبا اب لونملا لق رمءرضح

 ا 0

 5 نع 6 دعب 0 ىقانت 020 . كلم 95
 د 9 ف تم 0

 - ورب وبل رم نب مس كلذ ىف لاقو

 لافطوأوا 1 هاَيند همامعأ نم رصف بيل لاوخأال ىرِمَعَل

 * ٌلَقوَت فكلا زواج 4ذنا ْمِهنْنَي مّلو مهناخأ ايياادطخ سحب لس

 4) 7[ ىلع. 2) 01026 5ءوانانسك انت 115016 20 2. !ءمبو 51 هذ انا

 ) 517 انف ء همدز. []نئمودع ءم0. ءءاتطءإ ىئدالا. )4  821 نأ.



 امل“

 تنب ةجدخ هتأرما ىلع هلزنم هلخدا ىتح ىل دبع ليقيف كءارو

 ىتح بلطملا يرخ مث ىل دبع لاق اذه نم تلاقف عغس نب ديعس

 ناك نيح هب يرخ رث ةبيش اهسبلاف ةلح ىوتشاف ةروزكلا .ىقا

 ىف فوطي كلذ دعب لعجت .فانم دبع ىنب سلجم ىلا ّىشعلا
 اذه هلوقل بلطملا دبع اذع لاقيف ةلطخل كلت ىف ةكم ككس د

 « بلطملا لاقف هموق هلأس نيح ىدبع
 لصتنت لبنلب هّلوح اهءانبأ . تلعج دق راجتلاو ةبْيَش تقرع

 ىقّدح لق. ئلصملا بح نب ىلع ثيدحلا اذه ىتدح دقو
 ركب ىنأ نب دمحم نع كلام نب بعك كلو نم ىسيع نعم وبا

 فانم دبع نب مشاع جوت اولق راصنالا ّياشم نع ىراصنالا 0

 اهبطخ نم ىلع طرشت فرش تاذ راججانلا نب ىدع ىنب. نم ةأرما

 ىف ابرف دمحلا ةبيش هل تدلوف مشاهب تيجورتف اهموق رادب  ماقملا
 ا لاا راصنالا نايتف لضاني وه انيبف امكم هلاوخا

 همعل لق ةكم مدق املف راج لجر دعمسو مشا نبا انا لاقف
 نم ىتف تيارف ةليق ىنب رادب تررم لق فانم دبع نب بلطملا ؛5

 ىغبني امو كيخا ىلا ىوتعاف هنايتف لضاني هتفص نمو هتفص

 ىلع هراداف ةنيدملا درو ىتح بلُّطملا لحرف ةبرغلا ىف هلثم كبت

 لبقاو هل تننتا ىتح اهب لوي ملف ةدلاولا ىلا كاذ لاقف ةلحرلا

 دبع لق بلطم اي !اذع نم لو اللا هيقل اذاف هخدرا دق هب

 ديلسو هيبا كلم ىلع هفقو ةكم مدق املف بللتملا يع ىمسف ىل»

 هايا هبصتغاف مل مر ىف فانم دبع نب لؤت هل صف هيب

 «) 2 036 بلطملا دبع هل لاقف 20013 2 سامح



 [ىماد

 ىلا لحتارا مست هنه نلمح .برثيب اهلعا ىف اهب ىنبف مأشلا نم
 ماشلا ىلا ىضمو اهلحما ىل  اهّدر تلقثا ايلف هعم اهلجو ةّكم

