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 50330 ع5عع هرعطط 1220207101 1طحم] 01326, 0111 1051621221112 11313[0-

 ناندست علان عماعاتط ءمدا2 ةططعدطعع دمت. 53طؤخغأ طلع ءدقهاتتن ممدتأ

 م1 هع طتصع 1301هةزدنص ةهملتأغ. 1لانطم ءتلاتق 6019111

 )لهم ؟ظلهأر 1111. ةصتستتع 105 ةدمأ 1101"غانلن1 110 21265311. ةق110-

 1هعي مزؤطذسص هغ ممحصخ 1ملد5 )هل. ظمدخحتس 20 !ةغاطمس , ع6

 30 88م5 مهور:علزكت» )هذ. 1صعمادع ممهلع مهغسمكاد“ ه طمتات طانك

 ءزاتك. [ط٠ط 8داك3112 1220195 11106 ءم11:8 32ععات539:110265 10569101 06-

 ممن هد. ظماتل 1كاذصتس ةععمتا !!ةبو 1111. دععو يعتعاطاتق

 ممورووستسب )1 1, "ةدر 7711. سمعت غمدعع م"دعلهغمدتدع 1[1هداتت0-

 رد. 1ه]وتطو (!)اة/.) تعمم 3[هداتسمدحتسم )6. حنصعتتات5 ةاعمطقتت

 ةانطح ص ةععععاذام 2ءضسووستسم )11 )اه. 27وطنعوع ةط5دن 21-13

 نددتح ظمدذدتمم ةدوصتم !)"ا7. عتط# ذطط "خلت ءم33 0

 )ل٠. طولصلع ظملطقتلم ذطص ة1ةطعمس 110“ هع جل-ة[هعطشو طن
 معءطم“طو 1101

 العد ةطعسصخغاطت. 52:0 ةيساتصعات]ت5 1جطورنودد المحب ةدصغاتس معان 4

 1طص 0مم: زم معتم 62676ء7ع م0165. طععمد 110511 صمت ءأن

 طمصه ةتوةماتسم 771.. قلاوءدغمصعد دعاس عمان 111. 1متكتانس

 ماتعموع .١165 طوفدح < ةستت 1ةطط 5ءاقم )1*ءأ.

 آرتعو معطعةتنطل. انعم 53:01. مط "0531018 ءممازهك 181[ع2565 1ع-

 رصتغغغب دا آكهئع“ مد خس آه. ىمخ ة8طلقزوس (ذمحم) "1.

 طلمد "طسصقمأ. 8قفءطتسم زطص 0غ (!ا".ن) 11. دعو

 ١11٠١ لمع عدصمتعع (هل-7ممر»ةر») )ابر ا”

 طزوو 123013156. طورودم مءاتمععلعمع زمعامتامسا 1! 1*1. عمداؤمسم دمع

 اعمق علان هن 8تلقلم ةطط ”011د15. ؟ءدتاطسم طلاسدلذءط آككقطتزؤ ههصاح
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 ذم خب. 1نعو طومودماتتم. 0016 ][هداتسأ 12 ماتعاطتت5 7661

 2هاحسو طزذلتسفس ةصامسة نكن 1*1. مزرعوم ىزعضتود 0*1. طرصوعسمتو

 نعمت. ةدالسمسم ذطص 8وطتعو )2. نعوم 2ءرووتناتتت 0111 6

 مماعمأمو ةصخعضأ عع ةانصغ )1

 طادضتمتلم 1طصد 1عطقللت 0ع جزءام13 26]140151. ظعمع]ت ن2 320 137طتانح

 امجد ةصصم 15. ةدعءالوستتتك. 12031616 قانبسصمتمدد 06 ططأت ةهاؤص

 زخم. 015065 8مرس مط هاناتتم 11. موكل ةاتجعأتقق م0506 .0 2١

 دمخمخسم ةطط 1كمطتعد مدع ل0وطبت» ]اهم 0011هودتتتتاتس 1مدأهتمت ءانتم

 ها-3[هعاطتسم 1 هل. 1[هلسك مضمدغتد 8[هداتسمدتسم ()17) 1 هاك

 مطن 18طقزدس )*ه2. 11من ظمدامست )ه1 هغ مزذلتسنوز 1 ةام

 500 1ج150 1عمهك1هع ةطعاتتأغان1. ال1هداتست 20 '1'1عت0 عدم م10ععلتت

 اهم. طزود طزدلخلمع )هك. زرعنتق ءمصقتكات“ 1.

 1؟ةرتتلق 0ع ؟1ءامدتم 13015136. ةععاتددنألم 5801. آل11111عق ةض ةععات-

 قمت 1[هداتسممدخنسم ١) 1. همه ؟1ءامكدع مع ةمامسم ةهطتدتم

 رصدسدسو 1. ةوكلت ءمتككماو ه0 0سصفتستس 14*11. قللوعدغتم 0مقتت

 ذأ ام. 0هدعد]هنتم 06 ةدحولعصفتاطات5 ونانأ 56 ذصكأ م5 هأ 5

 0ءعزودو (1.) حككعسمدسك. 0همقتأتم مممات]هدحتس نطمح الأ.

 0هدصتت طتسسسم 11هةاتسمهزحاتسم ءاننص 115 اة”. 1دصلت ذص ؟0ءللتتم 3851-

 موطأ )71. 0طتوط 00

 ظدفتو همدلتك. 0أغاطد ذط٠ط طقم. 0ططقتتأ 20 ءاتتت 0م

 ممل“ طواله ءةيتضتسع» عش دا1[هعطشسو ةذطص ةءطم و 1ك

 7150 ٠ مح

 قمسماتك 15. ]منتو مدمن. ططوواطسس 1130) ةس-اشست ذص 57

 0ممانعمدأللم 1ص ءدددع, 1”"”عدد طتعصمام آ*1]٠. ©هدهتغتممعد دعاك

1100 

 [كتصصممل2 2 (0طقلتلم ةدطزتعتغاد“. 0سم لتءطتتصط 06

 طرخامأ نتتأ معاع ةتتعع5 ةطمقتتت 111137 هلات26 011101133

 اهله. [1عمدعاتس5 ةودستم مءانعنو 0هدعادصتتسممدانس مءلنغ )ا* 1,

 (0ة ععوتنعوي «ةماكاتل , 923: 011 213.ن101.

 ظدتكؤذت هءعمانعصهكاتت ()ا1ذم). طعوواتسم ةقزدخلمتست. دلد فس وطقس

 (1كطاتسسك) كدتع ظمصفسهاخاتنم. "فمست» 12 21-*ةعل. 02237 0110165

 مودتمتم ةصتغ آل ر !ةلؤم

 111 هدماجرص2 هع ةتطزت لك. له0قهعاتك لع مست ءطتتمأم )ءل*. مو عغوخانم

 تنص ةصعمات5 8116هدماودتتمم اف , تتسم 35 17:00م ك1. 0صطصقنت

 مطله ان1طعطت هةدصعامسم )م. طوضصفتم 06 ؟نعامرتتم )ل.
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 2ع

 1مسفازانأ10 01 نؤةص1 هغ ه01531610 51620101012. 0010101 2 10

 ممطانعم معصسعتمت 0عاوأاتت الو. [عدتتتغمم تلعطاتك 00ه انك 810-

 منوم "ل

 درت هلودخغاتق م0565 ؟1ءغم صدد 1ك36]30153. 8هوةطواطتخ 80151 معاك

 زعل. طورعمم همانل 8ذطتاسسم دعست 1! 11١ ةءطقاطس لة ذط ءعاتاقع

 رصتصع هامعان1211 121611101 ا". موتك 1ع اطقع 01100111

 ل1. 131هداتست 8دطمسوعتسستس دجعععلسصا. 1[ةمعءطتس 1عمدعتط 16

 كاتم و1ه6 )1 1 ةء
 ةسصتاتك 16. 1مادعصمتألم ظوطم»دعتت ءغ 1190-21ةنصت. 10

 ةدعد. طوعموطسسم 0سقتت 06 ةععماتم دلك 10. مطعم دطص هلع

 [لوروثزو موتغ ا لى. قطن 1[ههمتتت 119 ةمعانعروأ 16عدطاتتت 19208-

 0ززسلت 0ع مدعو نغ ءمزلند "60عمغ 7211. 8وطم»دعت» ه ![هداتستك

 هءءاتمدمج» )1. متلعسم توززءطسسك 117 هع هل ص[هلختص ءههصتسمك

 )ا زوو موز ةعااتك 3م معا] هانت“ 0165 هوتلمع تأ 01089 4

 اثم. دعو 10010 م1 هو هععاتموت مو1ة4ةننم ح]طاتتص

 (ميا-1[موم» هآ-هارزمللا) 1

 طرموفلم 21-1111

 طزوؤصاطاتغلم ءزانتك 1مم 91610765 ماتتطع70 60,000. '1'همءلهو 6

 رصح عمتك عدس )مآ. 8ممموعدوصغوغتم 1كتمعدع ذص هم1مه201015هذنصم هد

 ممكن ]ل ملثصسمم هل“.

 طموواتسسم طزداف]دع. 8ذمءطتسم ةادط "0152 تس 10110. 3

 جلتمو ءقسد» ذطص 11ةل1ئ1ع طع *0غطه 11... 1220ه0رز0 11هاسوذطم 26-

 انعم ذص 11[هلتحسم هع مومزك 71. ركمتافت 11ها1ىةصسسص 06عات]73أ

 ززكرا»#. 1[وغمر» جم-مءطقطثن ذصخغع» قماتعمم ا. ةدلسخص ذط٠ص 8مهطتخ

 مدعلمع ةتمتطاتع026»2 م7هممولطات5. ©1219 2915 0,000,000 هون

 معاذ. 2نزذل دجانل 0رصهت. 0هدقتغم مدونات تعنت 1 أ. [همعدم مدح

 ةدءواندع )طب. 11هزورع موتك ءممتدتتتسل ءةووتناتتم 10210196 هه ©

 موب ةظب,. 0دعستسم 06 دنع مدته لل

 '1"جاوتأ ةدعمات عمه ات. ةنوطود 11650موهأدد2126 20 1105111201112 5

 وسو ءانطأ 11 /.

 11ةمدط دل طخسص ءديمأ نات

 [كورناوثتمأد عمان عمه ان“. ةمطن 811طقزدس 12 ءدقتلتاسم دطتخالأان'. 2

 ىصعاتطتسو طرخو[عنوع لتعم هطتخ ![ م.. 0طصمدصم]هعنع ةصقأتكاتتكانت“

 مسطمتتق 1. 8360 1120ةن2 ةسوطتطاتع مءداز]عداعسم عال 0ان11 عا ه0

 ]كك 1دعاتلاتطت 2ع (نطسا عالة احا. كتم مصصتنتنتم الأ 6

 م
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 ىعوك هع ةيساتصلتستاطاتد ؟ةءعورحتسا !ا مح و رصمت اطتقعع ءمددك3عدتةنأتك ]19-

 (متطسدع نأ ءمدعغأ ةرصغ. 0مةنسمتتم هغ ةتكتعتم نعطتع !امم. ولمس

 انسس معمم د 8فمطو جعمتقعدكد» 111١ عدم ةءدطم» ه 75

 م1. 0صودن» طتغاتك 1[هطفستسع0 طنط ![دعادتم2 ونتنأ ءماتقطاتاعأ

 ممدخدسم مدهاهطتت انغجمأ1ع ماناطاتعأ , 2012 118 0012115 211931828 1

 ملا“ اندلع رعوط» 1505-21 هممرصعم طقطاتتغ )1.

 عمات 11ه طن" 1220196. 0026 01610 ]طك 1 ءاتكأ ان 11126 ©71]012ع1611-

 لزغ كب

 ظمصتدمت تس 11هعدممماغوطمتتع ططم]]نطغاتا طعاطسادم ءمداك1ص للطن ؟021-

 لدسص اممعدددع ءمقاتتجح طقطعمكعست. اتطلتوتع ءهمزج13ع آل[1هواتتمم1”انطن

 مك هءمكانت» .11١11 8[هعمرمعوتستت همعلم5 ععوحتتغ ةءءر 8مدمقتت

 ؟نعدصتالا“ ةطاع 205 عطخاتتم 7611911110]2]511 , ©115]526 1513112511115 5

 ]كول لمعت هغ نسنحع ص معلم ممهعازم ءدتتسك آةءأ", 1وندت نست

 هورص موت" موجه 8 ءاطوم نتن ]همك

 1[ءعدممماجدتص9]1 كام ء1غا01. '1ز501 طلح طقصسم. 1طط 1ةاطقلع طقعع

 عبط هجم 19 ءما110ءوك. 'اساطتتو 150 "ةطقتت 20 0110113 3

 )ءءاي. 1579110 دططط "0]ع5و. قةسوطو5 0طتتفاتقطت ا ةءك

 0رمدتم ذم ةوصمسم م1708عءا5ءعمجأ] 0جعع5 521:عاتت هاطكتمتم ؟عالاتاتتط أ

 1مكاقمأ 26 م102ع0121111 10م1 معمل 1

 طءدان] صاد "ةسمك شمت. 4ةط 052109 عا رصتتااا هالك 211 5

 صمت تت طأان1. 11هذحبذ و 8و قفعم م1ةعاقءاغادت" اهل.

 طمذرص عطانا 116 (0دم211 ذ 53711320. 8ع5 طا)115 م0112 0100-

 موك ذأ" هع طموعمعلتنمهغعو كتهك. 0طقلتل ةذطط 1931508-21 "ةأةء

 طموم عطب ا[ككصسدمكثنت 06م1 ادد )511 هغ 8[ءلكطمس عمتك )هلأ.

 مدور ةعطصمااددم 18[عءاكلكهطتتاتط» ةطصمألل أ.

 مطخ ا1طذكذ م2 عاععااب5د 8دفتمع 8غ 10ءم هلال[ هعطشتدع نأ 2011غعلأ

 ةعفات5دأنان5 11ع0كدقطل 2176عوولأا11*.

 عمات عمدألم ةذلع هلل ططذمأ, !1[دشلطتت, اادطتخ 113ع عا هطمطتك

 امحدع 20 200 ةهتلسسص. ه11-1ه"صمتؤس ٠م" حممرعو دل ةسسصت )هان

 [[هتسمدؤصط مدععتم معان وتوت 01و ءمصعولتغ ه*ئر اهل“

 هاحفطمسول ذطط 1كمت5 همدندسم 0سصمتنم ()ه 1. ممصمتذط 06 0

 طفاتسس مهدت )ه2. , هول كةلعسم ةععامتم آه. طمعاكتم ةعماتعمةع

 امد هنلع هلحفطحذتأ ممداعو ام ةستغتع 5ع جلزانصعتك !هأ ةء

 ظءمولتنم هلح كاذت ط٠ 5120-21 هسصأ ع 8دلتسدتس ص 2ءةرتعتلعطت ءمظ-

 انسلا

 ار

 ةءو

 اهأأ

 "هاك

 انكر

 )هزم

 هز

 ارا

 هزم



2 

 نعد لدكدانسم 0مم. '1ذنكأ ؟1ءامرتمس 1ءمدمانامأك لع 2ءاتوزف اهلل

 هم مهكتطاتع ةيصتفوأم ةورحنؤ رعلطو ءموعطاتك ذص 015ه عم ؟عدتغ !ةآحع

 0م غن ] هانم هلا 60م196ع 835162565 0111 28151:2 11

 جوع ةمكستسع )م1. 05و ةتعسم هاطلغ !ةفء.

 05قمت داق 1065 هانطز كانت. "هدام !هم". 1[هحممتذت ءةماتكاتك 4

 ©رمجر“انسم رصتغأتكاجت'. 0012000 طتصع 91066 !ةذا/ هن هط هم هععامأ

 ننن.. 28016 ةزغوس 5026 هذ 1كاخصتتس م10211عغات آةذك. ها فطسدك

 زطرت 155 ه5 0موتتم 1ممعا1ه معاتطت1سكان12 0[1ة]1 م15 21083 5

 ملون عدلت ذم 0مكعدتعسم اة.

 مهنه هعمانعممت اد“. ةتزذلط ءكددم 05ةستم 1[هاقسانس م01 ءاانت هلأ.

 0جلوجمر» طوصتعاتو مد:هلعاؤؤوع )511. ةمصتتاات5 اذنك 5.

 [معمادع طزمص1هتمذ طنا 56 ةدطزتعتسما. 86ءاد113115 11طعالات5 هع

 8[هدازردت ةكاتك طقطوؤاتت“ !ةئم. 85ءعيصقتتسدت م10مموزغان2 4-21 لططقلا

 ("ةكل) دوستع نعاطانتع سمعتم 0هطاتت“ 20 ءرتستلعس , اكهضمفتت ءأن

 0طمعذعذس 06طءا] هله 11

 متتتلا15 18, 111|0 3121115 1126115 (20111 01:-1:0011000:) © معدأتا

 ىةسوحما لتعاطت“. آلزست مم120هع ؟2ععالتك فعلمت !ةالأا١ مس

 لن655 ه2 طرمعد 11علذممع !ةانأ" 0موتس ةطوانسعمأتو. طوءوه 83

 مادحتمسم ةدعمرتستملفسم 1ةاله, *قةصتع ذطط 21-ةعت م21 هج 6

 (1-31كها2ودمت) 1035 طال.

 قسدصتتك 19, نتنم ةععاتتلتدح ؟17ة1ائ1 05د ءغ 1طص 15طلع 1165020ةتطتف

 عمعاتتتلات2 م10 عاج (096د97:63 عمات ع23:186 ةاتطأ. ]اكانانأ1ص0 6

 1هن15 ؟ةابآ.

 مسمات5 20. 8مانعممأتو قععومأت هط "فس ط٠ دل-' ةعت. 16 ءطقعم-

 ممامعتد 015ءعماوط+غ. 18هرصتستت5 قلعجوج 0336 هع ةنطز]ععرنع الات]غ, كه

 ىماتكأ 6001م )ةهمأ. "قصت ءممععدتتغ, كثك ءةىععمأت5 ننأت 1ةاقح

 رصاتتم م1083 مسد عاعزتاتتا 6غ نتتأ ودم 16 ةسوطتومت 5131551

 هانم )هدأ, 1مغوت همذ وت ال[هداتسأ ظسصغ هدذ ةطغ الادسزونم !ةدأ“

 قماعدجوم ل13 1عتااتت" 1060ع7ع م12 171 ©3713 هوا. - خةستت م

 مما 209عذانكق 2271ه عم "هما. ه3-1[ه]كدتناكتك 1ععدغمد 20 هدب

 رصتغ66 ةطاح 1[هسسدسم ءدئاطم]زءادتص ه١ ءمتععمزتاتتم. 21-ل[ه]كهاتاك ت5 6

 هنطزنععتع +نلغر ةكطاتساتع (ةصسكوطشس) معءادددت !ةدئ. "قنص 5ءاقطق

 هاطوزلتمدع كم عزطادت , هع: هدرمات ع2 2452 22615 60201610065 70عدأ | ةدحع

 1اطعا ا انذ 1مه0لعرق, "ةسسح» 1”هدا3خكمسم ملت همك. ©نو جكتمدع "خستتخ

 اةدأ
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 هن
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 ةطتسنتو 1[ممامدتسم دطمعطاتسم ةطعاتكتك )ه1. 8ءالطس ءهغ مقع ءاتتم ][ان-

 طتتم )هكا“

 طصاسو هعمولتغام ص ةعدتحسم ظماتمحتتة2. 10261 هع ةطدطأ2 1 عسوتتع

 ىفوعدصستاتس. ]سكات هعمولتكتم رمق نس و كم2 قط ءووزسمو !هاف (ةمئذ).

 قمسستك 21. طصوعازدسم كاتطقتوت01. ةهسصحاله صدقت 1ط2 ال1هاعهتم ةطتح

 ممتهنم. طعصلتغ نك 01006 آطلطتت:15)880-1 ةآطص معهم 2ءزتوورتانم

 )هلام. ج8-1ةنط زطط دل- فله" م"2علقع 0153ا62093686 05.

 '[طعددتتااتك ةةرصتلا 2ع 1تونوع 1511. طعوعموسدعم ةهععمءلئاتك ]![هىذ!ذطصم-

 اتدص )أ. 0011هوتتتانس 81-21هعطتسوع 1طط 5ءاطم طه كتنرص0ت

 عوععتمأتم مهءاتن .٠1) 0ةددعو طتتزاتق طفاات )اء. 153]”1ع ةععانقه

 ىمدقخد 53:0 ذططص 252 1؟؟دلعلكقع "اك. 01 رسمت 30110 206193 8

 اكد. قطقدتتمط ةطط ةمطلداادط ٠ص ”آغطذص م"دعاععطدك اكتم ادع

 8هدللق 92121610. طعطووتتاتسم 071926 11201016 ء025عاتأ1126 116 1105ان-

 120112 210575515 5156ع1. م91 1مذع مدخل 20م1 65 ءعععلت الانآغ

 اكتر وسم ءمدصقتلتدجتت لت5ددد0عصغ. هسصحالم ص دط٠ص 181هلدضتس دمع

 معرخونم» عووطت» )1. 31هداتسمحتس يومن 1!ئطقحس قادس 1

 عتصغاتس» .١111 ؟هاوتطقع ةصتستتق 106عمز0د5 ]كل 1طزسمووللتم هعمل

 قدك كلذ. ©همردملم طورتودع ةوعتسقتسم 1ه]وهتطقفع ءوىمصقتلاتسس 4

 مانعصحتم ءمعدصكتت“ 1111٠١ هم-كمذمخص متعمد 116. 8هصعم

 113 0طمص1 (اأم). 1مععصع 11هداتسماناتسم 71660113. 1”انعت عت 65 56

 عدس ل طخستست عنمتسمغ )101, هعمل 0طموعوتتةءطمساست ا01:طذق م136-

 1معانات5 مدعتك ءمم0160همع5 ممول. '[!طغفدتتدان5 اكلك"دع )0. 1[ءلتق

 دع هدطزا لأ. طامختس ه«دنعععمو المر ل1. طسصصم» ةعامتهع لتح

 دتستغاتك م126عع056 81ءعلئممسس متصسخغانس )111 ؟1عغمرتح طقعع ؟1عغم-

 رتميساتس ؟زعغ055 ةصمفا] طقم“. '1هاهتطمع هع عتستسس 11. ةزسقلكت

 تسمم آك٠1. طشطخست ز دلت عانس 06 قسوطتطاد ةرممم»»ع 110326. قط

 اانلانك هن ءدماتح1 طقس سلخ 7*11. كتس ءزتاتق 18051111522 1

 آءاطوااسع ؟5ءلعسم هدد ا1ذط 8ظدطصفلطخم (010) هغةاذط طئصقس

 0سصهت» 81هداتستك معحصتغغتك ]هناك زنط 0مكعمذعمم م0ععلوهنع ((6

 فسسخت» ذط لذمت» 1[نكقم مظ9عقعائاتت“. 181665 ءتعوطأاتا“ )ل هد

 1مكدعتم 1همهطخست. 05-21غهصلف» ام, ةعنصلع 70-21 طخعاشس 51

 مدعتك ءىمم0تئ6هدصع5 ممدعاتتت 2 6ع ة4ط0ه]]1هط 1طن قةطققللوط ةطص

 كغطؤذص. طتطعاطسكد علمتم ا.

 تععات تن لدتطح 21105 دصحاللم طخ ذطص 1[هلعدستس عمم ملت هددت ص 1كموطقس نص

 مرخدعلمتغ. 0هدكد] د36 0سمدتت كد 11هرحصمدؤخمم )11 (ةكعر ؟ةءل)

 اركز

 امد

 |" .ى

 الرا



21 

120 

 ها-11[هعاتتسو دطص ةءاتم'طو ءمدخدصص ططسل-طخقزتطوتص )120. طسوماتسس

 01100 06دءت1 ط1 9618 ءقأ م10ءالاتا3:

 03110 طع 5192110-21 لتعم هطلغ. "فسصت» زد هل-'ةعأ 831ءونط 511-

 لاعتت. هل-ل[هعطتشو زطاح ةءاطم طه 0010 هطاغتسعأ ما"ة61ععااتت>ةدتح 0

 "0اعطو ذطص 836“ جل-ةطعت 7دحعتلدسص همطزاك )5. ةوسصتح ةطصخغعت

 1[هذحع دس ع١ "0رمهتل» طل 53:0 ةوأ. ادفع اتا 21-113592 21-811

 أ "قست 35-5631

 قسسمتتك 22 , ننم 4062105 ةهعمانعت وأ ةما. وتطتط 203131 118]63-

 مهم... 0عم ممرصتستتتس 10[1) 1-21ك21* هع , 1ك2]*ه6 8كهددت» (011و

 ز"كل) ر كتمص ةهرددتسم مغ. "6. دس حل طخمس 1:عاططع]] د05 1 ة1"ان0 5115-

 لزمن طيس "121. طرموعاتسسم 519ةقز هص-ظقلطت مصغند 8ةتامتستاةف !"ةء.

 ميت هعمان عم دشات1. 7-22هنمحأطأ مدخعت» 1-21دهتنهءاقست ()"اذء). عع 8ززذع

 ووعاطمءات ءاملعسم ةعزمتغ )"اد تتلو فاد ةم-7دتسةات5 1

 نجعوخاتتخ !اذذ هع نعوم ممدود ةع0لتقعوكغ. آنطعالاتق 160615.

 لكل ةانطزتعتلات7. آ1طعااان5 10606215 )"نال

 اططزهلزؤط موعأ5 0201610265 م05ءاأ. . آئاطعاااذ5 10606115 تاتت0 66

 ظمدطخس 001 ” اند.

 '1ةطدمنساذم !1طعالطانسم 1060615 ةععامأأ.

 ملطعمطد10زذ ةدطز 1 ءاقانتخ 2 8هاكمتت"م. 0159 ةطط 1ة21:30 أ م26-

 1مءماتك ةيطوغمتغت ١)11) 1تانوالدك ءلعتتك .١111 صمت هددصعف

 نعود هن م”وعاممأمد نان0غةصتختم [عدأام ![ءاكاكدمم آصغع*عودو ؟ه]دتأ ()"اىم).

 اكدوماد عمدطام جل-ظذطا (طذط جا-هطدوةط). ةءاقططدؤذم كبس 50هةلكم

 مدعطتسم عزل. 1"ةدعكات5 طتتزاتك موعاز ااه. 13[نلكقسص كاتطزاعالانت“ أن

 ]طوال دسم 10ءلمعت5 ةععزمت 11. ةمدؤلعم ممم»تكد, ةطلمهض"هطسقمل

 اطرح 83519 ةنعععوومزتع لعداعممأذ0. ظدعمو01110 ءماجاغاتن 5122033:

 كك. ك1كصسعوم (1كطقمدس) مسصتتس 8[هداتسمو مدعم دمحتعاتك طقطعمك ب

 لعرصتاتسج م0556 5ء010طعطتح ه0م2112 0أطصصقتلا1 12 165156616 310611

 قمطلمسعدطسخست طممدتس 1111. حاوضعوأتم 06 دمانتنو 60م1 هذ 0

 8وقرتعاتمعد جاط 0ددوتخم معااتطأ 76011112 1111115 65 311611115 ]0912'21-

 كوع 1مدز15 25512091, اكدت [عفعد "فسم طل ةلظان0 01:2:ع1ععاناتتطل 10عام 61

 نعمات, 560 طلع 1627عاكءزتةولات1“. ص231 82هعدوزطات5 036 الاذط

 طشمخت» اا“. 11هةحتح ممملت عمد 8دق عقود هذ 1ك عدمعم ذص آزولم

 لكسصحما:أ01 061206 ءما10ءو15 ةتكواتع ة551عطهتلاا 1علتغاتتتح 40161-

 طد10رةصت, 1لداتعأل1 ها جاد ظذطا.  ةسصعاتت 1عطع]19:عالاتتطت 01
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 11هذحتمع, هه0 هط 11مطثا دطد 1[ةفاحتسو ةنطزتءسصغاسس )ا 1ملع-

 1019 زانق عا ]!ئطءالتتك 10ه0ء35 !"ا/ة.

 "لرسول 1061:6196 317:عاتتلات“ ةهغ مجعاعءاات15 ]لكنلهع 06قأ1ام11

 مطنش 1813ئ3 كانك !هءادصح هطاتصعغر 560 ةصعماتق طماط م12عع6 "اح

 1-21[هعات»ت م2 ع[ععاذاتق تعقل“ باع

 مطصمأل زم اكهت5 1212016 00 ةعؤلت. 10]192090 م0565 م0ءاأتتتط

 الزدلنلحع ظمتردص ةعملتغ, تطأ ف4طقص 50]10طهتكهتط ءزاتذ ةنعتللم انااح

 طات" ن6 161 لمرمتستسسم ه6 م0ه112عوع هطاتسعوغ !"امل. عنصع

 ل22050ز10 20 1همهطقستتس , 06120ع 30 1[ طمذطتتنطص , [320عم2 4

 0طمصفمذسسسم ؟عصتغ,و دطأ 11655 0ءموصدتك زعمعمم ةدعتتست )امل.

 11م ةهلحفطسدل. 13030710 113ة00طتناطتت 211116 عا 3 61

 '[كتسودتضسسم , 50علزمتنسم ه6 ةذصت همعرتص معاك )"امل . 08

 ظولعاطتسس 1عدتغو ءكدلعمت ةععا1ا ءأ 11511112 ((0عانا2) 620511. آمال

 هدم 0سصدتتأ 30 هلك طسصوكل )"امف. 7320010 تابت "115 أ

 تمعلتت5 ؟تحاتس 1ه2516 12 8داعطسص. ةططصقك (0طقلكؤذطم معان

 زسعستتك دصط7عردزلت دنع )ام. "اكدصعوع عععلاتت 10 3265 5

 طورتوتم ةمما]تدلانا» ةطغمدتتدت5 )امم هن زص !؟همععاخسماتم ةانلدعتغو انطذ

 20 ةعدممات5 0غطصسخقست 0ععتغ )مك. [كدصع 1[8عمووتسم عقتتغ ط1 610-

 كلفكدك مذ .11٠) ©همدصملم 1ءعدضتف 1320201101 2 "عوف ةثطخ 76-

 ءعمااتك هدؤ: 0عدءمألم 18[هداتسم»ححم ودمسص "عما عز 11

 قسساتق 23. 1ةك120) زج 2ءم5106 ءةجتغتت» 2 1100)ةعءادت" ذط©طان 0

 قطوغس ءمغتد 11هداتسمدنحس

 1جادعطت كانمءتوطن» هط 0 ةطسقس 1طن 2ط1:1-قةعت. 20هدؤوو 5ءطقطتةلع

 0عقوزغ "كم هغ نص م:هوانم موتك. 2ءوعتتمأتم طاتزاتق م"هءاذن

 طءااتس» ءمدق2» 1هعق عغ 8د5ط010. 5ذ15 1طن ممدقتسقت عا 5012-

 مئات (0مو17. طععوخات5 85126 (0دمه160 6 م1209 ككااتاهنتح 5عطط-

 رصمتنتست ه1عئعدك طمهلع ةععمتمكد»» !؟الءآ". 0ممصس اكماخطخس (ا/)٠)٠

 [كوسضسمسشات1 عربات ع23110.

 تا0راكاذم ةانطراعتغادت“. '[ندصع ةعارص مما15 0ط0ةعذسم 22301“ هه. '!'عرمع

 مماتع 11هذج15ع موجت5 زانق , كما (1. ع. كقطاتل) ل3عاه , هاذ عد 5ءعمق-

 رونو يؤ الم ()مءل).

 ال[ها1ة2  ءهءعماد عدمت“, 1838110 مءععع 8ظدعوأذم. 1مءتأمأن6م طاتاتق

 1مرحتمع الح. 1]مهسمت ةتهمععت علت 1[هداتسمد ؟هغوغ 0مموت» !الءمع

 ةطن 11053 لاكدت005 جلتمدوانع طمدغؤغ5 دانا 8دتضنلل ذص 0طغخمتعاذص

0 111015 

١ 

 ا

 اال

1 

07 (7 

 ميد

0000 

١ 

 ا ل



2111 

1200002 

 مط 11053 هانا 021 721131112 مئان13 2ا15911. 4صعأا19 لانك

 «قلعثاو ظيلاو ظبال" ("ها"ءر ١8ه”. طوقنو هل 11هغهنو. 750 لأ“

 عداحسو ذطص اكدت ةتتلم5 ةدموموهم, 1مكتاتعأتم 0مم الا. طمعوم

 نط طمتطأ15 30 0( صدو7ا12 61182 27251112 ععاتت7731:1112 06 28

 اباذر ودنأ طممهاع هععامتماتت. (هل. !الءل)»

 رمحدت» متع لحن هط 4طن اطااند. ةقطلح تحطمت 112 قلت 516-

 ىودمدتعمب عمت عمدتتع 116غ, 5ه0 طمع موءاتقومأنع آلآ“, ومع حلاق

 مطلدستدطتسقس , ةلأ, *0ةطصسخم , 720-32طون , 53:0 , (1هلطقر 51 2

 معد لنعو "ملنعتق) ممه201 هاكلعتامسم ءاطقاأشأذع هع 1501123 70

 هالعوملت ان. هطقتط ةصغعنعو ةحغكذو5 مدع 0عطاتتغ, ةهطن 8

 ءععتطتقك ةععتتع 20 ممصانوسم ءمدكتلتت. 0طنتغ 0مم ةةطاتق 1 ا

 هصخف ةصعتم ةهسصت )الاء. ىلتت ةتدلسمصت 03غ ماسصم هست 24

 6ءمعدل]هعتح صوتت. (0هعممدحعت ءزاتك جأ-1"ةسنلك. 106مةعصامأ116 ةعاع-

 رتمرتك الك. 0ددصلم موكاتك هك ةغ تتحسس لئن ؟زدعتلا )ا/ا”ء. 05

 هغ ]ئطورتإ الا". 9دمصلم 1ك1خرصتاتسس ةعععم وأتت ]اا ةد

 حامدتتات]12 06 511غ9 ع 22011115. 2911611198 11*11 1121:8:131:11110 و

 جطولسعدتتو , هلم علوم, زاتقاتاله طمتت]أ15 ةدجعططما]5 1111151321101.

 1موع حتعتلتدك جعمرتع ه6 عم طمطتستتاتت» 125216676 501عطوك ان

 ؟ونععتصسلتح ءزانك ةمان0 81هدانسمو اك, كزذقط ذطص مست 1ال

 ؟[تغداسدك ىسث» جا1[ةستستص. 1همغتغدغم كطسوصم]هعتوم )1. 1مهان-

.0 111110 

 013 نتتو12 2211م ءاظاتطت 1816طقغ ةلطتتم 37*-ةتتتق00ع. 11626 م1668-

 15 هوم ماس آم. 1عموتوءاتتكوف مد'مراعت» [ندعاتتمسم الو هذ ه1:0-

 عوسطتحس نأ زم عت عزه

05110065 1 

 ايا عماطم13 ءأ

 ؟7هيصمع طتمذمتمادع ء تكد هزادك. آآنصل هغ ةطأثث ةهكؤذس الاكل. وتتم

 معواتع هلك طعواتع 'قططقم م0ه55 طمم[ةنح ظ01ءا3ع ءطقاتلو

 هون لامر ااا. ةقرصتسكاتم ممقغوع مماطقت» انك. 0دعتسمدتدع ع

 0 رصحتم هغ 0لعاقمملم ءزاتك زالبأ“.

 1لءا1طءرتونلتم ءمدقتلتأ 06 ةاتععووووا26 (0طحقلتأ. 02291: 51166655016272 06-

 ةزعددتع طماتغ, 06 قلتم ةطلهلاد]ط "هعوخات5 ستصل ءل* 8ععاتقوا ]الالال

 0هدقتلتننم ةعرع ؟لهانانصم. ةططقم ملثم نا15612 511206 2

 ىصفتلتتل مم ةععلجعتع ابحر ادع. ةطلحالقط دطد 0ددقت» ءمدقلتم

 زماعتن؟ نعنع لعااتتغ ان ءمادقأ ]121:15 5126 5111113810. 0616906 616ءا10-

 زابأ»
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 ملك همصقتكممعد احل. 1متاتسم 0ءاتطو« وكت مدتك اذيحأ. قطلمستدطسخس

 هم هءععاسلتك ةانععوووزودع ه2 م0110 15 1م56 5116665501:عاتت 06-

 هعدعت6 اذيدل'. ؟0غاطسصخس طممستسهماب»“ ؟الحل. 1ملتعمممد» هلث. ''هلطق

 زم هطووودتسسم 0غةطسست زاتتف المس. ه8-1[هعطشسو ةطص ةءاطم طه اناف.

 قلتو ج00 06 ززكلعمم معطاتق. 0ه1100ع53 ء02511191101ا16. 21020-

 هلكم مطلمسعدطسقمست الل. "0ءطسخصخن ءاوعانم ال. قلث دع كمءاتسم

 رعريصطاتتل هه5ع ةاتئانصقا اذ.

 01310ه119ط دطنط 0رتدقت» ةد]1هدعتتت م9115 معاعاتق , 13610876185 ة]-

 طكمصصمتذم , آالزداؤتسو هن ةلتمعس ةطنحاضاا1هع. ”0ةطسخال 17112 أ

 م0023

 طوع[ وعأأ ماتماأط عافت 212110 120115 0رم211. 11031513 [ءاا"ةتتت 10-

 مجم وتل 1212016 عا قةسطتم11312 61161

 قسستتك 24. ©1160 036غ '0غطسختت ءاطقلأث1ه 1ةهعااتق هلأ. 01ةألم اتق.

 02510 ]1وصج دا سقم 62015 8116 1-21هتصمدؤذمصت 5 12110طعام

 هتسقأر طلع هدم تغمس أ م2002 )معا.

 820 زطط هطأ ؟؟ةاكاكقم كنلقع مةعقعتنات". قهطلهل]دط ةططط 'فسنتتت

 ركفطتا ةنطززعتف !ممل. 1نغءعتمع "0ةطسخمت 20 م126186أ05 , 011665 و

 نتوعمامر"عم هن متت غد. 5ةموصلتو هتععأ امم

 طعمعلت1م 1921101-21 طنط *0]ع63 زد ة4لطع7:ط210زةدص ءهأ

 كت غخان5 دمتاتطدسم 1 نك عطقأانا0 12 116 عا زص همطقطأا5.

 ءدسص 1معمازذ5 لكل

 طمصمت طك وكت هاحعتم طمم]زانطغاتت* , 1105513 كاتم ءأأ25 مءالأ.

 1طد ظفطتخم هلل 1593110-21 ةطص *1]0ع569 مدتعذاتك عن طفطتا دطط 113513-

 مو 0112 57101121 طمصخسمتس ذمحولسمع مما, نعمتك

 1[1هطشطت 0١

 ةمسطمتتك 25. ىلءىجو20119 م0515 0ع1عءاز 0م عام ععامأ ات. 1212510 لل

 مسمتت5 26. 'ا"ءممماسسم 11ءاكاعدصتتسم ةحسماتقعدت» املأ. 890 0عوألح

 طاتتغاتا" 2 م2عاععءااتتو طظشكقعو 1121104-21 ةطط ”598[1]0 ءزاتق 00

 مه عقعا نادت. ملغ ءتعمأتم ماع" 52 دس عع 4021121 ةطد 112500 )ملأ .