 دبع نب ثراخخل ىنب نم الجر نا مث «نينس ىنامث وا* نينس

 ةهفسخ اذا ةبيش لعجن نولضتني ناملغ !ذاذ برثيب رم ةةانم

 نم ئثراخل هل لاقف ءاكطبلا كيس نبا-انأ مشاه ىبا انا لق

 ىلا ملعت هثراخل اب ركحلا ىف سلاج وهو .بلطملل لق ةكم

 اتا. لاق ب فدشتح نإ مداسغ عيضو برتايب نولتصتتو دني انامبلغ تدجو

 ىلا عجرا ال هللاو بلطملا لاقف ءاكطبلا كيس ىبا انا مشاه ىبا

 سلجن اهبكراف ءانغلاب ىتقان هذه ىترامخلا هل لاقف هب ىنآ ىتح ىلعا

 راجنلا نب ىدع ىنب ىلا ىتح ةءاشع برتي .دروف 'اهيلع بلطللا

 هبخا ىبأ فرعف سلج“ ىرسهطظ نيب انوسك نيبرضب ناملغ اذاف

 تنك ناذ كيخا نبا اذع معن اولق مشاه نبا اذها ميقلل لاقق

 رن تسملع نا اهنا هما هب ملعت نأ لبق ةعاسلا) «ذخا كيرث

 دقو كّيع انأ ىخا ىباي لاق هاءدف هنيبو كنيب 2انلحو هحلت

 سلج نا بّذك اف هتلحار حاناو كموق ىلا كب باهذلا تدرا

 ليللا ناك ىتح هما هب ملعت رثو هب فقلطناف ةقانلا رجت ىلع

 « اذه نم نولوقي اولعجت جسلاج ىف سانلاو ةوصض بلطملا هب

 «) 881 هدم. 82) 112 21 6 8211.2, 200, ءنذش قائم 5

 0[ 200. لحس. #) 2 ايَلَخو. 11ةلدا1 (1131.), هددكامسلم ' 1174و
 ع0. 2. 1. 1292, 1 2. م تلاحو.



 !.ىلا

 نيب سيل انكنع نبتلاو ىدكقاولا لاق دعس ىبا لق ثراحلا

 نم لبقا بلاطملا دبع نب هللا دبع نا فالتخا هيف انباكصا

 ىتح اهب مقف ضيرم وهو ةنيدملاب لبنف شيرقل ريع ىف مأشلا

 اذا ىرغصلا رادلا ىف «ةعباتلا ليقو ةغبانلا راد ىف ىفدو ىفوت

 © فالتخا اذه ىف انباكصا نيب سيل كراسي نع رادلا تلخد#

 بلطملا ليبع ىبأ

 نع تثلح اميف هنال كلذب ىمس ةبيش همسا بلطملا كبعو

 دبع هل لئيقو ةبيش هسأر ىف ناك هيبا نع لمح ىب ماشع

 ماشلا ىلا هل ةراجت ىف صخ# ناك امشاع هابا نأ كلذو بلكظتملا

 انثدح اميف لون ةنيدملا مدق ايلف اهيلا ةنيدملا قيرط كلسف م

 ماشعغ نع نثدح اميفو ناك نبا نع ةملس اس لاق دي ىبا

 كيزي ماضعبو ضعب ىف ماضعب ثيدح لخدو ريع نب دمح نع

 دتئبا ىارف* ىجرودل كيبل نب ىيز نب وع ىلع ضعب قع

 نع ةيلس نع هثيدح ىف لاقف ديم نبا امأو ةوريع تنب ىِمْلَس ذك

 قدر ملوح نب تيما عقم ورع نب دير >6 تب .ىملس . قاسيا وقل
 ىلا اهبطخن هتبجتاف هراجنلا نب ىلع نب بدنج ىب شادخ

 اهلها ىف الا اذلو دلت الأ هيلع طرشو اهايا هحكناف ورع اهيبا

 اعجار فرصنا مث اهب ىنبي نا لبق هتهجول مشاحم ىضم مخ

 <) 162 28[: 2 (51©) ةغبانلا ليقور 811 هدد. خان 520 1ععتطتت

 رادلا ىف راجنلا ب ىدع ىنب نم ليجر ومنو ذغبانلا راد ّئ نفدو

 كراسي نع ةرسيوللاف اهتلخد اذا ىتلا. 82) 2:36«. هدم.

 2 11 6-0 4( 11 12و 211 200. ورع كترىندب ىملس هننبأ ىأرف.