 1211026111 ١-21

 خسستتك 27. ةهطلهللوط 1طن 530 ةطد ط5 ةوننط مفكتععس ةاتطزاعأأ»

 مممععرو (ها-ه0زن17 هال ) ذم مسمعاتم موتغ املا. ققتعممت همالطت

 مص ةمطز وعز نقوتتع 20 ةءرصمات5 تععطقسست !ملذر ونيس صفات

 عمصتاتطاتق ةعدوءاتق قططقفآ0هيتاتست ةصياتت هاه 16م213:610عا22 2ءانأح

 روختمسكر ممم 7160م هطالسدعرندمأ املك. 181موصتحم ةصحومتم (املأ) )ملال,

 زاابمح
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 طوعؤتس ةمطقملادع كبس 00)2ز50 موهضعم ةىقتعدع ملح. ةطلملاوط

 هن '"ةصستخ ةطط دآ]-*ةعز تعدطأاتت" , "فس 06قأ111[16111: 212616611113 و

 قمطقمتاولط ك ةدعععلتغ املأ.
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 طرح "قست ةط٠ص اكدت م2عقعاأانا'. 825عدقتاماتم 0ع ةهطاخ 11353 0116-

 مورصمدتحمع املك. قمطلهلاهلط زاد 0طقعتس ذم 0طم»ةعذسم اما“. طمصم-

 وختم "0غ طسخمت ان مععاطات5 ال11226 م61262015 13 66

 هوو امل“

 قمصصتتك 30. ظءمعلتغم 53101 ذط٠ط دلحشعت ذص '!هطدضمأذمس ءغ زهد

 لزذص. اكمادلتطو مدتصساتق 186 20 0]طمصدمذم ممم اكستم ةطقاتكاتتأ

 ةطقعو موزع طءموزلعمم هن اكدصمكم ؟عطوذ مل" (ممه).

 حجاج 112110 ذطاخ ”0]كطو عدل أاجتكان 2 ماتو عاععناتتد 1كم, 5310 دطط
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 !ماثحم ىلثن طحزاتك ةنصصات عن 0عاقمقتم املأ. هول ٠ص هلدفعأ ام

 1متكتادطص طمم]ءدؤتددتتس 1كتككم )ممل. طءدوصستدكتم ؟دطلمت“ اجل 12161

 ةدعمادم قسدطتدع هن 1[مةلكعممود امها.

 ةسصتتلاتق ةلعمه أ هاتأان5 ط01عاوع ّذط ماتكعاتات مهلك هلت.

 قطان ططحت» ه ةودتم ءانعدطاتق 2 1105515 82طج0طقس ةءلعصص ءآثد

 علا. 1[8ءعلثموع اكدعط جل-هططوت» ةددنع معععتتغ امك... 8قق“ زططنط طمع

 010) املأ. :١

 122020101 دعو ه طءصوزلع 20 (0طمةعذس. 1100ةعءات“ هط 1طد

 "قست دعركاتك ءانط 10 اكمضسخالانا2 دطتأاأأان1. 0صاعم دممدصتستق 1ع

 1100 ةمواطت" امل“

 قسستتم 31. 110 ةحكتم مام ةرتاطامتم م1011ظعزدتم هطاتسعأ. 0

 طقتدلتف (91هعاسدبا هعايمس4ة71) (0هدمأةطتتست التت 1آءهتوعاتأ ءودختو
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 قمرصوطود زم ةمععومأم. 8[هواتسصما“انطح 2221:ءاتاتق ءه5ذ قطلهل1وط 1طن

 داق ةدرعط امان. طمصصممأ ءك1ملعمم ةععامتتما نام. 8[هطمستسصع4 دططح

 جدطث 800 هتلو ةصتسانس 5ء0ئ0هصتق مكساتق 10096 1711 هغ ءدس م

 الل مطعسحدص عل 11115 ةطات 8ءاك.

 الله5 192030101 ةهرمات1 1ع. 11ذطقتكهنط ةطانؤت 1ا115)11 210-

 هتصعمم دممعوطورو !مبا“ لمآ]و انتم قعدت ءالتأ هاا ذط 0

 و014 1تمدلكت 1ةهءطخس مالك. ؟ةتتقع 0ع ءزاتق ءهدتلات 1

 4ط011ةط طن ؟"فست» 0ط0ةقؤطاتنتطص 0ءءاتزرلأ. 28 1[ 2 طصقت ع 06-

 معمم ظقحو» زم عك ةقططةفءطمطساسس (1[هتعذطشس) !ممف. 8ع

 مدعا1 26 122020101 طعمذوو (امانا"©) ديم“. الكعب ةنطزاعت-

 اان ]محم

 قمسصتد 32. ظعمعألل610 110ذح2ع ءمتأغ12 (00طقأدط120م0112. 52ةل-

 صصخمت 1ط2 8هطتو ءهغ 8دطتاط1 ةطد !8[دعادتسو ءعجعلتالم ءمدغت'ك (013-

 هونمد 8ةامسلز درت !ادمك.. قطلمسدطسخقس ةط ظفطتتف معتق امك

 0طقمدتتا 18[هداتسسم5» مصاص ةصكاتل صعرتمطت اهو ةعتمغسصقح ءحتسك م٠1

 (ةلكم). ةورحورضنسم مغ 1سدلكعمفتسسم ذصحت1 قلتم امك, تعمم هطعتصت قطل ودخل

 هطسخم دط٠ند خدك, جلح ُةططذم ةحاتصعات]اا15 ط01عاوع ءا 1ططذ 0 ْ

 ماتت ططقتت» لنعنط 011

 جاد فطسوك رند 1عدتخ ءه صحت 0266 1طا2 ةستتس ةانطزا لأ

 ؟[رموعغوطادد ملح. 1[دع» جهل فطسممل ...١1 8ةاملكشس , 1”ةسضرذط ءأ طز028-

 ةزذَص طوالم ةتموسمصغاتع ؟1ءأ١ ظدلعا ةمطزاعتغم» )اء. ةطصقل ه0 0طم-

 وىقسمسس مومفأ»"هغ, 5ع طتعسصع هطورتاو مءلتغ اء." ط«وصق ةصعماةلظانسم

 ظدلعطت ذط 1عدأم 711006: , تدع ظططسمك ةهععامعتع طماتكور 0

 ؟"قةرستت» هزط7 ةدستن. 10 "ةستت“ م67ععاتتمةا1012عا2 5361:3112 5115ءأزأأ

 زك. لكمتم ذطص 11-21هتغطدس دتعوتتم عام. 8عطوءالتم آككقيتمت اء.

 قمطقمتتحط دطس 0طقتتس لام ةطصمحوسم 0اطمرتدمذمت هطانسعف (11) ءأ

 عمرا 1.؟قسضمن نعوم ةمدو زداءتاعءام

 زم

 ركزت

 امحح

 امك

 )مكب



 سارا 7

 00101 1 ايلعلا كحدور لف ةيفصا نم ةضيتش كل هسا

 اهلا لاقذ رادلا باب ىلع عنم نالجر 0 ماق

 ءاقوقع ا ع تعد رج

 « تةطخ كقف ين نام 58 ىلا لاقو

 ملكا( يلح ناي نع ليقاتر باسلا ىلإ ورع“ ىف عاقعقلا ثعبف ة

 ةبيرقع وامهتكهنأل لاق رث امهقانعا برصأ لاقف نيآجر. ىلع

 ىرسلا ل كاكا «امهبابت نم امهجرخأو ختام خدام اههدرضف

 ئينكلا لأ نع / ةريصح ىب اثر لل نع افيس نع بيعش نع

 انبا دعسو :لّكع اميل لاقي ةنركلا دزأ نم نالجر امه لاق

 © ىللأ لمع 10

 هيلع لاملا كيب ىف ام همسقو ايلع ةرصبلا لها ةعيب

 دعس ونيو وه اجراخ ناك هنأل ٌىشعلا نم فتخألا عياب الق

 عبابو < منابأو ىلع انررصبلا لأ عيابف ةرصملا اع اخد رو

 ناورم 2عجر ايلف «ةنماتسماو ىحرجلا ىثح ةصبلا لها ىلع 5

 02 00 ىصمأ "2 5) 000: لاك 0) له 5801: 61 1522: انقوقع

 0) 14 هأ 210 مد موو قوت 600. كحورحح ىم. 6 ٠

 تيطح , 14 10225. تةطخا و, 600. 201. هذ اة. تأاطخاو 0.

 تيط+>خ.٠. م 14 هلو 207. 898666 بلع ناك نم ىلع ليقاف.

 و) 12 ؟00. مدنتطستو اههكست 8 هؤه556 ؟10هطدتخز 061206 5262101

 موف 1[ ئهدنوع ك 0عءانةوطتست أ وقر ءههنق6 10019 هذ طقعع 1

 تتح م226عولعصل] ةتعو ءهوصزانطعأ9 68. 7) 000. ةريصخحو 61261-

 لموت همم. ةصكوسمعودس 1همنس هن 1/1200 آرام. 42 ةخ نالكاعو

 860 م. هز ليي. - م 811666 ةنيحلا ىلار نك ةصقعف م. ةةمر



 ما ينس هنو

 ةشتئاع عم فلخ ىتبا نابتعو هللا دبع ىلع نيكبي ءاسنلا

 اي ىلع اب تيلق هتار اًملف ىكبت ةرمثتخم ثراخل ةنبا ةيفَصو

 تستيا ابيك كىنم كينب هللا متيأ علل ىفم اي ةبحألا قتاق

 منتحل هلا ىلع لي لو اميه .اهيلعل يول كرك دل دل

 :ةانتهبج اهل لاقو اهدنع دعقو اهيلع ملسف ةشثع ىلع لخد

 جرح املف مويلا ىتح ةيراج تناك ذنم امرا رل ىنا اما ةيفص

 اما لاقو هتلغب فكف مالكلا هيلع تداءاف هيلع تلبقا ىلع

 بابلا اذه ميتفا نا رادلا نم باوبالا ىلا راشاو تسمهل
 هيف ىم لتقاف اذه مث هيف ىم لئقاف اذه رث هيف نم لتقاو

 10 0 02 ربخأف ةشثاع ىلا اوج حق ىحبرجلا نم سائا ناكو

 دزألا نم ليجر لاقف ع رف «تتكسف غنع لفاغتف اهدنع

 ارتس نكتهت ال ءهص لاقو بسغف ةأملا هذه ةانتلفت ال هللاو

 . مكضارعا نيتش ناو ىّذأب .ةأرما ه8 نحيهت الو اًراد 0 هلو

 ففكلاب“ سوت انفك ٠ فلق فاعنض نهتف كدر مكفدا نهتم

 15 برضلاب اهلوانتيو ةأرلا ئفاكيل 0 5 ه تاكرشمل نهئاو* ىنهنع

 ةأرمأل ضرع دحا نع 0 الف هذعب نم هبقع اهب /رهعاف

 اي لاقف لجر هب فحلف ىلع ىبضمو 0 راش هب لكنَأف

 ره نم الوانتف بابلا ىلع تييقل نم نالجر ماق نينموملا ريما

 0) 14 تكسو 205. 980656. 5) 000. 8. م.و آخ ه6 207

 انبلغت. 6 14 ه4 20 م 2) 003. ارصيهنز 14 نكاهتر

 | كل اراد اهبجيهت لأ 0١ نىكدهت. 2 [4 هذ 20 تا_ولسم

 (2007. نك) نم اذا فيكف تاكرشم نهو. م) 004. ٌريغس.



 مسرع ماو ينس

 ملسمل لج ال لجو رغ هللا لام نم مكيلع هب اوبلجا ام اوذخ

 ميديا ىف السلا كلذ ناك امنأو 2ىش ىئوتملا ملسملا لام نم

 © ناطلسلا نم لفنت ويبغ نم

 ليجلا ىلتق دّدع

 الق ةحلطو ديح نع فيس نع بيعش ىع ىرسلا ىلا بنتك 5

 ىلع باكا نم مفصن فالآ ةرشع لمجلا ليح ليمجلا ىلنتق ناك
 2 نع د

 نميلا رئاس نمو نافلا دزألا نم ءظذشتاع باككا نم هفصنو

 نم ةثتاهميخو سيق نم ةثامسيخو ناغلا رشم نيو ةئامسمخ

 ليقو* < لاو نب ركب نم ةئامسخو ةبض ىنب نم فلاو ميمت

 نم 0 فالآ *سمخ ىلوالا ةكرعملا ىف ةرصبلا هلأ نم لتق 10

 فالا ةشع كلذف فالآ ةسمخ ةيناثلا ةكرعملا ىف ةرصبلا لما

 وجرأ كلر ام اهضر ةشئاع نتلاقو « نآوقلا ارقي رم نمو بابّشلا

 نم هب رضا امو ةشئاع ىلع ىلع ليخد

 5 اهلوانت نييف ةبيقعلا

 الق ةكلظو دم .ىنع فيس ىع بيغش ىع ىرسلا ىلا بتنك

 هيف ىلصف دجسملا ىلا ىهتناف نينثالا ميي ةرصبلا ىلع لخدو

 اضلك ا هتلغب :لع ةنثقع ىلا حار رك سانلا هاتأف ةرصبلا لخد ثوم

 دجو ةرضبلاب راد مظعا ىو فّلَخ نب هللا دبع راد ىلا ىهتنا

 «) 004. نم لئقو. 85) 008. اهولسش.



 0 رعارازدو

 اهو
 هنع للجو رع هللا افع امو *مايقلا موب ةبوقع هيف هيلع هكتعي 7

 ©هوفع ىف دوعي نأ نم مظعا هللاو هنع افع دقف ايندلا ىف

 ىف ناك ام هغمجو عنفدو لمجلا ىلتق ىلع ىلع عجوت

 هصيلا هللا ف 6 تكزاو ا 151 |
 هوك طو. تع. نع »قفين نع نيعش» حا ىسلا» لا قدك

 لخحي اال لقا ةنفلق 'يكلسعا قي بلانط قاد نب اىلكا لاو 01

 فاطف مونفدف ميلا اوجرخت ماتوم ىلا 8 سانلا بكنو * ةرصبلا
 ءامثأ مت * لق روس نب بعكب َىَنَأ اًملف ىلتقلا ىف هعم ىلع

 ناجرلا : تبع ىلع: قأو' نورت .ىق»ربكلا .اذفو ءاهقسلا ماعم بخ

 ٠ نوفيطي اونك /ىذلا ليقي موقلا بوسعي اذه لاقف باّتع ىبا
 لعجو جتالصل هب اوضرو هيلع اوعمتجا ابنك لق جنا ىنعي هب

 جرخي ل هّقا معز نم معز لاق ريخ هيف لجرب رم امَلُك ىلع
 نم مالتق ىلع ىلصو كهتجكملا كباعلا مأاذه ءاغمعلا الا انيلا

 نم شيرف ىلع ىلصو ةفوكلا لها نم مالتق ىلعو ةرصبلا لها

 نفل فارطالا - خلع .ىقدو ”نييكجو نينكم اتاكع ا

 ىلأ هب ثحععب مث ءىتش نم ركسعلا ىف ناك ام عمجو ميظع ربق

 ناك احالس او تحس فرع ىم 2 ةرصبلا ككسم
2 

 6) 000. تيعي .. 000)55. ة>ةعنلاو 7 .60) 004 لك 920 0

 سابلل بكيوز 14 8266 سانلل نذأو. 2 14 هن 20. متع

 منا. مي) ىسدلا. و) 14 ه6 250 اللهو ه6 م08 دهنجملا

 200. هيف. 7) 86ه«. 14 هك 07[2.: ©00. فارسالا. 2 1خ ©

 الام. لاقو. ) 000. ناطلسلل.. 2 004. .امل.



 نإ انك ترس

 ملعن ّما بل كنأ هللو بنكو هُمَلعَن مأ فعأ* لاق ىذلا

 00 ا لت بع نأ تدل هللا .تلاقش ىلطت لأ نكلو
 «لاقف“ هفلأس_ ةشتاع: نا :5:هربخاف“ اًيلع قف ينكو ةنسا

 ئرا, #اميك ' ليقي ىذلا ةلاه وبا كلذ لاق نالجرلا نم كو

 000 اذه لبق ينم. ىلا تددول .هللار ليقف .ايلع ةيحاشف
 01 صرسلا علا تفك يد < اذخاو انهلوق, نابكف انس 0

 قر بحرحلا للستوا الق ةكلطو ىبك ا نع فيس: نع بيعت

 تلأسو غنم ثاعبنالا قيطي ناك نم ةرصبلا اولخدو ليللا فوج

 نمو اهعم ناك نم غنم سانلا نم ةلع نع ذتموي ةشتاع

 0 للا, نجع رد 13 . ىو. نيانلا, اييشْع ا ناسك وي

 اهل لاقف هللا هبحري تاق لدحاو غانم اهل ىعت املكف فّلَخ

 كلا 0 للا يدك تراك لذ فيك اهباصا نم لج
 ملل زل نإ ىلع لو هيل ىف ىدلقو .عنلا ق.:نالفر ملص

 ل دم نش هرم نمد دخا نيكي الا رجرأل ىلا. .نثموب

 فيس نع .بيعش نع ىرسلا ىلا بتك . «ةنجلا" هللا هلخدا و

 معلص ىبنلا ىلع لون ام ؟لاقر ىلع نع توبا تأ. نع يطع نع

 ةةبيصم 5 م مكباصأ انطوراو ليجم بخ هللا لوق نم هل حرفا ل
- 

 هع 0 2

 واب تع لاقف « ريتك نع وفعيو محي 5958 امبق

 رع هللا 0 امو بنزل يف كدت 8 0 نم ايندلا 3 لسا

 هل دنم هفعو هل 0 وهف ايندلا ىف هباصا امو 6 ) يع لجو 20

 ه) 015. هدم م. "11, 7 هك ةططب 0.2. 5) ه«نريخاف. 6)

 كناعع. هز (00 5 0. 6) 000. مرش. ر/) ذه أ“ 00 نم

 ىلتقلا نيب . :ي) 8هء. 14 هن 0[2.: ء00. كأاذك . 7) 14 !١ 808. هلل .

 2 1ك02. 42 98. 9.



 مك خس وارابا

 كلذ ىلا رطضا نأ هعنم ىلع مزعو هراد هلونذ هيلا لسراف هيأر

 لعب* كلذ ناورنم ونب مهل ظفحو ةافو راوجلا نود توملا لاقو
 رينزلا ىب هللا دبع ىواو ؟ةكلذب موخشو* مدنع هب ه اوعفتئاو

 ع 00 نمم 5 َّ 5-6-3 ع

 نينموم أ مأ 2 نتنأ لاقو اريزو ىعدلبي دزالا نم لجر راد ىلأ

 : أف ركب نأ نب دّمحن اذه ىلع علّطي نا كاّياو ىناك اهُملعأف

 نينموملا ما اي لاقف دمك ىلع تلاقف اهيبخاف اهضر ةشثاع

 بهذأ تلاقف هيلا تلساف دم هب 2ملعي نأ ىناهن كق هنا

 ليكى ذ هغم فقلطناف كدخا خبات ىنيج 2 ىنخ لجرلا اذه عم

 مآ تبأو نفك اه هللاو كنتج لاق ريبزلا ىبا ىلع ىدزألاب
 هركذف ناماشتي انو كّمحو ءدهللا دبع يرث كلذ الأ نينموملا

 ىلأ 7 ىهننا ينك اًدمس هللا ليع متلو ه«هناشف نامتع ذيك

 فلخ نب هللا ىعبع :ناكو فلخا عب هللا كدبع راد ىف ةشا

 تلسرأو ىلع عم هوخا نامتع لئنقو خةشداع عم ليك هول لبق

 ناورم تّمضو اًسان هنم تمضف اًجرج ناك ىَم بّلَط ىف ةشئاع

 ؛5 نع قرسلا ىلا بتك ««رادلا تويب يف اوناكف نيض نيف

 ةشئاع هوجولا ىشغو الق ةكلظو ديت ىع فيس نع بيعش

 نوم لوأ ىف ةشتاع ىلع درع نب عاقعقلا لعخدو هركسع 8 ىلعو

 نيب ادلتجا سمالاب نيلجر تيار ىنأ تلاقف اهيلغ ملسف لخد

 كاذ معت لق امهنم كبفوك ,فرعت لهف اذكب ارجتراو ىدي

 «) 000. وكعب ذص قدم انسووم هأ ص صلو 8601162518 أوعمد .

 0) 000. كلد مهعرسو. 6 000. تا. 2) 004. ملعت ه. م. >6.

 © 000. ىمرلا. مير 14 ايهتنأ هم ممو6 ىلا ةصقم#ت# راد. 9)

 فرعي 6. 2. 0.



 ادارزلا “| نس

 اركذم ًءافو « ىبصاعلا كا لاب عراوش جامولاو د أ ىفو

 ىنب نم ليجر داقلتف ةاحكَشم انا جوخ مناف ومهاع نبا ايماو

 ماقأو 0 هراجاف معن لاقف راوجلل ءاع لذ ه ىرم ىعدي سصوقرح

 ىف هيب جرخن فشمد لق كيلا بحبل نادليلا :ىأ لاو هيلع

 نب 6 ةقتراح لاقو هل اغلب ىتح سصوقرح ىنب نم بكر 5

 0 ل دجلاوا هنيإ مةعتلا ىف بببمأو .ةشئع عم نكو رجب

 - نص سآع وع 5

 رمابع نبأ نأ هابثألا نم ىناتا
 - 05 5 ب 2 1

 ايسارملا قشمد ىف ىقلاو #خانا

 ةهرهلا ممي ةزنع نم تيب لها ىلا مككلا نب ناورسم 7 ىوأو ؛0

 هناكمب هوربخاف اعلام اونأف ىلاكم عمسم نب كلم اوملعأ ل لاقف

 ثعب دق ىذلا لجيلا اذهب عنصن فيك لتاقم هيخال لاقف

 هل اوسيتلاو هرجَأف ىخا نبا ثعبأ لق هناكمب انيلعُي انيلا
 هنموي هم ناو بأ ىذلا 1 ل

 نأ اماف فان ةكذود اندلاج هل ضوع ناف نيف ايبا هب انجرخ 5

 00 نو دلخا نم يع راتقسا دقو اًمارك كيهن نا اببماو مكست

 كرتو هيخا ىأرب ذخأف هاهنف التاقم هيف راشتسا ىلا 8 ىف

 ه) 000. صاعل ىلا. 85) 000. اككسم. 60 17006. هته 0

 عمم. 14 1ه2م5. 2) 000. دراجات . 0 000. دبراح تنص ماتتعأ

 ممعوسأ1و 221عو ءل 1طض 8205: 1, م.اأ". .ميثر 4001015 220

 .٠08 ديبأر 860 ه. م. ه6. ي) 15 ه00.: 1ةعوصقتتست 16من عارذو

 هك. 28105610817 ١.1) . - ال عون ةووو. دئطتل ةاتتتأ 2181 ع10888) 6

 1ص ةهعئاسم 126م815 2618 1عتماتتن 126151. 7) 000. ىسابأ ©. م.

 مهن, 42) 000. ىو. ) 4001015 طمما>2 600. ةراشتسا .



 “ا خنت سر

 املاط فيس لاقق فيسلا انشأ . تن1111

 خداع للا كلذ كنعو معاص هللا لوسر مجو نع بركلا نمل

 5 للا ىمأرأ 21 ام لاقف تدعبوت لاقف فنحالا ىلع ليقا م

 كقبرط ناف فراك ناينموللا ووصأ ب ناك ام ناك كرمأسبو تان

 5 فرعأف سمأ كسنم يوحأ لي خئلا تنأو لبعد تكل ىذلا

 0 ىناف اذه لم ناوقت الو تحت قدوم فصتساو ناسا

 © اًكصاث كل لزا

 دالبلا ىف 5 ىضمو ىفتخان ليمجنا موي مزهنا نم

 خكلطو 00 3 فيد 00 بيببعدت رح ىرسلا ىلا مك

 0 كابيعو ناني 0 نب ةبتع جرو هلا < زومرجح 5

 ايقلف دالبلا ىف ءارجكش دف* ةيرهلا موي مككلا انبا 4 ىَيكَيو

 تنا نم اولاق راوجلا ىف مكل له لاقف ىميتلا أنبا نب ةوصع

 ليكلا لإ ىراوج ىف 9 متنأف لاق معن ابلاغ ريب نب 0 لاق

 15 أوراضخا لاق مث و اوحسب قب عيلع ماقأو / غامح 06 عقب ف

 بكار .ةئامعبرا ىف مهب يركن مأشلا اولاق ا مكيلا كلب بحا

 حق اولق ةمولب بلك دالب ىف اولغو اذا ىتح بايلا ميت نم

 وو عجرف عجرأف كبلع ىذلا تيضقو ماممذو كننمذ 7 تيفو

 0) 76567014 ةهع. آخ وتتت 900. تب. ه86) 000. اصمو. ه-ه) 000

 ع.اق. 0) 000. ىبكد ند. 6 000. اوككشسفق. 06 8

 دالبلا ءهمادز ن2 عوتلتن222 6815 جرخو . 7/) 000. خلمح. وراه

 راس وحاجات درر ا

1 404 



 ارا ا

 اهلوذف ةرصبلا اهلخدا ىتح ةشئاعب دمح يرخ ليللا رخآ نم

 نب ترا خنبأ ةخيفص 0 ىعارخلا فلخ نب هللا دبع راد يف

 رادلا دكيع نب نامتع ند ىّنعْلا لددع نب خكلط كل ئب خحكلط

 © فلَخ ىب هللا دبع نبا تاحلطلا ةكلط مآ ىو

 خدمي ةرخالا ىدامج نم نولخ رشعل نينيملا مديل خعقولا تدنذاكو 5

 © ىدقاولا لويق ىف ا“

 ةضر ماوعلا نب رببولا لدقم

 دبع نب كييلولا ٠ نع افيس نع بيعش نع ىوسلا ل كك

 رجبزلاو خحاط نع ليخا م سانلا 0 ايل لات ذكيا ٠ نع هللا

 د هوبحَأو أر كا ىلا ركسعب وه ىنح مضر رهبؤلا ىضم 0

 هرع لاقف مريخ انينأي نم سانلل لاقو ةرايجأ اذه ام هللاو لق
 ناكو ريبزلا هيلا رظن هقخ املف هعبنأف انا هباككال هزومرج ىبا

 لاقف كلعسا نأ تدرا امنا لاق كءارو 4ام لاق بصغلا ديحش

 كلوهي ام لاقف كعم هنأ هعم ناك ةيطع «ىعدي ريبزلل مالغ

 ريبزلا لاقف ةالضلا زبمرج نبا لاقف ةالصلا ترضحو ليجر نم

 ناجح ىف هفلخ نم هنعطنف زومهرج نبأ هربدتساو الونف ةالصلا

 مدلغلا نع م ءحدلس هيناخمو ةسرف ذخاو م هلتقف هعرد

 لاقف فنحالا اماف ءربيخلاب سانلا ىلا عجرو عابسلا ىداوب هنفدف
 زومرج نياو ىلع ىلا رجحت رق تأسا ما تنسحا ىردا ام هللاو هه د

 ه) ]سه ؟00. مدكنصم ريحات 6286, ه1 لقلت 1281115 211078 ف 18 و

 همر: هدعتأر ه]كواتو 12031118 21126198 30م08ان15 220 6000. لاق.

 هز 85ه. 14: 600. زان. 0) 000. انا 80198 نومرح هن

 هللا هكيد. -2) 400101 ةوء. 1ك. 62 000. 8 80165 اعداد .

 /7) 8مم1671 هع اخ.



 را منزلا ن

 تلاقف هيف هدي لخدأف رغن هعمو هيلا وكب ىبا نب لمح لبقاف

 فيك رساي' نب رامع لاق“ رقع نتلاق مربلا نيكل لاق اذه نم
 كنبا انا لاق تننا نم تلاق هفأك وشلا كيك تير

 زقرخت تلاق تهرك ناو ىلب لاق م دأب نلت تسل ”تيلاف رامع البلا

 :نم ةرفظي نل* هللاو تاهيك متمقن ام لتم متينأو رقرفط نأ
 0 سيل اىنوعضوو ىلتقلا نم اهجدوهب فاوزوباو هبأد اذه ناك

 2 ءاجي !؟لينلا نق بف اخ اكفصعم خرق اهجدوه نأكو ىلا

 1 تلاقف يدوهلا ىف علطا ىنح ىعشاجملا ةعيبض ىبأ

 كرتس هللا كته تلاق ءاريمح الأ ىرا ام هللاو لاقف هللا كنعل

 هدي تعطقو بلسو ةرصبلاب لتقف كتروع «ىدباو كدكي علو

 2اهيلا ىهتناف * ألا تابرخ نم َةَبرَخ ىف اًنيع هب ساد

 اكو اهل طللا 2“ كنق بمول نناور "1531 ىأ لاقف ىلع
 ندا ةعسلا "لع لكي يق 1 ع 321 للا 9 كلا

 ىبأ نب دمح ىهتنا لاق هّدج نع هيبا ىع كيرش نب ميكح
 ,ةداعضو اًملف هاليتحاو يدوهلا نع عاسُنألا عطقف رامع هعمو ركب

 ةيخأ اب لاق ممذم تلاقف دمحم كوخا لاقو هذي ديح“ لكفا

 لالّصْل اَذأ نمف لاق ءاكاذ نم* تنا ام "كلا 1 كباصا له

 ا ف فيك لاقف 00 اهيلا ىهتناو ةادهلا لب كلاق

 ئلا بتك ٠ يذكلو' تناك تل هللا رهَعَي لاك ريكي 8

 ؟0 ناك املو لاق ةكلطو كيح“ 5 فيس نع بيعش نع ىرسلا

 ه) 866. 14 7.1: «00. ىملا. 5) 000. ىعظنار 14 ةوودطنق

 ماتت. 6) 000. !كباو. 2) 003. اهتلأاك ه2 ةاتواتلو ةموانطت 12667

 اذ هم ١ متسسغمدتطانق ان غهعتق هءتمطسس هقك ان. 2 1خ كأذو .



 اا نإ نس

 00 اليل لق ةدميقك هدأ اند لاك لصاو: نب نعألا تبعا ىتنح

 تررم اف لمخت نمز ىالوم عم تنك لاق رهشب ايأ 200 لاق

 تركذ الأ نوبرضي نيراصقلا تاوصا تعمسف طق كيلولا رادب

 انك لاق ىرورملا نامحيلا دبع نب ىسيع ىنتدح 3 علانق

 ىكللا دبع نع ىلعي ىب ىبيكعكإ آمد لق 5 نيسكلا ند نىسحكلا 5

 مث ك0 سانلا صاح لاق ناطح نب ىسيع نع ملسم نبأ

 هلآ «دتهبش ام رجا ينوه ىف رجا لمج ىلع ةشئاوو انعجر

 ىنتكذح لق دحا نب هللا دبع ىنثكدح م لبنلا نم ٌلفنقلا

 نبا ىتتح لاق هللا دبع ىتّدح لق نابيلس ىتّدح لقا#فا

 نإ رظنإ ىناك ,لاقفب لديخا ىب اوركذ لاق ءاجر قا ىع نوعا

 ىبال تلقف: لبنلا نما ديف 3 ام ققنفإ ىناك سد ركخ
 لآ 00 د : 5 - 5-2

 ام ىردا ان مهساب تير كفل هللاو لاق ل دموب نلئاقا ءاجر

 نيك نح فيسا نع بيعش نقع ىرسلا# ىلا[ جتك © نعنص

 ةضرغ © اعطقف لمجلا رقع دقو ةشثأع ايثا رساب ىب رامعو ركب ؛5

 هّذعب نما هيف ىلع اهرما ىّتح هايف يدوهلا المتحاو لحبلا

 « ىعارخلا فلَخ نب هللا دبع راد اهالخدأف ةرصبلا اهالخذأ لق

 ىبا نب دمح نأ ةليبج ىبأ ةرسببه ىع ىهلسلا كار نبأ ٍ 0 .. 7 4 6 نت 021

 خكالطو نيك ع افيد ير ببعد 2 ىرسلا ىلا ا

 عاقعقلا ناك دقو ىلتقلا نيب نم يدوهلا لسمك: ارفن ىلع رمأ الق

 وروعجلا تلح ل دهاعضوف ربعبلا رهظ نع 5 لونا تاك نب وقزو 20

 ه) 00 ميعفز مز طلتطل 12201118. 5) ىسلل . 6) 0

 ةتهرست. )0  000. ايعطعت. 6 000. 8.



 ركل مازن

 نب اثراخملا كلذ ى لاقو ءريكاب وا ريغ هكدا نبا هل لاعب

 ةشئاع باككا نم ناكو سيق

 الصيف تناك هرفنلاب ةبرض ىم* الّدَجْناف هقاس انيص نكت

 الثكاع انووستفال ةماخو اللقك ليتسللا وكف غلاوأل

 : © ىلع باحصا نم ةمركم نب ىنتملا كلذ لكن كقو
 2 كل ا 5-7 3

 ةخعيبض نب نيعأ ربخو ليكلا ميل لانفقلا ديد

 ٠ جدوهلا ىف هعالطأو

 اوسلو مذ ىب ليد 3 فيس نع ببعد نع ىرسلا ولا تنك

 نم ءىشب عبشا ايش تيار ام عاقعقلا لق لاق نامثع ىبا نع

 «انتنسأب ميعفادت انتيار ىقل نيقص لاتقب لمجلا موي بلقلا لانق

 تشم لاجولا نأ ول ىتح كلذ لتثس مو انغجنأ نع :ىكتنو

 ىقزورملا ناجرلا ىبع نب ىسيع ىتدح ««#عمب ةتّلقتسأل اهيلع

 ىلعي نب ىيكي آس لق هىنرعلا نيسكلا نب ىسكلا اس لاق

 ىد هللا لكلبع نع شيعألا نع 0 مرش نب نامجلس نع ىملسألا

 15 تنفق ىتح لبنلاب انيمارت لمجلا مهي ناك امل لاق ىلعاتلا ناس

 ول ىتح عرودصو انرودسف 3 ءاككبشف ىح حامولاب انتاج

 نيرجاهملا ءانبا اب قويسلا ىلع لق رق تراسل ليخل اهيلعغ تريس
 « ميلا كلذ تركذ الا ىيلولا راد تلخد اف عيشلا لاق

 «) 000. ىسملاب مبرصو . 8600. 54 الجخ ه.م. 65) 8هء. 1ش از

 600. بلعتشال. 60) 866. 311248 1, ١1١ ةه00.: 000. ىرعلا.

 0) 165 600.: 011 عقبج» 1, "*بب مدق هات 737. 16عام مسفر

 هه كهذس0ع ماتق ةءزتوأ] مرق. ه) ]1 تكيبلتنتو ترسكت .



 سرع 00

 با نسب دوأد نع فيد ندع بيوع ئنءع ىرسلا نيلا تنك

 ىبرتي نبا فتموي وجترا لق ةبض ىنب نم جيش نع دنع

 ىلمجحلا لتقو ءابلع لتاق 0 ا رك نمل انا

 6 ىلع 0 ىلع 0 ناحوصل نينو

 رزجرأو ه.انقف رخآ هل زود رث هملتقن لجر هل زوبف زرابب ص لاقو 5

 لاقو

 0 د 3ن - هع ع - 90 3 2 5 ع

 : 00 - -َ د عد

 هللاو اذه هفعض نم رامعل ليقا اناو ءرامع مق نيح نوعجرتسيل

 هلئاح فيس هيلعو نيقاسلا شمَح اًقيضق ناكو هباضكاب فحال 0

 طيفك دفيسلا ىورتي با هيرصيخ هظبا نم .بيرق هننثاق 0 نقشاب

 بيتي نبا ىلعا باسكت! ىمرو .هطفواو .راهع . هبرضو .هنفكاح

 دعنا نع ىرسلا ىلا هيعك --_ «روقترأو ا ءونضافاب ىتشح.ةراجاب

 امل لاق ةرطملا نب ةجراخ نع نسبا انا نع فيس نع

 0 مهبل ىيضلا لاق 15

 ت7
 لكيألا فأو طاب نافع ىبأ 2ىعنت . .لمحالا !باكصا اًةبَص: ونجا -

 لفجتأ ىتح هردص انببص ىكن ةلكق دقو مككايش درت فيك

 نب بعصلا نسع فيس نسع ببعن ندع ىرسلا ا 6 20

 ةبض ىتنب نم لجر ليجلا 1[ رفع لاق هدج يع خيبأ نع ميكح

 6) 000: 57 قر هك 50028 م. 115, 11 64 هطلت 20 7)5 ©0007 5

 ©) 000. 200. هللا دكر. 2) 000. مقسن. 6 000. لقع.



 م“ نس زارا

 دّتهو ءابأع ةكرعملا ىف .قيلع وهجا هش

 «رخآلا ىقبو اهدحا تاف كيزو ةعصعص كثثراو ناكيسو

 كيج نب وربع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 نم الجر نوعبس لمجملا مي ماطقل هةذخا لق ىبعشلا نع

 هدبع هضرتعات رتشَألا لجو ماطخلب ذخآ رهو لتقي مهلك شيف

 دبع هبثاوو همأف رتشالا هبرض نيتبرض افلتخاف ةريبزلا ىب هللا

 ال سانلا ناكو اكلامو ىقيلتقأ ليقي لعجو هدب رضف * هقنتعاف هللا

 ام سفح فلا: فلا»:هلل كناكو هرتشافاو لتر وا. كك 0

 تلفا ىّقح هللا دبع ىّدي ىف برطضي لاز امو ءىث اهنم اج
 ,ذتموي ءرجو دعي رث اجن مث لمجلا ىلع لج اذا لجرلا ناكو

 لق سيحل نيالا ىبعب ىقكتحل ب عرتبلا قي دل نبك

 نع .هللا نبع ىنككحا لق ناميلس ىنكدحت لق :ئدع نتتتل

 نوع نباو برقعي ىئأ نب دمحم ىنثدح لق ماح نب ريرج
 وخا وهو ئبضلا ىبرتي خم ورع :لتموني للقا لاق. .ءاحجو للا 3

 15 ىضاقلا ةريبيع

 ّلَبَت ثوملا اذا توملاب لزنَت لمَجلا ٌباَكُكأ بص 0 نك

 82 ىبأ ىباأ ثيدح ىف سيلو نوع ىبأ كازو

 لسا فار نافع ىبأ 1 يل 7 ذَدنَع لحأ لثقلا
 -ي  -

 ءّلجب م انكيش اي

 ه) 80مم1671 هوع. 14 !.هر ص ؟00. ؟0ءع لاق مدعتتق 5ةطا0123-

 اتت“ )5  000. 200. هللا ديكر. 6) 000. حيرصق. ©4) 000. 8. و.

 6 00 حرت و ٠ /) 000. ىبست. 9) 000. ىنبيتر 08 8

.322 65 11013 .2 



 إل نسإ نس

 نأ ه 2ولهمب مثو ضر دهولنقف اًدحاو اقشر 0 كتكنتم

 بيعش نع ئرسلا ىلا بتك  ««ةفوكلا لهاو ةرصبلا لها
 م 6

 نب ملسم انّلسرا لق هببا نع ريثك نب هدّلُخَم نع فيس نع

 اقشر بعكب بلقلا عنص امك 2 هوقشرف انيبا ىنب وعدي هللا كبع و

 ةشتاعو نينموملا ريما ىتذي نبي لتق نم لوا ناكف دلتقف اًدحاو

 هيثرت ملسم ما تلاقف اهتضر
 مهاعت ذا توُمْلل اًيلستسم مهفانا اًيلسم نأ ءمشال

 مهاج ذا ّ 3 ل مهاشكي ال هللا 1 ىلا

 فاهنت الج ىلا: نوويتاي#لا مفارق ا يا

 ميكح نب بٌعصلا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 ةفوكلا اتبنج نتسمرهنا ايل لق هذج نع هيبا نع كيش ىبا

 ةرصبلا ىضق ئِيَثَي ىبأ ناكو بلقلا ىلا اوراص ليجلا ةيشع

 ديع اهو لب مني ةوخأو و د نب بعك لبق

 دحر خم كح ل سيف ىلع لمجلا مامأ اًققاو ناكف وريعو هللأ 5

 نبأ هضرتعاف ىدا ملا د2 نبا دبع هل يدب ليخلا لع نبع

 نحب ناحيس لج رث ىبوثي ىبا هلنقف 0 ض افلتخان ٌىبرتي

 0 ىدرتي نبأ هلتقف 0 اهات نري ةي نبأ هضرقعاف 0

 ن) آطباطاواثو + 1026ء7ل9 قات. 1 عليك 86111513 6

 51066. )5  000. مكمنأو . © 000. 8. م. 0) 0004. هرفس قى.

 © 004. هللا, هك ةمم»و م. "ادكر 10 هن ةطط٠ 2.2 )/  000. ىعلا

 9) 1طقوانت) هه. له اء", موعطتلل م. 7) 000. ابله .