 أ.ىأ

 تاير 3 نرد لو - وادع دع و عيد : 5207 2

 ناكرتعي هابلل ول 2كيتنما مكيخا اهون ترداغ لك مشاع ىنب

 اهدب هل ةتهيم دق لئاتق «هدومخ دنع حابصملا رداغ امك

 ناوعل هتان“ ام ال, نعل“ هقالق" نم ّقنتقلا كوت اه لكان

 :انجلقعي :ناذج ةقيفتتشا ا هلشاج" تزل ن1 ١

 م هلو ام ركن وموت يخدم ةنيفا لن تل

 نسم اننا لق فعس ني اديس انو هما نب تراك ك١
 كيبع نب هللا كبع::نا :ىئرفقزلا نع ةزيغم ريعم انما لقا رع نبا

 هلامج بهو نتنب ةنمآل ركّذف شيرق لاجي لمجا ناك بلكملا

 ٠ بهو تنب ةنمآ هتجوزتف هيجووت نأ كل ل اهل ليقو هتعيفو

 ىف ةنيدملا ىلا دوبا هثعبو معلص هللا لوسبب تقلعو اهب لخدف

 ثرامللا هنبا بلطملا دبع ثعبف ةنيدملاب تاف ارمغ مهل لمكج ةريم

 اذه ئدقاولا لق ٠ «تام دق هلجوف ًأطبا نيح هبلط ىف
 بلظملا دبع نب هللا دبع لكن ىف انحنع هيلع عمتجملاو طلغ

 ا تنب ركب مأ نع ىرهمرلا رفعج ىب هللا دبع هب انثكح ام
 هسفن ىلع بطخ هللا نبع هنباب ءاج .بلظملا دبع“ نا روسملا

 ةلاع بلطملا دبع ٍبوتف دحاو سلجم ىف اجووتف هنبا نذل
 75 هء+

 دبع نب هللا دبع ٍيوزتو ةرز نب فانم دبع ىب بيعأ كنب

 لقا“ - «4ةرعز نب فانم دبع نب بهو كنب ةنمآ بلظملا

 4) 530 © طز. دوبخ لعب. 82) 13 21: 2 هك 520 نكيمر 8.

 ننيمز 211 هأ 14 كاع © 821 نادت كاذل. 1110176 650
 0'53, 18و. ءعغ الز. وزع تاطتطعسغت
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 أنذو

 - نآك

 ةنيبتساف لح ال ٌلكلاو هنود تاببلاف ماوتكلا ام

 «ةنيغبت ىنْلا رمألب فيكف

 تنب ةنمآ هجورف هب ىضف هقرافأ نأ ردقا الو نأ عم انا لق مث

 رف فرصنا مث اثلكث اهلنع ماقف ةرهز نب فانم دبع ىب بهو

 ىنللو ةبير ةبحاصب انا ام هللاو ىنتا ىنتق اب نيلاقف تدرا تنك

 ءلعج نا الا هللا شاو فا“ نيكي نا تدراف رون كهجو ىف تيار

 بفقهو نتىئنب  قانمأ كنا ىنجوز لاق ىدعب تعنص اذ دارأ ثيح

 ليقت رم تنب ةمطاف تاشنأن اثلث اهدنع نقاف

 رظقلا متانحب تانألتف هتعمل ةليخم تي ىنأ

 ور رذبلا ةءابضاك هلل اهنا ١ 1ل :ىبضي ءارون !فيتاملل

 ىروي هنثز يداق لك ام هب نبأ ماركَف اهتوجرف

 ل ايرانبتتلام قي ْتِبَلَس ةيرفز ام هلل
 اضيا نتلاقو

 «6) 59:0 ع 2077. هنيونث. )0  01'82 ء( 2108. تضرعز 356

 11, 29 ء كا1ع05 5 ةيوبنلا ةريسلا (ع0. 2. 28. 2293), 3عؤاتك

 نالخد (آ120) 1, م* تاشن. ه6) 16:3 1طم01-آدزدن25 (0).) ذص 11:0

 اقولا, 000. 322 (1) الدعم. © 28., نطأ اص م358.: اهترصبا اهتم

 اهنلو, مدع 104 5.7. املا 5300, 208. أ 1115 وبف اهتاملف: 1

 ارون (83©) اهب الق, 17 اهب الر 28281 © 14 اهتالفز 2 رون ذ اهل اهييف.

 4) 81501. ء[1ل هي. ه) 530, 20:., 1آ) 6 الز. ا رك) 50و

 كوز. عع 2. ارش 7 هتيارو ]كنوع . عع 0 افرشن اهتنيارو. م) 12 1,

 110. ع 5 2 6( 885 تبلس 11 6+ 5 طواعم6 كنم

 تبلس ىنذلا.