 رتل 2 هازال

 لاق ناسبلس .ئكتتح ؛لقا نا ىكتسياناع نعل ند دلا كبح

 نب رييبزلا ىنثدح لاق ردرجج ىع كرابملا نب هللا دبع نيقحَح

 لاق ريبج وبا هل لاقي نيمارال نم خيش ىنثذح لاق «ثيرحكلا

 1 ةلئاقلا تلاق امك هللاو انا ريبج ابي لاق لمجلا
 ون 2

- 

 ماقف لسيتق فو ىلع دب رسمه لاق ثيركالا نب ويبزلا تك

 اًيضاقأ قلل ى'ابيلصل كنك تيلع ام كفا كلان لش ها

 نع قرسلا ّىلا بتك هيلع ءىنتأف تيكو تيكو* لدعلاب

 10 ع ضعص نع وأ 2 ىنؤملا ع ىبأ نع فيس ىع بيعش
 - 5 5 ا

 لاسعلا ناك 1 لق + نموا :ىب سيرج- نعم قاواتلا قي رح تح
 خةشتاعو سانلا مزهناف رهبزلاو ختكلط عم راهنلا ردص 3 ذئموب

 فقوو رضم اهب تطاحاف سانلا الا اهاجْفي مملف مّلصلا عفوت

 0 و ىلعو ةشئاع عم راهنلا فصن لاققلا ناكف لاتقلل سانلا

 ىءدشاني نيفصلا نيب ردبف ةشئء فكضم ذخا ةروس ىب بعك

 كسب ا ىنأو هتك“ اهب ىمرف هعرد ىطعأو عئامد قى "لجو زع دللا

 0) 000. بدرح. -5) 000. كنأ تملع امر 860 ةصمو ذ تح

 121119 م 1156198 71064111, 6 م.كقم 211162011612023” 11216101:6-

 15208 ه1. تنك 32001015 اييلصل 12 600. 8. م. ©) 000. تنكو

 ىددات تنكو. 2) 004. ىولا. 2 000. نابواحو هك م28

 2 11,8 ه2 هصص0 06 هل م. انزل 067 7/) 0084 اينلعا 5

 000. نهتةدفدتط ؟مصصتت]هت هيلع هللا تاولصر 0ةهزص06 20221111 8

 ءرعع101556 2عععووو هى. 1"جعئ]]ةططبس ةهقوعمر, 866201122 م. 115

 ه9 ةفلخ نم ةدمم1و6 ةظ060716 700158 نادك كفو 8

 مونمو6. 7) 000. 204. ةتوكرو هيلع هللا ناوصر .
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 را مرر

 رسب ىلع اوسع اهعبو ىجج ىركع يشأ كيلا

 « ىرشعم تلتقو ىسفن تيقن ىرضمب ارضه مهتم تل

 نا نب ليعاملا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 طغأ مهللا ذئموي ةكلط لو لك رباح ىنبرءيكح نع ىلاخ

 هتك للك فقاو وو برع مه ءاجث « ىضري  ىتحح ىنم نامتعو

 01 لع لقت امل اههيرفدررمو ًالقلما  قتح تبث سلا
 ع اتاي لكل ملح رف فرعاول :اناكم ىنغبأو 6 ىنفَدرأ

 ىتحبي نقلا انقكل دق ليقي لعجو هكسمأو هالبم بكرف امد

 تاف اهثيف ىف هلزنأو ةبرخ ةرصبلا رود نم راد ىلا هب ىهتنا

 رسل ىلا, تَتك ةانلم برا قروص) 81 خبركلا كلت ىف ه

 لاك هدب نع ىديعلاب ىتكتلا نع فقيشت نع ٠بيعش نع

 للا ةفصنو  ةفوكلا لقا تلك لبجلا موب ىلع عم ةعيبر تناك

 : نميلاو نيلاو * عيببرو ةعيجرو ريضمو ر بضم عتيبعت تناكو ةعقولا مد

 رضم ىع فقن انل ءنّذثآ نينموملا ريما اي ناحوص ونب لاقف

 ,ضم لايكو لبكلا لايح كفقوي ام هل ليقف كيز ىذاف لعفف

 ذةموب اي كيوذ 90 لاقف انيلا لوتعاف كشازابو ك.عم توملا

 5000006 1[ لابنك 6 ةنيبا نم د

 ادلب انم لجن نك لق ةيطع ى د بعصلا نع فيس ىع

 نوردابت * اًصعب مكضعب لتقي ام ىلع رصم ّلإي ذتموي لاقف ثراث

 موج بيكلذ ىف نوع اهو ةضق لل اما لا و ىوردن الوم

 ه) 000. 5. م.ز 14 .٠.٠) ىضرت. 5) 000. هرحوم , ه1. م. "امل 8.

 د 0607 قحدرإ# ,4): 14.204: ىنم + ' ف 008: ندأ1517) 8
 اعاد. 0) ىردد الاوردامق .



 "| نس سرك

 © ضارب الو« اقرت سيف

 دا ل
 ؛ مءاذعتم ام درو* قاطي الو ةدانرهج اًنجآ اندرو اذا*

 نع فيس ىع م نع ىرسلا عل تك 1 لدم اهلّتمت

 ا مىيلا كلذ لئاق نم رخآ نم ناك الق ةحلطو سمح

 لهتكم 00 لكي ليح فقبي ملف ذ عاقعقلا هيلا فدحوف ثراخل

 نب ريبجعاب ب عاق عقلا لاثوأ توفل 0 نوعرستي تشففمأ لا

 مآ باصتو ماوباصي نا لبق لمثل اورقعيلف كموقب مص ةجلد

 دف. كيلا: ى" ذأ ههحلداب نلي؟"وربخ تاه ةكبص قي لاق نينو
 هريعبلا قاس ثتجاف لاق معن لاق 2 عكا“ ارتحت ع انا لاقف هب

 هيلي نمل عاقعقلا لقو ريعبلا ظةرجرجو هقش ىلع :هسفنب ىمرف

 جدوهلا الجو ريعبلا ناطب عطق ىلع رو 4 أو نونمأ مننا

 بتح ١ ««سانلا نم كلذ ءارو ىم ه راغثو ةب افناطأ مث دهاعضوف

 ىع-1 ةيطع خم ببعصلا رع كايسأ نك | كايعش نع قرشا لا

 15 هلوح نمو لمجلاب طيخأو ىلع مدقتو سانلا ىسمأ امل لاق هيبا

 نع سانلا ؛'ضعب "فكف نونمأ مكنأ لاو ةجأد نبأ ريثعاب ةرقعو

 لاتقلا منغ “م6 سنخلاوا شما نحل كلك, أ ىلع ققر : نكن

 © 1ذ ةأوهوب . 6) طعس ةةنعطتقسست 12 14501 7 ,١ مهعاطتت1ات.

 © 866. 14 600. هانعم اندرو ٠ 0) 0. أبعرسمل . 6 000. ربح .

 /) 004. اوباصنر 14 اوياصتر 200. نق تهءءعصقاتت. ي) 008. لان.

 /) 14 2004. مكنع. 42 14 م. ب. ) 15 ه00. ماتتسو أوحرج

 هومز 0عاص06 و ةءولمع]1م دم ر طاوس هر 860 ١ هعمدسعت

 26816865961. 1) 000. ةبقع. بى 008. 8. م.



 ا 0 خدم

 هلع ليج الا عج اليخ لاق ككرت :ىأ' منا ب. هيك وكت
 هيلع عيتجاو 6 نورصْني ال مح * 0 هيلع* لج للا نحا

 خيواعمو ىبضلا 2 ربعكملاو لا ربعكملا هلتق ىذا جّلكف رفذ

 هضعب هذفناف يعن هرقشألا َّق نانو“ ىسبعلا دادش ىبا

 مهنم هلذاق لوقي كلذ ىفف جورلاب 5

 ملسم نيعلا ىرت اميف ىَنألا ليلق هْبر تايآاب 3 1 تعا
- 

 مقللو نيحيلل اعيرص رف هصيمق كي . حقرلا هل م تكتف

 مُدَقْتلا لفك 0 الث الهف و وجاش 2 لاو محب قنويك كب

 مني فحلا عيشي الا فو الع اعبات سيل 0 : ريغ لع

 ةدطع يا رعشلا نع عيبا ند !تييعشب وح. ئرسأا ىلا ثتك

 له فذةموي م هبلوي رتشالل ورمع نب عاقعقلا لاق لاق هيبا ىع

 ضعب لاتقب ملعا انضعب رتشا اب لاقف «بجاي ملف دوعلا ىف كل

 نم رخآ ناكو ثرامل نب رقز عم مامزلا ناو عاقعقلا لمحت كنم

 الا خيش فذكموي رماع ىنب نم ىقب ام هللاو الف مامزلا :ىف بقعا

 قاكسا لج ةعمبر ذةموي ل نميف 101 ماك تاما 15

 لوقيو وجاتري رقزو ملاسم نبا
 عجش لطب كينب نك ىناث نل ءَشّيع اب انمأ اي

 ه) 1ذ رييخ. 5) 14 لاقو. ه) 1كه. 41 ؟8.1 6615. 0)

 ريكعلاو. 4 14 ىدعسلا راقعو. مث) 288. 17, 824 تككش.

 و) آس ططق728. 8. 7. ماس جولاو ىرذخأ زافخاسن ىفز 1138. 6

 روقان 1250006251 م056موطن. 7) 000. كبلود. 2 نمو

 14 ماطخل خا. ) 1م س28. انما اب ىرخأ ةخسن ىف

 مص شياعز 14 عاري ال كلاثنم (00. 8 انمأ, هي 116, هدص ع انتيمان اب



 ردن نس ا

 0 من مق كلفا وأ لف هلأ ىلع باككا نم. حا همر امو

 هيلع 7ليخ ماح نب ىدع ءاج بلقلاب سانلا طلتخا 6عاملو

 باتع نب ناجولا دبع ه«لماخغ لا ءاجن لكنو هنيع 5

 نع ضرالا هب كلج رث هقنتعاف فوزنم عّطقأل هناو قيقا ىبأ

 ةىرسلا ىلا بتك ««  ضيرج وهو تلفاذ هتك برطضاث هتبأد

 ناك .للق. :ديببا :ننع- ةورع - ىب  ماشع نع وستا نع يعش 2

 ان نالف نب :نالف انا ليعيا:ئتح لقرلب قيحليف اركب را

 نم ملكتي رث نيح تلاقف ريبزؤلا نب هللا دبع ءاجن نينمؤملا ما
 ءانيسأ لك 1و: تلا .كسخلا» با انا هللا, ىلع نأ لتقف

 10 جر رتاح نب مدعو رغشالا لكلا «٠ ىهتناو اهتخا ىنعت

 افانخاف رتشالا هيلا ىشف رتشالا ىلأ 1 نب 00 نب هللا دبع

 رتشالا هللا دبع برضو ماديدش اخرج هحرجن هسأر, ىلع ا

 ضرالا ىلآ 9 ارخو ءيدحاص اههنم كحاو كك قنتعأاو ةفيفخ خبرض

 15 7 كلام ناكو * ب ىولتقأ رمبزلا ىب هللا ديع لاقف ناكرتعي

 00 معنلا 0 ا د لاق 0 نأ بخان

 نع بهيعش ىع ىرسلا لإ رح ©« ةهبحاص نيقيرفلا نم

 ةكلط نب كّمح ءاجو لق هيبا نع ةّيطع نب بعصلا نع فيس

 20 نأ كرمأ تلق كرمأب ىنيرم هاتنُمأ اب لاقف لمخل مامزب ذخأف

 ه) 000. مثلو. 5) 000. تليخغ . ةمقتعدس ذه ديلع 56015 4

 العلا 60 000 ىهمدتو. 0) 000. كمدع. 6) 000. ةبرصت.

 /) 000. اذس . م) 000. رحوز 14 اًضقسو . 7) 000. التام نأك وأ.



 نا مخ زج
2-7 

 ءاماو نعيحأ لأ 6 لفو نوفل قمم ند ع ىبد نط

 2 ل 4 : 2
 ىنراخت مادقملا 0 ابا اي ديني نع ببيع 3ََح ىرسلا ولا 6

 م ع ع 5 د 3

 نامتع ١ اوغ نم ناكو 6 باطخ+ نب ىناه ىعدي للجر انم ناك لاف

 لثاقلا روجر ىنعي ردا اذهب عمم 9 ليد نست ذر
 هه

 0 لمكلا باككأ ةبض وني ن 5

 ةخفوكلاب و هيلع ضقن سانلا ثيدح ىف

 2 226 25- 2 0 هَ 2 د 5 ه ع

 ناك امك التعن اودري 209 نأ نادمعو حال خوش تنبأ

 نامحرلا فلَخ عب اًديدَج اًقْلَخ

 ةيطع نب بعصلا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتقك

 ليقيو 7 ا ءايرجلا بأ لع لاق هببأ نع 0

َ 9 7 2 
 قرقملا نح 6قوذت ن وأ لبق ن م ىلعل ع عيطم تنأ د

 ع0

 < /ىنعب هيف تهل موك ُفْعَأ 10 ٍَ او قحكلا 6 « ٌلذاخو

 ةكلطو ديح نع افيس ىنع بيعش نع ىرسلا عولا بنك

 نم رئاصيلاو تادّجنلا لها نم ةقلح ىف نينموملا ما تناك الاق

 ةميارلا 8لمكج نأك الا مامزلب ىحا ذخأي ال ناكف ورضم ءانفأ اة

 دنع فورعم الا هذخأي ال ناو اهكرت نسج ال ةءاولللاو

 اوناك نأ هللاوق نالف نب نالف انا اهل :بستنيف لمجماب نيغيطملا

 0 ةبيلطب الا هيلا لصوي ال توملل هناو هيلع نولئاقيل

 0) 3[ه8. 197, 333 ميتلا امر اندج ةوقشل. 5) 000. باطح:

 طئصقتم. 11., 19 باذخل . 0 36ه هوصقش 200181. )2  000. وود.

 6) 004. لذابوز 6. جاوزا 1ص 600. 8. .. مث) 000. ىتغن. 9)

 8. 7( 000, لاكوست 2( 000. ىوللاو . 12( 000 وميدكاد .

 7 000. بسنيف . 770 86ه«. 14 .٠ :.600. بقعو .
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 روز منزله

 عافلاب توملا م 8 كلم ىلع ةعسأو را نآذ *ىريبص ب بص اب*

 ءعاَقُد لاس ام 55 6 ىنأ اهل ككل ادبجلا حجت بيتك

 4 عادبا ع ادرك | يق ةيقرش لاب كرتعم 0 ص مكل ميِقُن اذ

 ا ض ا
 ل 0 2 7 - 0 5 د -

 خ+قلخا نلق همءنذاأ تملطصأ كف دجر تيار لاق ءاسجر ىكأ نع

 ليلا ني ىلتقلا نيب تيفال انا انيِع تمدح 4 ياك 2

 لوقي:ررأ :«رلجووب سقم كر
 اور حقو الا مر ع لا توملا ةموح انثدروأ دق

 ٠ ةنلاع راجحلا لفأ انئَرصُتو انمولح نم لص ا انَعطأ

 5 لاق هكا

 3 يا ل ل ا كيلا هلا لارا لك غلا كيك اي

 ةفوكلا 006 تلك تنل ىع لا اقف يني توف كر لا

 ىمأ تيقل !اذا لق رت ئيكرابتك نت مليبنو كح ل

 سرح «اذه كب لعف ئَبَصلا بلقألا نب ريمع نا اهربخأف
 ؛5 صفح نب رو ةيواولا لضفيملا امد لاق نسحلا مبا انك لاق رمع

 بلقألا نب ريبغ لملل ميدو نجل اولك .ىدسألا ةيجنلا كبح
 هل لاقف ىحرجلا ىف وهو ىلع باكا نم لجر هبومق ىبضلا

 بّلُكألا ىب وي لاقو هنأ عطقف هنم اندف ىّنم ا
 اور 5 الا ٌفَصْنَن ٌمكف انُمُأ توملا ةموح انّثدروأ دق

 » هانكف هطلرؤتسا كنك هم ةَبَص نبأ رصت / نع ناك ْكَقَل

 0) 000. ىكلص بصاان. 2) 008. ىلا. 6 عاقو . 0)

 عاما. 0 ةه ثىاديتجيب ا 2) ([08 فمنك سم د

 9) 0 حرخ /) آ1ذ ل.



 د م] ةنس

 ىنتدح «دهنئبب لغأ نم الجرو تع ختلت دعم لد لتقف

 خشاسكع ىبأ ىع ىليل وبا اس لاق نسحلا بأ آسف لق رمع

 لاق ىئاطلا ىرتكبلا نا نع ىلجبلا *عافر نع ىنادمهلا

 نودخإب/قرالا نم لاجر اذاو لسململا موي :كتاعب» ألو. بص .تفاطا
 25 30 3 هد 5

 عير هحير انمأ لمج رعب نولوقيو هنومشيو هنئتفيف لم رعب ه
 ه« لوقيو لئاقي ىلع باكا نم لبجرو كسملا

 هد 0 2 د هع 0٠ 5 هد ©

 ( نيت نيدعاسلا لسيوط 1

 ه«برودضغ لتي أورقعا دراج خرصف ضعب ىف ققضعب سانلا جامو

 هقرقعحا مل ءل :لئيقذ :ةفوكلا, .لسعا "نم: قبصلا ةجلد ]ب 7 رب 0

 سسكلا باس لاعق ريغ قيكدح 0 ميلا 6 قسما نارك

 لا لعيشعاا ني نم لجر ىهتنا لاق رانيد. ىب تّلصلا اس لاق

 ه-بنيع ىف مكر ج ز عضوف ود ١و يجر 8 رويس نب َنَعَحح

 ىفنخ « ككنم /ىقت مكدا طف هلام تيار ام لاقو ء هضخضخ 0

 اموي ليك مديد ارلتتقا لاق خناوع اين لاق نسحلا وبدأ ان لق رهع

 طر لاه لولا ا
 7 لانو كبر ن 0 كسلا ىفش

 متاح ن 1 ىدع 00 نمو ءافن

 كك 0 0 - مهل نهض 5

 ن) ؟ةرعودق 1هعمطوسكدتع ةنصتنف م. "11, 5 هن 6. 6) 000. هزيك

 6) 000. ىبعس مل. 24) 000. روش. 62 000. 8.8- ) 000. كعت .



 مك انس إل مه
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 هل ةوخأ سوت لتمر كسلا ل1 وسعت مكقأف هورصنأف مكبحاص

 / 1 ..لئاقي وفو طوخ: نب ناسَح نب رشب, قثموي هل .لاقف

 نينا ءايوتك رب ايي كأي س00
 | 1 0 ىنبأ لاقو

 : نابُيَش لألو لفذ لآل 9 ناسح نب تراخل سيئرلا 0

 لذ نم لجر لاقو

 نارمألا «لازنو ناعطلا دنع نانْذَع نم مآ ريخ انل ىتْنَت
 لعا نم هل ةسائرلا تناكو ودكم ىنب 5 هلا رتخ

 لجر لاقف ءالجر نوثلثو ةسمخ لقد . ىّتب .نم لتقو م ةفوكلا

 مه قح ىلع انك نا انلانق ىنسحا ام ىخا اب لئاقي وهو هيخال

 ةافيتاو ايتو 0 ا.ذخا نمانلا: نأ قلل لغا انا لكك

 دبع ةسائر تناكو ءالتق ىتح التاق انّيبن تيب لعقأب انكسم

 ةسائرو مهحرم نب وربعل ىلع عم اوناكو ةرصبلا لها نم سيئقلا

 ةسائرو هام ةشارشر عم ةيارلاو ريك نب فيقششل لثاو نب ركب
 ؛: ءمشج نب ناجرلا ىبعل ةشتاع عم اوناكو ةرصبلا لها نم كألا

 لتقيو : صفخ ١ىب نمل ىدحح. اطيق. نمامفكلا 7 نينح ىف

 ىتعلا فرشألا نب وريع عم ةيارلاو ىناذحلا و نامْيَش نب ةربصل

 ه) 008. لوردوز 14 طقهطوأ ناعطلاو لاونلا : 5. 12عام 865) 8هع.

 14: 003. لجر.: ه.14 فلل ك1 انإو.١ 42 0006
 14 ءا 207. ةوععطل. م/) 8ءصمأ16 طتتزا15 201011215 260116 26 2126-

 ءعلعجل18 2261798 6]6012عأا178 11616111, 0111م6 ©1123 06 710 0

 صلطتا "ءممو1» ع م06 6212218: 600. ىدمحز ىمايكلا م

 ةرمانات 110845 مل" هع لتعم نامل صفصلقطتست ه8. و)

 ايننق ر ,ءاذا همن م: ب6
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 ماركو ري م

 2-5 هك

 «اكلامو ىواتقأ ىدانف اًعيمج صرالا ىلا انطقسف هتقناعف هعورأو

 راغيد نع ليلا قا نبأ نع نىسحلا وبا "انما لق رم ىنتتدح

 - د - هع د هَ

 ميكح نب هللا لبيع تيار لويقي رتشالا تعمس لاق رازبعلا ىبا

 اهو ىثاطلا رمال نب « ىدسعو شيَرف خيار هعمو مارح ىبا

 0 ى رد د ديع ..عطق هللا لبيع ىنعي دانلتقن هانرواعتف .ككفلاك ., الوامصنتن

 نع نسحلا وبا آس لق رمع ىنتتكح «هنيع ًاقفف ةايدع هللا

 نم ا ىنتدح لاق ك0 نب نيك نع 9 ىنأ

 لاه نم درألا خيار تناك اولاق ليمل دهش ملك ىلأ خايشا

 لا نم ةيارلا لوانتف نعموي لتقف ميلس نب كب عم خفوكلا

 نب كلير. ةعم لتقو لتقف ملسم. نب مساقلا عم ةفوكلا لها نم

 اولتقف نم ةذع ةيارلا فذخأو نام ف ناحيسو» تيفو

 ةانعلا م با لاعتم اهدخلاا رثإ قيفاروا يبق نباادللا "كبع جنم

 052 3 2و ومالا ىضقناف نافنم نب قم هفسا ىلا اهعفدف

 تناك للهذ ىنب ىف ةفوكلا لا نم للثاو نب ركب ةيأر تنناكو

 مرعلا ذأ لاقع ىلعذلا .«ظوح !ني ناسح , نبا .ثراثملا عم
 كك نع 5 35

 نب ركب رشعم اي لقو مَهقَأَف كموقو كسفن ىلع و فبأ ىاقولا

 ةلونم للثم معلص هللا لوسر نم هل دحا نكي م ما لي

 6) 14 ىدع لتاقي وهو. 5) 000: انكع. 6 866. 111
 م", 8 هن 14 2801. هغ اكفط.ز 600. بعصلا , 14 "ه0. بقعصلا .

 0) 0004. ىدا ٠ ه) 000. طشع ه6 1آط178 8. 2.: 86611158 23

 الكا 62 052 1 6606 8 ر]) 0004: ام ل 0

 95) 0. وبدأ :



 تفاوح زيي 27ج تيا ا

000 

 مك نس رار

 اًنْيِلَع قو لق نيفزلا» ني ذللا "اديه نم نال ل
 6 نأ رتشألا ةمالعو رك نيلجرلا نيذه رد لاقف ٌباَش

 لاق انيفتنا اهلإا لاف اهب قي ءىت نم 6 خيداب ني ىدحاأ

 ار نأ اذه :ثلق ىلخرل هدحت ىس: ديه اا
 ع :ىنم اند اًملف هّلناق تسلا ول ىتم 4كرحي نا

 3 نارفالا لحا 5 0 دب سمهتنلا 2 جملا 3 فل عمج

 فتخم ىنأ 2 ىع ىسكا ١) ىهبأ يل 20 نب رمع ىنتا>

 ناك لق هللج ىع هيبأ نع تكرس نب نامرلا دبع ىبأ نع
 5 و 5 - 6

 آلا حا هنم هندي ال لمعلا ماطخغب للخأا فرشالا نب ورم
 نبي هنآك 59-7

 10 ليقي وهو ىدنزالا ريغز ىب ثرامخل لبقا نأ هفيسب هطبخ

 انام ىتح 0 59 .راصكفي امهتيارف نيتبرض افلتخاف

 لجر تلق تنا ىم تلاقف و ةنيدملاب اهضر ةشتاع 4 تلخدف

 ؛5معن تلق لملل مي ب انتدهشأ لاق :ةفقوكلا نب سا كزألا نم

 اي ليقي ىذلا فرعتقأ تلق مكيلع تلق انيلع ما 0 تاق
 قدسي ويا 0

 قسحلا :وباناس لق رع  بتححل :4تكنت ذا

 لوقي رتْشَألا تعمس لق رازيعلا 7نب رانيد نع ىكّْيَل نأ نبا نع
 هر سانلا يلم تسل 1 نب .باتع» ىب ناكرلادتبع يعل

 ه) 440101. 5) 000. مدندان. © محمر عايش. ©) 000. 8. ١

 6) 000.800. ىنأ. مث) 000. 8. ميز هك ةسماه م. "1108. 2) 4

 ةيتوكلا . 072) 0007 ىمأر طق سس



 1 ل

 ا كلا | لما ةيدانر. اعيمج" جاعطقسف "ةنتقناعف 1

 ىلع ىدانو ماطخل عاضو انزجا<# ىّتح اّنع اولتاقف مانمو انم

 تعبس اف طقسف لجر هبرضف اوقفت رقع نا هاف لمجل او رقاعأ

 ركب نا نب تح ىلع رماو لمإلل ميج نم نش طق انوَط

 ةسأر ,١ لخداف 2ىت اهيلا لصو لف وظن لاقو 0 اهباع بربضذ 5

 ل ل ميلا كلعأأ نوعا: لاسقف: كليو "تنام كلاتقف
 < كلنا خلا لل نمل '"ىمأو "تنا١ أيا تنافر مهنز لاق :ةيبعتملا

 نكعمس لاق نا فل 3 بيبح نب ميهاربأ ىب ىب فاحكبأ ىتدح

 اهتراك كا لذ رتشألل لَك ل لاق لوقي شاكيع نب وكب ابأ

 مث هوعياب ءالوه نأ لاق ةرصبلاب كجرخا اف هضر نامثع لتقلا»

 تنكف يورخل ىلع ةشئاع هركا ىذلا وه ريبزلا نبا ناكو اوثكن

 تيضر اف ةفكل ةفك ىنيقلف هينيقلي نأ لجو رع هللا وعدأ

 هتاعرصف هسأر لع ه«تابرضف باكرلا 8 356 مل ىدعاس ةدشب

 هنم ىسفن ىفو هتكرت ام ال لاق اًملامو ىقولتقأ لثاقلا وهف انلق

 انفلتخاف ىنّيقل ديسأ نب باتع نب ناجرلا دبع كاذ ؟ىشا
 نوملعي الو اّكلامو ىيلثقأ ليقي لعجن هتعرصو ىنعرصف نيتبرض

 اذه شايع نب ركب ةوبا لاق مث ىنولتقل نوملعي ولف كلام ىم

 لق ةيقلع نع ميعاربا © ىع ةريغملا كب ىنتلح هدهاش كبانك

 ىنأ ىتدح لاق ني نب هللا دبع ىنتدح «««رتشالل 00

 6 رضنلا نب خكلط نع هللا كبع ىتدح 7 ةاميلس 04 ىنتدح لاق 0

 ه) 000. انطوعسح. 85) 000. ط35 ممطق6. 0) 8310 ةء20 هد

 سصماتسف ةءمطءملنسس هذ ىب. 4) 440101. ) ظاع ء«م2]. «0]]

 110561:1851] هاكر 2 ةو0.: ضنا



 0 اوف م

 مس نس 1

 هربع نب تنمو ىسودسلا متيِهلا نب «ءابلع ىبرثَي نب ورع
 يفي رم افصل الاد لس

 نزحلا ىم اًنَرَح اذهب ىفك نع ابا ىَرَأ الو ْمُهبِرْصَأ

 1 وسبل راوسما رمألا رف انا

 ةرامع ضرعو «نيبقص موي هب لّثمَت رعشلا اذه نا ىلّذِهلا معزف
 دق ورق هيلع ةنس نيعست نبا ذتموي راصعو ىبرتي ني

 مل ىكحانف ىبرتي نب ورع ةد.دكبف فيل نم لبخحب هطسو ٌكش

 ليقي وهو عرص ىتح سانلا هام هج. اهب قم ,اتم تود

 < ىليكلا نتف ءابلع لفات رشي نلبأ 522 قيلثقت ْن 3

 10 ' 2 سدا اوم 6 لا مك 5

 َقْعَبَأ لاقن ىقيتسا لاقف ىلع ىلا هب ىهّثنا ّسح كاريسا َقخْتو
 «لتقف هب رمأف قموجو هب برضت كفيسب عيلع «لبقت ثلث

 نع فتخكم ووسبا اني هلق ىسحلا موب آمه لآق رمع ىنتدح

 هيبأ نع ا ني ادللا طبع با نامنع قع حشار "ني فاك

 ىةبرض نم ةحارج نوتلثو 7 عبس ىو لمأل ملي تيشم لق

 انوا لحا امته نيتي ام.طتب ليش د لشمس سل

 ليقالا دخلا ليلا ماطخ تخلي امو كسلا ليج نا 0

 يأ نب ووهألا هداف لف تع نو: نجولا نيج هذخأف
 يال ثم حل

 ثنا ىم ةشئاع تلاقف ماطخاب تذخأف تت عرصف : ىرتكبلا

 همرتشألا سس رهو 300 لك و تملاق ريبولا نب هللا كيع هك

 ه) 000. ابلعو. 865) هركنغ. 6) 866. 152 120.: 2

 باور نأ ةدمتتف م. “111, ةطط. 7.2 0) أرسأ. 6) 008. 8. م.

 /) 44ةنةقت.  و) 008. ىبآ. 2) 000. دعبس . " 2) 000 ىرتكملاو
 02 15ط 35]820 1و 6.



 مما زا ذئس

 ء هْلَجب مث انَكُيَش انيلع اور ّنَسَعلا نم انذّنع ىلخأ ثوملا

 ني نب لشقملا نع نسكلا أس لق ةبش نب ريع ىتحخ

 رظنأل ىلا لق ىدراطعلا ءاجر نا نع ىلع نا نب ىدع نع

 ليقي ضو فارم هناك انس اقيمت «كيلعت وهو لجل مهد لجي ىلأ

 لرد ةثوملا اذا توملا ل لمكلا باكا ةبض ونب نىك ِه

 لسا فارطأِب َّن 2000 نبأ يفتن لسعلا نم اندنع ىهشأ توملاو

 + لكي 3 انَكيَش انيلع أور

 ا را الا وا ا ل
 أس لق رمع دع م: يرصلا زارص» لوم يع حرقا ميو ,لجرلا

 هموق ضضح ىِبرثي نبا وربع ناك لق ىلّذهلا نع نسحلا وبادم
 نوزج رب ماطخل اورواعت كقو لمخل موي

 رمل | ا اس
 ع

 محشش لطب , كينج للك يعل كل شع ا, مانعا ل

 .كمبلا قلعلا اسهم 0

 ءىدهيلا كر ا جوز اب ويغلا ةسجوز ا م انمأ اك 15

 ام اسهضر ةخشتاع 7 تلاقو ؛ الجر نوعبرأ ماطخلا ىلع للينق ىنتح

 ذعموب لتقو خبض ىنب تاوصأ 7 تدقف د 0 ىليج لأ

 ه) اكوق. لك دطماتق م9108 (2). 85) 14 (ه5 07[8.) زرابن

 نرفلا اذا نرقللا . 6) 400101: 6) 000. اك. 200002 8

 14 وسط. رع, ه00. ظل. هذ اكفط. رك . ' /) 14 لوسط. هن 8

 انما. يي) 000. لست. 7) 04 15ه 202218 ار ةطقب ف. 2

 14 هم 15ص 107:.: ّدط 600. م2016 3113:2611 12236111912 1211 12151

 للود 1621 1



 كس ياء بح

 ماك مس 1

 رامع ع نحب لع دخاعف اهيف هفيس بشتناف «هبرضف

 نع 6 اميعطقف هيلجرل 0 ا ايش خسفن نم كلم ال
5 

 هقنع برضب رمأق ىلع هب قّأف ْدْعَب درا هبال  هلجو هعسأ

 ىدانف يرخ رث مامزلا ٌىوَدَعلا كلذ فكرت َىِبِرْتَي نبا بيصأ امو

 5 ىوذدعلاو ىايقعلا ةعيبر هيلا زوبو راتيع سنخت زرابي ىم

 ليقب تو اًكوط نيانلا انشا اظردك نب ظرهع صحي

 مَحَرَتو د انتهكت م ما اها
 صيصا 2-6 23 هد

 ءمصعمو لي هنم 2ىلتكتو ملكي عاجش مك َنْيرَت لأ

 يطع لك, كانج يساس و ىلا و ايرطضا رت

 ؛ه نم ثراخل ىعدي لجر #مراهنلا رخآ نم انب فقحنو لالب نبأ

 تما: قلعا هك ةقلضلا اناا, اك ىوذعلا الع 1 0

 كعب لعجو

 ّلسألا فارطأب نافع ىبأ ,ىعنت ٌلمجلا .ٌباككا ةَبَص 5

 «) 000. هبرصبوز 202 14 ه6 209. بشنفو 600. بشناف.

 6) 000. طثع هغ زمقعو اعددز هماتتت73 56011621198 2686106 0

 هلععوتم. © عوامل ةوع. 1ف !.2: لب ودأ انما امر 13 8

 اسم هوك ةهمصعد 02160 طتسستق ؟ءاتدع مم اي. 1206 ةدغوعسم 832216

 عا1551 161110 8 يِدأ مم فقعأ مهغوؤ ه 1060 وسن هو هءعممتتكر

 دطأ *ةندوطه 01616 1-21كةك1360: نيب !دلتجا سمالاب نيبلجر تيار ىلا

 3 كاذ معن لق امهنم كيفوك فرعت ليف اذكب ارجتراو ىدي

 طق رج ككلوا لك 2 3 كذا هللاو بذكو ملعت ْمُأ فعأ لق.
 1211723: م0110 76185115 628185 8 م رم 5 انما 52

 6©) 000. مصعم لاو. مث) 000. اهنلا. و) 000. طثع هغ دسم 8. م.:

 14 1همم5. هن 1125005 19, 326 دغ هءودقاتتز ه00. 801. هن طقطم

 © 12107. ىغبن.



 اهادنإل ن0

 اهلوح اورتكو ىدع هنب هطلاخ اقر اذا ىتح تارمكلا ةريج

 ام تلاقف انّتاوخا انطلاخ ىدع هونب اولق متنا ىم تلاقف

 سأر اوماقذ لوح ةبض ونب نلتق ىتح اًلدتعم لملل سأر لاز

 فيرطتلاب نولذعي الو هريذعتلاب سيل ةاّبرض اوببض رق لميل
 املقو لمخمل اومار اعيمج نيركسعلا ىف رهظو كلذ رثك اذا ىتحو

 بلقلا ىف ماقاصف ىلع ءانبتجم تررأر* َعَرْشُي وا موقلا 4لاي ل
 اًعيمج اوقالتو اًصعب ٍغضعب موقلا هركو ةرصبلا لحما كلذ لعفو

 ّلتق ىعداو وجتري وهو لمجلا سأرب ىبرثي نبا فخاو ميباقب
 لاقف وربع نب كنهو ناحوص نب كيزو متيهلا نب ءابلع

 ” ليجالا ينفر ءايلع لتاق* ١ لتي ىبآ نتكني ىملا اننا
- 

 نممع

 < ىلع نبد ىلع 7, ناحوصل ىبأو

 ناف ل 6 كابلا 0 زبر :تّْذل 06 ىقل رابع هادانق

 دي ىف مامزلا كرتف ىلا ةبيتكلا هذه نم نخاف اًقداص تنك

 تاكا 6 باها نينا ناكا تح قىدع :ىب نم لجلب

 هتقردنيا رامعا هاقتات هيلا لبقا ىتحا'اًرامَع سانلا محرف ىلع و

 ه) 000. ىنبر 12107. ىنب نم. 5) 14 هذ 20. انين

 ه) 000. مدقلاب. 2) 155 آخر 8600 8. 700., 0. ولازيو أذ

 01100116, 111 6 لوزي 16ع1أن11, 0 لاي 8م1661856 22م81*عأن و 2202

 600. مويلاو 2081 عرصت 14 ه6 2107. لما 7 تدرأو

 انيح 72 000 ابراصت. م) 15ص 1كم. ها", 8: 15ص 1820210 7

 كاق.و 15ص 820زوم 111, م. 5 هذ زم. 1ز) 866. 1خن ء00. 8. لز

 1طس 8و. 1. 1. ه6 155 9]130 5*7 ناحوص ىبأ مقر 8604 1طظ 0

 00١ 9506 ناحيصل انيأو., و 14 تدع, 205. تلع> 8 4
 300. نقر 01100 06685 2م 2



 ا" خنس "1

 ةعوطقم الجرو ٌةعوطقم اًذي رثكا اهب عمسي الو اهدعب الو اهلبق

 ص ناجل قع كف -تبيضأو انيبضانما 1

 بيصأ اذا ءالوفو ءالؤه نم لجرلا ناكو هلتق لبق فثموي باتع
 رسلا ىلا بتك «لتقي ه نأ ىلا* لئقتسا هفارطا نم ؟ىف

 هانع لالب نب ةيطع“ ىب بعصلا" نع كيس . نع بيعش نع

 تحي تلقلا واللا: ةفوكلا انمي تزرَأ ىتح مالا :قعشا لق ايبا

 ةخفوكلا لحأ ةذميم أبنمو بلقب ظرصبلا فو سبب تقولو كب تقول

 ةرسيم كلذ لتم لعفو عبنج ىلا اونك ناو بلقب !يطلتخي نا

 نم اعراسي ىع نىمل اهضر ةشثاع تلاقذ ةرصبلا ةةنميمو ةفوكلا

 , اوظفاح َناَسَع لاب تلق دْزألا كرنب ناسيش نب ةربص لق ميقلا

 ُبيِبَشو ْتَدَلاج 4 سوأو بنعو اهطافح ْلقَأ َناَسَع نم تلاجو
 مكل تلق لثاو نب ركب اولاقو ميقلا نم اهنيب نع نمل كلاقو

 لثاقلا لوقي
 15 لثأو نب رك ءاسعقلا  ةزعلا نم مهناك ديدحلا 3 انيلا اا

 لبق جلاتق نم ملاتقلا شا اولتتقاف 00 0 مكئازا ند

 9 نب أبلاق ميقلا ى م تلاقث اهبدي نيب ةبينك 2 تليقاو كلذ

 د

 اودلاجغ سبيس فوبسو خيحطبأ فويس ضب ص تلاق ةيجاسن

 ند كتلاقف ةبض وب مم تنفاطأ 2 ةنم 1 اًدالج

 هر 0هه]وءا.ز ©0600. الأ ار 14 هغ 20. ةةعوطق. 5) 11ش هن
 ةذمدعر 000 طقه ةع16 هج م22ع2ه»عتلتت12 816. 6 00 مك دالجو و

 14 مكدالجأر 207. 14 266. )2  506. 14 98 07[2., «00. سوأ ىنب.

 6) 000. هرغلا , 14 ةّرغلا , 200. ةرغلاز ه5. 18دوصم هن سعقأ. #من) 14 ©

 1107. هد. 27) 000. ىنب. 7) 000. ادافتي. 41) 14 هأ 2107”. اًميِو.
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 مروع رد

 007 53 -ِ هد 5 5 50 0 3 3 3

 00 ام ردعلا لوط 06 بلطا

 نارمن أ ند نأو 0 أ 0 ١ لو < هلبق رعاشلا لوق وخو اهلع اهناو

 ىنادمهلا

 953 3 د د" نع 0-5

 درملاو ؟ مهلويهك ىف برضأ كالا لاجر 5 ىفيس تدرج 5

 ءليت 200 ل

 كسير خفوكلا للمأ نم ةرسيملا خيار ىلع لنقف ةعيبر تلبقاو
 ه6 -

 ةريغملا نب / ةيقر بد هللا ليع رت اكس ا خذ .عسموعم عضو

 تنأ مهلل أ لويقي وو لع ندب كشر ندد 00 وسبأ 0

 انتيلتباو ةلاهكلا ونم انتذقنتساو ةلالضلا نم انتيدع 0
 © د5

 نيصحلا مث ا ل ةبير ىلعو ةهبش ىف انكف ةنتغلاب

 يعم اي ليقي لعجو اًذَبْعَم ها مالم ناقسلا# د نسما

 ىرسلا ىلا بتك  «هدي ىق تتبتف 8بنحكت اهوب اهل ب

 ةانكلا تاز امل الق ةكلطو نيم نع كيس نع بييعش» نع

 ةشثاع ركسع ىف اودانت ةربصلا ةرصبلا رضمو يرعكلا و 0000

 رصنلا عوتو ربصلا غرف اذا اوقرُط سانلا اهيا اي ىلع ركسعو

 طق. ةعقو 7تيور اف لجرالاو ىديالا فارطالا 5 نوجوتي العجن

 0) 14 ىسفن هن طم2» تيشع. ة6) 14 كدقف. 0 616

 10 م الام 5126 2968153861026 7062168 322208111. 60)

 رمدز 14 86ءاجأات8 هانت, 01011 285666 عرار لأ ىبأ لاقو. 62

 عملوهح. )/  866. آخر ه00. طثع ه6 ذهن 0 و 205. 8. ١]
 9) 000. ذطق. ىتف 8. م. 5) ظاتصعأف ةةطأااتتلل 12 برك 96 بدح .

 2) 000 619 موطقا. 6) نوحوتير 14 آن 36 نودلصقي .

 7 00 تير و 14 فورد 121017١ فر.



 0 مس و

 سانلا فحارتو +كثاع « عم هطسو ىفو ريبزلاو ةكلط عم راهنلا

 دكهنو ةفوكلا ةعيبر ةرضبلا ةعيبرو ةفوللا نمي ةرصبلا نمي تمزهف

 هنم سيل ©كوملا نا لقو ةرضبلا ”ةرّصم ىلا! ةفوكلا رصْمِ ىلع

 ' أس لاق رمع ىنتكح «ميقملا كرتي الو براهلا كردي «توق

 ه مقرأ نب نفوس '"ىعا ئسرقلا هللا ةكبع ارنإ 1 نَسحلا و

 تعمد لق 6 ساس ني لا نع ىدتكلا ورع نب ىلع نع

 لاقو ليل مو ةيارلا - نا ىلا" عهد :ليعي ةيفتحلا ني ىو

 مد لاق عمر لع هنا”: عوكل دج مم ىنح 110117 مدَقَت

 حتر نانس ىلع الا اًمدقتم دج ل تملقو - تاك اكتم. ككل يأ ل

 10 6 !ناف ترظنف نم ىردا ذل 0007 ذي نم 0 ةيأورلا لوانتف

 ليقي وهو ىدي نيب ىا

 ادغأ ميك موقلا * نا و شيعاب ىسكلا ىتم َكْرَع /ىتلا ثنا
 < /انبألا لاتق نم شخ 001 ١

 هكلطو نمك فا“ قينم نع" يعقلا قل ىلا" ىلا تنك

 دام بشي اةيدش" لات :ةامنخا 0 نيحع ناتبتجملا تيا هلاق

 نم سيخ لقك لجر ا2هذخا املك ةرشع 0 لما نم

 سيق ىب تيزي كلذ ىار اًملف ميلا رئاس نم ةسيخو 0

 ه) 400101. 6) 000. ةريصم. ه60) 118 600.5 ؟ةتقتت 166ا10-

 11612 122010. 0) جرلا . © 000. ف. همم) 000. ىدلا

 هأ ممم امسعلا مام سلا 0100 ءمد2] ةءاناتاثةك "عوااأطان1. 9) 1.

 ةخشتاعز 6008. سبيع. 7 12 ه0. هدرصط12 8. م., ©:<6م50 لاتَق.

 2) 000. انعحارت. /) 000. نايلغلا .



 سو ام نس

 كني, رصف ريغ 3 ماوقأ ىلع عمو ايش عنصت .ال هاهلاح. ىلع

 كل ام كموق ىلا حتت هموق نم لجر هل لاقف ناحوص نب كيز

 00 رايح ان كيلبح ردم, نأ ملعت تسلا قوما اذملو

 كيرأ ام توملا ةايبلل نم ريخ توملا لاقذ هنود توملا ناو كيدي
 مم

 اًملف برخل تّدتشاو 2ةعصعص ثشرأاو ناكس هوخاو ٠ بيصأف 5

 « ىلع اوعمتجا * نا ةقيشما لاو ميلا ىلإ تعب 00 كلذ ىار

 باتك ىلا مكوعدن لاقف مسيقلا دبع نم لجر ماقف مكيلي نم

 هيفي م0, ىم هللا باتك ىلا :واانوعحي فيكو اولق لجو. وع هللا

 روس نب بعك هللا ىعاد لتق نمو *هناحبس هللا دودحا#

 ديلا نيع* ن: ملسم ماقو هولنقف اًدحاو قشر ةخ-عيبر كنام هرذ 0

 7-3 يع سس 5 7 دوس 0 ةللا ىب د ليست كحد اافش6 نفعت دماقم الكعلا

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك « #.ةشرف ةرصبلا نمي
 كا رحتسدو لوالا لاينقلا ناك الا .ةكلطو:يتبح نبع كيس

 < رهبولا 111 ةبخ بعهذو هضر خكلط هيف يصار راهنلا فاصتنا

 الإ اوديب . ناو. لاكفلا_ الاب ةفوكلا لبعا او ةشتاع ىلا. اووا :املق 15

 دعب أوعجرف اوزجاكتف اودانت ىنح ابتنقاف خداع منومذ ا

 ه) 14 ه5 20. امهلادح ىلع نانحلا 0) 14 نم موهقر

 الور. ةةعوأ .١ ) 14 300. وعز موت ناكشي. 24) 1ذ ©

 الو. 200. اجيوخا. 6 14 هذ 20". ايعمجا. /) 14 ه6 250

 100. ىلع باكتا نم. و) 008. اوعدب .. )7  14 ه+ 210. 44
 الو ميقتسي. 42) 000. هللاو ودع. ) 000. 200. ليقدز آش ©

 الامر. م0 نمو طهاطوط# كفو . 7 566. 14 هذ !وءانطم 1216110161:

 600. كينع. 7) 000. 200. نما.



 را 5 م1

 خعيبر تفقوو كيدج رما هىلا اوداعو اوقتلا ثيح اونك امك

 كعك اير لات تيلاقو ةرسيم عنمو ةنميم غنم 8 ةرصبلا

 تدق دلما ةشئاعا طوال مدقتو 37 نع

 ىرجي نأ نوفاضي ةيئابسلا غمامأو موقلا ليقاو اًفحصم هيلا

 ةةلوباكو مكي فاش نم * قنا حس 0-0 عدل

 0 58 علا 58 ب 4 0 0 اهجدوف ىف ءشقع

 ١١ نوبأيف باسحلاو لجو زع هللا اوركذآ هللا هللا ةرثك اهتوص

 ٌياتلا اهيا "تلقب نأ هاوي نيس لجكجتلا عودت لا ناك 1

 0 ةرصبلا لف 6 رمضو وعحت تلبقاو .قعايشاو . نامثع ةكقق اعل

 ةجضلا هذه ام لاقف ءاعكلا بلاط قنا نب ىلع عمسو ءامكلاب

 ععايشأ ٠١ نامبتع ةلنق ىلع اهعم نوعديو .عدنت ةشثاع اهلاقف

 تلسراو ممايشاو نامثع ةلتق ّنَعْلأ مهللا لوقي ومو وعدي لبقاف
 اننبقأ' :تراكلاا, نيب نامحتلا: يكاعو هيت قنا نجالا ىيكلا

 ؛5 الو اهريغ _ نودديرب ال ميقلا نا كا نيح سانلا ترمذو امكتاكم

 ةفوكلا رصم تفصقف /ةرصبلا رضم تفلدزاف سانلا نع نوفكي

 لكككتف لمح لاقو ىمح افق 0 سخكنف دع محوز ىتح

 هدي ىف ةيارلا كرتف لمحت هنم اهذخأيل ةيارلا ىلا ىلع ىوعاف

 تابتكملاو * اوس دم سا لل مادق اودلتجاف ةقوللا رضم تلجو

 «) 14 66 207. ىف. 5) 14 ةرصبلابز 2108. 2انت815 126+

 ©) 000. ابلعدو هك طصما> ةربكر ن0 06658 22304 1101. 24) 8566.

 14 هن ظلووص.ز ه0. اوتأا. 2 000. هطت.ز 20 جضف 400101 )/ ٠

 ةهع. 14 هم 210.5 2202 600. تفصعك.



 نس | ٠

 6ه- ءسمه ع هم ده 02 ير هد 8
 ادروو ه«ارقشأ ودعذ* لبخلاو ادزآلا انيقل مهي انب لئاس

 اهعُبو مهيأر ىف مهل اًقُكس ادنزلاو مهفتبك ةانعطق امل
 ىب رقعج آس لق ىسكلا وبا آس لق ةبش نب ريع خلاك

 موي ريبزلا ىلع رامع لل لاق رانيد نب كلام نع ناميلس

 «« فرصنا ” لاق ىنلنقت نأ كيرثأ لاقف جمولاب دزوسكإ لعخغف ليثلو

 ليدل مد ريبزلا زاح ىنقح رامع ليقا صفح نب رماع لاقو 1 -9 5 3 5 9 ١

 © هللا دبع ابإي ال لق ناظقيلا ابأي ىنلتقتا لاقف عدمرلاب

 فيس تيدح ىلا ثيدشل عجر

 ىدان راهنلا ردص ىف سانلا مزهنا املو الق ةحكلطو نيح 2

 00 1 لوح يعمر !ضاتتنلا اسمن ىلا“ اويلف ا ريؤلا .داناكرييكلا
 الو لح طيبا فرسنار + قموهنت 7 معلص عملا! لوس قراوحا(قعأ
 ىار اًملف سانلاب هنع سانلا لغاشتو ناسرف هسعبتاو عابسلا
 هوفرع ايلف هيلع اوركف هنيب قرف هيلع فطع 0 نابع

 رو مّتيهلا ىب مل يف رفن... ءايلف هوعد ريبزسلا اولاق

 ريصلا ربصلا هللا تابع 1 ليفة يدر, ةحلطب قنا عاقعلا 5

 لخدأف ليلعَت كيرث اًمع كناو عيرجت كنأ  ىيوحم ةاباز علا .لاقف

 هدمو ةرطبلا :لخدافا اناكم ىغبأو_ىذخد) مالغأ اي لاقت: تايبالا
 كلت جتمزه ىف سانلا لبقاف و نال لدفن 2 نالحارو كلغ
 اًمْلَق ماوداع رضُم هب تفاطا لمجل اوار اًملف ةرصبلا نوديري مو

 ه) 14 هدد طوع 1061111123 8: رقشا اودعت. 6) 1]ذ

 أويعطق . 0 2هدصتت]او معمطو هعمل 0تق56 ؟10عططانت )4  .١ ابلع.

 6 14 ال.. طلق ممصتل. مث) 000. اوداعفر 1مل ١.1) هك آم. نط 26-
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 "| دس مم

 ميحلدي فحصملا اذه تخأي ىم لاو هباككأ ىف هب فاطف ليل

 هيلع ةفوكلا لها نم ل هيلا ماقف «لونقم 04 هيف ام ىلا

 اذه قحاب نم لق 12 4 هن 7 انأ لاقف شح ضيبأ ءابق

 ضرعاف انأ ىنفلا لاقف لينقم يو ديف كبح ام ىلا موعدي فكحاصلل

 عومو هيف ام ىلا وعلي فحصملا اذه ذخأي ىم لاق مث هنع

 ىئييلا محيي ا!يعطقف اءدف هيلا هعفدف انا ىتفلا لاقف ليتقم

 2 35 دصب ه«ذخأف ىرسيلا هدي ايعطقف ماعدف ىرسيلا هديب هذخأف

 علاتق 1 5 د لاقذ دضر لثقف هتابق ىلع ليست ةمدلاو

 < ىتون اميف كلذ لعد ىنغلا مأ تلاقف

 ٠ مفاشُكي ال هللا باتك هولتي ةفايعج السم 8 7
 خ

3-2-5 0 

 0” قلع نم تيضُخ لق

 ام يكل قبا "اس لق ريع ىنثتدح

 ءلهأ افررسيبم * 2 نموا ربمأ ل تلح لاق لا نع

 ,:دزألاو ةبض /ممثكا اهنضر ةشئاعب سانلا ذالو اولتتقاف ةرصبلا

 . ٍ هع 70 . 00 5
 ه«برضت أورك دزالا نم لجر ىذا: ابموهنأ 5 سمشلا تملأز

 رحتساو اورف دزالا رشعم اي ىدانف هدي عطقف ىلع ىب ديح

 لابقف بلاط ني ىنبز ىلع نينرلع نوح اودانت 7 قفا رثقا

 20 كلك فعمز تمل ىنب نم لجر

 ه) 000. ليفقم. 5) عللاو 14 1هدط. مغ 0# ا

 املس. 2) 14 لتقلاب خرمات. 4 4844131: 14 طهطو# ترسيم ىلع.
 7) آه: نم جتكا ناكو. بوز 1هلا1 2



 200 3 اكمدبب

 هللاو ىلب لاقف هيف سيل هنا ريبزلا لاقف ىل لقو هل تلقف ًارامع

 هللا هلعج حقت هللاو لاقف هيف هللا هلعج ام هللاو لق جيفل هنا

 لق هفلاخي ّلجرلا ىار املف مجهيف هللا هلعج ام هللاو لق هيف

 انو اقلطنف هعم بكرف ليقي ام قحأ رظنأف ٌبكرأ هلها ضعبل

 ايباد اعجر رقي اليلق «لعيفل  ابناج ٠ :قجانفقو :١ ىتحع  اسهيلا وطنا“

 اي ريبولا لاق ليسجرلا ىدص لاق كدنع ام هبداصل ربيبولا لاقف

 حيبع لق ةرامع نب سمح لاق هارهظ عْطَق اي وا هافنا علج
 ل 2-0

 نا كيرأ تنك ىذلا اذه انما ىنتلكت 0 لاقف * ضفنتني

 اذه ةؤذخا ام هديب ىسفن ىذلاو هعم شيعأ وا دعم توما 0

 اًملف معلص هللا لوسر 62 نم هر وأ دع يس لف ءىشل هلا ىرأ ام

 نوج فرصناف بهذ رث هتباد ىلع سلجن فصنا سانلا لغاشت

 انيعا» دنخ :ناشراف ١ ءاح رق تقحلالاب :قكلف .هقراد:ىع نلخف

 انرصنا رث ةعاس هايجانف هيلع اًبكأف .اينأف الزنف هباككاو فنحالا

 ىدأو 3 :تكردا لاطعسك كفي الا لأ زومرج نسب ورع ءاج رت 5

 ريبولا بحاص نأ هديب ىسفن ىذلاو ليقي ناكف هتلتقف عابسلا

 أمم لق ىئسحلا وبا آس لق ةَبش ىب رمع ىنتدح «ىفنحالا
 05-0 هع تا ا -ِ

 ةيواعم ند رامع نع ةاطرأ نب جاجحلا نع ماع نئب رجب

 مدد افكاصم ىلع خا لاق ةليكب سيحأ نم ني 1 ىنهدلا

 ©) 14 تللقن نيج كاف“ 2) 000:8 م: لق هليخا هذ عطس

 رمالا 1مم ىرأ ام. ه) 866. 14ش 0 سراف, 0200 وقتمتست000 ©

 ءواوططم ةعمتطوم 26176 م01 ءم15, 016616 202 ه160 , 2181 04

 1ذص طقع 20111026 م18 8562261 6. سياف 2.:0661111:3) 0 )0 

 ع. م.ز 01. 1056110817: . ١)



 را 7 ملأ بي

 <ىللع وهف نينموملا ريما «دزجج ل نا لقو اًميظع الام اهل يرخاف

 فقو هنأو هلق ىذلا ةوهل زومرج نبا* نا اوعزف ريبزلا لتقو
 ىلع لاقف ريبزلا لتاقل نذاتسا هبجاحن لاقف نينموملا ريما بابب
 ©رانلاب هرّشبو هل نأ

 مال نسم نيا للاب ىيبعا ايم لاق اهرايع ني ديك, كدح

 ندع تراحنا ند رق نع 0 نب ناسيفس نع ةي ا[

 نبا فتحألا عم. تنك :تراحلا|نبءغرف لاقا ةبانق نب نوح

 ماوعلا نب ريبزلا عم ىمع نبا ةداتق نب نوج ناكو سيق
 ءايجف هّضر ريبزلا» عم تنك .لاقةئاتق نب نوح ىنتذحن

 , مالسلا لاقف ةرمالب ريبزلا ىلع نوملسي اوناكو ريسي سراف
 ايتا لق موقلا 57 لاق مالسلا كيلعو لاق ريمالا اهيا كيلع

 الور اددع لقا لو اخالتس ثزا اسوق وااا ملت اذكو انك ناك

 © سراف ءامج رث لاق* هنع «فرصنأ رث كوتا موق نم اًبولق بعرا

 موقلا ءاج لاق مالسلا كيبلعو لاقف ريمالا اهيا كيلع مالسلا لاقف

 ل وع هللا عمج اه اوعيسن اذكو اذك ناكم اوتا تح

 اووف فحللا ب عيزلع ' قيبمللا -تكانض ىحلاو هةشلاو ددحنل 0

 نا نبا دجي مث ل هللاوف نآلا كنع اهيا ريبزلا لق نيريدم

 سراف ءاج رث «فرصنا رث هيف انيلا ٌبدل ممقعلا الا بلاط

 ايا كيلع مالسلا لاقف جعرلا نم جرت نأ لييخل تداك دقو

 « تيقلف كونا لق ميقلا ءالوه لق مالسلا كيلعو لق ريمالا

 ه) 000. ذصق. ىلع. 5) 000. اوهبرمرجرت. 6) 008. اوعيصخأ .

 0) 000. ط15 ممدتغكز آ1ذ اذ ل 6©) 125601 ةعع. [4.
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 ار ا ل

 فحكَشملا اذه هيلع ضرعي «مكيأ هباكال ىلع لاقف يللا ىقنع
 تعطق نأو ىرخالا 10 ناجحا يدي نعل ناف هيف امو

 ضرعي هباكحا 0 ىلع فاطف انآ بايت ضف لاق 2005 هلا

 يلع ضرع ىلع هل لاقف ىتفلا كلذ الأ هلبقي ملف يلع كلذ

 ااندنح ىف هتللاوا مخ كلل هيلو .نم :مكنيبو !اتنيب و2 لقو الفم

 هاددي تعطقف فحصملا هدي ىفو ىتغلا ىلع لمكف مكتامدو

 بارضلا مكل باط ىق 00 لاقف لتق ىتح هنانسأب ةهذخأف

 ليحلا ءاطخب نخاي علك :الجر- نيعبس ثتموي لتقف عولتاقن
 نوهريف 5206 ةيمر ةحلط ىتباصا سانلا مرتو لممل رقع اًملف

 ماطخلاب خا ريبزلا نبا نك كفو هامر مك ذا .ىب ناورسم نأ

 ه0 0 لكي 1+ يحلم : اهييخان اخف نمل تلق عشنا لامج

 < هتحارج. 4 نم ريف يرختساف ىجحرخلا ىف هيسفن  ىقلا ع راف

 فقوف طاطسف اهيلع برضف ةشئاع ركب نا نب دم ا

 نيب تببأف اورف ىقو سانلا «تررفتسا اهل لاقف اهيلع 7

 ىأ عناب خشتاع نتلاقف مرىيتك ءالك 08 اضعب ضعب لشق د 15

 اهحرسف .مويلا كموق 8تيلبا ام معن و مجسْأف ىفكلط# ككلاط

 اهل وم ومهأو :اهرهجو ءاسنو لاسجر نم ةعامج 'اهعم لسرأو قلع

 رفعج ىب هللا دبع كلذ لقتساف لاملا نم افلا رشع ىنتآب

 ه) 000. مكنا. 65) 0084. 8. خ. ه6) 000. 5. م.زؤ 14 ا. لكتأور

 نك هفاقطت 1138001 1و 322 هذ 3125 ن1 طقع 101113 8

 عزعم1 6 ءوعو ؟ه1هعستست 202 121ء111عم. 2) 000. طت85 ممدت. ) ]فخ

 ١1 ترغنتسا ه6 ممم اورق, تطأ ذض 600. اورق. مز 000. 8. ].

 9) 1؟:هراهدعجر لمي طوموو. 11, 0.6380. 37) اذ تيلتيا.. 23) 86ه.

 14 600. اههحوو .



 نت دةدتشن”” يوت” ادب < د

 ا“ خس ا”امه

 لعجو ةرصبلا مدقف اًقلا رشع ىنثا ىف اًيلع ىنعي لبقاف ةرصبلاب

 هعيبر ىلع ىسفَت ل ب « لقي

 :عيقولا اهب لك 6 اهيس م الا ةعماسلا ةعيبر

 0 لاقف افقاوتف ويبولا اعءدف هسرف ىلع 0 جاخ أفقاون املف

 ايلا الو الما رمالا اذهل كارأ الو تنأ لاق كلب ءاج ام ووميزلل

 اك يق رص نامتع ةيجب كفا ل16 تيس نيش ا د
7 

 قوفف وسلا نبا كنبا © غلب ىتح. بلطملا :ىبع ىنب نم كّدعت

 امهيلع رم معلص ىبنلا نأ ركذف دل مظعو كنيبو اننيب

 فرصناف مللاظ كل وهو كنلتاقيل كتمع ىبا ليقي ام ىلعل لاقف

 ف لاقف هللا لبع دنيا ىلا عجرف كلئاقأ هل ىنأف لاقو هريدزلا هفع

 ىلع تجرخ سلق كنا هنبا هل لاقف ةريصب برأل اذه ىف ىل ام

 اهقحن نأ تفرصو بلاط ىنا ىبا تايار تيار كنكلو ةريصب

 دق ىلا كحبو لقو بضغو لاعرأ اح, ةظفحا تقبل [مقلا

 كمالغ فتاعب ليل ىنعاو 0 هنبا هل لاق هلتاقأ لأ هل تفاح

 ى بلطتا ريبزلل لق لع ناكو هعم فصلا ىف ماقو هقدعات نسر

 مييلا هيلع مانّدَشا ىلع هللا طّلس هتلئق تناو نامثع مد ىنم

 معاص هللا لوسر سعب تمج :حالط اب ا لاقو ؟ 2 هركي ام

 ىلعو كتعياب لق ىنتعياب اما تيبلا ىف كسرع تأبخو اهب لتاقت

 ه) 015. ةددجاتنع م." , 18 ةءون. 65) 816غ ءم0. 10216 0 761

 اهيب# ه 000. و. ,هء.: 14 "'هنطط. 41 تسل 66 205 دعبا لعأو

 600. 201. هغ آاكفط. تمسلا , 280. ةوءعان. 2) 85مم1671 هع اش. 12161-

 !1ى1ضم ريبزلا ىب هللا دبعر هك 052 111, 17 انآ. 560. 62

 رمسرللا. مز 14 200. ريالا. م) 000. انكدسأ. 7) 000. 8. ].



 هاكر مك تس

 ىداو كلسف ههجو ىف ةهننس نم هويبزلا ىضف ةميرهلا الا

 ةوووغلا ةكفصب هتبكر. 2 لكي بركه مهس ةعلط ءاجو غ عابسلا

 آو ىنكسمأو ىنقدرأ همالغل لق لقثو امد هجروم ًالتما املف

 «رىيبزلا ملثمو هلثم لتمتي وهو ةرصبلا لخدف هيف لونا اًناكم
 0ع 9- 2 5321 تا 1 34 5

 ىمهرأ نيح ىمهس نفاطخاو ا تح ءاوكلا نكت 0 5

 ) دفاع لك تدهفس 0 م اا اني تعبد نيبح تعيب لقذ

 1 ققعي ميس ى د ىض در 10 تعبر 55 فكل خماحت 2ظ010

 ها وع 3 :3 0 20

 2 سكني مد عابشلل ايقلاف ىأل لأ ةقرفب 2 فمما

 ىرخا ةلادباور نم لمجل ةخعقو ربخ

 ' ةعقولا هذه ربخ نم ركذ هّنذ فيس ريغ اماو رفعج وبا لاق ٠م

 ريغ مويلا كلذ هيف ناك ىذلا فقوملا نع هفارصناو رهبزلا رماو

 , ضعي كلذ نم ركذ ىذلاو 0 «بيبحاص ىع فيس ركذ 57

 ا لن ب وبا ىأ امه لاق ريف ند نم + ممومتتاام

 ا ول كاسل" قر تمس لك ناحت وبا وكرجم نب فو
 0 خلع ربخت نم : اهركذ» بصق“ ىف: .ىرعرلا :ىعا ىليألا كيزي ؛

 عضوملا اذع ىف-هركذ يف ىكن ىذلا عريسم ىف ةشتاعو ريبولاو

 ةمفسعلا عم 010 دخلا 0 نيعبسلا ربخ ىعي 2 0 غلبو

 0) 866. 145 600. ىصملا , 61. 83078 م. الار قتلت. 7,“ 0 )5 

 ه. م.ز 14 28565 ىداو ىلأ دهجو نم. 6) 000. عتسن. )

 ع. م. ه5 26567010. 6 000. سومعلل. 7/) 14 ىنغلباو. ى) 8اتم-

 مامج3 هع 14. 7 000. اهاقسر 14 خفافس. 42 05 1"هيجأغوههعر

 رام. طبون. 11, م. 776. 2 18682045 19, 392 تبلط هك طم
 مردجح 60 قس. 17 000. ىبع ىبز 1198. ىبيتب. 71 56611

 اططهطقتست260 65 181885 600. ةيحاص . 7) 000. هصعت. 0)

 نيعيسلاو ه5. ةاتوا»ه م. ثلا“



 م مدر

 7 ثيح نم مانددرف انوتعب نم مويقو لا انّمِحف ام لجبلا

 بحاص 0 لاقو سانلا راثو انوبكرف لج ىلع موقلا اندجوف

 0 ةرسيملا تثآ هترسيم بحاصل لقو ةنميملا «تثآ هتنميم

 ءامدلا اكفسي ىتح 5 نييهتنم ريغ ريبولاو عيكاطب نادل

 :اباشنأ رثفت 7 ةيئابسلاو اناعواطي , ىلا انيهتاو ةمركلا 2

 يأ نم مواسكف ءئشن .الخأ اوقك ١ سانلا الهيل سلفلا قل ل

 كلذب نوبلظي اوَدَبي ىتح اولتتقي الأ ةنتغلا كلت ىف اًعيمج

 اوزهجج الو بدم ءاولتقي ال» نيرَخآلا ىلع نوقحتسيو ةجاحلا

 اميف اودانو ناقيرفلا هيلع عيتجا امم ناكف اوعبتي الو عمر لع

 0 ديح نع فيس نع بيعش نع قرفملا“ ى ملا بسعك نا عاش

 ةلشكاع. ىلا قا روس  ىبا ثنعك !لبقاو 6 اولاق وريع 14 قاو'ا ةكلطو

 حلصُي هللا ّلعل لاتقلا الآ موقلا م.ؤا كقف ىكردأ لاقف اهضر '

 اهلمج ناكو اهلمج اوثعب ث عاردالا اهجدوف اوسبلاو تيكرف كب
 راقد. ىتاع ءارتشلا هيمأ "ني" ىلع ةداع ابله نكن 0

 ,ةملف #تفقو ءاغوغلا عمست ثيك تناكو تويبلا نم تزرب املف

 :ةيض اولق اذه ام تلاقف ةديدش ءاغيغ تعمس نأ ثبلت

 كذاك نيقيرفلا :ئانف, ىملق شب ايلق شي وارريخي ا كلت ركل
 !اهّمِحَف ام كلاوف ةذفقاو كو نوموزهملا مهذ ةّحصلا هذه عهنم

 0) 000. طثع هن رصوت2 تا. 5) 000. نيهتنم. 6) 000. نولمعد

 هآ 061206 نورهك ر ةانتلت ببنت . 0) 81غ 00.5 ءآ. ةاتماخه م. !ةأبو

 15 ه6: هسص. 22 62 000. الق. مث) 000. ىنأ هذ طمتع لو آخذ ©

 آ05. 86ءا368 811122. 9) 000. 8. .١١ 7) 000. بفقوو. 2 56.

 14ز 600. ىكدص هذ 0هز506 هكمبصلا. 6) 000. 2و. 7 0

 انيبجحأز 14 ن5 566628111, 2107. 61.



 الملا روز 7

 01 0 كلا انتو الخام ةياصما  ءانسور ىلا ىلع لسفواو
 ةيفاعلل اهلثمب اوتيبي ل ةةليلب اوتابو حلصلا ىلع اوتابف ناسمتع

 ىف طق اهوذاب ةليل وشب نامتع رما اوراثا نيذلا تابو 0 م

 اعيتجا ىتح اهلك هتليل نورواشتي اولعجو ةكلهلا ىلع او

 ىطفي نأ ةيشخ كدكذب اورستساو وسلا ف برلل :باحشنا 0

 2 هب رعشي* امو سّلغلا عم اودغف رشلا نم هاولواح امب*

 عّيرصم يرخن ةملُظ عيلعو الالسنا ومالا كلذ ىلا اولسنا هناريج

 مقيف أوبعضوسف عينام ىلا جينامو يعبر ىللأ اع ةايرضم لك

 نيذلا قباكصا هوجو ىف ميق لك راثو ةرصبلا لما راتف السلا

 ىلأو ماشعه نب ثرامخل ىب قاكرلا تبع ماهوبعي ةعيبر 2و ةنميملا

 اقف بلاقلا ىف انبتو 5 نب باشع نب ناجولا دكيع اظردسيجأبأ

 اًيلع نأ انملع دق الاقف اليل ةفوكلا لها انقرط اولق اذه ام

 انعواطي ىل هنو ةمركلا ٌلكتسيو ءامدلا كفسي ىتح هكنم ريغ 5

 ىلأ عد ىنح و كلوا ةخرصبلا لغا فصقو رعبا لعأي ا ْ

 الجر 7 بعضو كفو توصلا ةفوكلا 0 يلع عمدربف م2 .كسع

 كاذ. لاق !ذهاام> لاق: املخ وو دعبرب اهب دربخت 0-2 ىلع نم ابيِرق

 ه) 000. 5. م. هت م) 86هءع. 14 آل 2050.5:

 مهلمل. 6 0080. اهلاحو. 2) 000: عهنرعشي. 60) 000. موبهنز

 14 ه6 280. وتا. م) 000. اهوبعدزر 14 طه566 اهيلع اريمأو

 20. اهيلع ارمأ. م) 14 2084. نييفوللا, 20. نويفوللا . 2) 14

 هذ 207. ةيئايسلا عضو. 4) 14 ه6 2107. كيري.



 ريس م انها

 شع “راق اذ ىلع“ مككقو .ءذجكايسلاو ا طرلا ىلعأ نب 6 روتد

 أمس لاق ةبش نب رمع ىنثتدح  «فالآ ةرشع هيلا مضناو فالآ

 نع ةفيلخ قلب رطف نوح. مصاع ناي: نيشب ا نع دلكلا كنا

 :بتيقملا" نم“ ابنلبقا, لق ةيفتحلا 7 نم يبيح ىعىرتلا ردت

 ةانيلا مضناو فالآ ةعيس ةقفوكلا نم انيلا جرخو لجر ا

 © افالا "وتس ”لافيو- لقاو" نبأ رك هتك كاعلا الوش
 ةكلطو كيخح كتيدح لل كيدط 0-6 ١

 و

 رييؤلاو ةكلط خو ىلع بخ ا!بنايطاو سانلا لون املف الاق

 نم لثما وه اوما اودجج ملف هيف اوفلتخا اميف دلك 2 !يفقاوتف

 0 دناو جافا ىف خا كق ومالا اوار. نيح بول عضوو 0

 هركسع ىلا ىلع عجرو كلذ «ىلع مفقوم نع اوقرتقاف ِكرْخُي ال
 © اهكسع ىلا ريبولاو ةكلطو

 لامعا مآ

 ةحكلطو ديك نع فيس نع بيعش ىع رشا حولا لعشر

 ؛ةذحلط ىلا سابع نب هللا دبع ْئشعلا نم 00 ثعبو لاق

 ناك قلع ىلا ةحلط منىب كيد ىشعلا نم اهب اثعبو ويبؤلاو

 كلذو اوسمأ املف معن ارلاقف هباكتا امهنم دحاو لك 07

 اياحلا ءاسور ىلا ريبزلاو ةحلط ليسوا هرخنالا“ فام و

 ه) 8164 (روند): 010210060 1عععطعتتطت 815 201161

 لدم ىلع نب 600. ىلعو. 5) 004. ىطقر هل 1طص 1كم. ا"ءلو 6و

 لكطس ظوفؤوط !ما1, 12. 6-) 000. 8. ب. 24) 14 !ايقفاوتفر 20

 هند 6000. 192ع]ظ. 2 1سموائت1 ةهمء. 1[ هذ 20”. مث) 1[

 أر 560 هانا 207. 0همو6. 2 م) طكوطصت19]7 7659 هدععن03586 متع

 06ضقت#. 7) 000. ملكت. 2) 000. مهباحصأ .



 "م 0 ندب

 كمر لكع ,نالتجو :عيلع  بذاوسشلاو درع نبا ناليزو اكوكسمو

 وهو َيِْرَلا 4ىبرلا «عبارتلاو ةعاسق ىلعو دشار نب 5 تيرخلا
 ريبؤلاو ةكلط ير ىريمحلا هةرجالا وذ ىنميلا رئاس ىلعو بقل

 رضم تلونف قازرالا ةيرق عضوم وى ةةقوبازلا نم سانلاب مالونف

 مو اًعيمج عقوف ةعيبر تلؤنو جب ادلة ق نوفي ةليرفو ![كيرخت#

 ال جو هنم لفسا اًعيمج ىنميلا تلونو ملصلا ىف نوّكشي ال

 ىلع ةقوبازلا ف سانلاو ناذحلا ىف ةشئاعو ملصلا ىف نوكشي

 اناب ىلع ىلا المو اًميكح !ودرو افلا نوثلت مو ءالوع مهتاسور

 كلذب هيلع امدق ىتح اجرخم مدقاف عاقعقلا هيلع انقراث ام ىلع

 "0 دا ركابعلاو كلربف ملابس ميلع لرد حب :لساراتإل
 ٠ نوكسم 33221 نمملا كا نميلاو : ةنعيبوا لل :ةدعترو رم" لا

 الو ضعب ىلا كي مضعبو ضعب لايحع قضعب ناكف جلصلا

 هعم نميف نينموملا ريمأ يرخو < اصلا الا نووني الو نوركذي

 أذ عم ايمدق نينلا هئاسور ىلع ةفوللا 7لحاو افلا نورشع مو

 ا ىلا عتب ةيدج اشور هيلك لع ا نسيقلا .نبعو راق

 شالا نبا: ىلع 0 00 ءافسلا يارد يع ر لع" 0

 ىلعو ةراهن ىب ثراخل ىبا ىلع ةرصبلا لحما نم لثاو نب ركبو

 ه) 000. 5. ©0ما19 هأآت 8... 5) كيرلا : هل 1[طط 4

 كم هك مده م. )ماكو 3 هذ ةطصس. 2و 1طط 9]820 1و م. مبا تلك

 ليحلا مويسبل اهلك رمضم ىلع تير ناكو. © 00 عاوسلاو .

 0) الودع طممتطت 12201122: 55218 ع 12 600166 71126122 7106101:

 01100 ةوتتت62 32 2111238 1231111 8553:6182 6721111611181 68. 6 56.

 14 1هممطهنعز ه00. ةعوو. هم 121077. 8. 7600ه: 600. ةرحالا .

 /1 000. ابلونف. و) 000. نم. 7 400101 و. 2 8هع. لطد

 طودهت4 !ء",ر 2: 000. نوعلاو. ) 000. 8. ]م



 را زب

 نامتع لا ىع ديحب نع فيس ىع بيعش نع ىرسلا اول

 انكر" ىألا نتف اولوتنعا 0 اي يدان فرحا ليش اكن الام

 : لب لاقف دشأر نب باجنملا ماقف هرجعو هسيك نيقيرفلا نيذه

 املف اوقرافف هسيك اولوتو 0 اذه اودهشأو اولرتعت ال بابرلا

 كوكو ماركا نيقيرفلا ى .تنه 7 ا اذه أولو :زعأ ميمتأ لاب لق

005 

 ميم ب ورم ند َّك لام نن 5 نامثع ىنبد نم وو ءابرحلا .١ مبدأ ماك

 ءاببجلا ويا ناكف“ هَسْيك :الوتا رمالا ذه انلرتعتا 08 ورع قي لاقن

 10 اهلاف خيض ىنب 1ك كشر نب باجتملاو مهم ىب 08 6 ىنب ىلع

 هسيك نيقيرفلا ىيذه اوأوو رمالا اذه ايلوتعا ةانم كيز لاف لاق
 كا قي سدو ومالا اذه ايلرتعت ا عيكو نب لاله للق هزجتو

 فنحالا لعس تحعواطو خلظنح ىلع لالف ناكف كبك اوليه

 يعش: نعا ئرمتلا ؟ لا تكا ب عابسلا ىداو ىلا اولوتعاو

 15 ىنب ىلعو نزاوم دي ناك لاق خ_كلطو 1 نع فيس نع

 نب 0 رماع ىلعو ىمل هلسلا نوعسم ن عشاجم زاجمألاو ميل

 نب ركب ىلعو ٌىلعابلا نامعتلا نب رضْعأ نافطغ ىعو ثرالل

 الجر الا ولع لا سيقلا ننبكا تلرتعاو عمسم ني ةكئامد لكل

 قنا دم نم لزتعاو مايق لثأو نب ركب نمو ماتا هناف
 ء

 90 نامه نش ظربرص 5 ءاسور خلت كع دزالا تناكو نانس يلع غانم

 ه) 18 1 كلعل ز هءرأث6 26036 دعس هونغ ع 2255

 16016 كيز. | 6) 000. هلعو هل 8م128 م. ا)!, 11 ةطقطل ان.