 ادب

 سمالاب كغم ناك ىلا رونلا كقراف هل تلاقف سمالاب ىلع

 نب ةقرو اهيخا نم عمست تناك دقو ةجاح مييلا كب ىل سيلف

 بلط اهيف ناكف كردآ ىنح بنالا عبتأو رص, كي ١ مزاكو لفون

 «ليعامسا ىنب نم ىبن ةمالا هذهل ىشاك 5 ش

 :قاحسا ىب كيح ىنثدح لق ةملس اس لق ديج ىبا انثدح

 لخد امنا هللا دبع نا ثّلح هنا راسي نب قاحا هيبا نع

 ةهز نب فانم دبع نب بهو ننب ةئمآ عم هل تناك ةأرما ىلع

 تأطباف هسفن ىلا اهاحدف نيبطلا نم راثآ هبو هل نيط ىف لع دقو

 هنع لسغو أضوتف هاهنع يرضخ نيطلا راثآ نم هب تأر امل هيلع

 :» تلمحف .اهباضان اهيل لخحح ةنما ىلا ني كلش د د

 تررم ال تلاقف كل له لاقف كلت هتأرماب ,م رث معكلص سيكا

 تبعذف ةنمآ ىلع تلخدو تيبأت ىنتوعلف ةرغ كينيع نيبو ىف
 هينيع نيبو اهب مم هنا ثّدحت نناك كلت هنأرما نا اوهرف اهب

 ىلع قاف ى نوكي نأ ءاجر هتيعدف تلق سرفلا ةرغ لثم

 ة«معّلص هللا ليسب نلمحت اهباصن بهو ننب ةنمأ ىلع لخدو

 ةرابع نم كبح“ نب. لك ىلصولا بير يب يلح ياكل
 ءاطعغ نع ٍميرَج نبا نع دكلاخ نبا ىجُنزلا اس لق ىثرفلا
 رم هجوزيل هللا كبعب بلطملا دبع يرخ امل لق سابع نبأ نع

 نم ةةدوهتم رم ننب ةيطان اهل لاقي معّتَح نم ةنعاك ىلع هب

 90 ىنق اب هل نلاقف رون هيجو ىف تأرف بنالا تأرق دق ةلايث لعا

 لاقف لبالا نم ةثام كيطعاو نآلا ىلع عقت نا كل له

 0) 201 اهدنع نم 0) 2[ ءروهتم (14 ةروهشم): 7 ننب ةيطاف

 هدوهنمز 811 0 26.



 أءابو

 بلطملا دبع ماتو هللا دبع ىلعو لبالا ىلع اوبيضف تارم ثلث

 مثاق بلطملا ىبعو ةيناثلا اوداع مث لبالا ىلع يدقلا برخن وعدي
 ترحنف لبالا ىلع مدقلا يرخث هاوبرضف ةئلاثلا اوداع رت وحدي

 دبع فرصنا رث «عبس الو ناسنا اهنع ٌكصي ال نكرق مث
 ةأرما ىلع نوعزي اميف ةرف هللا دبع هنبا ديب اذخآ بلطملا 5