 6 000 د

1 53239 



 ملأ بم ا نس

 خئكلطو كوك نع فيس ثيدح ىلآ تيحدخل عجر

 ةاقرفو ىلع عم ةاقرشو رهبزلاو خكلط عم ةاقرف قرف ةردعرلا للعاو

 نم اهضر ةشتاع تءاجو نيقيرفلا نم دكحا عم لاتقلا ىرش ال

 نع 3 ن0 . 5 3 5 .٠ ا

 دزالا ىف نادحكلا ىكحسم ىف تلون ىتح هيف تناك هلا اهلونم

 لاقف نامي نب ةريص كذتموي دزالا ن 0 00 8 لانفلا ناكو 5

 3 مم هب هي. دا تا

 فاخا ىناف كموقب لونعأو عجدهشت الو ا ىنعطاف ففدت روك

 نم 0 .يبذه عدو ةافظدلا هدم ءارو م عّلص نوكي أ

 التنقا أو اندرأ ام علل اكماطصأ 0 ناوخأ اههف ةعيبجرو رض

 لاقف 0 ةيلداتل .ق 2 ناكو ءاّذغ عيلع امكح انخ

 نإ نسلم ةيليئارصتلا نمد ىت ؛كنيف .نوكي. نأ + نشخا 'ةربص

 ةحلطو نينموملا ما لذطخا نأو سانلا نيب مالصا نع بيغا
0 00 5 

 خضر نامشع مدب بلذلا عدأاو جلصلا يلع أودر أ رسيبزلاو

 و ادكلا 0 0 لفا قفقيطاف ءاّحبا ىككلذ ليعفأ ١ هللاو ال

 اكحي ند 2 5 فتش قير راسل ءالة رينا اوهأ حا يلكاملا

 كيأر ام لاق ورمع نب كام ىب عبكو هد نب لالع :كييعف لع

 ١ اًضعَدتتا نيشموملا م ه١ اك لاق كيأر اف لأ فعالا لاق

 لاله لاقف تي لن ان مك ل نوكأ اننا لذ ا

 عاطملا ٌباشلا تناو ئصعملا ديشلا انا لاقف انكيش تناو اذه

 0 000 وم 11ه 14 تعءارث. 65) عظام 6 0000

 نك 0) 000: 8: م: 61 11 1002210 027



 + د1 يع ال نق حب ا حب

 1 اخ ديب مناي

 ةكلطو ديح نع فيس ثيدح ىلا ثيدشل عج

 اًعيمج .نيقيرفلا نم هلي :سانلا .ى..ىنيصخح ,ىب ,نارمع لسرات

 ليقف .لسرأ ,نميف ىدع ىنب ىلا لسراو فتحألا .عنص انك

 نارمع ةدّيِجَت ابا نأ الأ مدجسم باب ىلع ىدان تح هلوسر

 :لدجت اذن نركا الدفا كل لوقبو مالسلا مكقوقي نيصحلا ىبا

 ٌبحا اهتابلا بوشاو اهفاوصا رجا نآضو هرْصَخ زنعا عم نيصخ

 تلاقف عاسب نقصا عدم نم ءىبدت 2 ىمهرأ ل

 لوسر «ء لقت عحت 2 هللاو اذا لحأو تودصب 10 ىدع 0 بب

 ىلع نب ورع انت 30 نموا أ نودتملا ٍِ ىدشل معلص هللا

 10 /ربكاح نع ىودعلا خماعت بأ 0 لاق عير رز 2 ديزي نك لاق

 عمجا كموق ىلا مرس نيصح نب نارمع ىل لاق لاق عيبرلا ىبا

 نيصح نب نارمع مكيلا ىناسرا للقف امثق يف مقف نونوكي ام
 فلحو هللا 2ةجرو مالسلا مكيلع أرقي معلص هللا لوسر بحاص

 امدح انس تب نيحب ن ل يف لا انلا 3 ىنلا هدلاب

 15 توملا هكردي 0 لبح أو 0 آ: تانيصح اًدنعا ى عيب

 عفرف 1 نيقيرفلا نيب لد.حاو عسب 0 5 نم ا تا

 للا لوسر لقت عدت الااا أباقف هكدا قاسوور ىحلا خوش

 © اًحبا ءىشل معلص

 ه) 000. ة. م. هك 72656ع7,010. 5) 000. ىيحتر 860 ه1 ط2

 1205: 111, م. ه.. 6) 062].و 600. رفح. 04) 000. ىنب.

 © 008. لعنر سمع لقن. مي) 003. 8. م. هك هه. و) 4ققنقم
 7) 004. تمحرو. 2 004. اعيي. 8) 008. 5. م. 7 18مه6-

 1996115 هيلا .



 ان[ امس" نس

 تئككو كحضف ىلا رظنف منع ىنب ىف معلص هللا ليسر عم

 هللا ليسر كل لاقف قر بلاط ىنا نبا عَّدَي ال «تلقف هيلا

 ّمهللا لاقف ملاظ هل تناو هتلئاقتلو فر هب سيل هنا هص معلص
 ذب تلات قييزللاو ا انقعا ىزيسسم ترش :ام نكذ ص

 ةاّدهيع هللا ىطعا كقف ريبزلا اما لاقف هباككا ىلا ىلع فرصناف ة

 طوع اذ: تنك "اه انهلآ لدعم تشتعل ليئرلا ١» عجلو «هكلهاقي الأ

 د اا رمي وما طلي فرعا اناو الا تلقع نم

 دنيا هلا لاقف «تهنأو معن ن 15 0
 عاضعب تنجح انا ىنح 6 ير .اغلا نينع « نيب تعمج هللا دبع

 بلاط ىنا ىبا تابار تسسحا بهعذتو عكرتت نأ تدرا ضعبل ؛

 هلثقأ الأ تفلح ىق | تنوع ةاكتار ةيتك ءااهسخ "اهنا: تملقوا

 هل مالغب اطدف هلتاقو كنيمي نع رك لاقف هل لاق ام هظقخأو

 /ىميبتلا ناميلس نب ناجرلا دبع لاقف هقتعاف ليحخم هل لاقي
 نابُيألا ورقكم نم بحعأ ناوخحلا اخأ مويلاك رأ مل

 < نامحولا ةيصعم 0 فتعلاب 15

 عئارعش نم لحجر لاقو

 :كتيسم ىح للا ةاكقتك «٠ ةنيد 7, نوصل لوكاكم قتنعي
- 
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 < هنيبج ىلع نذل نفا نشنلاو

 ه) 14 200. تلو هه 2077. هت. 5) 000. للهع. 6©)

 هرس. 2) 0004. هذ 14 ؟"همهط. دصه1و ىيراعلا, 000. 8801. هذ اكشط.

 نينتقفلا و 207. ةوعمأ. 6 000. 8. م. مث) 85ه«. آش هذ للمال.

 600: بيلا .20و) 1 رفكيو عم 21037. 15 266628111. /7)

 نوصنر 14 ه6 11073. 61+



 وا 27-2 "بن

 ىب ةلعو هيلا لسراف ةشارشر هل لاقي هل ىلوم ىلا مهتيار روث

 حك كموق نوعي 0 باسحالا تعاض ىلفذلا عدم

 ايماقف انئأش ىنغت انا كتأش نق دأب تيعت لكيت وعما

 3 *« « مةعدريو عيلكيو 0 ميلا لس لانق جنيب ىكي م مايا تلك

 5 8ع اضم لاق نا نع ىلخهلا 86 وبا 131 لق يع ىتدح

 د ةضرفلا نم اوراسو ةشثاعو ريبزلاو ةكلط كيري خيوازلا نم

 نم فصنلا ىف دايز نب هللا ديبع رصق عضوم دنع اوقتلاف اًيلع

 0 ناعيجلا 2ةأرث ايلف سييكل موي ا" ةنس رخالا قانايح

 هنا اما لق ريبزلا اذه ىلعل ليقف الس هيلع سرف ىلع ريبزلا
-. ِ 

 ؛0 امهيلأ جرح ةحلط رخو ا ءرآ هللاب ركذ ن وأ نيبلجرلا ىرحا

 ريك ىلع لاف | هتاوك ىانع و دعلتخل ١ يح 52 ادق دلك

 هللا دنع امتدحعا امتنك نأ الاجرو اليحو ةجاب نددت دهن
 ع

 مح

 د نم اهلْرَع تضقت ىتلاك انوكت الو* هناجس هللا ايقئاف ارذع

 يحاو يمه :نامكت اسكتيوز ف انيكاحا ئيحارزا ماك تا
2 

 ادار تحلل خةكحلط لاق ىهمد بعل لحأ ثدح نم ليف امكءاسمد

 د مث مم د ِح

 مهنيد للا مهيقوي تسوي * نع لاق 0 ناس ع اع سا ذا

 بلطت ةحلط اي /. نيبمّلأ فحل ف 3 و نويلعيو حلا

 تروم موي ركرختا رمبز اب نامتع ةخلنق هللا نعلف حضر نامتع مدبب

 ه) 000. هشارش. )5  000. معأ هن طمع ىنعت. ه) آش ©

 207. توحجيو . . ,.4) 000. ارئر هلا لكم. 26 28. 617 له ه0

 هذ 207”. ىارتر 000. كهه2م6. ىعارت. 2) 14 ه4 207. تفلتخاو

 رسم 600. هبوأذ. مثز) 102. 16 78.94. 9) تنللا ه. منت68

 وعم 1 طانق ر عاج ؟مةدناطو مات عطاتستت 061ةطاتطت 686. /7) اك01. 24 8.

 205. 42) 4010101 ةهء. 1 ه 2.



 مز وع زا نمي

 جتيصحلف راق ىن ةفحت ىلع ثدعقف لجرو لجر فلا رشع انتا

 00 ل ل د ١ ىلع لصقنا 1 الجو ودورات
 لاك ا ا ىلا نأ ىذا نعي عصع نيرويشب نع نسحلا

 00 كسلا هروح لا رشع ابنا ىلع ىلا نخ

 < ئحايرلا راسب نب لقعم ةنيَرُمو بابرلاو ميمتو 5 :نانكوو

 لاذ وركب قيس < يقتل دوعسم نب كعس قيلع سيق 518

 نيرعشألاو ٍمحْنَم عبسشو «لْفّذلا يردُخت نب ةاغو غيلع بلْغَتو
 ا 1 دل د جل و عيع
 © ٌىدزألا ميلس نب فنكم عيلع

 ةرصبلا ىم ةيواؤلا ىلع لوزذ 10

 كرار ىو ةيلمم نع 7-0 0 18 لاق هك ندومع ىددح

 اة ا لسراف اًماييأ ماقاو ةيوازلا ى ىلع لري لق. .ةبانق .ىع

 فيس فالآ ةعبرأ ككنع 000 500 نأو كتقينا 2 نأ

 لق الما ل ياا يلا ايكو تلك الع هيلا لسراف

 تردق نم فك:ءيلا لسرف جلاتق لجو وع هلل ءافولا نم نأ و

 خ+شثاعو ويبزولاو ةكلط راسو خيوازلا نم 0 انس رم يمك ر ال

 هذلآا نع ىاادلا ىببع رصق 6 عضوم كنع !قتلذ ةضر ل

 نب ورمي ىلا روق نب فيقش لسرا ساسنلا لؤن اسملف دايز نبا
 ىلع ركسع ىلا انب ليف تجرخ اذذ جرخأ نأ يبعلا نحم

 ريما ركسع ىلآ امككدعف لثأو نب ركبو سيقلا دبع ىف اجرخن وم

 ىنب فقيقش عفدو بلغ هعم ءالوه ناك نم سانلا لاقف نينموملا

 0) 14 امك هك 20. هرص. 5) 400103 ةهءء. 14 11“ هك لما



 1: سوح

 رم م17 دز يدل

 مشاه بتكف كلذ ىبأ ال ىنكل لق كيلا هب بنتك ام .عبتت

 ٌلغلا رهاظ قاشم لاغ لجر ىلع تمدق ىفق ىقا ىلع ىلا

 0 يناطلا تنيلك ع لحملا عم باتكلاب ثعبو © نآتشلاو

 قبحبو 'نيانلا» هل” ارغتتتسو: شارد نيالا طا نكس ١
 5 قات ىلا اهتعم "كتكاو «ةدنوكلا 0 اويمأ ىراصنالا عك ىب' ةظرق

 رمالا اذه ةئع بذعث نا ىرا ثنك دكقف ثعب اّمأ ىسوم

 در نم كعنميس ابيصن هنم كل لجو رع هللا لعج م ىنلا

 « نارفنتسي رساي نب رامعو ىلع نب نسحكلا تعب كلاقو ىرما
 انلع ليتعأف رصملا ىلع اًيلاو بعك نب ةظرق تتعبو سانلا

 ؛ كذباني نأ هترمأ دق ىناف لعفت مث نإذ 2 اريحدم امومّْذَم *

 بانكلا مدل ايلف ءءابارآ كعطقي نأ 3 رفغظف هنتذزبان ناف
- 

 اهيا القف دجسملا راَمَع» نسَحلا لخدو لزتعا ىسوم نا ىلع
 انيلاظ ا اذه: يجرع تجرح قلقا قفي# يمول "ريما نأ قاتلا

 الأ اهقح دلل منع الجر لجو ازهادللا اركَذأ ئتاوأ اكيلظم را

 هةدللاو ىنم ذخا اًملظ تنك ناو ىناعا اًمولظم تنك :ناف وفت

 ترثأتسا لهف ردغ ئم لّواو كح نم لوال ريبرلاو ةحلط أ

 «ركنم نع اوهْنَو فورعمب اورهف اورغنأف اًمُكَح تلّذب وا لام
 رباج نع فتم وبا آس لق ىسحلا وبا آس لق رمع ىتدح

 ةتفوكتلا زك مكينأب ىلع لف“ لاك لدم" نا وع عقلا ©

 ه) 000. قانسلاو هذ ةص طقت ع. نامسلاو ىرخا ماك 0

 حصص. )65  000. ىم. 6) 0 أعزنمخسد . 0©2) 1501. 14 78. 19.

 © 0084. ابابرار 14 هصط. 81١ اًبارار ه04. 801. هذ آكذط ارا ابر :

 7/) 000. اعد.



 ادن ا

 زومرج نب ريمع هاثأف رعنلا عم دىقلف هبلط ىف اربكرف هعُيقُنو

 ليو ةفيفخ ةنعط هنعطف 6 ةفيعض هل سرف ىلع وهو هفلخ نم

 000 الا دا لق ل نيف لعق دعو نييلا ديبلع
 ايلمحت *لاضق 0 / عفان اي ءزيمرج نب ريمع* ىدان هلئاق هنا نط

 نب رهتعم كك ل ميعاربا ىب بوقعي ىنتدحا 4 هولتقف ه«بلع 5

 ل ناراج نك راب لذ نيصح :نعدا اسأل ناميلس

 1 ل ايلا لا امج تييإرا علب تدق تأ . كاذو.ب ميغ ا يبا نم

 وع ركذف اح اناو ةنيدملا تيتا ليقي فنحالا تعمس لاقف

 © مكحو ىصضق ام ىلع هلل دما

 ندا هذيلا راقب ىن نيكل بلاط دار ني. ىلع ةقعب 0

 < ةفوكلا لها دل و ارفنتسيل و ساب نب رامعو

 توين عقم ايدل نسلا هدا ان لاف فيش لك ريع ىنقحح

 كك نب مشاه جرخ لاق ةةءيبا نع * لعل نأ نبأ نع مصاع

 ىدوم ا لوقو ركب ىنأ نب لكيحت مودلقب دربخاف ةكبرسلاب ىلع ىلأ

 لاا دلع ندا دل نإ ىتشالا | ىلاسو هلع تيرا نعل ,لاتقف

 هع ىف ماع تيجو ىتا ىسوم أ ىلإ بتكو ةفوكلا ىلا

 د 1 املا صخشأف ىلا نيملسملا نم كلبق نم ضهنيل

 3 اعادذ م ىلع ىلاوعأ نم 8 هلا د كنأ بتل كلوأ

 «) 000. عيقنوز 207. 200. ميمخ ىنب ةأاوغ نم ةأوغ ىل١ 6) 004,

 دفيعصر 1107. 5 66. ت) 11096. 012. 0) 000. 022. 6

 ةيبحأص. م5 6 عيفن. 20) أورفنتسلن. 7) 000. 8. م.

 2) 400101 ةهع. م. "5, 2 هك ةسخو ا"اط* و



 ا "| بإ

 قتطانقأ الو“ هلص هللا" وتمر قفاونسكتو | !قينمؤلا 1 ك2

 ةدحاو ىتم اوراتخا هقعيبب ىومترما معلص هللا لوسر مع ىبا الجر
 عجامتلا "ضرب قكلا» رسل 5 ارك“ نأ" ك0 نادضك اكدد نا
 غثتكمب قلل. وا ئضق ام هرما نم لجو ِ هللا قطعي: قع

 هوا ١ نضق" ام رما نم لجو زك" ديلا ميصتلا ا رتح (كيبسا نوع

 هناغح اريكتم" نزلا نسم "دف هوماكم اق" ازور كورس ٌلوتعأ

 ةرلعجا ىأرسب مهاد حييت كراك و جيو اوكار خافن

 ةعام ةببلا ' قورطتقو همام لكل وقعت ؟كييح نجر ق3

 هس 4 ىلع ةاهز معم لرقعاف نيكسف ىلع ةرصبلا نم ءءاحّتجلاب

 ') نب بخكو ةلصر' ظكحالط ”لئيقا لوا ناَكَع 'هيقتلا" قتلا "زق قال

 نم لق 0 لثق ل ءالوهو ءالوه 2 ذب ىئكذُملا ةعم روس

 تكلف :مكتم  ةنيسالافلا دك "هيض نبا قارتسما نيإلا "ضل
 هللا ليسر قراوح اي بهذت نيا لاقف عشاجحم نم لجر وعذلا

 قاف ءعتم نيقان ' قشيلا "لكضصرب ل١ يمنى "ترئافا ىلا ١ كفلط

 ,: عنج لق رمآك اهأ ناوقصي نضل ىك وييزلا كاد قييم لكلا

 رق فويسلاب ضعب بجاوح عهضعب برض ىتح نيملسملا نيب
 سباح ىب ظ*لاضفو 9 رت نب ريف هعيهمف دنبعبب 6 قكاي

 ه) 000. كلر 14 96ه 65) 000. مكربخو. 6 004. 8. مز

 سدوم »جهطمدنعرد ممذم02 ه2153]10-1, هل. 8ءاكأت ١و ةماحه 13-21“ لق-

 كغ 11, 1م هوز عدبقه#ع ؟0ه]1د15ةعر, 2021651 2601116. 0) 1 5696-

 سام" مط11010 عمانتل 218666712 085619328 01223. 2 566. 280.

 ه6 1طد 1520ز9» 11, !!: ه0. فخ دف 14 "مر 8 8 شو موه

 دسم ؟00. 300. كنيدلا , نتنم01 0ععم2 ةماتل 2ه5., وتأ 200. ةلعأو

 35 050 11, ,١11 هذ همات0 1. مثر للم. طثع هن ةصاند ةءيعر ]14

 ويمع انث 0و6 1طن 10د. هأ هلث1ت.  ي) 000. طثع هت 6 نمر.
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 02017 ارم

 تاكاج مه

 هتعتبأ ىق هللا ليسر اي تلقف 0 ىبنلا تيناف افلا ىيرشعو

 ءايشا ركذو,. معن: مهللا الق كنل هرجأو اندجسم ق3 هلعَجأ .لق

 نم ثلققف ريبزلاو ةحكلط تيقلف فنحالا لاق عونلا اذه نم

 الق ًليتقم الا لجرلا اذه ىرا ال ىف ىل مدس هب قارمأت

 1 دافلطلا ىف اال 14 هتاديضرتو, هلي :قازمأتا تلقل ا

 اهبو هَضر نامثع ّلتق اناتا نا اهب نحن انيبف ةّكم 00

 عبيابأ نأ ىيرمات نم ىلقفب م اهتيقلف انهنكر نينموملا م نأ شقا

 ىلع ترف معذ تلاق ىل 0ك هب ىيرمإت كثلق 3 تملاق

 ىرأ الو ةرصبلاب ىلا ل كتمع حر 6 تالبك خ-ةغيدملاب ىلع

 لاقف تأ ىناتا ذأ كلذك انا انيبف لاق ماقتسا لق الا مالا ٠

 0 تلف ةبيركلا بناج الرين ىق ريبزلاو ةحلطو ةشثاع هذه

 مد ىلع كلب نورصتتسي كنوعدي كيلا اولسرأ اولاق هب ءاج

 ءالوم ىنالكخ نا تلقف لا ا رما ٌعظفا ىفاأف هكر نامثع

 كاتم, ناذ 020 معلص هللا لوسر ىراوحو نينموم ا مأ جاعمو

 انذاك اةيدشل هععببم .قورما لاك لطم هللا لوشر مع قبا! © الجو و

 اًمولظم لتقف هضر نامثع مد ىلع رصنتسنل انتج اولق جتيتا

 هب ىيرمأت نم كل كتلقأ هللاب ككشتا  نينموملا ما اي :نيلقف

 معن تلاق معن 0 هتيبضرفو 2 ىيرفالا يلف ىلع 1

 00 لوز راوحا اب ريطوتءاب هكلقف» لقي اتاك
 نتا تلف ىلع امتلقت قارمات ام امكل تلقأ هللا امكدشنا هم

 ال مهللاو تلقف لكب هنللو معن الق معن امتلقت ىل ءهنايضوتو هب

 0) 000. هياسصردو أ 220 كاهصرتو . 6) 000. اهننبلقف. 6)

 محيصردوز 1200 لاق. 0) 000. ليجر. 6) 004. 231808 ةبايصرنو .



 مك نس م

 ىدان مث سائ هباجاف ميمت للاي ىدان مث سان هباجاف فددنخ

 هام رظن رق هب لوتعاف هباجا الا ئدعس قبي ملف دعس لاي

 اءلخدف ىيوفاو اوواج ىلع رفظو لاتقلا عقو املف سانلا عنصي

 © سانلا ميف لخد اميف
 د ل ادي 9 هم-شتل

 لاق 0 ىدبأ م 3 ميهاربأ نىب تل ىددح ام كلك

 عضت 0 0 اناف ا كيوت مي تيكا :اهوحق لق كد

 00 دكحسلا ىف 00 كفو 6 أوعزف لف لاقط تأ اناتأ فا انلاحر

 اذاو رلرجحسملا طسو ىك رعد لع نوعمتج سس اذاف انقلطناف

 ءاخت ذإ كلدك اناو صاقو ىلا نب كدعسو خكالطو ريبول و ع ٠

 ه6 3

 و ةّتيلم هيلعو ءاج* لق نابتع اذه مليقف نافع ىب ىامتع

 لق معن اول ىلع انفاقأ لاقف هسأ, اهب عّنق ىق ءارْفص هل

 ىمكذشنا لاق معن اولق ةحلط انفاقأ لق معن اولق ريبزلا انفاقأ

 نم رق .علص هللا لوس نأ ىوملعتا وه هلا هللا ف سلسل 7
 2 نا نمم 2 ن 6
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 انام مك يس

 انيباو اوبا ناف كلذف انوعياب ناف رمالا اذه نع فللا مالصالا
 2ع 6

 لت نالتكا لااا انيلتبا" انف لق !مقتلي ال١ عاصف لاثتقلا الا
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 بطغخ 0 ماثو "كو هءاحا ناكوا كلذ عفن" لجو رعءاقللا" تأزا "قم

 مكسفنا اوكلمأ سانلا اهيا اب لاقو هيلع ىنثاو هللا دمدن سانلا

 اوريصأو مكناوخا عتاف موقلا ءالوه نع مكتنسلاو مكيديا ةابفكو

 نحا هاذع ضخما قاد: انوقبست" جرا كايا ءامكيتايا ام “قلع

 ىتح اهيف مدق هلا هتيبعذ عفدو مدقاو لحترا مث « مييلا مصخ

 ندا اولمو مالت نب ميكح هيلا تعب ممقتلا» ئلغ«لطأ "اذا

 ايقكف ورع نب عاقعقلا هيلع متقراف ام ىلع متنك نا بيَبَح

 نوفا نبا فتحا علا يخف ومالا" !قلف ىف :وظنتو ل انورقأو 0
 ن د 0 د ون - ان 2

 ةرضبلاب انموق نا ىلع اي لاعف +بلاظأ«قا نب ءىلنع“/ عم :لاخقلا

 ىبستو غلاجر لتقت كنا الغ هيلع ترهظ نأ كنا نوعي

 و نم الا اذه للك لهو هنم اذه فاضي ىلثم ام لاقف عءاسن

 مهباع تس / للجو وزع هللا ليقف ل عمست ملا رفغكو ىلوشت 15

 000 تنأ لله نوماسم. ميش 7 رفكو ىلوت نم 31 0

 : نوكأ نأ اما نيقنت نم ةدحاو ىنم رتخأو معذ لاق كموق ىنع

 فالآ ةرشع كنع فكا نا اماو ىسفنب كعم نوكاف كينآ

 لك لافف اني نقو .نوعقلا ىلا تاعحق- .ساشلا ىلا عجرف كيس

 ه) 0004. هاكدر 14 هذ لور. ةهععص[6.. 5) 0هوتاقطط 010

 0) 0084. مكناب. .2) 4040101 ةهء. 14 هك #20. 62) رمشمو
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 نوربحم ما © نولبقما نوردي ال هتاف اذه ثدح ىتح عقمادقا

 ناك !اذاف انناوخا نع يبقيو مويلا اندنع ىنسح ءىشلا نأ

 ةككلاب عيلع جعتحنل اناو مدنع ىسحو اندنع مبق دغلا نم

 هوجرت نىك !انلثما لع دامب ىنوحتح مهةحتل اه

 5 ملقو. « نكلا: ءاوقتلا رسخآ ناخب الاو ةومقو تنل «امياجتا اى لا

 عامادقا نع هنولعسي ةقوللا لعأ نم ماوقا بلاط ىنا نب ّىلع ىلا
 لاقف ققتملا 8 نانب نب روعألا مق ءىميف هيلا 5 ماقف ميقلا ىلع

 هذع َلْمَش عمجاي هللا لعل ةرئانلا دافطاو سالصالا ءىلع ىلع هل

 لق انوبيجي ل ناسف لق قيباجا ىقو ميرح ,ٌعَصَيو انب ةمألا

 !ا|نسفنأ ىع كانعشد لاق مانوكرتي مل ناف لاق انوكرت ام جانكرت

 وبان هبيتلا ماو راع من ءلظ للص وم هيلع اه.لتما ملت 7

 نم اوبلط اميف ةّحح مقلا ءالوهل ىرتا لاقف ٌىنالأدلا ةمالس

 لق معن لق كلذب لجو وع هللا اودارأ اوناك نأ مدلا اذه

 ناك اذا ءىشلا ّنأ معن لق :كلذ كرييخأتب* ةّحح كل >ىتق

 ؛ة نأ مللاحو انلاح اف لق اًعفن هّمَعَأو هطوحأ هيف مكحلاف كردي ال

 هلل هيلق ؛ئقن غدحا لتقي* النا _ىجيأل ىتا'لط ادع انس

 لاقف بيبح ىب كلام هيلا ماقو ءةنلل هللا هلخدا الا هنمو انم

 نأ لو انل ناب ىق لاق ميقلا ءالوه تيقل اذا عناص تنا ام

 ه) 000. اوحرت. 5) 000. 8. ف. 0 000. نع. ©08) ظصسعأو
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 هناا 2-0

 ءابشتأ ىف تدح رمأ هاذهو انتوعد لعا جنللو برخل ريصمأ فرعذل

 ما زو رع ادلللا فلي ملا ىم يماؤاذع ميلا :لدبق 28 نكت مل

 0مذفاو انقرف دق هنا كلذ عمو ةمايقلا موي هرّذع عطقنا رذعب

 لبقاو «اوربصأو اورَشباف ملصلا انل متي نا وجرا اناو رمآ ىلع

 لجرلا اذه انب ازهتنا ريبز اي ةحلط اي لاقف 6 امش ىبدةريص

 ا للاب بص ايا لا دوودشلا,, نع ريح بيلا نيف ىلا قاف

 هذآ نام هليفا لرنيفا .ممزلا لبق !نكيامل ل اذعو نوماسم

 اك تنح+ عاام ةتنس ”معليط هللا ليسو نما ديفا نيكي

 0 ل ا او ا علا وح لعبتي ال ونا نيغف
 ح :لاقف هرخوت | الو ميلا. هكرمن نأ انل ىغبني ال 2 نحن

 نم.ريخح وهو رش مقلا ءالره ةرارقا نم هيلا مكوعدن ىذلا اذه

 تعءاج ىقو انل 1نيبي نأ دك دقو كردي ال رمأك وهو هنم وش

 لدبقاو < اهليوخأو عفنم اهمعا ”راقياسب نيملسملا نيب ماكحالا

 خلتاوا مكدروت دعب موق اي نووظتنت ام لاقف روس نب بعك
 انئيب رما اذه ّنا بعك اب اءلاقف ءالوع نم فعلا اذه ارعطقأ

 يح” باكصا نخا ام هللاو ال سبتلم رما :هو انناوخأ نيبو

 عقاوم ىيا انملع آلا اقيرط هيبن لجو رع هللا ثعب ذم معلص

 ه) 008. هرص2 اذه. 85) 008. ه. م., 14 66 71070. ىكير هلل
 دانسلا ت0 6 14 مهافو 4 )4  .56662811 18 .121077 860 ١
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 من ةئس ادا

 انأ !ذا ىكاقب ا ىو 0 ىلا ا ا يامر 0

 نول 0 6في ناالقلا وما ريصت 2 موق 0 0

 لبق مكروما اومربأ ىقوأ نب ميش لقو الق لق دق ءادوسلا

 ةاولحعت الو .مليخت  مكل ر نيعبني» 21مم اورخوف ةفو اور

 ىردا الف لزانملا بج سانتا قتع راقت «ريخأت ملل ىغبني اما

 مءادوسلا .ئبا ملكتو ءاوقتلا جام !ذا, اذنغ ىوعناص_ نسانلا ام

 ىقتلا !ذاو .بوعناصن سانلا ةطلخ ىف مكزع نا موق اب لاقف

 هعم متنا نم اًذاذ وظنلل وخفت الو لاتقلا اوبشناف اًدغ تابعا

 ,ريبزلاو ةحلطو ايلع هللا 0007 عّنَتي نا 3 56 دجي ال

 نساتلاو هيلع لعام كارلا 0-5 نوعركت اًمع عايأر ىأر نمو

 ىدح سانلا /ىبضمو ىضف رهظ ىلع ع حبصأو < نورعشي الا

 ةخفوكلا لها نم جرخ نمو قب لون ننقل ىنكبع ىلا ىيتقا 1

 كلذ مامأ ميو ةقوللا لها ىلع لون ىّنح لحصترا رث كلذ مامأ ىو

 ,ىةرصبلا لها غلب املو ععطق دقو هب 7نوقحالم ال* سانلاو
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 ماوغلا مبا ريثزلا + ىلا :ديركلا+ با نت قرن تيكا لك لاا
 م”

 لجو لآ اذه اوسميف سراف فلا قل كتعدش نأ ارنا 3 2

 اننا ءابوجحا لا 1 وببؤلا لاقف هياحصأ 2قاوي نأ لبق 5 ٍِ

 0) 000. 8. م.ر 5 ءىش 070076 168م1 م09ةمئ, 01004 1ك ءأن
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 ىلع ةٌبئاوتنلف اويلهف انئامد ىلعف «ىلعو اوكلطصي ناو دحاو

 < نوكسلاب اهيذ هانم 0 نتفق دوعتتذ نامتعب هفكلتف ىلع

 نافتع ةلعق اي متنا تيار ىأرلا ستب ءادوسلا نب هللا ىبع لاغف

 ةقامتسا خم 4ك وا* ةثامسمخو نافلا رق ىذب ةفوللا لما نم

 نأ ىلا ءقاوشالاب فالآ ةسيخ ىف هباحصاو ةيلظنكلا ىبا اذهو:

 ديل ند ءابلح لدو ماك علك! لح اهزاخاا اليت  ملئاتق , ىلإ: اودْج

 أو قيلع ردع ىمبقا ناك الق ابق وعدو قنع انب اينرصنا

 م ارعجرأو وعد مكيلع ال نرسل نياك

 نم اوعنتماو د و نوقتت خببق مكينأي 0 :راحاملا نم نلْبَد

 مكنا سانلا هللاو دو تيار ام 0 دادوشلا» با لامع 6 ليانلا

 لوقت ىذلا كلذ ناك هلو 2 عاب م د اوك عم اهنوكت رو -كيتح لع

 00 ل امادللاو راح نبا ىدع للعف 6 هش. نك مفطختل

 : ضوخ ىف هلثق نع كرس 8 7 درست نم تح ىقثلو ترك

 ناف ةخ*لونملا هذهب سانلا نم لونو عشو ام عفو !ذأ( امل تيحدشل

 ناو انمدقا متمدقأ ناف # اًدومحص سالسو لويخ نم اًداتع انل

 نب ملاس لاقو تنسحا ءادوسلا نبا لاقف ءانمجحا متكسما

 هللاو كلذ :درأ رن ىثأف ايندلا ىلا امب دارا نك نم ةبَلعَت

 ه) 14 هذ 20. ىلع عم. 5) 000. بتاسلم, 14 ه4 0

 بتناني. 60) 008. اهنم ه6 مم: توكسلا. 24) 8606. 1ذأ
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 ه0 يكس كني

 هادم

 ام هع 0

 ايندلا هذع اوبلذ دار همألا ةكم# نق هرج ىذلا ثرلل اذه

 ةءايشالا كر اوداراو ةليضفلا ه ىلع هيلع هلا اهءافا ىم اودسح

 لطم ااا 4 دارأ ام 0010 ء كوسم غلاب كنار اهرابدا ىلع

 هضر نامثع ىلع /نا كحا* اًذغ نلحري الو ءالأ الحرف اًدغ
 < مهسفنا ىنع ةءاهفسلا نغيلو سانلا رومأ نم 6 ءىت ىف* ءىشب

 نب ماسو متاح نب ىحعو مقيهلا نب ءهابلع نم رغن و عمتجاف
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 ةدع 383 رتشألاو م نب ىفوا ىب حيوشو 7 ىسيبعلا ةبَلَعَك

 ندور آ: ةعماسجو راس نم ريسب ىصضرو نامثع ىل راس نم

 قارتلا اه .ءاولاظفا اوزواشتتو +: مكلم : نب كفاك .ءادوملا (١

 نامثع ةلتق بلطي نمت هللا باتكب :«سانلا رصبا وهو* ىلع هللاو اذه

 الا هيلا هرفني ملو ليقي ام ليقي وعضو كلذب لمعلا ىلا برقاو

 اذاو* دوماشو ميقلا ماش اذا هب فيكف خريغ نم ليلقلاو مع
 ف يي متنا امو نودارث هللاو ومتنا ٍهترْتَك ىف انمّلق م اوأر

 او امعرمأ ففرع ىلكدقف ريبؤلاو ة-كاط م ٍتسألا لاقف 02 ”ىش

 هللا انتنيق»نسلسنلا ١ ىو ميلا زاك ١ ىضح هرقل ككعفا لا 3

 ه) 000., 14 ءأ 207. ىلعو . 8'هدننو و ةطمغع أودسح 20065038 8,
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 علا

 سل "| خفذس

 نك

 لاعةف كو مأ نبا 6لاقف هبيطخ بط تان 0 نم

 اندمع معتطخ قى نخار ان لفل م راظن 0 م تيطدل

 ةعيبلا نم ' غرشو ل تيطخل ويل اذنه اا هاما, ىلع

 مككاي ىنح متيشَت أ كيري وتو ساب نب هللا دبع ليعتساو

 تلعفف ةرصيلاب ريعب ىمثا هل ىرتشا نأ رتشللا قاف انفرما

 للك تعج 506 مالسلا ىّنم اهّيرفأو ةشتاع هب منشأ لاقف

 ىبأ ل ل ةشتاع ىنهوات لاقف غلبا هتبلع 20 تللاقو

 ام ىلع لاقو بضغف سابع ىبا يلع ل لاعتساب ربخلا هاثاو اهتنخا

 دبع ةرصبلاو منقل زاجنلو هللا كيبعل نميلا اذا ئيشلا انلتق

 ها كلذ غلبو اًعجار بكرذ هتباحب اعد مث ىلعت ةفوكلاو هللا

 قف نينا رب + ملف هب فحلف 7 ريسلا قل + ٍ مث ليحرلا ىدانف

 1: يورو 1 نأ ىشخو انتقبس ريسلا اذه ام لقو هنع هغلب

 2 ىرسلا/ ىلا تنك كا دق ناكل نكتار م عقوي نأ

 لما فوفو .تءاج امل الق ةكحلطو كيحن نع فيس نع 5

 ةحلطو :نينموملا 1 دنع نم عاقعقلا عجرو ةفوكلا ىلا ةرصبلا

 نيمخت رثارغلا ىلع ما رث .سانلا ىلع عمج ميَأر لشي ريبزلاو
 ةيلعاأل ركذو معلس ىبنلا ىلع ىلصو هيلع ىتثاو لجو رع هللا

 ةفيلخاب ةعامجلاب ْءْمَألا ىلع هللا ماعناو ةداعسلاو مالسالاو اهاقششو

 ادككلدا راب كملي: ىلا زق ويلي نا 0 معاص هللا ليسر كعب

 0) 000. سننف. 86) 86111665 ءشل50 50٠ 000. 8. م6 09) 007

 ام. 62 حسحسلل . /) 000. تأر مم اهبرقاو. 9)

 ىلع. )78  004. ردسلا طخآ. 2 000. طقضع 706وز2 16111146 1

 2070 1[ةةهأن. .6) 400101 و.



 #2 ب ب ب0 ببلللبببب

 م نس مساك(

 نأ تيعطتسا ام هللاوف كذي ٌديف لاق ءاملاو لكلا ىلا جقلاخمو

 « ىهدا نم يلع ليقي ناكو 5 ىدي كدطش ف عنتما

 هتاف ريبؤلا نير فعل ريبزلاو ةحلط نم تععمس ام لقو برعلا

 راعشالا نقيس نا ىلع لببقمف ةحلط اماو افرك انعياب لوقي

 5 لاح

 ٌليِبَس بعت ئنب ىلا سيلف البظر ركب ىنبا عليا الأ
 د نهم اد

 ليضف هل نيكعاسلا ٌلكيبط مكيلع كل كلل عجريس

 ىكلو' كلذك . سيل !لاقف

 عادلا اذ كذتم 3 انأ ناعبس ابا ع ل

 رييولاو ةكلط قدنخ كقو 0 ل ىلإ 7 ىتح 0 1

 0 3 انتاوب خا 00 ةرصبلا لعل قو زو امناصم نعل ا

 جرخ نأ هرب 2-_- نوتحكح ال كلذ را 2 انيبف ًلانق

 ,: نيركسعلا كيبع عباتت رث اومارت مث اوباستف ىيركسعلا نايبص

 ارلتتفات :ىذنكل ىلا هوتنجلاو برذلل .تيشتوب هاهفشسلا تلك ري

 ىلع باتا هنم لخدف لاتقلا عضوم ىلا البقا* ىتح هيلع

 اوزهجتأ 27 امبكم اورعبنت 6 الإ لع ىداثو قفرسكالا جرو

6. . .* - 0 ٍٍِ 

 نأ يلا ثعب مث سانلا ىهنو رودلا ادخدت الو 2 ىلع

 ه» هذخأيلف ايش فرع ىم لاقو تايارلا ىلع هعيابف :عيبلل ايجرخأ

 مق دليلا نئهتناف ضبف الأ * دل نياكسعلا ىف لش اه 0

 ه) 000. اهدأ. 5) 000. ةاتت818 سيعن. 6) جندلو .

 2) 000. ىف المعأ . 1مكءا11عتفسس ةمهطزوءطدسص ناقيرقلا. 2 400103.



 0 ز خضم

 تمافقف خلغب 3 ليمح 5 انباع 1 0 5 5 اذأ

 اًملف هيف صوخن انا ىئطقف اذهب سانلا ءبشأ اهتاف ىل ا نمو

 هيلع انيباق قيمتيا, نيح متلق ىذلا ام اهفق لق انيلا ىهتنا

 مكنما انتاحرف (قوربكت. ا ىتح .نوكربتا ال :ذللاو 'لاقو“انب حاصف 5

 انلقف اًبجححع تيار كقل هللاو لوقي وهو انزواجن هانربخاذ ةبيق

 انف ركب ىلإ نب ديت لاقت اذهل نم انيلا ركسعلاب لها .قدأل
 ىلا انيهتناو ةيعارك اهرمال انددزأف اهضر ةشئاع ةأرملا كلت نا

 سانلا ادنع لاقف ومالا اذه ىقع, هانلأس. رث هيلع انملسذ ْىَلَع

 ةيشخ الولو هرك اناو قولو مث كلتقف لتعم اناو لجرلا اذه ىلع «

 ةتذخأف ثكنلا ىف «ناذه ففط* مث مهبجأ مل نيدلا ىلع

 ةرمعلا ىف اثمهل كيقذاو كلذ كنع اهدوهع تذخأو امعهيلع

 ايغر ام ءاهل ايضرف معلص هللا لوسر ةليلح امهما ىلع امدقف

 ايهتعبتات ملصي الو ايهل لك ال امل اهاضرعو هنع امهئاسنل

 هباححا لق رث ةعامج اق الو اَقْنَق مالسالا ىف ا!وقتفي اليكل ؛5

 حاصف حالصال الا انجرخ امو اولتاقي نا الا هلاتق كيرن ام هللاو

 تكسماف انا اماو ىبحاص عيابش اوعياب اوعيإب ىلع باتا انب

 جيلا عجرأ تح ايش ترحل , الغ رمال ىموق 4 ىنتتعب تلَقَو

 هنأ ل تيارأ لاقف لعنا مل 53 اركب مل ن 1 لاقف

 ىللأ املادغ ءاسلاو ٍدلكلا نع مهتربخاف هيلا 0 ا كوتعب 0

 م00 ثننك لقا لاق اهناض تنك ام ةبودجلاو شطاعلا

 ه0) 0004. ىدده قط. 5) 000. ثدحات. هه 000. امهل.