 دبع نب كسا نب لفون نتنب هلانق ما اهل لاقي لسا ىنب نم

 نا عم لاق هللا دبع اب بهذت نيا ههجو ىلا ترظن نيح هل

 نالا ىلع عقو كنع ترحن ىتلا لبالا لثم ىكنع كل تل

 كبع هب ٍيرخن هقارف الو هفالخ عيطتسا الو ىنأ بم نأ لق

 ذئتموي بهوو ةرضز نب فانم كبع نب بهو هب ىلا ىتح بلطملا

 قئثموي كو بحو كنب ةنمآ هجوزف اقرشو انس ةرفز ىنب كيس

 ىزعلا دبع ننب ةربل و انعضومو ابسن شيوف 3 ةأرمأ لضفأ

 تننب بيبح مال ةربو ىصق نب راذلا دبع نب نامثع نبا

 تنب ةربل ىلسأ تنب بيبح ماو ىصق نب ىزعلا نبع نب لسا ؛5

 ديحم تليمخغ اهيلع عقوف هناكم اهكلم نيح اهيلع لخد هنا

 هيلع تضرع ىتلا ةأرملا ىلا ىتح اهدنع نم نسخ رث معلص

 تضرع تبنك ام مويلا ىلع نيضرعت ال كل ام اهل لاقف نضرع ام

 2) 12 815. :ي 1 اوبرض | الا وبرضو (831 هدم.). 5) 2

 دب. ) 21 لاتفز 821 لاتقز 2 5. م.: دمدك 1طم-520 ؟صتسةع



 اينحب

 جرف هيف هلو كن رماب كنرما نأو هنكذ هحذت نا كنفوما نا

 بيخح نوعزي اميف اهودجوف ةنيدملا اومدق ىتح اوقلطناف هنلبق

 هربخ بلطملا دبع اهيلع صقو اهرلاسف اهوواج ىتح اهيلا اوبكرف

 ىتح مييلا ىنع اوعجرا مهل تلاقف هيف هرذنو هب دارا امو هنبا ربخو
 : مق اهدنع نم اوجرخ اًملف اهنع اوعجرف هلعساف بات ىِنَِتَأَ

 ىقءاج دق معن تلاقف اهيلع اودغ رث هللا وعدي بلطملا دبع
 تاق كلذك تناكو لبالا :نم رشع 'اولاق .مكيف' ةيدلا':مك اربخأ

 رث لبالا نم ارشع اوبرقو مكبحاص اوبرق رث مكدالب ىلا اوعجراف

 هىف اوديرق مكبحاص ىلع تججرخ ناف حادقلاب هيلعو اهيبلع اوبرضا
 ؛دقف اهورحان لبالا ىلع تجرخ ناو مكبر ىئضري ىتح لبالا

 اوعمجا اًملف ةكم اومداق ىتح اوجرخف مكبحاص اجو مكبر ئضر
 هللا دبع اوبرق رق هللا وعدي بلطملا كبع مات ومالا نم كلذلت

 ليم دنع ةبعللا فيج ىف بلظملا كبعو * لبالا نم ارشعو
 تسناكف ارشع اودازف هللا دبع ىلع ءمدقلا يرض ةدللا وصحي

 رق هللا وعدي كلذ هناكم ىف بلطملا دبع ماقو نيرشع لسبالا

 تناكف لببالا نم ارشع اودازف هللا دبع ىلع معسلا جوخ اوبرض

 هللا دبع ىلع 4 بحقلا يرخو سادقلاب نوبرضي اولازي مث رث .نيتلث

 تاره رشح اهبوست :ىح:طرشغا لبا | نايا اوي يح
 يدقلا  يرخف اوبرض رث وعجي مثاق بلطملا دبعو ةثأم لبالا تيغلبو
 هم دبع اب كبر اًضر ىهتنا لق رضح نمو شيرف :تلاقف لبالا ىلع
 اهيلع 56 ل هللاو ل لق بلطملا دبع منرا اويعرف بلطملا

 <) 2 نس .2) طومعدع0. هنه. 8101. )  1 حادقلا ز 2, 8184و

 14 ٍادقلا تجرم. 04) 0 حادقلا.
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 قاماع هورخا ال جرخ ناو هب المع معن هب نولعي امم اذ ىوس
 ام كلذ ىلا. مررما ىف* .نوهتني ىرخا ارم هب اونأب ىتح كلذ
 برضا حادقلا بحاصل بلطملا دبع لاقف © ادقلا هب نجرخ
 ىطعأت رذن ىذلا هرذنب هبخأو هذه عحادقب ءالومه ىنب ىلع

 ديع نب هللا دبع ناكو همسا هيف ىذلا هحدق نم لجي لكو

 بلظملا ديع كلو بحا نوعزي اميف: ناكو هيبأ ىنب رغصا بلطملا

 ىيشأ دقف كطخا ةاذا هسلا نأ ىري .بلّطملا دبع ناو :هيلأ

 برصيل ادقلا لدقلا بحاص ذخا املف معّلص هللا لوس وبا وهو

 مث هللا وعلي ةبعللا فيج ىف لبع كنع بلطملا دبع .ماق «اهب

 كبع نخاف هللا دبع ىلع دقلا جرخت ٍسادقلا بحاص برض 0

 انثو انو ةلئانو فاسا ىلا 4لبقا رث ةرفشلا فخاو هديب بلطملا

 شيوق هيلا تسماقف تككيل اهكتابنذ اهدنع رحنت ناذللا .شيرف

 تلاقف هحذأ لق بلطملا دبع اب كبرت اذ ام اولاقف اهتيدنا "نم

 تلعف نتل هيف رذغعت ىتح اًدبا هحذت ال هللاو هبنبو شيرق هل
 قل بلا داغر اه يجني ىتح دب قب ةلجرلا كري 0 ©