 2( 000. ىسفن .



 ا خنس | 1

 نع ثيناحا هيف اًباتك بوُيأ ىب دايز ىلا جرخا رفعج وبا لاق

 اهنضعبت يلع ارقي ذكؤَا اهلكعيا ىلعاذوت نم اهعمس هنأ .ركذ ويش

 مالس نبا لعبمم اسأل: ةنم دتبتكف: كلذ !نم ىلع أرقي رف امن
 وكلا |! هينيلفا ىو ياوصاع | وغ ىقوشلا ىج :ىبح اندا لق وللا

 5 نافع نب ناسهتع نامز ىف مئانلا ىري اميف تيزأر لاق هيبا نع

 ةأرما ةهسأر كنعو هشارف. ىلع اًصيرم سانلا ريما ىلي الجر نا

 اهّنكلو ةاوهتنأل ةأملا هتهن ولف هيلا « نوشهنيو هنوديري سانلاو

 ىف سانلا ىلع ىابور صقا تنكف هلتقن هوذخأف لعفت مل

 نامتع لتق املف.اهليوأت ام نوردي الو نوبكعيف رقسلاو رصحلا

 ؛0 كايور انباكحا لاقف ع نم ؟نوعجلو" كتو بخل, 'اناقا ص

 ليق ىتح اًَليلق الا «ثبلن ملف ةرصبلا ىلا انيهتناف بيلك اي
 ريو سانلا كلذ عارف نينموملا ما امهعم ريبؤلاو ةكلط اذه

 انم' ةيبوتو. نامتعل اًبصغ' ارجرخ 'انمذإ هنأ نسانللا نوعي م ةقلف

 نامتع ىلع مكل انيضع' ليقت ! نينمولا ما ناو .ةنالذخ نم وكن

 15 اف اصعلاو طوسلا 1-5 4 ةمامغلا عقومو ىنغلا ةراما ثلخ م

 ةاموح هيلا ءاهومتررج ثلث ىف مكيلع هل بصغن مل ن 5 انفصنا

 0 0 0 0 ملفا سانلا لاقف مدلاو كلبلاو رهشلا

 مكلظا دق ىلع اذه ليقو انقانعا ىلع يللا انلخد اولاقف هرمأ

 «بادكاو /ايلع اذان ىاح !يقلطنأ ىنم نيلجيلو ىل انِمَوَف :لاعش

 9 ىتح انجرح انيلع طلتخا حق ىذلا رمالا اذه نع ميلسف

 2) 000:78: م 5) ابيهني 3: 14 ه5 07. 6611

 6) 7000. تثتلي» ..0) 060.18: م:: ه2 2711027 1117 1: 2 00

 اهومتدوج . مث ملسلا هيلع.



 كلهم 1

 خلاقملا تبصاو تنسحا سدق اَّذا معن رق ّلجيلا ةليبقلا الو

 0 اذه علص كسسيأر لثم ىلع هو ىلع مكق ن راف عجرأف

 6 0 0 عجرم لسا ىلع مهقلا فرشاو كلذ هيجتان هربخاف 8 ل ب

 ويحك ةرصبلا دوفو تلبقاو هيضر نم هعيضرو 0 مشرك نم كلذ هرك

 عوجر لبق ركبو ميم هدفو تءاجن راق ىذب ةلزن نيح ىلع

 لاح ىا ىلعو ةفوكلا لها نم هناوخا ىأر ام اورظنيل عاقعقلا

 رطخب الو سالصالا جيأر هيلع ىذلا 2نا موملعيلو جيلا اوضهن

 ىنلاب ةفوكلا لها نم مرتاشع اوقل ايلف لاب ىلع ءّلاتق جل
 جتلاقم لثم نويبفوكلا عل لقو ةرصبلا لعا نم رئاشع هيف مهتعب

 سوست نب رسبج 0 000 ربح كور يخاف ىلع ىلع عواخداو 10,

 / تح ه«ليلجو ا©.مأ فيقد نع هربخاف رمبزملاو خحكلط نع

 مل ل

 000 بعك 6 ىليبال: سيلفا 0 تب ى دب علب أ

15 02 0 00 

 عادصلا اذ كَلّتم ها دول انأ ناعمس ابا ْملْعَف مل

 عاد وريغل بيجتسيف ممقي ىتح بركلاب هلقع لفذيو

 عافد نم [ةقارس اي كب امو ركب عمج 7 ةعارخ نع عفادف

 ه) 86«. 14 ءأن كلوا. 600. ديك. 5) 0 لذدو 14 ه5

 7ه09 لون نيح هدم. 6ه) 000. كفو. 2) 000. هس. 2 14

 هأ 210. مهلانق . 2 7/) 000. ىبحو . 14 396ا605 086 106

 ه«136 1218 م. "1 هدعوذزوأ. 69وه) ريغب. ا 78) 000.8. م,

 2 000, كفأرس .



 مما نس لأ نري

 ا لح ناف لجر ىلع مو فالآ ةتس هعنف ركز
 ىذلاف مكيلع' اوليدأف مكولزتعا نيخلاو ' عومتلئات نا ةيرعا ام

 متناو نيعركت مكارا ام مظعا رمآلا اذه هب « مسبرقو مقرذسح

 مكبرخ ىلع اوغيتجاف دالبلا هذه 2 نم 6-5 رضم متايبجا

 :ثّدحلا اذه لعال ءالوفم 0-5 امنك ا رص هاي

 اف اف اوجالتخا ى كد اذأو ىنيكسنلا 0 57 انف 0

 0 لجرلا اذه راتب كردو كر 6 يشابقو و ةمالعف انوهننعياب

 هع مالا اذه نا هلا متنيبأ متنا ناو ملا هذهل خمالسو

 10 ملا هذه ىف هللا ةتعبو ورآثلا اذ * باعهذو وش خمالع تناك

 متنك اسهك و يل ميتافم* | و اهوفرونا ةخيفاعلا اورثأف 1, اهرهاوم

 مكايأو 0-0 هل ةاوضرعت الو* ءالبلل انوضرعت الو نونوكت
 ”متي لأ فئاضل ىَناو هيلا مكوعداو ”اذه ليقال ىقا هللا ميأو
 لق هلل :عضألا هنما>ىم هقجا شخ لسيوااوعاوللا دحام نحل

 ؛هأسيل م١٠ تدم خلا ومالا ؟ذلع“ ناك لين اما اهتاكرتي ايفان
 ّلجيلا رفنلا الو ٌلجرلا لجرلا ملسقك الو ريمالك سيلو هركقي

 ه) , 14266 2107١ ©. .801- م17 ةر 14 هز ةضلمع © ع:

 © 000. متبرمور 14 هأ 207". متيدوقو. 2) 000. 200. لعأ .

 6 0004. ,شابتو. مث) 004. هبقاعو. و) 000. رانلا اذه نمر [آ4

 هن 20. لاما اذهز مم ؟00. دتعدو. 7) 0هدزوءن.ز ؟ء00. اذه

 امدح 14 ه5 و7. 2عوط6. 2 2) 8همم1691 هع [1ذز 207. ريخ

 1000 ريخلا. 5 14 |يضرعتف ز 210. !بضرعدنف © ءيفلا مد0 هلا:

 ا 000 انعريصيفز 860 مكابأو مق ممهتأا. 7) [ذ هل للو"؟.

 ليقلا . 7 000. متي. 05) 000. ردقنر 07[2.ردقب. 27) 0 ليفك.



 كانك رس

 ىلا هلسراف ورع ىب عاقعقلا اعد رق ىذ ىلع الرن املف اًليلق

 ناكو ليحل ىبا اب للا م ىلا دل لاقو ةرصبلا لها

 ةعامللو علال“ ل اي فكان معاص ىبنلا باصعأ نم عاقعقلا

 امهنم «كءاج اميف عناص تننأ فيك هل لقو ةقرفلا امهيلع ْمظعو
 هب ترما ىنلاب عاقلن لاقف ىنم ا رة 0

 را اندهتجا 3ىأر هيف كنم اندنع سيل رما امهنم ءاج اذاف

 يرد اهل تننا لق ىغبني هنا ىرنو عمسن ام ردق ىلع متانملكو

 لقو اهيلع ملسف اهضر ةشئاعب أحبذ ةرصبلا ءمدق 0 ءاقعقلا

 ىتب ىا تلق ةدلبلا هذه كمدقا امو كصخشا ام هم

 ىعمشت ىّتح ريبزلاو ةحلط ىلا ىثعباف لق سانلا نيب 4 حالصا و

 نينموملا ما تلأس ىّنا لاقف اءاجن امهيلا تثعبف ايهمالكو ىمالك

 اف سانلا نيب الصا تلاقف دالبلا هذه اهمدقاو اهصخشا ام

 ام ىقاربخأف لق ناعباتم الق نافلاخُم ما ناعباتما امتنا نالوقت

 هذ ءانركنا لا ىتلو قحلصُل هانفرع نثل هللاوف سالصالا اذه هجو

 قلل اكرقن ناك شرت ' /نا اذه نفذ هضر نامتع ةلتق الآ ,خدصأ 5

 نم نامتع ةخلنق اينانق لخ لاقف نارقلل يخل ناك 3 لمع نأو

 0 م ةماقتسالا ىلا 1 عاما لبق مسي و 00 لعا

 م) 0004. لاح. 5) 1مفومتت هز 14. 65 000. ملعب

 0) 0 حالص و 14 هذ 2807. طثشع 65 2005 حالصالا . 6©)

 < 0: 14 حلص : 8600 20". صلصت. /) 44411 ه6. [آ4

 هذ 270



 نأ نس "| هذ

 «هللاب :الا ةوق الو هللا ءانش نا داسفلا هيف هام ىلع هانرثا اللا

 ىف اهرسأب سيقلا كبعو ناتثامو فالآ ةعبس رق ىذب. عمتجاف

 فالآ 08و هب ىلع روز نورظتني ةرصبلا لفاو ع نيد فيرطلا

 ه بيعشىع٠ ىرسلا ئلا" بتك + قاض عواو) اغلا اءاذأ قو

 راق اذ ئلع لزن امل الق اهدانساب ةكلطو كيح نع فيس ىع

 نب ندحر رحب لأ نب قبيح لعب رهشالاو سابع با“ لسرأ

 رذشالاو سابع نبا دعب ارامعو ىلع نب ىسحلا لسسرأو رفعج

 ٠ ٍغفصنو ربلا ىف هفصت خا فالآ سيخ اوذناكف ععابتا هوجولا

 ةعامجل ءاسور ناكف فالآ ةعبرا اوناكف 8ةعامجلل اًمزالم واّنعاظ '
 نت متيهلا 2 كر كستفو كلام نب كعسو هرتيغأ قد عا ةعقلا 0-7 5-5

 نب كلام ةرتشالاو ناحوص نب كيز راغفنلا ءاسور ناكو باهش

 هو: سبق نب كيزيو ةبكان .نب بيسملاو مناح نب ىدعو ثراخل

 ىف نكي مل امهل هابشاو ىكبلا يودحم نباو ىنع نب رجح
 الأ ةعقولا ىف اوردابف ريغ ىأرلا كلذ ىلع لحأ ةفوكلا لعأ

 ه) 000. 2تنيابور 14 ه6 203. هده. 5) 14 ه5 210. ملو.

 © 000. هزت. 0) عع10115 121312618, 0811 31110111608, 12 14

 عام 00166 مم2 طقاططستق 1060016 فالا (فلأ) ءم>:هعت5 ذم فولا.

 6©) 000. رعتس ه6 طماع رعمتز 14 ه6 207. ةةعوظ. /) 000. الو.

 95) 000: ةنعاط ا ار 000 ةهعابخ : عأض0مه 01 اهبناكف.

 1 008. 204. ىت.

1 5316 



 أس ه محام نب رصت لاق « هدحاجو هبلاغ نم دكلاا بلغ

 2 و نع ميعن نع لسحر مكن لاق 5 لبعس نىب 0

 نيا اي

 ايا بطاخي رامعو ذفثموي ىجسملا ىفل ىنا هللاو لق ىفقتلا

 ىسوم ىبأل ناملغ انيلع يرخ ذا ليقلا كلذ هل ليقيو ىسوم

 رطقلا لخد لق رتل اذه ىسوم 00 نوداطتي نودتشي ة

 رغشالا هب سياصف رصقلا ليخدف ىسوم وبأ لزنف انجرخاو ءانبرضف

 نيل كنا هللوف كسفن هللا ٍرخا كل ّمَأ ال انصق نم جرح
 نإ لك راد لاعف# مليفكلا هدمت ىلخا لق اًنيدق .نيقاننلا

 ىسوم قا عاتم نوبهتني سانلا لخدو ةليللا رصقلا يف يي

 فكف هتجرخا ىف ىلا لاقو رصقلا نم ٍهجرخاو رتشالا معنمف 0

 © هنع سانلا

 راق أذ ىينموملا ريما لوون

 ىبعشلا نع وريع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنتك

 سابع ىبا جيف سانأ ىف ىلع ماقلت راق ىذب اوقتلا امل لاق

 هكولمو مجاعلا ةَكوَش .متيلو متنا ةفوكلا لها اب لاقو هب بحرف 5

 مكتزوح « متينغأف عقيراو-ه مكببلا تراص نفح قعومج متضضفو

 ال0 للا ردا زا فردت ىقو :ةردع: ولع ساثلا_ مقنع

 تانيواد /اوجحلي نأو كيرث ام كاذف اوعجري ناف ةرصبلا لهأ نم

 0) 0 رمجأو 7. هات م. أدل" , ق22.6. 5) 000. 01808 كعس .
 0 86هء. 14: 00. انب رمح. 2) ةمم1ه11 هد: 14 هذ 21097. ©) 4
 متنيعاتز 14 10221. 5 5هع., 831. هذ ]كقفط. ؟ةاقسم 166510-
 ممدس مقعنوف 7666 موزظاطز 11017. 01 مكيلا تراسصص يقح
 متدسعاف ةتيراوم طل مددتأ, 016620 0 متنيعاف , 018670 متيدغاف .

 /) 000. هل 1107. 8. م



 0 4 تف مخ تبيح يت اب

 0 ممن ملل

 نأ تتعب ىم « فلخا ناذهو هيلع ردق الو ايش مكحا ها

 ناف نيكي/امأ قردا تشلو بكت ام ىلع رمالا 9 َبَشْنِي

 لها َناف مرفأ ىف ىنثعبت نا نينموملا ريما اي هللا كمركا تي
 3 ث هيلع تمدق ناو ةةعاط ىل .ةىثش ىسحا وصم ا

 , رفح ردشالا ليفان ! وب هلا را هل لاقف دحا جهنم ىنفلاخي

 رع ال لعجن مظعالا دجسملا ىف سانلا عيتجا كقو ةفوللا لخد

 ليقيو مامد الا لجسم وا سلج ىف ةعامج اهيف ىري ةليبقب
 مكاقاف سانلا ىم ةعامج ىف رصقلا ىلا ىهتناف رصقلا ىلآ ىوعبتأ

 هطبتيو سانلا بطخي ىجسملا ىف مثاق ىسوم وباو هلخدف 2

 ,نانم طخ طق اكرم ءايذع هبقعا اهاخأتف رتل تنل اين 1

 مئاقلا نم ريخ اهيف كعاقلاو كعاقلا نم ريخ اهيف 5 مئانلا

 6نطبلا ءادك* ةرقاي ذذنتف اهنا بكارلا نم ريخ اهيف ىاسلاو

 نما :ليباكت ا ناريح اليل كلا وجت مكنمام لبق نم مكتتا

 و تلبقا اذا اهنا ةنتفلاب ملعأ معلص ديح باكا شاعم انا

 ليقي ىنسحكلاو هبطاخي هرامعو ترفسا* تربدا اذاو تهبش

 تنذأ رامع هل لاو انبنم نع َحَتَتِ» كل مأ ال انكمع لتعا هل
 ىديب هدذق ىسوم بدأ لاقف معلص ىللا لوسر نىم اذه نعمس

 اذه معلص هللا لوسر كل لاق امثأ رامع هل لاقف سلق امب

 همرامع لاق مث اًمئاق كنم مريخ اًدعاق اهيف سنا لاقف ٌةصاخ

 ©) 000. 8. م. م0456 ىئسم 61991 نأ. 5) 004. ميباعلا.

 6) 000. ٍرطبلا ىدك. 24) 000. اناربح. ه6) 004. !رايعو بريسا .

 7( 000. أريج .



 مز ىإن 1

 ءاش نمو رهظلا ىلع ىعم جرخي نأ مكنم ءاش نمف داغ ىنا
 ٌربلا عضعب لخأف فالآ ةدعست هدهعم رفنف ءاملا ىف يرضيلف

 افا همس ريل ءذ-خا لجر عبس نك قلعو ءانآ عاضعب ذخأو

 وارض ركذ' اذيفو ١١ ك2 ةئام ءنامتو* لاقلا :ءاملا لخأو ناثتامو

 كشللا َيَع نب 5 نع 0 ديعس نب رمع نع «ر اعلا محام * ة

 ١ ماق ىناويكلا يح ديع ن 0 ملعلا 5 نم كردأ نم نع

 اًثندحي ثححا له لاق معن لاق ايلع غياب ىغع ريبزلاو ةكلط

 كوكرات انناذ © تبرد ل ألك ىردأ ل لاق ه-دعيب ضقذ كَ لك

 ةدقلا , هذه, نم انجراخ اًدحا . ملعت. لع :ئسوم ايد ردت . نح هم

 / رهظب نللعف نورف عبرأ ىفب اننا بيق ىف اهذأ معونذ ىنلا

 زاجخلاب ىرخا القوفو مآشلاب ةيواعمو ةرصبلاب ريبؤلاو خكلطو فول

 ىسوم وب دل لاك عد 0 اهب لتاقي الو 2 ة اهب و ىبكي ١

 بلغ ىسوم 1 رِمَخ دبع هل لاقف ةنتف ىو سانلا ريخ 5

 دما ايءلاقف يتعادل رهارتشالا ناك دقو لاق. ءقافشع !كيلع هه

 ملخ نيذه لبق الجر ةفوكلا لها ىلا تتعب دق ىّنا نينموملا

 ه) 14 1همم5. 200. بيسقر ه00. ظل. ه5 اكقط. نم بيرقز

 اللوك. ن6 "ععوطقاتت. )5  14 ةثتاعبرأو. 6) 4 ناطعلا تحاو

 ةهرتم20891 ةمع. م. "1,102 2) 05. 1.1. ةلط. 0. 6) آش ه2

 تدردأل (2), 20. تيأرو ال. 8ووستضتس ذص 00. لق. مث) ه0ةن4

 نورث 2 هرع 14 64 150. »م ىروق 14 طقطو# قف. يم) 0008. 8. م. 6

 طلمدع 22565 ضو 14 اهب ءانغر 20. اهيانع ه١ هصتفادطا ءّقع

 7) 8هء. 14 هذ 205: 600. كعسع .



 دا نس |"

 سانلا ماسف م متيلثباو هب انيلثبا ام ىلع ازونيعأو انتوعد اوبيِجأف

 ىرش اذ ام اولاقف' ءايحع ءىط+نم موق .قاو هب اوضرو اوباجاو

 نسكلا مايقب ربخأف سانلا عنصي ام رظتنن لاقف رمأت اذ امو

 ىلا انعد دقو. لجيرلا اذه انعياب ّىق لاقف ملكت ىم مالكو

 اناعد ىف نينموملا ريما نا لاقف وريع ىب كن ماقو < نورظانو ر

 ىلا اههتناو هلوق ىلا اوعمدأاف هنبا انناج ىتح هلسر انيلا لسراو

 < مكيأرب هونيعأو رمالا اذه ىف هعم اورظنآف مكريما ىلا اورغنأو دما

 قيتموملا (ريما+ ازبيجلا , نيانلا اانهياب لانغم 18 ىدع ىب ركحا

 , ةّيلهامل ركذف رَتشَأْلا مقو ءمللوا ©انا اورم ءاّلاقتو اًناقح اورغْنو *

 عطقملا هيلا ماقف هضر نامتع ركنو هءاخرو مالسالاو اهتاشو

 كحبق تيكسأ لاقف ّىئاكبلا رق ىرماعلا ءعيجف ىب متيهلا ىبا

 عطقملا ماقو «؟دوسلجاف سانلا راقف م حابنلاو ىلخ بلك * هللا

 دحا كذب دحا يدي نأ اهدعي لييمك: ال :هللاوإ اننا لاق

 . تريضلا اذه *:ىكي' ىتل .هللاو, عتعمل .انختع ايلع ناو انتعل
 ىلع ارلبقأف اندهاشم ىف هناسل ىلع ورما ضعف ىلعب :ىضري ال

 سانلا اهيا ىسحلا لقو يِيشلا ىدحص ىسحلا لاقف 7 مكاتحا ام

 ه) 14 ه6 20«. زتاح ىب ىدع. 85) 008. 283. هللا ىصر
 مجميحرو دنع. ه) 162. 9 8. 41. 0) 14 اناور 2107. 2666.

 ه) 000. ممتستكمم عيدعر لهتص0ع ءمدال. ص عيخو ه1. 050 1397, أو

 الات 120[1ردس ط1, 1117 7) 0 حايذلاو لح لك 1000

 كوبحد .٠ 43001013 دبحاأ . 7) 12 ؟00. 8. م. 1598 ءدع27ةأا112 8أر 1

 هالودص ىبكح 16ي1 م0881. 4) 000. ىصرن. 8) 0004. 8. م.ز هل

 اطسءرامعر 406. هم. 11, م. 29 ه6 694. 7 8ءأل. راقعو سلا

 600. 8. م.



 كو. 1

 ماظلا 5 َعّرَتو سانلا مظنت ةرامآ نم نب ال هنأ «لوقلا ره ىذلا 5-5-9

 ءاعّدسلا ىف فصنا لكلقو ىو 25 2 0 اذعو م.لظملا وعدو

 ”ىأرمب رمالا اذه 2نم اونزركو اورفنآف حالصالا ىلا وعدي امّناو

 ءالومو رمالا اذهل لب ال هنأ سانلا اهيا /ناحيس لقو عمسمو

 اذهو سانلا عمججو مولظملا زعيو ماظلا عفدي لاو نم 0

 نومأملا نضو ةديبحاص نيبو هنيب اميف و رظنيل كب مكهلأو

 ءدحلا نورتاس اناث, هيلا "ضهن (نمف ىيحلا ىف ؛ءيقفلا دمألا ىلع

 ملكت هتيطخ نم. ناحيس غرف. املف ىلوالا «هتورت دعب رامع نالو

 ةجوز ىلا مكرفنتسي معلص هللا لوسر مع نبا اذه لاقف رامع

 -ىف ةتجوز اهنا دهشا ىناو ريبزلاو ةكلط ىلاو معلص هللا لوسر 0

 لاقف هعم اولتاقف فلل ىف اورظنأ مث اورظناف را كي لا

 ال 0 دع هنحلاب ىلا تدهش كم عمب ولا ناطفيلا] ايا خو

 !الها سالصالل ناف رامع اي انع ففكأ ىسحلا لاقف هل دهشت

 01 ار ل رانا البنا 1ابو لاقفم ا لعب قي ناسحالا» قو

 هيلا رفني ىم رمألا «!ذهل دىجويس هناذ مكناوخا ىلا اوريسو 5
 95 2 0 دق كل | نا

 ه) 14 هغ 20. قلل . 65) 00 عزشو 14 عونتو , مع[ 80.

 عرتو. 6) لقد لق نير 260 210 لدا 2) 0002 27

 6©) 000. ورمدر 201. ارهيد. 7/) 866ه. 14 ر 2و5. ه6 891. ناكس

 ناحوص ىبز ه0. طثع هذ ذصأمو راكع. ى) 14 هذ 2077. اورظنفل .

 /) 000. هيحاص. 42 000. دتون. 6) 14 هن 805. انآ. 7 165

 1006 1ذ. 12156111 عوتع 710عؤطاند» مواتنعست ةاجتتق22 (011. م. “ابر 4).

 7 14 هذ 205. اذه ىلإ. م) 1 ه8 ليجالاو لح اعلا 6

 مسمر 14 ةيفاعلا .



 رم 2 ْ مد 2

 اذا اَشِيرَق اولَخ مكتويب اومرلآو مكراتوا اوعطقأو مكماهس «اولسرأو . 2 مك 3 - 5 8 00 ع

 كتر * دم "اب ملعلا لها 5 ىارقو ةرجحهلا راد نم يووخل الا اوبأ

 نط  اهسفنألف لج ناسف اهحتص كغضسخ ءايكحك

 م اييذأ ع ٠ فيرمت اهَتْيَس* كن 0اهسفنا ىلعف تبا

 0 م اعلا
 5 و ىقشمو“ مكايندو مكنيد مكل ملِسَي قيرحيطأو 0 او

 اب لاق ةعوطقلا هدي لاشف كيز 17 ءافانج 2 ةخنتغلا هذه

 ىلع ردقتسف كلذ ىلع تردق ناف ادب امك نوعي: نتح ع2

 سانلا بسحأ ملأ ةأرق مث دكر دم تمسل ام كنع عكف كيرث ام

 ::نييلسللا تيس "تميل يما ىلإ ١ وس ىيتمألا رك ا طوكر

 لاقف درت 0 عدسحلاب اقف عقل اربيصت نيعمجا هيلا او درفضأو

 توكل اوجتشرت ل نأ 1 فقيفدت مكيلعو جان مك ننقل

 هيلا # را ول ه««رمالا وهف ةريمالا لق ام اما قلل وه اًلوق مكل

 هوحصنتست الف رمال اذه مى كيرف هديز لق ام اًماو اًليبس

 و ”اهيبلا ىرجو اهيذف ىعط ةنتفلا نم صحا و عروتني ال دناف

 ه) 14 هذ 0[2: هرصءز هما" ع م. 18 اولصتأو . 65) 0

 وأ ىموز 2007. تاريمو. 6) 000. 8. م. 24 000. 8. 4 2 .١١

 فقدرهي اهتنسو ه1. 8:هرؤةعر 4705. ط”0ه. 1, م. 614. 7/) 000م

 نك ىقشنور 14 2هدسط. رك ىقشيوز رك مهومطوف ه0. 801. و) 0
 معمر هعر 1. ه. 11, م. 698. )7  866. آشو 600. مكردتو 250

 طق أ هرك م كلبك. 2 1602, 29 5 12 72 000 رامحأ 14 ©

 20. نأ ملل محا 1103 نسسسوملا ريصأ. 70) 14 ه6 0.

 2 1) 008. ناك. 0) ديزل . ن) 14 58 210177. ودع ف .

 1'هدتنو هعع1ل16 طلع. 0و0) 0هدز.: عمسربز 14 ةةعوال 7 811



 مام 1

 ماعلا | رانك  ةيضاخلا باتك ' ءهعفو اميز لبقاق ءعياتكا 3! يضف

 خدلتق نع الا مكتويب ىف اوسلجآو سانلا اهيا اوطبتف دعب اما

 انرمأو * رمأب ثرمأ لق باتتكلا نم غرف اًملف هدو نافعا نيد اين

 0 ملا تح الكاك نأ ايمأح. ةانهنيب 'ق رفق قا ترمأ «رمأب

 تت ملا قف هب بأ م تيكر هم تأ م نر ع

 6 عواسيع نعمفلا لدمنع 0 نم كسدزو تاع اي لاقف. ئ در نبأ

 تبيصعو هللا كعطقف ءالولكاب تقوس نييركإبلا ل2 نم سبلو

 ودب لجو ّرع هللا رما اهب الا ثومأ ام هللا مكلتقف نينموم ا 1

 ؟: ماقو .<نمانلا ىؤاهقو ةبعكلا برو تقف سانلا نيب . مالصألل

 015 نم ةيويرجلا» ةلاونوككا قمعبطا سساقلا اهيا لاعف» ىنؤم

 ديت باتا انا فئاخل مكيف نمأيو مولظملا مكيلا ىوأي برعلا

 ت11 اذار تبيع تول لانا هيتعلاا وا انعكس داع "دعا معلص

 لامشلا 0 ىرجن * ئىطبلا ءادك .ةرقاب ةنتغلا * هذه ناو 1تنّيب

 دوا اند ىذي :ًالبف انايحاا 1 نكسنف نوبجلاو' ابصلاو :بونحعلاو
 عد

 مكحامر 1 ودصقو مكفويس اوميش سما ىباك ميلخل رّذَت « ىتوت

 ه) 00د ءءطانتق 200101: هك أثمر 9 هوو. 5) 02 ذط, هدم ©. 6) 00

 هدس.ز هل. اكم. 2 58. 189. 2) 000. ىن. 2 000. ناكر آش جو

 نامع نيونكسي. متر 000. لامععز 14 هك 207. ةهعوضأل. 7 05

 كمت. 49 7و. 9. )7  000. ه. م.ز 14 هأ الوا؟. أهنوكو. 2)

 تتنتو 6. 2174ه 1[, .١ . 7) 000.' ىرك رطلا ىدك »هان ةنسلا

 مدور 14 هذ 210. ةرفاف م0 ةرقابر هل 2:74زهن 1, مهر 016. 7 4

 نسيب 14 هأغ 8و. ةهععاتأت. 2 70) 000. اتودز 17021, 1, 103 22565

 هل كو أ ىوْدي 5: ]1سقت؟. ه3 ع نبأ نم و قت نبأ نم

 12( 000. أورصعو ٠



 يااوجو بع

 "| ذخنس سال

 ادع ىميف ”تودعأ ناطقيلا ابا لاففارامعا# لع ليكاوا هبلا رشف

 ملو لعفا رن لاقف راّجكفلا عم كسفن تللحاف نينمؤملا ريما ىلع

 اني لاقف ىسوم ىنا ىلع لبقات 5 نسكلا امهيلع عطقو ه قدوست

 ّلثم الو سالصالا الا اندرا ام هللاوف اًنع سانلا طبتن مل ىسوم

 اا داب نسا وهل 1 اش ا ويا

 نوكتس- اهنا“ ليقي" معلص هللا" لوس تعقس نمكوم اراهتسللا)

 ئضاماو“ املا خرم رييخ ' مكاعلاو ؟مكاعلا,! م ريك هيف اةحاعلا هنن

 اة موحو اًناوخا لجو زع هللا انلعج دقو بكارلا نم ريخ

 مكلاوما الك ات 95 اونا نيذلا نهدي اني 2 ليسو اضمن لكلا ١

 ٠ « اميحَر مكب ن دك لل مكَسفنَأ التقت الو لطابلاب مكنيب

 ةيآلا منهج وارجام 00 انموُم نفي نمو ءرصو لجل لو

 و ةصاخ اول +لق انتا نانا ؟انهتل"ا ايا قمر ا:لقوأ معو رادع يذلا

 لاقف ميمت ىنب نم لجر ماقو اًمثأت :ئكنم ريخ اًدعاق اهيف تنئنأ

 هفاسق #8 موهلاو ءاغوغلا عم سما ءنمنا كبعلا اهيا تكسأ ر

 ؛ءأ سوط وبا لعجلو» شانلا اتوا ققيطو ناحتوص نياكي ار

 لدبقاو .نيانلا حوكسو ىبتملا قا ىتح..قلطتا رق سانلا

 نم ناباتكلا هلعموا نكسلملا بابي ىقو أ ئتح راه نع نك

 ةماعلا باتك بملط ناك كقو ةفوكلا لما ىو هيلا اهضر ةشكاع

 ه) 008. ىقومسير 14 قوسير 200. نومسن . 5) آه 288. مالللا,
 هم0 10. هزت. 6) 5مم1691 هرع 14 ءذ 20. 04) ظمات.4 78.

 © 1510. 78. /) 000. داسور 14 هذ 207. هبسو. و) ا]ذ

 هن 20. هدحوز هو ةوودنعد418 20 مذاق هرع 115لةدتت 1286111 51

 01100 من0 قا 1115 32110 1611220116 16216131, اًدعاق مهو64ن1 ه6

 سدا لك 2 600: هر مييلأ .
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 معن من يس

 ناطاسب ةاوقحتست الأ ىأرلا ناك «مكيلا هيذوم انف* اًقح
 ناكلا كارلا ناكوا للجو رع هللا "لع .ءاوترتجت الو لجو رع اهلا

 د ايلا ردع ةنياحللا نمنا مكيلع مدق نم اؤذخلت نأ

 ايفلكت الو مكنم 2ةمامالا هل حلصت نمي ملعا مو اوعمتج

 مئانلا امص ةنتف اهّناف ناك ام ناك ذا اَمأف اذه ىف لوخدلا :

 اك 1 لماما نت يكاايبن ناظقيلاو,. ناطقيلاىم ريخ هيف
 دا رت يو مك لا نم ريخ مئاقلاو اياب 3 0 ريبخ

 هذه ىلكنتو * 0 اذه 0 ىتح كهطضلاو مولظملا 8 اووأو

 نع فيس نع بيبيعدت نع ىرسلا م كبح 4614 ةنشفلا 0

 مك رشا , لتع ىلا سابع قنا عجور املوب الاق ةحلطو :ىمحم

 هل لاقف رساب نب رامع هعم لسراف هلسراف ىلع نب نسكلا

 ناكف دجكحسملا الخد ىتح اليقاف تدسفا ام حلصَأف قلطنتأ

 6 ليقاو امهباع مآسف عّدجألا نب 16 قووسم اانا م لو

 مت ىلع لاق هضر نامقع مئانق مالع ناظقيلا 0 لاق.فذ 5 رادع 15

 دب متبقوع ام لتمب متايقاع * ام هللاو 00 انراشنبا برضو انضأ و عأ

 نيكلا ىقلف ىدسوم وبا جوخ / نيرباصلل اره ناكل متربص نثلو

 ه) 004. مكيلا دددوم امافر 14 66 20". ةكصن مكيلا 0 اناو .

 ) 8و9. 14 ه6 20. 600. اوءلكمسست . 0 008. وريح. 2)

 هنامالا. 6 000. ربع. مث) 14 ه5 210. 300. نم ريخ بكارلاو

 ىعاسلا . 9( 000. اودعام . 7( 000. أوأو. 2( 000. علف ىلكتو

 كنسلا .1' 2) 14 ه6 205. ه. ج:[16310. 7 04. لكما. 16 78 126

 ط1 مدثو اريخ ناكل 10عيذكات مح 3



 < هعيفرلا ةتونملا اكيد املح

 ءّيطل لاق ام لثم 59 لاقن هلئاو نب ركب هيلع تضرعو لاق

 تانكي دو: ايا ايقاوا ,ةدوكلالا لح ىتكو كلم كك !اهلوأ كح

 ا!رسما اًملف ءئىش ىلأ اباجي ملف درمأب سانلا ىف اماقو نينموملا ريما

 هب متنواهت ىذلا نأ مويلاب سيل سمالاب ىأرلا ناك لاقف ورش

 امله انمسقا:: ققف امو خور اه مكيلعا رجح ىكشلا وهن . يقم اند

 ملف اوراتخاف ايندلا ليبس سولو ةرخآلا ليبس دوعقلا نارمأ

 نبا لاقف ىسوم نأل اظلغاو نالجرلا بضغف دحا هيلا رفني

 10 امكيحاص فقنعو ىقنع ىفل ةضر نامتع ع َّق هللاو ,ىسوم

 نحب هع فيا ندخ ١!قدحلا لدابعت ذل. ليتك نلارجم يكب لا نك

 راق ىذب هايفاوف ىلع ىلأ اقلطناف اونك ثيح نامتع ةلتق

 ةفوكلا ىلا لجكي ناك دقو رثشَألا عم يرخ دقو ربخل هاربخاو

 لك قب ضرقعلاو يسوم نا, ى اغيساص :تتإ تجلي اب قمل

 اذ يخت تدسفأ ام جالصاف سابع ىب هللا ٌكبعو تنا بهذأ ءىتن

 ىضوم ابا امّلكو ةفوكلا“ امحقحت رتشالا 'ععمو. نيابع نب هللا. نب

 مهيأ مكيجابم انآ نييكوكلل لاقي ةيقوكلا نم. ناي هتيلع ناك

 اهيا اب لقو. هبط سانلا عمجنت مويلا مكبحاص اناو ةعرجلا

 ملعا :نطاوملا , قنا هوبكح  نيكلا : معلص :“ىبنلا«بانكتلا نأ للكللا

 :هانيلع مكل 3 هيكحصي من نم معلص هلوسربو زعو لج هللاب

 ©) 86031. اهسفنأ, ت5 200. 20. 5) 14 هذ 20. اهلر 14 هدم.

 لقمر 20., نانذ طقعع 1256015 م0864 ةيافك م. 6*1 طقطو# كلذك.

 0 5وو. 14 هغ 25ه. 00. ىلا 4 14 ه4 20. غرقت.



 مر مال دس

 ايف ةءاسملا اهرأو امهسفنا ىف امكحا دق ام ٌمبُك الو ادقع

 قا د ا ا ىلا بتك الع ىف

 قل ىلا دانا ههيبلكلا "ىلع لوبا الو الق ةةسضالطو . ىدمخت

 ىف هللا بلاقو ويدل .ققلا | ربخلو ا ماقق .ةسرحو كيتحا نب ناكتع

 نم انملسو نيلسللا 5 لشفق نم ريبزلاو ةكلط هب كتيلتبا اه 5

 ةلبج نب ميكح ىقل ام هاتا ءداسالا ىلا ىهتنا املو نيعمجا

 نب ىيحتي هام نيك١ هللا .لافعف. دكعر ادفع لود" .عافتع ةلققو

 7 0 ام* أرقو ايهيجني وأ اهأت اباصا هذا ريبزلاو ةكلط

 نأ لبق نم باتك ىف الا مكسْفْنَأ ىشذالو ضرألآ ىف ةبيصم

 5 لاقو / اهأربت 10

 ءعازنلا ةَلوْنَم اهب ّلَح ةءامزلا ةوعَد و ميكَح اسعد

 0 05 500 اههيف ءادنيلا ىهعنا ناقد تك ىلآ, اوهتنا' اسهنلو

 رطل لاقفاردماسعا رجلا رظف# ىلع نار ,اسلع نع يجو 8 "يلو
 ىذب لزي ملف باش وهو انيلا عجرف خيش وهو انحنع ىم اذه

 جورخو ةعيبر تقل امب ربخل هاتأو !ادحتو دمك م لتي راق

 لك ىف ةعيبر ريخ سيقلا دبع لاقف فيبرطلاب هلوزنو قيسعلا .ةيع

 لقو «ريبخ ةعيبر

 هن عرططفللا ةسعماسلا ةعبنب كعيبر 0 0 فمع 1ك 1 ب

 اد)

 عيوب ةوعف الى 0 اكعد :هعيقوملا مهيف 5 ل5

 )٠ 000. دءيبلغتلا. 5) 000. لبق. هم0ه) 816 10هاتق 3م110 ع60-

 عدتومطمو سماح دصء7024. )20  14 امأر لوا. وعول. 6 000. اذأر

 14 نزل )7  1كم: 56 8. 22.2 9و) 000 (كيدك- 000 7 ٠

 عاسعولا . 7 004. مولبز 14 ه5 20 رظتني. 2 6) 000. هدظ.ؤ

 14 200. اه موو فهلز 20. 1966



 رضا ا

 ةبلعت نب دعس ىنب نم مالغ كيقب ماقلت انيمك اسرف دوقي

 لاقف نينموملا ريما ليقف ءالوه نم لاقف ةرم ىعدي رماع ىبا

 هعدذ ىلع اهعمسف *يناذ سوفن نم ةءمد هاهيف ةيناذ ةرفس*

 موقلا ةرئاس ىهاك * كشيع هللا رماأ لق مالك قفا اب لل

 ع هيلع اهضرعف ا 1 لزن املف 229051 -

 نم لجر مدقو 2-0 نيرجاهملا ىف مكرارق اومزلأ لاقف هسفنا

 نو .اوملع لق: لجيلا .ىم لاعف قلع يرخ لايق َتِيَف ةفوكلا لها

 هربخاذ لاق كءارو امع قربخأ لق ىنابيشلا لق 2 ىثيللا لق ءرطم

 ىبوم وبأف ملصلا تدرا نأ لاقف ىسوم ىنأ نع هلأس ى

 0 كلذ بحاصب سيل ىسوم وبأف لانقلا تدرأ نأو كلذ 00

 2 دق لاق انيلع 0 تح الصالا الا ىيرأ ام هللاو لاق

 قفكلا وبا اني لك مع ليكدحلا يركع لع تيكر ميك

 ةيفنكلا نب ديح نع رممع نب هللا دبع نع دي“ قا نع

 رعش ماوفتن سقو ةذجلام ىلع ىلع فيتح نب نامثع مهق .لاق

 ةيح اذ ىنتتعب نينموملا ريما اب لاقف و هيبجاحو هتيحخو هسأر

 ىكيك يلو سانلا َّى أريخو اجا تبصا لاق د كرسمأ كتتجو

 ىقوعيإب مث ارلعفو اولاقف ثلث مْيَلو رت باتكلاب ”المعف نالجر

 نسو!!ىلك. سانلا ابلاو .ىقيب انعكنورق ريبرلاو تتخلل

 امهنا هللاو ىلع ايهفالخو امهضر رهو ركب ىنال اهدايقنا بجكلا

 هءام ٌلْلْخاَف مهلا ىضم دق نع لجر نودب ثسل ىّنا ناملعيل

 0) 000.8. م. 5) 0008. اس عاكز وص 20166 رباس2 ه) 86ه. 1و

 فقرطمر هك 082 1131 11 1م ظه0رةع كلر مد 172 50 000 لا

 6) 000. درت. مث) 000. اهعس. 9) 000. هةيحاحو . 78) 000. الغق.