 تبع نراكو: مووت «نب بع نب هللا دبع .نب .ةزيغملا مل لاق: اذه
 ناذ .هيف رذعن ىتح اًذبا هحذت ال هللاو موقلا نسخا نبا .هللا

 فلطناو لعفت 2 هونبو شيرق هل تلقو هانيدف انلاوماب هوادسف ناك

 كرما سأر ىلع تينا مث اهلسف عبات اهل ةفارع هب ناف زاجكأ ىلا دب

 <) ذذع 21, 14 ء؛ طتوءط. تكرمت فم. !ءونطتخ كلذ جما ىف

 تمجرخ ام ىلا. 821 طهطء66 جما, 8 كلف. 2) 25 نا. ) اع

 ركزوعط. ءهغ 2آ01:. 0000. ءا آخ هت. 2ة1غعقتنتت ادكقلا : 11 ه6

 اهبرضي , 7 اهب برصي (14 برضي)٠ . 4) 2304. هب ]2 811انم لج.

 ديك نتيخسج تن حتا و6 ا يع ا
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 نيتثا رث همما هيف بتكيل مث اًحدق مكنم لجر لك ذخأب لاق
 لبع تيناكو ةبعللا فيج ىف لبه ىلع لخدف هنأ رث اولعفف هب

 تناكو ةبعللا فوج ىف رثب ىلع تاكو ةكم شيرق مانضا مظعا

 لبع دنع ناكو ةبعكلل ىدهي ام اهيف عمجي ىتلا  رثبلا كلت
 ةاذا لقعلا هيف يلق باتك هيف اهنم يلق لك يدقا ةعبس

 دقو ةعبسلا سادقلاب اوبرض قنم هلمج نم لقعلا ىف اوفلتخا

 هب اولع معن دق بخ نافذ هب برضي هودارا اذا رمالل معت هيف

 جرخ ا!ذاف ىادقلا ىف هب اوبرض ايما اودارأ اذا ال هيف بحقو

 هيف بلقو مكنم هيف بلقو رمالا كلذ اولعفي مث سدقلا كلذ

 ؛0 نأ اودارا اذا هايملا هيف يلقو مكريغ نم هيف يكفقو فصلم

 «يرخ ام ثيحن ىدقلا كلذ اهيفو ادقلاب اوبرض ءاملل اورفحج .

 اككنم اوحكني وأ امالغ اونتخي نأ اودارا اذا اوناكو هب اولي

 لبيع ىلا هب اوبهذ هانم ىحا بسن ىف اوكش وأ اتيم اونفلي وأ
 اوبرق ث اهبرضي 'ىذلا سادقلا بحاص اهوطعأت روزجو مرد ةئامو

 ؛: نالف اذه انهالا اي اولق رث نوديري ام هب نوديري ىذلا هبحاص

 نيلوقي ث هيف فلل رخآف اذكو اذك هب اندرا دق نالف نبا

 اطيسو ناك مكنم هيلع بخ ناف برضيف برضا يادقلا بحاصل

 فصلم هيلع حرخ ناو افيلح ناك مكريغ :نم هيلع جرخ ناو
 ءىث 33 جرخ ناو فلح .الو هل بسن ال نم هنلونم ىلع ناك

 4) 0000. هيلع (01 اوجرخ) يرخ. 15[8هط., 210ةنتخ (©000. 2 ©)

 ء ]4 نأ عءععمأ. ةهتدلك ( جم. 2067. 1) ار. 18 دب - رس,

 6) طع ءمدز.ز 2, 211, طتقعاط. (انأ 710عااتتت, زنط 011 2 6

 2107, ديف. 31 هنم. 14, 422: هيلع ٠
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 ةرشع هل ىفاوث نأ رخت مشاه ىب بلطملا دبع ناك دقو مكسفنا

 ركني ميا منيب عرقا ةرشع هل اوت املف مدحا رحني نا طعر
 سانلا بحا ناكو بلطملا دبع نب .هللا دبع ىلع ةعرقلا تراطف