 داع | تس

 نأ حالصالف «ىوننو ىيرث ىذلا اما لاقف انب بهذت نيا

 هعَدَت* لاق هيلا ءانوبيكي مرث* ناف لق هيلا ةانوباجاو امم اولبق

 م عدت لاق اوضري من ناف لاق ربصنو ا هيطعنو 1 عردغب

 ماقو <اَّذا معنف لق نم انعنتما لق انوكرتي ل ناف لاق انوكرت

 را انك لعلب كتيضرألا لاقخإ قراسنالا غير قم, اجو
 لاقو <لوقلاب

 توصلا وكت انب مسأو انب ءرفثأو توقفلا لبق اهكارذ اهكارد

 توهلا مكنع نا سنابل

 نينموملا ريما يرن « اًراصنا ندد اع وع هللا ٌنرصنأل هللاو

 نيح عم ةياولاو حارجكلا نب و رهع نب قيل بأ هنمدقم ىلعو 0

 ةرسيملا لغفا شايع نب هللا دبع هكا ىلعو « ةيفنكلا نبا

 جرخو < لسلا نبع قب 00 نب ورم وأ ةملس قبا] ند ريع

 الدب رجرب يلع ز رجارو * نيثسو ةئامعبس ىف وهو ىلع

 اريح ابلوقو يللا 0 نأ ةاريسلا اتاحو ليضاكا أورهش

 اريجلاو ةكْلط اهب ع اذح مارهلتو الخ [ىتحت# 1

 ءارمح هل ةقان ىلع 00 نينموملا ريماو نينموملا ريما مامأ وهو

 «) 000. ىوعدو . 5) 008. اوياحاو . 0 0008. انوبيكت . 0) 7

 مردعل وعلب. 2 14 ه.اف. مر 1 هدد تفك 1

 م65511121202285 16د تلا مطمجت12112715856 5106و ع«00. ظاث]1. آن

 اكؤط. طل عاط1 651156201 21183 0 كتملز © تركت 11171

 9) 000. هأ آو. ورمعر هظ هاته م. 11و 12. 70 000. 8. م.

 2) لص 600. ةءوتسصسكات# 76808 أوبحو ىرحأ ىف (. 6. ىرخا ىف
 س 2

 أببخو)ر ءمرمن5 302015510 ه211163) 011826 © 1223181126 123 12

 زسوموز. )8  000. 8. م., 0ه1ه06 اوزغن اريد.



 ما خئنس ماعز

 نمو هرثآو قلل ٌبحا ىقف هدرثاو كلذ بحا نمو اناوخا

 ىلع ىقبو نالجرلا ىضف هصمغو فلملا ضغبا دقف كلذ ضغبا
 حالسو ةّباد نم دارا ام هقحلف ةنيدملا ىلا لسراو اهني ةخئرلاب

 انّرعا لجو ّرع هللا نأ لقو ميطخت سانلا ىف ماقو هوما رسمأو

 ةصغابتو *لقو ةَّلذ دعب اناوخا هب انلعجو هب 6 انعفرو مالسالاب

 قو ةنيد مالسالا هللا ءاش ام كلذ ىلع سانلا ىرجن كعابتو

 موقل' ءالوه ىديأب لجيلا اذه تِصَأ ىتح عماما باتكلاو هيف

 :مألا تع نأ الادتتألا فه نيا وضل كيسا هس
 وه ام رش نم هللب وعنف جلبق مّمألا تقرتفا امك ةقرتفم كب ال

 هوالأ :نوكي نأ نثاك وه اع.لب الب مثل لاهم .ةيلاث .ءداعدرثا يقال
 ةقرف اسهرش ٌةقرف نيعبسو ثلث ىلع قرتفتس ةمألا هذه. ّنأو

 مكنيد اومولاف  متتيأرو متكردا* ىقف ىلعب لعن 2الو ىنلكنت
 لكشا ام و اوضرعأو مك اوعبتاو معلص مكيبن /ىذدهب اودقأو

 اوضرَأو هور ركنا امو هومولاف أو 8لا هفرع م. اخ ناوقلا 0 مكيلع

  ايكح نآرقلاوهايبن محل كيكو ايد. هليسالابو ار وكر للعلا

 قييسإلا تين سبع عسل ل | ىلا بتك هءاّماماو

 أ مق ةرصبلا ىلا 00 3 0 دلع كارا امل الاق :ةحلطو

 ىلأو ع ءىثن 0 نينا ربيهأ اب لاقف عشفار نب 2 خعافرل 0

 ه) 008. درباو. 5) 004. انععووز 14 هذ لو. تغ >هع. 2©) 00

 امدز 14 ه5 20. 860815 88122. 0) 000. 5. و. 2) 1 عتكردا

 عتيارو ر هم0 157. نك "هعوطقانتن. م) 1ك هذ مناف ىيدعب

 ىدع. ) 14 ه6 20. اّمع هأ م0584 مكيلع 200دأ دوضرعت ىنح.

 7) 004. امن. 2 80ه«. 13: ج00. دعاقرلاز للور. طقفع هدصتغانلا»



 رعب ا" انس

022 

 «ر مهن نع فتخم ىليأ 0 ىسحلا وبأ ا لاق رمع 0

 ا ها ةخيرلاب ع وذ ايل لاق قيعضلا نع ةلعو ىبأ

 جهنم كتتا دق ءئىط نم ةعامج هذه ىلعل ليقف ةىط د

 0 لق كبلع ميلستلا ديري نم نينو كعم جور ديري 0

 اج نيحعاقلا ىلع ى ريدعاجملا كا للضقو * اًديخ ّى هللا 5

 24 كندهش اولق هب انيغدهش 0 ء لاقف هيلع اولخد مث ءاميظع

 :نعتلط, تيل نقف _ايخ هللا دكارج لق بحت ام ليكي

 نب كدايعس ضوهنف نيملسملا مكناقدصب مةيفاوو ىيدت | متلناقو

 0001000 الا نو نا نيمرلا يما اي الاغد ىفاطلاا ديب

 ربعي * ىلق ىف دج ام لك ؛امن دللاو_ .ىتاو هبله ىف انه هابل“

 ىف كل مصْئاسف انا اّمأ فيذوتلا هللإبو ْدِهجأسو ا

 ذل نم كل م ىراو ىطوم لك ىف كودع لقتل ؛ ةسنالعلاو رسلا

 كيحر لاق كتنبارقو 7 كليضفل ك.نامز ليها نم قيال كأرأ هل ام

 نيفصب هعم لتقف كريبض 01 اهع كينافلا :ىنا ىف دهللا

 د0 نع فيس نع ببعد نع ىرسلا ل 2 3 دحر 15

 ةذوكلا ذل اهنم حردسو اهب ماقأ ةزيورلا ى اع مدقق ل الاق خكلطو

 مكترتاخا ىب نأ جيلا بتكو رفعَج نب نيحو 0 نأ نج قيخح

 اًناوعا هللا ىيدت زك ثدح امل مكيلا تعرفو راصمالا ىلع

 مالا نوعتل ييرث ام 2 الصالا انيلا اهضهنأو انوديأو ا!راصناو
ََ 

 ه) 0084. يمس. 5) 000. ه6 اكو,. ه. از رصم» 14 1028
 ا©نالك مهد 1056 م0 امهيلك , ن0 مةءطوطق 600. 8281. هم آكةطنو

 اور. هلق اك. 1. ةم010 1'هدمصاط واع كدت 20810 600. ظ9عاانت أن. 101 )6 

 4 08: 97.2 2) 000. م. ك. 6) 000. نيفداط. ميز 060. هب

 9) 000. ىداو . 7) 000. كنليصمل . 2) 2 ىرأ١ 2) 0 حدلصالاب :



 معا ل زر

 قليل قا قف ناجرلا ندع نو ديح نع مصاع نب هريشب نع
 ناجرلا هللا مشب ٠ ةفوكلا لما ىلا ىلع تنك لت ةليبأا ع

 فرعا امل مكرهظأ نيب لوزنلاو ميك ئناف: ىتعيا انما ١ ميحعرلا

 ىقءاج نمف معلص هلوسرلو لجو زع هلل مكّبحو مكتوم نم
 ه ىتدحخ «١4 هيلع - ىذتلا ىصتعو قل ةباجا كقف ىرصنو

 ةكلط" ىع ئتنولم' قم بانبحتا امد لق قسحلا ادا اكن قع

 8 ةفافق كيب - نع ”ئليل قا" بلا لفعل نبا لا ملعألا ص

 سانلا ءاجن « نوع نب ةمحو ةفوكلا ىلا ركب نا نب نيك كثعب

 ليبس اّمأ ىبوم وبا لاقف يورقل ىف هنوريشتسي ىسوم غنا ىلا

 ,, ملغأ كتاوت اخ نان اييكذتلا#ليبسا الماو!ءاووتقت اق ةرخآلا

 هللاو امأ لاقذ هل اظلغاو هانيابف ىدوم لأ »ا نيدمكملا علبو

 امكلسرا ىذلا مامكبحاص فقنعو ىقنع ىف هضر نامثع ةعيب ّنا

 نامتع الدق“ قم' ىحل يعبي 9 حل لفاقنا ذل لفاقن نأ اةاقولا

 وهش رخا» و ىف :لفيحملا“ نم كَ جرخو < ناك ثيح قدرتك 37

 ىنب 2 ىدع نب ىلع“. نعخا كلانقف»ا فلسا كالا تما

 نيم 2ع ل قّبَع

 هليح ريعب ىف كرابت الو َهَلَمَج يلعب ةرقعأف مهل“

 : < ل 05 ىدع ل 3

 ه2) 000. طثع رسنر ريستز دز" تطل 182018. 5)

 8. 2.: 911201 12611115 ىلا باجأ 25 0 0 "زم ممتطت 142014115: 0

 ة.2. )2  000. لات. 4 155 00. ةطتطقستسة018 مه667 فعج طثع ءانت

 11 6 نوسع 6052108115 هوغو ه1. ©6601. 1'ه5. آل 23. 0 )/ 

 ايكيحام, دموع دايكاسرا. 0 0004. نم. 72 000. لحا. 2) 86-

 ةدقاتك هس 14 ء00. رععا جلتار 10ص 820 111, م. 17 رفغأ انبر اي.
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 السلا ا" نس

 1 كل لاق ليبعدس نب دكلاجم نع فكم بأ 1 لاف

 ةشثاع نم ناحوص نب ىيز ىلا تبتك ةرصبلا اهضر ةشثاع
 هب

 اهنبأ ىلا معلص لل لوسر مبرر قييمرملا 0 ركب ,خأ 2

 مدقأف اذه قاتك كا اذذ دعب اما ناحوص نب كير صلاخل

 < ىلع نع سانلا لدحن للعفت من 0 اذه انرمأ لح انوصنآف 5

 ركب قا ةنبا : ةشتا الا .ناحوص ىب كير نم .ءاهيلا بتكف

 ه صلال كنبأ انأف كعب اَمأ معلص هللا لوسر ةبيبح هضر 00

 6 كذبان ل لوا اناف الأو كدنيب 0 تعجرو رمالا اذه تلوتنعأ ن
32 

 ءاهتنيب ملت نرأ ترمأ نينموم 7“ مأ تللأ مح 5 + ناجوتم د كدز لاق

 انؤمأ ام 0 و كب انثرمأو كل ٌترمأ 7 تكرقف لتاقن نأ انرمأو 10

 © دنع ع د

 1 ده ء" - 3 :
 رصملا وح بلاط نأ نى ىلع روسم ىع ربل وكذ

 نع قيس أس لق هتكح ابيعش نأ ىلا ىرسلا هب بتك انمم

 و ربل ايلع ا امل لاق مكاضلا ديرب نع 6-55 نب كي

 قارعلا وكأ اههجوت لق نأ وميبزلاو 2 ,٠ ةخشتثاع رماب خخبدماب 7

 نأ ميقلا ى 0 هأتأو انام ذب 1 ماقاق 0 ل هنأ نع دانأ

 قبلا كشا خفوكلا لفا ن لاقو دنع كلذ ىرسف ةررصبلا و

 نسكلا وب ا لاق رهع ىنةلدح> 3 وخالي © ىناو راصمالا 0

 ايفو 6

 ه) 000. صاخلا. 5) 8ءهء. 14 !هز ه0. كيتان. © 01. 12102.33 3.

 0 04 مكتربحا . 2 2 8:عع101556ع 10 اناتتع مكتصعخ 761 59016 نتن.



 مد نس داس

 اننيلا ١ لضيد نات لكك لما ىلعل ةعحبص اماو هيب اماف ىلع

 ثّلحن اننك. هلا ةثنعلا 00 هذه و لاقف 6 هنحب رمعلف

 نأ كك و لاق اهيف « لتاقتو خلْئتف انيس »الوم هل لاقف اهنع

 هدف ىمدق عضوم 0 101 لا طف ا ناك م رصبت هلو وصمت

 5 كيج «ربذم ما هيف انا ٌلبقمأ ىردا ال ىّناف رمالا اذه ريغ
0 

 ماش انف اذ نيبعم نب ٠ ىيبجح ىتدح لاق .روصنم نب نيوحأ

 ند تنبات ٠ نب 2-5 نب هللا لمع نع ام ىضاق فسوب ىبأ

 صاقو نب: مقلع نع قع نب ىسوم نع ريبؤلا 5 هللا كيع

 0 تلقف هروز ىلع هتيكلب براض وهو اهالخأ هيلا سلاجملا بحاو
 ى 32 5 ع ا

 براسض تنذنأو اهالذا كيلا سلا بدا ىرأ دلديح 0اباي

 خيقاع 6 ى لاقف لاق سلجآف ا تحرك نأ كد روز ع كتيحكلب

 (تدص) /نأ (اكناوكس 6 نم ىلع ةدحاوب ىب نك انبب صاقو ىبأ

 نامتع ىف ىنم ناك ذأ اًضعب اننضعد بلطي كيد نم نيلبج

 تعلق ,لاق : همد :تلط . ىف. نيمد .كقسي نا هلا نىك سيل 57

 هزه كني نتف لابعو ةعبصا اكل ناذ ةصلط» وردك
 - 5 5 5 9 3 5 اب 2 3

 «ىنماف ومالا اذه ىف فخ اريحا ىرأ نأ بحا ام لاقذ كفلك

 تدح 0 تفقأ ول 1 كل خكاط نب 0 57 لاق

 ليعسأ ن 2ك 0 ام لاق منع بصو هلامع 83 فلذا ا 2-0 خد

 20 ىسحلا وبدأ آف لاق يس نب -- ىنتردح 0“ ترهأ نع 7 لاجيلا

 ه) 8هء. 14: 00. لتاقنو . )65  000. تءاعز 14 ملعأ انو. 6©)

 حر هك ةانمصو م.“ 6. )2  000. انا. 2 8سجم]ه91  هزع لق

 م)10و9م ىلا. تزل هودم قمرنا هراوكلا اكدت



 رو رم

 ىتا هباكمال لقو ٌهشأف لدع مكَح كنا مهللا ميكح لاق ايلع
 علتاقو فرصنيلف كلش ىف ناك ىّمف ءالوه لاتق نم كش ىف تسل

 ذخأف اهعطقف ميكح قاس ةلجر برضو اًديدش اّلاتق اولتتقان

 ءيلا انيح مث هذقوو :هعرصف 9 با.صاخ اهب هاميف هقاس ميكح 8

 ' قداسوا لق كلعق نم .الاقف لجن هيب رمف هيلع انكذاو .هلئقت

 ها تعطق نيح

 ىعارت ءىىل نح* ب لجولل 4 امز ىب 0 مك لوف

 يار ةكجات نسم ىبعم نأ 10

 / لسعرلا هوخأو فرش 1 يي عم لقق 1 رماع لاق

 دكا انيك .ىضخلا هولا انب رزق لمع ىكحح 4 كاةلبج نبا

 ةخحلط ىلا لجر ءاج لاق ّىئباوعألا نقوع و ىع هللا دبع ىبأ

 ةكريحم ىف هللاب امكثدشن لاقف ةرضبلاب كجكسملا ىف اهو ريبؤلاو

 ةبكاي رو خكلاط ماقف ايش معلص هللا لوسر ةبف اهكيببلا هع 15

 ع مارد مكدنع ن 5 اعيعاتتا نكلو “كت لاقف ريبؤلا هر

 ايي لت (نسحلا وبا داس لق ريع ىقدح  ؛«اهيف مككراشت

 عياب امل لاق رهبؤلا ىلوم روع ىلا نع ةدانق نع مشرأ نىب ناميلس

 ٠ . 3 ع م م ١ 2 م
 مذا قب وسهسأ سياف فلا اللا ىيبؤلا لاق خكلطو روبؤلا ةريحبلا للغا

 ه) 000. 5. م., 1ذ علخت . 0) 1ه16» لحجر ه6 قاس 83 1

 مساسف مهو 00سسم ى 1286ن12 وأ. 6) 000. ىندامهو. 0)

 ,يلمدز 7618118 011121120 211261515 681:61. 6) 0 لح . /) 70.

 همع. 1ش. 9) 000. ىدز هك م.1دأحر 8:



 سم سح حلا يتخلص ١ عال هيو ملا ١ اشعل تاسع استسلم ١ اد تس ف

 لاق مجلملا نأ نع ىلذهلا ركي»وبا اس لق ,ىسكلا وبا, ىددح

 كينح' .نم.«ناستع اناعقي نأ لوفازا ةلبحلا نبا ميك لدع

 ناو ةنيدملا ىلع لأو كقيينح؟ نب قيس, نأ اما فتش اما لاف

 اهضر ةشثاع ترماذ ةالصلا ىف اوفلتخاو هليبس الخ رصتنا ىنومتلتق

 5 نيلبتلا.. قطعي نا ريمدلا) قالاو شاسلإبا ىلصفر يمال" وبا هللا 2

 قوترا نا هنبا هللا دبع لاقف لاملا تيب ىق.ام مسقيإل عقازرا

 ىلع ةدويدوفوو كب قبا 1 ىب 'ناجرلا ةنع 3 ابكلطصاو اوقرفت سانلا

 نلتع نس لأ 1 ا لاق رمع ىتدح كيال كنت

 07 تتناك كمن لاق قرب ىنأ نب دراج م نع نخيل! 4 ىنأ

 10 ماعط قزولا ةنبدم بحر ىو فر نب نامتع اهيف ا ملا

 نب ميكح غلبو ءيادكأ هقزوسب

 ءاجن هرصنا 0 نإ هللا فاخا نسل لاقف نامثعب عنص ام ةلبج

 نا هللا دبع دارف سانلا هقرتري

 نيدقلاب تابع 2 1 لئاو نب وكبو سيفا قبح: نو ةساككلا ©

 كيو لاق 5 اب كل ام لاقف قزولا هقتب حجم رمبولا با قاف

 اذ ةرامالا :لاد» ىق.. ميقيف :نامتعا الكت ,نأو «ماعطلا , اذيغا قم تت نأ
 مكيلع اًناوعا لجأ لا هلا ع هدقي ١ ىتح + مكتبي متبتك اه لح

 متالعتف» نع سكلتفا ١ ىتحا مكسب هنانين و كايصرا اخ مكُطبَخَأ

 انناوخا“ نم متلتق نمي لالكل انل مكءامد ناو متكجصا كقلو

 مدسب لاق ءامدلا كفس 0 انع ليج رض هللا :نودلكا١انإ

 «امأ نامتع اولتق 6 ومتانق ىنيذلف لاق هضر ناش نب نامتع

 نم ءمكقزرن ال ريبرلا ىب هللا دبع هل لاقف هللا 5 نفاخ

 ه) 000. ص. 5) 14 مث متانق. 6ه) مكثزرد



 مار مساك زئس

 ةئاغوغو سانخلا لاهج نم خعاطا ى م ىلع عاعم 0 ند نامتعو

 ناسكف ظاض علا نم خفتاطب نم انّكلف ماجبايسو عطر 0 ىلع

 أبوح الو ا ىلا يح را نيرشعو ل تاكا كتكلذ

 ع فرعي ملف د مءاجغ امير 00 رمبزلاو خكلطو

 ىلا مقيدهي دا عاعمو ىتيب ةذس اوغلب ىتح © اوخربي ملف ىريغ

 0 نب 5 دقرم ىب ريمع 7 دف ا 0- افن ه0

 هع

 ةكلطو ريبزلا هيلع عمجا ام ىلع ةرصيلا لها ةملك لجو وع هللا

 نيفد لجلا| سيخ 0 ةخعقولا تنناكو رذعلا افعسو اسذر َّظ انلنق اذاف

 32 ا 8 5 ند كس كلدكو | خدش رخآلا عببر نم

 نباو ماع نع ىسحلا وسبأ اني لق هك نسباو دعا اة دج

 نم للجر ةلبج نب ميكح 0 برض لق هخايشأ ىع صفح 15

 ههجو راصف هدلجإب كلا ةسأر لاف « ميكاض هل لاح نادحلا

 ديرب انيكح لشق ىذلا ىناذحلا ىدللا نب ١ لاق < افق 8

 نب كيوي نيب الق 9 ميكح 1 ند /ممكسألا نبأ
 23 0-0 -- هد ه2 هَ 2 ني

 ه) 1"ه66 ىلعو 1هوعوطلمست ه8. 5) 000. يساعد. . 60 4

 قودواعدت. 42) 000. ايحرعت. 60 866. 1ذز 550. ميكصو 0

 11 5. ميدككاسو 01100 6011 6 مدخلا 1026 >عءاه 56 61.

 /) 000. محشالا. 2) 0004. اميكح .



 007 مدر سود

 ىصلان* مهني فجل اهللا ةيادكلا للا نحكم ريانكلا "ال
 يم كلذ عذج ملف نك عاف كرتق جنيب ترشح اع « ىل

 يلع مهعو ناسا ىف السلا عضو نم لوالا هنبأر "خ# هانم قاك

 نيكاصلاب لجو رع هللا ىنعنم ىتح ىنولتات ةالا فيتح نب نامتع

 416 عومداس ا هليلا ىيشعو ا ةاشسااننكف ب ا هع نوت

 ىم نود قارهت نأ ءامدلا نىقح وهو هدوحح ةماقاو هللا تانك

 اوودغو اوفا اهيلع انكحاطصاف ءايشاب اوكاحاو ايبأف 0 لح لق

 ملخ عداقاف هراأث هضر نامثعل لجو زع هللا عمجن .اوشحو اوناخو

 ١ دقم ىباويمعيا# ةطم :انعشمو# «دللا' ءاثادزاو المجر قا وكم لع

 موضات والا + باول لبا رفتيا لاييق :عرم نعتو.. شيكو نبا ده

 هني هل فحل ئتح + نافع .ىب امتع ةلتق نع الا ءنضإلا

 هللا دودح ىوذب أيضرسش الو - 2.عنجم لو: قينئاكل نع اريصاخضت ظ

 سانلا اوطيتف هئامنأب لاجر ىلا تبتكف < نيملاظلا نم اينوكتت

 ميقلا ءالوه عاف مكتويب ىف !وسلجآو عترصنو موقلا ءالوه عنم ىع

 قى ةعامج 87 نيب ايقرفو** هضر نافع ىب ىنامتعب ايعنص اب اوضري رف

 هن :ةانزما" اقيق انيلع وده ىتحي عقشلاو هباعكلل ايفولشو

 !بلاقو رفكلاب هدودح ةماقاو هللا باتك ةسماقا نم هيلع عانتتحاو

 متيضر ام !وناقو اولق ام ارمّظعو نوخاصلا كلذ ركنأف ركنملا انل

 مكترمأ نأ .معلص  مكيبن جوز ىلع | متكرخت, ىتح.لمالا متلتق نأ

 ه0 ارمزعف نيملسملا ةّمتأو معلص هللا لوسر باحاو اهولتقتل قحاب

 0) 000. ىبوعدات . 5) 000. 200. اه. )60  (000. تتس.

 0) 000. وعدي. 6) 008. اندراو. ممك) 000. ةصوه280 ه:ةتتتع»

 9) 000. ضرالا. 7) 000. نيناود قو.



 فان ا

 لفا رايخ انعدابف كلذ نع اندرب ىذلا يي ل ع هللا نوكي

 اميف اولاقو حالسلاب انوكرف هاعاوتو ٍٍ مرار انغلاخو «وابكانو ةرصملا

 هيلع جتتحو, فشاب هترما نأ ةنيهر نينموملا ما فخأنا اولق

 أذأ ىنخح قرم لعب ره نييماسسما ا نكح ع هللا مهاطعاف

 اد ((ديكوملا يآ هلتف م لييستلا ردع لو هك كقبير

 1 00 نب صرخ ولا ةربخم نم تلفي ملف هعجاضم ىلا

 5 كو وع هللا فصو امك اوناكو هللا ءاش نا هل هناكس

 00 حب انضهن ام لت متضهن لأ مكسفنا ىف مهللا مكدشانن

 ا!تعبو ءانيلع ىذلا انيضقو انرذعا دقو هنوقلتو لجو زع هللا

 للجر عم هلثمي ةفوكلا 2لعا ىلا سو نيحافلا رايت عم هبرم
- 

 ل أبتكو © ضرعم نب او فم * جديد ا د ورحت ى جب نم

 [رادعبلا 5 عم ىوبنعلا وربع نب ةربس اهيلعو ةماميلا لها

 لعغا ىلإ هسدف ىريصقلا ةماجق ىبا عم ةنيدملا لما ىلا أبتكو

 اما هلوسر عم ةفوكلا لحما ىلا اهضر ةشثاع تيببتكو «؟ةنيدملا

 ةماقاب هللا باتك اوميقأ مالسالاو لجو رع هللا مكركذأ ىنأف دعب و

 اتف هباتك عم اونوكو مكبكي أومصتعأو ءللأ وقنا * ةفق' ام

 انباجان هدودح ا هللا تا ةماقا 5 خانوعدف ةرصبلا انمدق

 اولاقو: حالسلاب هيف ريخ ال نم انلبقتساو كلذ ىلا نوخاصلا
 تنام ن9

 انيلع أود يشف اودتاعت ةليطعت توجت اوُدِتْرَيل .ن 0 مكنعيتنل

 اوثوأ نيذلا ىلا ر3 ملأ ىجيلع انأرقف ركْنملا انل اولقو رفكلاب » 8 3 9 0-ع ' ع 067

 0) 000. ليستتسا. 25) 000. اربح. 26) 000. مدتفاتتق

 ليجو وسعر 14 0100 مدونت» ج0صهؤةع 0عوزسه2. 0) ط1

 6) 000. ضصردعسم ىسد رغم . 7) 05 لكما. 3 78.92 هن 8,

 9) ]ك01. 3 958.



 1 مم

 مامالا نم متبكر امب «كباحصاو كيصت ىم مالك ىللا للجو رع

 ايندلا نم متّلنو ءامدلا نم متبصاو ةعاملل 5 نم متقرفو مولظملا

 0 < مئانا نميف اوميقأو هماقتناو لجو وع ىللا لايف ل

 ه«-باكحأ نم رف ىذ رويغز نئد سصوقرح تلفأو دعم نمو جيدرذ

 نم هلآ كصييلاب ةكالظو 'ريبزلا' ىدانم قدانو ' قموق للا ١ «اوهكان ذاب

 ءىبجن مب انتأيلذ ةنيدملا ازغ نمم دحا مكلئابق نم ايف ناك
 ةرصبلا لها نم هنم تلفا اف اولتقف بالكلاب ءاجي امك عب

 ىنب ىم ناكو ةوعنم قع كب خزف ردع صوقرح لا

 « اونشخو حا كبف جل أبرضو كيد ومهأ كلذ ىف سف 0

 «٠ دبع تبضغو /لرتعن اولق .ىتح ةينامتعل عاناو نعس ىب' روكص

 ناك ىمو ةعقولا دعب هنم لتق نمل ةعسر تييصعا نيك 0

 اماما بكرع تفاسدوبا اسير سص 0 0

 ةعاطلاو عهمسنلا لف ل ضفلاب الضفو 0 جقازر و ةاتايطعأب

 نع 5 2 نيبح لثأو نب كب نم ريقكو وعلا كيع نجر

 او هنم اوباصاق سانلا هيلع #بكاو لاملا تيب ىلا اوردابف لوضفلا

 ريبولاو ةحلط ماقأو 4 ىلع قيرط ىلع اوبلون ىتح موقلا جرخو

 امب ماشلا لما ىلإ اوبتكو صوقرح الا ةراث ةرصبلاب امهعم سيل

 رع هللا باتك ةماقاو برل عضول انجرخ انا هيلا اوراصو اوعنص

 1 لياقلاو ريقكلاو عبيضولاو فيرشلا ىف هدودح ةخماقاي قدح

 م) 14 000. 881. هغ ظكقط. 7608 كباككأو كبصن نم م05

 تاعرج ه6 8 مدلك ىلا ممو6 هماقتتا ممدتسم. 5) آش هس.

 مه 004. ىز 14 ؟هدنطو ايندلا ىم متلنو هس. 24) 000. اوكلق.

 6) 000. ايسحو. /) 4 لتعي. م) 004. اوورز 1 طقطو#

 موعنم. 7) 000. بكرو. 4) ةسوه2ه1 هزع آش. 80 000. نآث
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 ارت ردو

 لعجو ليججر ةثامتلت ىف هو ميككلت خكاط فح ف ماش ىبا

 لوقيو فيسلاب برضي ميكح
 د 0 ب ت5 2 2 0غ

 سباسع 0 برس 0 سبايلاسب مهبرسضا

 هيدحاص اهب ىموذ اهذخا ىتح ايحث اهعطقف هجر لحجر برضف

 لاقو هيلع اكنأ رت هلجت ىاح هاتف هعرصق هلسج باصاق

 لضخ د اووتعم نأ 1١ ىقالتا .ىل  هناحم از
 0 هع 3

 8 ئعارك_ اذهب ,ئمحا *
 راتب وجو لاقو 10

 5, 5د د 5 3 -900-

 رامكلا ءدكحضصفي ال دكملاو

 ميكح اي كل ام لافف رجح ع هسأر تثير تو لجر هيلع أف

 نيعيس ىف همصف هليتحاذ قيداسو لق كلتق ىم /لق كلتق لاق

 اىراسلا ناو لجو,لع مكاقل هناو /ميكح فثتموي ملكتف دباكا نم ,,

 1 0 مل اعياب كفو 1, ىيذع انقل انأ / لوقو
 عدعتي واف خدخانل

 نامتع مدب نابلطي نييراحم نيفلاخم البقا رق ةعاطلا هايطعاو

 اديري مث امها مهللا راوجو راد لها نتكا اننيب اقرفف ناقع ىبا

 هللا لاكت كّضع نيح تعزج ثيبخ اب :دانم ىدانفا ناينع

 ه) 18 هوملتعع ةهععل0ومصتسأ. )6  000. سياملاب , هك ةتماته م.ءاكر

 4.2 كه) 14 قاس 1١ قاس. .0) ]مهء1 هع طشم .0 00 اصف :
- 

 طمع 1 "0 رامذلاو هم ه00. ن1. ه5 كقطن 6. د. مث)

 هن. 7) 008. اذ, 14 امو. 7) 1:16 ]ذأ ه9 02115598 72

 000. ذه نأذع طداتنة1ذ[, 8 انفلخ . 24 ىدانم .
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 ما يس سارا

 ءانفا نم جيلا عون نمو سيقلا ىبع نم هعبت نميف لجر 0

 رث نأ هيخأب ثسل ليقي دعو فزرلا راد وكن اوهجو رث ةعيبر

 تملاقف هموق نم ةأرما. هةعمسف اهضر ةشثاع متشي لعجو كرصذأ

 كيع نبضغف اهلتقف اهنعطف كلذب ىلوا تنا ةتثيبخل ىبا اي

 : تدعو 5 تلعف اولاقف نم رامكسا نراك عادلا "سيفلا

 هوكرتو اوعجرف هللا كديقي ىتح كّتعّدتل هللاو مويلا كلذ لثمل

 نامفع:جوب"ا نافشع امضلا ارك يفتقد قينخلا نيا ىانشعا

 ةرصيلاب هل ماقم ال نا اوفرعو اهلك لئابقلا عاَرَن 5 نم هصحو

 كتنلاقو فزولا راد دنع 6هةقوباولا ىلا * ب ىهتناف هيلا أبيتجاف

 م ةلتق نم ىكي مث ىم اودانو مكلناق ىم الا اولتقت ال ةشكاع

 ال. نامتع هتلتق لا قيرن الا انأف انغ' ففكيلف :هلضو نافع

 7لاقف ىداتملل عدو للا بسنت نحت

 ةرصبلا لهأ نم انرأت انل عيج ىذلا دل كيث ريبزولاو ةحلط

 عودا مّلتقأاف و مويلا عهنم ٌلاقأو * اًدحا عنم قب ال مهللا

 (ي لايتج ميكح ناك فاوق ةعيرأ ةدعمو لاتقأ لسا اولكتات لاكدلا
 ناكرلا ىنع نابخ شرحملا طيبا ريبرلا نايك ني

 ه) 000. رمشعا. 5) 000. نمو. 6) 000. دقونا ىلإ 8

 هه00. ةئشتاع - كنع طتق ممهت6. 2) 008. اذينز ةمون. !دحا طف

 ممصتل ل 6 008. 8. م. /) 000. ه8. ف. و) 008. موملل مدعاأو.

 /) 1ذ 2100 عمو. 82 170. ةجا10 1ك 1هعطط.زو 611813 8

 الكندر 2 ءما1. 1105710517: ١" جحيرذو ععر1 ا علت 618. 72)

 وباوز هك هنوف 1. 1., 3ر ططأ 57م0126188 86 شرحكملا ةرععاتع

1 01 81112 



 "ام ا

 لوأ متنا نيرخاهلا رشعم اي م قتعلا لاف ه مالكللو كل .امو

 لخد رث لضف كلذب مكل ناكف معلص هللا ٌلبسر باجا نم

 متعياب معلص هللا لوسر ىقوت املف متلخد امك مالسالا ىف سانلا

 ة مكانعيتاو انيضرف* كلذ نم ءىش ىف انوهتماتسا ام هللاو مكنم الجر

 هضر تام رث ةكرب هتراما يف نيملسملل لسجو رع هللا لعجفت

 انيلَسو .انيضرخ كلت. ىف ءانوروأسشُك ملكا مكنم الكر ةكيلع ؟كلخكاساو

 نامتع رقرتخاف رفن ةتس ىلا رمالا لعج «ريمالا ىقوت املف

 كي را و افنار نمأ يفرك وق اًمايعرو شم ويف اعلا و فتعود

 ةروشم ريغ نع م متعياب مث انم ةروشم ريغ نع هومتلتقف

 لع وأ ءىفب فاعسا له تناسق عيلع متمقن ىذلا اذ انم

 لو هيلع مكعم و نوكنف هنوركنت اني لح املا ريغب
 د

 هتريشع هنود نم ماقف لجرلا كلذ لّتقب اويهف ؟الذه ابق .٠

 اولتقف هعن ١ ناك م !ىلعو هيلع اوبتو .دلغلا ناك. املق

 9 دلجر نيعميس

 خكلطو 0 نع فيس تيبيلح ذك تيد عجر 15

 ايهيديا ىف سوكلاو لاملا تيبو ريبولاو ةحلط مبصاف الاق

 نيح ةاقعبو رستسم 0 رووغم امهعم نكي مث نمو امهعم سانلاو

 العفن هادو نامثع اسبحت ال تقثعبف عمم ىف اًميكح ناب اجصا

 هلي ىف كبد ىسب ميكح جيصأو هتبلطل يضخ ناسهتع جوخ

 ه) 0034. مالغللوز 14 9668. 5) 000. مكانعبتا فايص ىز آ
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 ومالا. 2 000. دذومتعيابو. /) ملسلا هيلع لع 65) 000

 نوكبف. 7) 008- نوعم. 41 8116م6 ةشقاع ىلإ.
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 م من زي

 تلاقف بّرَكلا اولاقف اذه ءام ىأ «نلاقف بالكلا حابث اهنضر
 هللا لوسر تنعم دق ةيهل ىلا 5نوعجار هيلا اناو هلل اَنا*

 1ك اهدكنت نكتيا ىرعش تمل هواست نك - 7

 لق هنا ا رمل ىب هللا دبع اهانأف 0 تداراف بيا

 متمقن ام نامتع هل 0 5 نب 0 1 ةرصبلا

 عنص أم عنص كقو انم اهب 7 ون م ابلاقف محاد ىلع
 ىأو

 نإ دعب مدل تتح اس ترعأك ةيلااةصعأش لن راف لق

 كنلي .ملخ_بتكو /ةيلع ارققوف  هباتك انينآي تح: نيانلاب ءىلصآ
 ؛ قزرلا ةنيدم كنع ةقوبازلاب ةولتاقف هيلع اوبثو ىتح و نيموي الا

 هولانف راصنالا بَصَع ارشح رق هلتق اودارذ نامثع اوذخأو اورهظف

 ةرصبلا لعا اي القف نيبيطخ ريبزلاو ةكلط ماقف هدسجو هرعش ىف

 منو نامتع ن موملا ريمأ بنعتسي نأ 2 اندرأ امنا 1, ةبوكاب 0

 سانلا لاقف دولنق ىتح ءاملكلا سانلا ءاهقس بلغف هلت 0

 ؛ةريبزلا لاقف ماذه ريغب انيثات كيش تر تي ا 5

 امو كضر نامت ليك كذا اا 1 عم ءاج ليهف

 سْيعْلا ,كبح نم للحجر هيلا ماقف ىلع بيع رهظاو هيلا ىتا

 ريبزلا ىب هللا كبع لاقف مّلكتن 1 كثيصنأ لجرلا اهيا لاقف

 06) ©6030. لاعفق. )1102.2 285.151. 6000482: هردق

 دتيو 21052 566 هدنلن) 2 ل1خ 200  انأد ((7) للف اةبغا- 10) 1ك

 2000 تدلك 5١5 شر دكا ةيوحل . 2) 000. تدراز 20+ ثيغسدر

 14 بشعتسن. 8) 105 2238. 8. م. نم ,شع ثلاتلا ءيجلا مخا

 5 خوسنملا ليصألا .