 لبالا نم ةثام وا وه مهللا بلطملا دبع لاقف بلطملا دبع ىلا

 لاقف لبالا نم ةثاملا ىلع ةعرقلا تراطف لبالا نيبو هنيب عرقا مث

 كنبا ناكم لبالا نم ةثام ىركنت نا ىرأت ةأرملل سابع نبا

 الو ريع نبأ ىرا ام لاقف ةنيدملا ريما وهو ناورمم ثيدتل غلبف

 هللا ىرفغتسا هللا ةيصعم ىف َرّْذَن ال هذا ايتفلا اباصا سابع ىبا

 ىرخت نأ امأت ريخل نم تععطتسا ام ىلعاو ىقكصتو ههللا ىلا قوتو

 ليق جيجتأو كلذب سانلا رسف كلذ ىع هللا كاهن دقف كنبأ

 دا ا 8 5 نأ 0

 ركن مما نم صق هناف قاحسا نبا امو 2««هللا ةيصعم ىف

 هنكذ ىتذلا ربخل اذه ىف امم ءعبشا ب ٌةصق اذه بلطملا دبع

 ناك لق قاحبا ىب كيح ىع لضفلا نب ةملس اس لق كيج ه5

 نيح رذن دق ملعا هللا, نوركذي اميف مشع نب بلطملا ىبع

 رفن ةرشع هل دلو نثل ىقل ام مزمز رفح 4خ شبرق نم ىقل
 املخ ةبعللا دنع هلل هدحا نرحنيل هوعنع ىتح ةعم اوغلب مث

 هرذنب مربخا رث هعبج هنوعنييس عنا فرعو ةرشع هوني هل ىقاوت

 عنصن فيك اولقو دعاطاف كلذب هلل ءانولا ىلا تاحدو رّذن .ىنلا »

 <2) 18 11. 2 هرم. متان5 هللا, 2201 03غ هدبلا شيوبتو ) 1

 اولاز اخ. © 31 عيش ا, 1 عغلبا“ 4ز) 512 11 ء ]خر 2 ءن 81

 ءانصح 1طرصد 1 هير 3 نوع. ,' هز( 0022
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 رابخا ضعب ركذو معاص هللا 07 بسن“ ركذ

 هدآدجأو دئابأ

 بلطملا دبع نب هللا دبع ىبا وهو كمح معلص هللا ليسر مسا

 هللا دبع ىناكو «هيبأ لللو مغصا هللا لوسر وبا هللا دبع ناكو

 5 ةدحاو مال بلّطملا دبغ ونب بلاط وبدا وهو فانم دبعو رييزلاو

 موزخم نب نارع نب ذتأع نب وريع تنب ةمطاف اعيمج عامأو
 ىتبا ىع لصفلا ني ةيلس اس لق نيج ىبأ َكْنَحَب انتَ

 لق هنا هيبا ىع كمحن نب .ماشع ىع تقدحو 2 «<قاخأ

 دبع همسأو بلاط وباو هللا ليسر وبأ بلطملا دبع ىب هللا دبع

 © بلطملا دبع كلو ةييمأو ربو ةكناعو ةيعللا كبعو ريبزلاو فانم

 موز نب ناريع ني فثع نب وريع تنب ةيطاف معيمج ما ةوخا
 نب سنوي ىنتذح اميف بلطملا دبع ناكو . «ةظقي نبأ
 نع ديزي ىب سنوي آان لق بهو ىبا ان لق ىلعالا كبع
 ترذن ةأيما نأ هربخأ هنا بيوذ نب ةةصيبق نع باهش ىبا

 دئرمالا كلذ .نلعفف ههتلعف نأ وما ىف ةبعللا دنع اهنبا ركات نأ

 مع ىب هللا ديغ تعتغ اهركك نطل نيتسسل ديلا 0
 ءولا الا رذنلا ىف وما هللأ ملعأ ال ريع نب هللا نبع اهل لاقف

 اولتقت نا هللا مكاهن دق ويع ىبا لاق ىنبا ركأفا ةأمملانلاقف' هي

0 

 4) 811 مما. 42) 111غ ةصعامتغ ©00. 21. 2 11 دتغلبز 5002
 02 رمال“ 2) 1 نيد رذنلاو نويدلا ءافوب.
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 3 وجسم بس يلي
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