 مسارب 0

 وجرضيل نامتع ىلع لاجرلا ه«ارلخداو نوعبرا معو مهوماناذ هل

 امظعتساف ةرعش ههجو ىف تيقب امو ةدوطوت امهيلا لصو املف امهيلا

 امهيلا تلسراف اهيأر اعلطتساو ناك ىذلاب ةشئاع ىلا السراو كلذ

 نوحلا اركان سيد الو هن كيح تعزيلف هليبس اليخ نأ

 نوبقتعي اونك كلقو هولخدو رصقلا ىف نامتع عم اوناك ءىيذلات

 نك !١ لضخ 2 نوعيرا ةكليل , لك قوت عودن لك د4 ناسيتنع  نييرج

 نيب اميف ليسرلا ناكو رجفلاو ءاشعلا سانلاب باتع نب ناجولا

 باوجلاب مامهيلا عجر وهو ريخلاب اعاتا نه ءريبزلاو ةكلطو ةشثاع

 © موقلا ليسر ناسكف
 0 ايتجاسب ىلا نع (نسكلا ودا اندر لك طيش ىبا ريع انتكح

 ءاكيتع 00 ايل رن نفا نبا ليس يع هيلي ديا نوب فسرت

 04 كيلو ملفت لل ناكمتع نيا نان اولعرا | فين ىو

 ىف نينمولل“ داي هللي) نيتحشت- ةأرما انهن 'تلاقف هولتقآ تلق, هرما

 تلاقف هودرف اناا !ودر تلق معلص هللا لوسرل هتبكصو نامتع

 ةودردضف ةديحال رع ايفتنثأو هوبربضأ دوعسم نب عشاجم مل لاقف

 هينيع رافشاو و هيبجاحو هسأرو هتيحخ رعش اوفتذو اًطوس نيعبرا

 قددحب لاق قنا اسد. لق يعز ىب دعا ىنتدح ١ « ةوسيحو

 ىليالا كادي نب سود ل لاق مزاح نب ريرج ىدب 5

 ركل زدنا ايولاو ةدكلط ليام هكا :ىغلبا لق قبلا ىف

 هدد تعمدت ردكنملا ىلع اوذخأف ةرصيلا ىلإ اوؤرصنا رق ىذب

 «) 14 الخدان, 20+. لخدو. 2) 008. هوطوا. 0 000. ىدلا.

 4) 008. سعنرا . 0 444103. مي) 000. اهملا . 2) 008. ةيحاجو .



 ارا 7 ممازنم

 ىكق لاآقو هلونم هلخداف دمجرخأ ى حل هلك 55 ذخأو كي

 توكسلا نم انعسو ام ك.عسو اما «خقماح رماع ما نأ تملع

 كلقو :تيار ام ىلا ىمارتي رمالا نا را "تنك ام.هللاو ال* لق

 نيبد اميف ربيبزلاو عضلط قتععا كفو معك عجرف ميظعل 8 انلسباأ

 ةذكلط نب ىّمخ ّنأ اهنم ةب تنعي اغ كناك اهّلك كيشَت كلذ

 مدل ءاجام ريغل ءاج نكي" خا ١ هدكيايسلاو ظرلا: نطغب نشك

 ىذلا ربخل 00 غلبو ؟ةدحاو هذه نامثع ىلا اتعبف هايكنف

 لوقيو هركعي نامتع ىلا باتكلاب ردابف كلذ نم ةنيدملاب ناك

 «ةعامج ىلع اهركأ ىقلو ةقرف ىلع راَهْرَك الا* اهركأ ام هللاو
 ناحسدري اناك نأو اهل رثع لق عاشت قاد اناك ناسف لضغو

 فينح نب نامثع ىلع. باقكلا مدقف ارظنو انرظن كلذ ريغ

 نامتع متحاف انع يرخا نأ نامتع سل ادا بعك ملفو

 ريبزلاو ةحلط عمجن هيف انك ام ريغ رَخآ رما اذه لو باتكلاب

 15 2 !لردصق 3 0 5 ترد ةدراب ةملظم ةهيلبق ىف لاجرلا

 0 0 رهشف 0 نب. 'ناهزلا "تيعاامككفا قرر

 اوربصو بجحسلملا ق اولتتقات هيلع اولبقات هيف هوعضو ارث حالسلا
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 انو نك نس

 نينموملا نم امهعم نمو ريبزلاو ةحلط هيلع حلطصا ام اذه

 نيماسملاو نيبنموملا نم هعم نمو فينح نب نامتعو نيملسملاو

 ةكلط ناو هدي ىف ام ىلع حلصلا هكردا ثيح ميعيز امتع نأ

 اقييبدنا قداس لع جلصلا امهكردأ « ثيبح ناهيقي* 5

 ةنيدملا نم روس نب بعك علوسرو نيقيرفلا 5 نيما عجري * ىتح وه

 الو ىوس الو دجحاسم ىف رَخآلا نيقيرفلا نم دحاو راضي الو

 ريخلاب بعك عجري ىتح ةحوتفم ةبيع نيب ةضرف الو فيرط

 ءاش ناو امهرما رمالف ريبرلاو ةحلط اوهركا ممقلا ّنَأِب عجر نإف

 ناو امهعم لخد ءاش نأاو :تيلحب فحكالي ىتح جرخ نامتع

 ريبزلاو ةحلط ءاش ناف نامثع رما رمالف اتركي رث امهنأب عجر 0

 ايهتيطب اقحلي ىتح اجرخ اش ناو ىلع ةعاط ىلع هاما

 ةنيدملا مكقي ىتح بعك ير ءامهنم مافلا ناوعا نونموملاو

 لاقف بعك ماقف 0 موي همودلق ناكو همودقل سانلا عمتجاف

 موقلا ءالوه ل ميلا روردصتلا ليصل ليي نا ةييجللا لجان

 هبجإب ملف* نّيعئاط اهايتا ما ىلع ةعيب ىلع نيلجرلا ىيّذه

 اال ف دقت تيل ليي ةتماسأ نمار نك رام. آلا, موعقلا نما ءدسجبا
 نب لهس هبئاوف مامت يجوماكت ن .اهراك اهنو الا اعيابي رن هنا مهللا

 ةّدع يف كيز ىب بوُيَأ وباو نانس نب ا تارا سافل تس

 ابناخ نيح كام نب نيكي / ضيف معلص هللا ليسر باكا نم

 ادجرفنات لجملا نع - معذ مهللا 9 لاقف ماسلا لت نأ 0

 0) 000. ام ىلع ناموقد. 5) 004. رمأ عجحر. 6) 004. هماقا

 0) 0084. ةيسكل. 62 0084. ناعز مموتكدت 866. 14, تطأ 68

 امهبجح رو هك 20. مث) 0 تنم. و) 14 هن 20. اهءلاقف.
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 مسن ب مسرد

 قزولا راد هلا يكتم * ىو ىصح ىنب ةربقم اونا مث :قوباؤلا

 لج ىلع مو ايكجصاو عتيلا 5نورمسي سانلا تابو نوبقاتي أبابق

 ءانقرا ادام ل نب نامتع مبصاو قزولا راد ةحاس ىف

 نير لحل ل تيد ا ل مهكَح
 5 ةخشتاع لاق عمسأ ام هل ليقتو كسك ئاكلا>اذه ينو قيسعلا ديع

 نانسلا * 0 تو اذه 0 نينموملا ملأ :تيبخل 0 اي لاق

 نبا اي بلت عتمم 1 ىلإ ىنلا اذه ىَم نلاقف

 مث اهلتقف ايبا نمد اهنعطف اذه لوقت نينعولا مدل :تيلبقت

 ,نك اًديدش لاثق فزرلا رادب اءلئتقاف مثوفقاو ازعل ةنملل راس

 ىف م ىلتقلا وثك كقو راهذلا لاز نأ ىلا سمشلا تغزب نيح

 ةشئاع ىدانمو نيقيرفلا ىف ةحارجلا تشفو فينخ با باح

 [ هضعو رشلا يسم أنأ ىتح 0 نوبايف فللا ىلا موعدتو هرشاني

 اهبتكو ةاودعاوتو جوباجاف /تانملاو يلصلا ىلا ةشئاع باككأ اودان

 نى لوسرلا عجري ىتحو 0 ةنيدملا ىلا ةًلرس اوتعبي نأ ىلع اًباتك جهنيب

 ةرضبلا امهل ىلخاو امهنع نامثع يرخ ارك انف هيما

 ميحرلا نكرلا هللا مسب <« ريبزلاو ةحلط جرخ اهركأ انكي ل ناو

 ه) 000. يكنس. )25  000. نورسز 1 هنوناب . 60ه 00

 8.2. 0) 4 عصوم. ) 000. هيتدك ىسر ايشلا 20270000:
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 تاب

 انزل نإ

 خكالطو نيا نع فيس ثيدح ىلأ ا عجر

 يرخ كقو ةلبج نب هك لبقاو نارهعو نويل وبا يرن الاق

 هحامر اهضر ة.كتثاع باكا عرشاو لاتقلا بشناف «ليخأ ىلع ههو

 ءظشتاع باحصاو علتاقف ني و ةدتني ملف اوكسميل اوكسماو

 اهب 2 عبكريو هليخ رمذي ميكحو مسفنا ىع اوعفاد ام الآ نوفاك

 مه لح ءارلتنقاو «٠ شيطلاو .انهنبج انهنيدريل .٠ شيوف: امهنا *: ليقيو

 نيقيرفلا و نم كحاو * ىف هل ناك نم مروحلا للعأ فرشاو كسلا

 اهباكحصأ ةشثاع ترماو ةراسجخلاب  ىيرخآلا ىقاب* اومرف ىرف

 ةراتو اّيلَم اهب ارفقوف نزام ىنب ةربقم ىلا اوهتانا ندخل نمايكق

 عجرو رصقلا ىلا نامتع عجرف منيب ليللا رك سانلا هيلا

 كلام نب 8 نامتع ىنب دحا ءابرجلا . ءاسجو جلثابف ىلا :سانلا
 -- هع

 7 1 كب رم نم يل 8 امعباتو هوكصنتساف هناكم ى

 أ بيننا ل خ*نابكلا لبق يم ةرصبلا هان ىلع اوذخأآف

 ©) 0000 0. ه6 طمعا 112061 كثنسنا ام: ١ 5)/ 000. حكت 61
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 مع مال

 لاقو لوتعاو ءىش ىف ةامكنم انا امف لق ال الق «امكئاسنب امنّئج

 520 ىدعسلا

 فاسّنالا ٌمّلق َكْمَعَل اذه ٌمُكَمُأ مثذك, مكلئالح مدن
 فاجبالب ّديبلا فسح توهم اهتْيب ىف اهلويذ رجب ترم

 فايسألاو م لبتلاب اعوانبأ اهتود « ٌلتاقي اضع
2 

 0 قاكلاو 25 هلا اذه اهروتس ريتا ةكلطب تكن

 الجر دكيحت ناكو ةكلط ىب نوح !نع 5 نم مالغ لبقأو

 نامتع . 3 لاقف دضر نامتع ةلنق ىع 1 بحل لاقف « !ًحباع

 (0 بلاط قأ نب ع ىفع 510 ةخةكلط ىنعي ورجالا ليدل بحاص

 ىف لقو ىلعب فحلو لالض ىلع ىنارا الا لقو مالغلا كحضو

 بقي مل ةئيدملا مقوجب كلاع ْنَع َةَحْلَص نبأ تلأس

 ٍربْعَتْستو نافع قبأ اوتام مف ظفر ةنتنلك لافش

 ِرَمْحَألا بكار ىلتما كلك اهيذخ ىف كلت ىلع تلتف

 ةوددت هيودب نصح دك بلاط وأ و ىبأ ىلع للك

2 
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 ذاب

 زك رك 2

 لرد ب | اكصا ىرفات .ةيألا 4 مهتييا مكحول هللا
 لاقو فورعملاب هللاو تءاجو تربو هللاو كقدص ةقرف تلاقف ينك

 اوبصاحتو ءايتاحتف نيلوقن ام ةفرعن ام هللاو 59 0

 ةنميملا لما ردحناو تردحنا ةشئاع كلذ ثأر اًملف اوجعراو

 2 ىقبو نيغابدلا عضوم ىف كيرملا ىف اوفقو ىّتح نامثعل نيقراغم

 ىلا عهضعب لامو اوزجاحتأ ىتح نوعا دك لاح ىلع نامثع باعت

 نب نامتع ىو ةكسلا مق ىلع نامتع عم مضعب ىقبو ةشثا
 قكشملا ةكش كسلا 1 1 0 اذا ىتح هعم نميف 1200

 © ءاهمفب يلع او سانلا اولبقتسا نيغابدلا نيمي نع

 ال ا و
 وةعشلا هقفاجف نب ةيراج لبقاو لاق نيدك نب مساقلا نع

 نم نوغا ناقع نب نامثع لتقل هللاو نينموملا ما اب لاقف
 ١ سالسلل ةضرَع نوعلملا لمإل اذه ىلع كتيب نم كجورخ

 يصب كرشس تكتاهف ةموخو 1 وتس هللا نم كل ناك كف

 ال ا دلك نأ هتتق قويا هع لاحق قار نم قا هعمزج
 قيعتساف+ ةعكتسم  انيثيتا تنك ناو كلؤنم ىلا ىعجراف ةعئاط

 ربمبؤلاو ةحلط ىلأ 5 ىنب نم تاك مداسغ جوخ لاق سانلاب

 اب تنا انممأو 0 ىللا لوسر قرارت يب دز ب ةفتا+اكأ ”لاطقم

 ليف امكعم ايكمأ ىرأو كدبد معلص هللا 7 و تيقوف ةكلط

 0) 1كم. 8 »8. 22. 2 5) 000. فرعد ها نولوقن. 6 000. 8. م. 5

 تهل. م. "111,7 هن هططب 0. 2) 000. ىينو. 62 000. اهبعد. مير

 ريس. 2 9) 000. 8. م.ر 860 113121213 تيفوث 7011115886

 هدذر وسم ةؤوغتس كردنب 106م كديب 8856و: 612620251 866. آن



 ا“ كنس ا*[11

 هللا ىيد زاوسعأ كلن قنا لقؤ ىمهج ا يلطلا ىلا عدو ديلا

 تح هناف مولظملا ةفيلخل مدب «بلطلا امأو* هناطلسو لجو وع

 ريل (ملكبف > ءاكظنا) جل تكي زارو راطلس ماعلا ع حل
 هارمأو قلل القو اربو اةدص كبملا ةنميم ىف نم لاقف ه كلذ لثحب

 دق هب ارمأو لطابلا الاقو ارحغو ارجغ هترسيم ىف نم لاقو .فقخاب

 اوجهراو اوبصاختو سانلا 4ىتاكحتو نالوقي ام نالوقي اءاج رث اعياب

 توبص 0 مر اهتوص ه واعي ةيروهج تناك. ةشتاع ا

 سانلا . ناك تلاقو . هيلع,تنقاو وعو لج هللا تديح ةليلج ةأرما

 ىف انمالك نم وانسح:(وريو نع :اننوربخي .افيفا:انتوريشتسيف

 مدجتو ايفو انيقك ايون هذجتف كلفز ىف رس طبت ني حالص

 ىلع ةاووق املف نورهظي ام ريغ 2 نولواحي ةبذك ةردغ ةرجكف

 ,/«لاملاو مارخل مدلا ا!ولكتساو هراد هيلع اويكتقاف هورثاك ةرئاكملا

 ,:ىغغبني ال ىغبني امم نا الا رّذع الو ةرت الب ماردلد كلبلاو ماوخل

 لحم رع هللا باتك ةساقاوا هنضر: نامتع كلك لأ + ريكا كل
 باتك ىلا َنْوَحْنَي باتكلأ نم اًبيصت اوشوأ نيذلآ ىلا وت ُمَلأ*

 م) 000. بلطلاو. 5) 000. ندأآو. 6) 8همم1و91 © 20

 هؤ همعدمةتتتص 14. 0) 000. تاكدوز 7207. اثاكو. 62

 ابلعي. مث كبك ٠ و) 866. اكورل.ز 600. 8. م. ءآل هات. 5ع

 نم. 7 رطنيع. 2) 008. ايرب. 8) 4 نيلداحد . 7

 أوردقز 14 هس. ةمتاكملا ىلع. 7 آخ رهشلاو , 560 210. ان

 00. ) 1ك تأأرقو و عمل 2109.



 "م 0

 حالسلا ابسبلو ةويبعلاب مهرمأو سانلا ىف نامتع ىدانو قباف

 6 داكف ليلا ىلع نامتع لبقاو عماجلا دكدكسملا ىلا اوعينجاو

 ىلا هسدو الجر رمأو ةرويشللا مادخ ةدنع اما ظنيل ساكنا

 ل6 هانا روبل - 8 نلضوإ ماقف اني 0 اعدخ اكل

 هجف نماكا خلا ىاكملا .نم 0 دقف نيفئاخ 0 ايناك

 هلي وج راق وصوت ناستع محب 0 اوواجح ءاوناك / نأو ؛ريطلا
 هد ع 1 ١ ع 1

 امئاف ضر نامثع ةلتك ! اننا 0 لاق ا عيبرس

 3 انرجبغ نمو انويم نامتع هالتق لع اني أبيعتسي انيلا 1 100

 ةجارخ نم 0-0 نمف كي دي 0 نم 00 مت

 نميف اهنضر ةشثاع تلبقاو كلذ نسكف هعم موقي نم أرصان

 ايكسما هالعا نم اولخدو دبرملا ىلا اوهقنا اذا ىتح اهعم

 ةرصبلا لما نم اهيلا يرخو دعم نميف نامتع بخ ىتح اوفقوو 5

 اولعجو كيرملاب ارعمتجاف اهعم نوكيو اهيلا جرم نا دارا نم
 حيرملا ةتميم ىف وهو ةحلط ملكتف سانلاب 7ٌسصغ ىتح نوبوثي

 هيلع ىنخاو هللا قيح هلا يتصنأف هترسيم ىف 4 نامتعو ويبولا هعمو

 ىلأ ام مظعو هنم 00 ل لبلاو هلضفو هضر نامتع ركذو

 ه) 000. طثع ه6 طممت2 ىهملاب, هل. ةسم»ق م. .17, 16. 5) 04

 ناكم كنكلا. 2060 188966 10766 © م2268768818 7606168 8انتلأن»

 0) 000. ديدقملا . 0 8هء. 14ز 600. اويعر نأ. مث) 0004. © وو

 ممم. هم. م6161266 20 سيف. مي) 80656601 هز آش. 7) 4

 ضع. 4) 000. 300. هو.



 0 منزل

 ىقنع ىلع يّللاو ىلب لق ايلع عيابت لا الق هّصر نامثع محب
 امتع ةللتكا نينو النيم حي رف هيأ :ايلغأ ليفتسا انه

 دوسألا اأَي تلو نارمع تعذوف اهامّيوف نينشؤملا ما ىلا اعجيف
 ءادهش هلل نيماوق اونوك * رانلا ىلا ىوهلا كدوقي نا كايا

 5 نالجرلا ىضمو ليحرولاب اهيدانم ىدانو امهننحرسف يالا م طسقلاب

 لاقف نابع دوسالا وبا ةردبف فْيَتُح نب نامثع ىلع الخد ىنح

 < هربصأو دلاجو - ا «رفذأف كايت 5 فيتح ىنباي

 كانا ع 2 ا

 ىحر تراد هوس هيلا اناو هلل اننا * ناعم لاقف

 لاقت !ءفيرق .نافتير* قليب اوظناف دل برو مالسالا

 0000 اليوط اًكرع مدت هبل هللاو ىل نآرمسع

 فجقاف .ىعاق“ للا ,لقإ) ىارمع [يانان ىلع ٍمشأف لق ةىث ريقك كيم

 نه يدع 21 ا ىتح هعنما لب نامثع لاقف

 ناحثحا ماقو هتيبا:ىلا..اقرصناتا دبي اهدفللا مككي لج ناع

 هرمالا اذه نا نايثع اي لاقف رماع نب ماشه هاتأف هرما 1

 فتري ال فن اذه نا هركت امم رش ىلا ملسي موون ىذلا

 مداحن الو يىلاع رما نا ): مهتم اسف ريك هل عّدصو

 ه«) له. 4 7,5. 134, 051 طوطتع2 1113 111511282 76179 2

 1مهة هند هلل ءاديش طسقلاب م«ةهطوتقز 000 6001615 11077. 5

 هوؤز طم 6000. هيالب. 5) 14 ردايخر 560 20. تدتص 000. 21.

 0) 14 1هصط. ريطصأو ءهمدقتنو طتوؤلات. )4  1كم. 2 78. 1

 0 004. فيرد ناعدرز 14 1202م. فيزت ناعيرر 000. 881. ه6 1كةط
 فيرون تاغفيرو طوى. 20عام. مث) 000. ام. 69) 14 هدنن.20 7

 مهك م اسد .



 عك

 "1 ما

 ىطغي الو ميتكملا رمالاب ريسي ىلثم ام هللاو تلاقف انتربخم

 اوزغ لثابقلا عاوُنو راصمالا لها نم ءاموغلا نا هربخضلا هينبل

 00 هيف ةاووآو ثادحالا هيف اوتدحاو معاص هللا ليسر مرح

 ماما لتق نم ءاولان ام عم هلوسر ةنعلو هللا ةنعل هيف اوبجوتساو

 اوبهتناو هوكفسف مار 00 ابلكحكساف 2 رْذَع 3 قرن الب نيلتتلا

 ضارعالا اوقزمو مارلمل رهشلاو ماركلا كلبلا اوّلحاو ماحكلا لاملا

 0 نيراض ءهماقمل نيعرأك اونك موق راد ىف اوماقاو نولكلاو

 تيجرخت نونمأي الو عانتما ىلع نوردقي ال نيقتم الو نيعفان ريغ

 ال شانلا هيف امو مقلا الوقف ىأ ام ةيلعأ!!نيفلشلا" ى

 ىلا ردك اةاربخ + تاتو اذنه حالما .ىااوقأيب نا رفا ىغبنم
 /ساّملآ نيب الصا وأ 3 فورعم و 3 ع ا الا مُفاوجَت

 معلص هللا 01006 للجو رع هللا رما 9 نوم هك نٌدبنن

 1, مكرمأن فورعم نا يل ب لالا ركاخلا » ريبكلاو رهغصلا

 3 0 ىلع : مكتخو قعر رك هنت ركنمو . هيلع ةكسخو هب

 حاطو كيح نع فيس ىع بيعش 5 ىرسلا لل بنك

 ا 15 يخطئ ابتان" اندفع نب نارمعو دوسألا وبا يرخغ الق

 لق ايلع عيابت ثا الق هضر نامتع محب بطلا لق كمدقا

 اننيب لكي رز ىف نأ ءايلع ليقتسأ امو ىقنع ىلع يللا
 بلطلا لق كمدقا ام الاقف ريبزلا ايتا مث < نامثتع ةلتق نيبو

 0 000 مدل . م) 004. اواو. 6) 004. اوئاق. 2) 004. 8. م.

 ه) آو. ةماقعز 14 ة96ءان. /) لكما. 4 8. 114. 220 ضهنن

 صهن# 2 07) 207. ىميخز 14 طتتقاتق 6900. 7) 866. آذر

 مكريستز 21017. مكرمإب. 2) آ14 66 017[2. 200. ةعيبلا. ) 7

 انيتا.



 11 د ||

 «ٌديدشل اذه َكْرَك نا هللو لذ برصلا اذه هلتق الا ماما قّبي
 هبحاص امهنم ىحاو لك عّدوف ريسي كلذ نيا ىلا 8 نوردت الو

 © سانلا ىضمو 17

 فييتح نب نامثع نيبو نيب بولو ةرصبلا لوخد
 5 ةكلطو دي نع فيس نع ببعش نع ىرسلا علا بنود

 ءانغب اوناكو قيرطلا نع اوجاع اذا ىتح اويلععتلا ىضمو الآق

 يعول مضي نامفا تينا لك ,دببع نب ريمع مايقل ةرصبلأ

 اًدحا هنم ىلسارت 4 رث موق ىلع مويلا ىمكقت نا هللب كذشنا

 / ىلجعف لاق خاص 1 تنذأو ىًولاب ىنتتج تلاقف : كي

 و اقليلف هعئانص ىلا تدق عئانص هل ناذ ٌلخديلف 2 0

 سحتاو, 11[ تتلسراف "هيف متثج ام ماوعمسيو ىمدقت ىقتح سانلا

 نا: نما لاخر" ىلا :انهضر نتا :تبتكو  ىقلا قاض ,ةلظلا 27

 ةلاشاو 2 ناميش يأ ةريصوع ويك: ف "كفدحلالا 4217 *كابعك و هامل

 ربخلاب باولل ترظتنا ريقكلاب تناك !ذا ىتح تدضمو .دوجولا نم

 قب قارمغ. فينح : نجح .نامثع اهدا ةصبلا ل فا: ككفاا لجلال

 لج 0 ىلثدلا' سأل قاب“ 6 4ولاو : هنمط لجل ناك نيف

 انهم م لنا ايملعو اهلغاس هارت هده نا ؟اعللسأ وس
 امهل تنذأف انذنساف ويغسل 9 سانلا أو اهيلأ ايهتتاذ اجرخف

 تنا ليهف كريسم نع كلعسن كيلا انقعب انريمأ ن وأ الاقو اًملَسَف

 «0) 000. كددسلا. 5) 000. نورحي. ) 000. ىل. 2) 14

 أ. ىلر 560 الكور. تسع ء00. ةةعتكر دصمتع 200. ىتلسان. 6

 مهكعيكسز 14 ه6 07[2. ة9ععص. مز 000. لكعت. و) 000

 أبعمسو. 7) هلسراكف .٠ 2 000. نامتس ىب دريعوز هع20251

 عمم. آخر هر. 1طص 120610 751. م) 000. هدلاو. 7 000. اهيلعاف.

1 3241 



 ممن ا

 نأ 0 وبا كحكو 2 ميول لاقف ْمقَأ ر ذنم ابو مأ نرحب ب

 ل نأو عجاف اعيمج جب تجرخ نأ لاقف امهنم عتمتسأو

 الا ل ل كا ضرعَت الو امهفلكف اًدحا منم

 ادلطت كباب ارهيتنا ةاذا ىتح ايجرخ اييكرتو ىكيف

 اذا ىتح اراسي اهقيرط اهكرذو ةرصبلا هك اقيرط اوكلسو انمايت ه

 نع ىرسلا ىلا بتك 2 «ردكنملا اوبكر اهولخدف اهنم اوّند

 لاق ةلكبلم ىليأ نبأ نع : يي نبأ نس ع افيس ندع بيعش

 نينموملا تاهمأ اهعبتف هشام تجرخ رث الصفف ةكلطو ريبزلا ن1

 ايكاب وا مالسالا ىلع ايكاب رثكا ناك 4 موي ري ملف قرع تاذ ىلا

 35 تما تيحنلا موي مسد ناك ميلا كلت نم. دلاو

 كهنيب اَلْدَِع ناكو سانلاب ىلصي ناكف باّتع نب ناجرلا

 نيحإ ني تتيح نع فيس نع ببعش ىنع.ىريلا ةلان تك

 نع 0 نمابذ ايدل للك 6 عم نب ديزي نع هللا

 ملسف هلام ٌعلطم ومو ّىملسلا فوع نب ميلم ىلع اوتا ساطوأ

 0 0 1 يلع لك 0 عام دالا دع الع لاو روزا 0

 لاق اذ ام نوديرتف لق سيبعلاو بارعالا مرقاظو لئابقلا عاونو

 نيموت هلاطبا ىف ناف لطبي الثث مدلا اذهب كرذيذ سانلا ضهنت

 ره ايلاثفا ! ىع' ساننلا مطفي أف: اذا اذبا و اننعتيب هللا !ناطلس

 ه) 000. لكنلل. 2) 1مهممصت. 0 000. رأدإ مم6 فرع 14

 اكدر 3 2 5 هك 12105. مالسالا ىلع أوكيفو 061806 1060 ىلع

 هل ايكاب وأ مالسالا طقطود# كك 4) 000. ه6 1107. اموي.

 © 000. ترمو. مث) 000. ردغ. 9) 000. امدسسي .

 راصمالا نم ءاغوغلا لقا نمو لاق /رخع لو 0 دلد نقف خرص



 ضدنا ع كاك

 هيف لازي الو ميقلا ةذع علمك الو برعلا مالعا نم «مالعا هيف

 3 ىلع لاقف 0 ضعد ىلع قضعب فيشيرف ا ىنح * لات" ىف

 عنسحأب فحلأو ةعاطلا لهأل ةركألا نكلو ليقت ام ءدبشيل رمالا

 ع كلتا 0 راف /#انربتجاو متانيفعا اووتسا ناف ةمجقو قياس

 و2 ن ىلع ارش 3 ا 0 انوفلك جعنقي روم نأو هل ًاريخ نأ

 0 لا كردي « رمد كلذ نا نيليكا ىبأ تت 2 ومش

 0 نمو نينمولا ل رببؤل و خكلمط نم ىأولا ع ا الاق

 كلا ىلا داوعدو رمع 5 0 -- 00 رببولا جوخ هضر

 ضوهنلا ىلع / |ببتج 3 ركنا ؟لكشا نو هيفا و لاقف

 كح 3 اعجرو داك تف عفا دوعقلا ىلع أبينجاي نأو نضَهْفَأ

 هللا لكليع ىنب كيعس ىع فيس ىع بيعش نع ىرسلا م

 اة ليدرلا دارأ نيح هينب ريبرل أ عمج لاق هقكبلم لأ نبا ىع
 2 كك 3

 اي لاتفف ايح ءافشا 2 جيرخأو خقضعب جرو ضعب عدوف
 03 ه ه

 2 لاق رهبؤلا نب هللا لبع كلذ ىار ايلف مقا ورمع ا مقأ نالف

 ه) 14 هأ الوال. هد. 5) 000. أاوهسن. 6ه) 0084. هدقبو 207

 دبغش. 0) 14 هآأ 20. هتدح (07[0. رسكي) رسكت ىنح ديري امو

 م0 هاقفي 000. دامعد . 00مز هءاسعش ةممم1991 كضعب . 2) 2107. دهبشملو

 هه 14 همحص 000. ةةعز. مث) 008. جانريتحاوز 14 هك 20. ةة-

 6621. 40) 000. معبصأ. 7) 000. ايعيتكحت , دصما> 8.2. 42) 2

 لاعكد ه8 ممتع لاك .



 .٠600 افشل .

6 0:15 62 70627 601 .7 .8 :000 6 

 و) 14 "5 هك 205.

 سنار روز 7

 ملو بالك ما نبا اهل لاقف همدب ىبلطال 0 625 نامتع

3 

 ضكا ما ىبا اه يع لوالا كِمَق نم ريخ ريخالا 5

 ركل كنمو ]ديلا م« كذم
 رار 2

 مامالا لتقب تر 2 5

 35 ىف كانُعَصأ زاب

 را 0

 2 ا لا 5
- 

 ترصقف 500 باب ىلع تلونف ةخكم ىلأ تمفرصناف

 نيادلا اهيا اب تناقف سانلا اهيلا عمتجاأو 6 ترتتسف
 يي( دمدب نبلطال هللاوو امولظم لثق ديضر

 رطملا كّنمو جايولا كنمو

 ف لد هلا انين 1 يل

 0 انتِسِيَس 525077 ُّط

 8 عصلا 0 ءايقتال زكفاد

0 

 نامتع نأ

 نع ىرسلا ىلا بتك

 دك ان

 نم مع 3 ع ناك لاق خكلطو ني نع فيس ىع بدع 5

 درفت نأ ناك .نودحلم ىباع هل ئرجيا ال معلا جوت

 رول تملا .فيرطا نيطراعبا اىدعتلا *ىا + نقيت. املف ديلا "با

 نبا هل لاقف جنئاتويبو برعلا لاجر اهيف ةفوكلا ملقو كلذب

 طاطسف ةخفوكلا ن وأ قيوسيل» كلت, نم 8 كرسي :ىذلا ن سابع ١

 «) 14 ه4 11286045 19, 316 كنيمغز مدنو ءادبلا ه6 ريغلا 18.

 65) 000. انيهف . 1 566 6

 م) 1

 ءاكيلا أت ليوعلا .

 0) 14 ص816 رغصلا .

 21211: 06 14 200. ذكي .

 نأ 85) 14 ه6 208. كرس.



 ا انهيار

 قحا هاّذحا ىرا امو كلع هضر ركب ابا نا رث اوعي ابك

 اوعياب امك تعيابف باطل. نب ريع سانلا عيابف ىّنم د
 ىنم رمالا اذهب فحا اًدحا ىرا امم كله هضر ريع نأ مث

 اشنك  كنطيابفا, قايشع 0 عيابذ مهسا تس نم اًمهس ىلعجت

 : غياب "”قيتا رف! هلتقم': دكت, استمع. ىلا + ساكلا“ راس رق ةااوعياب

 ىتح * ىنعبتا نم ىفلاخ خم لتاقم انف نيعركم ريغ نيعئاط
 هدم 0 2|

 ه «نيبكاحلا ريَخ فو منيبو ىنيب هللا مكحي

 اهجورخو نامثع مدب نبلطال هللاو اهضر ةشئاع ليق
 ةرصبلا ىلا هعبذ ىنميف ريبزلاو ةكحلطو

 نب نيسحلا ّنأ ىلْجعلا نسمل نب دا نب ىلع ّىلا بتك
 فيس آس لق راضعلا محام تم 2 ىنا اس لق راظعلا رصت

 قفا يبت لكل رت ككرطرا 0 يطت ا
 لسفا“ نم هكرذل حط دانللا دبع . قاس ( نع هلكت نبا راهو

 اهقيرط ىف ةعجار فرس ىلا تيهتنا امل اهضر ةشثداع نا ملعلا

 ى ةملس قا نب دبع وهو بالك ما نب هدبع اهيقل ةكم ىلا

 اهتكف هضر نامتثع اولتق لق 0 هلل نلاقف مما ىلا" ِكَشدَي

 عامتجالاب ةنيدملا لها مماهذخا لق اذ ام ارعنص رث نيل اًينامت

 بلاط ىلا نب ىلع ىلع اوعمتجا زاجم ٍريخ ىلا رومالا مهب تراجن
 ريمالا تأ نادم نط ةعيطتا فدع وأ يتلا كلا كن

 )٠ 000. ىلحأ. 485) 8ءويسلتس طقعع 1256م6 ]4-1 م ءطغوتت

 09-6 ةتلكخ كعبا م. ا*”.يوو 5. 6 05 لكما. 58. 85. 0) 6

 ةعع. 121010 عدج 10ءات02> كيعس 16ععمج20ت122 ةهةأر هل. 111151621610

 160. 350. 6) 85م2 م. ".11, 18 هذ 14 [١ دكبيبع. مث) 8

 اوذخا. م) 14 هدد.



 تن "| نس

 انك رع ناكل ىلا كلك ةنيعطلا 6 تيتا نيا للقف..هتلتأت

 شعم ثرسو معن تلق هتبكر دقو لق ىلمج جتعبو اهتقان هذهو
 اذك كلاققف .اهبالك اهيلغ تكابنف“ بءوكحلا هام. انيثا ىتح

 0 ركض لح راو سلع 2 اطالطخلا كنيار الم لنك
 5 لا ءازواا !ىلفل ةندع رق: نكي ةقلالذ :نلا

 ب قلاتط قا لق رمأف ا اد اكقلإو تح انرسف

 م / امهباع عضوف ءلحبب 2ىبج رف هةتحانص لأ افدحا مضف

 داو بناج نم هيلجر و لكدسو هيلع كعص ىتح ىشم ءاج

 دلل روتر ماس اقف لع ت1 دع حاف شلل الك ظرف

 ىكيف نسحكالا هيلا ماقف أ يلا هذهو ميقلا ءالوه م ام متنيار 0

 كرما لجأ لاقف ةيرالل نينح نحت تئثج دق ىلع هل لاقف

 5 ثدح لاق كل مصان ال 500 لجفك مويا كنان قتيلطعق

 لأ هضر نامتع ىلا سانلا راس نيح كرما ال51 5-5 م١

 ابعطقي نل هْناذ برعلا ةلئاج ليجت ىّدح ةعُيبب كحلي طسبت

 عنضو ةةأرلا هذه تراس نيح .كشرمأو ىلع تيبأف كنود اما 5

 بامتتسا نم ىلا لسرثو ةنيملا مزلت نأ اوعنص ام موقلا ءالوه
3 
- 

 م 0 ا هللاو نكلو هللاو ىدص ىاع لاق كني 0 كل

 امو ضبُق ملص ّىبنلا نأ 4 ِمْدَّلل عيتست * عبضلا“ نوكأل تنك

 تعيابف ركب ابأ سانلا عيابف ىتم رمالا اذهب قحا ةاّدحا ىرا

 0) 1غ5 00. 560 1هعودقتتسم 16د" تيقن . 5) 000. تلبقار 14

 ظ ةهموأم )6  000. لدا. 2) 000. راد. 2 000. لجرب. م/) 0

 اهيلع. ى) 000. 200. هل. 7) 008. هرلآ. 2 ةضوؤبو 5111, 7و

 85216 ها للدرستعت 1 111 3 مكلبا عمدت . 2 000. ىحلأ .



 "| نس 0

 كنا: :نونج لاق 2و .امفلاكب كلغ مكب هناك ند تاع مكانش

 لذ مو لق اذه ىليج معن تلق لاق غرد فلأب عابي لمج

 يلع" ةانإو قدلط هلو وتكرر دا الا دع ذيل هيلع كفلط ا كلت

 لاقت نعت تدسحأل ةحتيرن اى ملعج نا نق كنف قد

 5 انلوتيجا "ىف # ىماا تكرد نيكل تلف كمأل لق «نقرك ' خرملو « تلق

 كيلعا ههشتاع نيكولا ف هديرأ امنا لق اًحخارب ضيرت ام ةدعاق

 لخرلا ىلا انعم عجرأ ىكلو ال لق نمت ريغب هدف كل وهف

 اهل ةقان ىوطعأف ا لاق جارد كديزنو 5 ةيرهم ةقاث كطعنلف

 لع ةنيرع اخا ايا ل لاقف .جرد ةثامتس وأ :ةئاعبرا  قوفازوأ برهم

 هرسف لاق سانلا ءكردا نم انا معن تملق لاق فيرطلاب ةلالد كل

 قس هسنعا قولاتس الالة ةلوءداو لع را الق علم ترياق انعم

 تلق اذه كم هّىا اولق ةافيبوم نيجي يوكل تقر

 دكضع تبيرض مث اهتوص ىلعأب ةشئاع نتخرصف لاق بوكلا هام

 اًقورط بككلا بالك ةبحاص هللاو انا تلق مث هنخاناف اهريعب

 ؛ة يو كلذ ىلع مو اهلوح اوخاناو تخائاث. املك كلذ لوقت قود

 اهءاجف لاق دغلا نم اهيف اوخانا لل ةعاسلا تناك ىتح مىبأت

 قيل. (عوج ىلعر ةللاو "ةككرذا_واحقف هجتلا» ءاكانلا ناعت ودول

 انا اذأو اًلياق الا ترس اف تفرصناف ىنيمتشو اولكتراف لاق بلاط

 كارلا ةالينلا اد دلع ير ناك تايمتع ب وب رك دعم بكروا كب

 هر ططقواتتت هع. 14. 65) (000. طقم هن طمع ةريههز 1 16 26.

 همضقدت.ا )كفك لفا . .2): اهم اةبالك..) 2 064: نالت نير هم

 200 حمم ميسا و) 000. طتع ممصتت. 7) 000. هل.



 0 ل ضد

 هع 310 د 2-05 - ١

 الا لتقف موي كترما رت اهب نتسلو لتقيف ةنيدملا نم جرت

 كتيب ىف سلجم نا العف ام نالجرلا ناذه لعف نيح كرما رث
- 

2 + 

 ىنتيصعف كرييغ ىذي ىلع ناك داسقلا ناك ناف اوحلطصي ىّتح

 ةنيدملا نم تجرخ ول كلوق اما ّىَتُب ىأ لق هلك كلذ ىف

 اماو ب طيحأ امك اننب طيخأ ىقل هللاوف نابتعب طيخأ نيح
 ةنيدملا لها رما رمالا ناف راصمالا ذعيب قي ىتح عيابت ال كلوق

 ةحلط حرخ نيح كلوق اماو رمالا اذه ةعيضي نا انفككو

 انوهقم كلز ام هللاوو مالسالا لها ىلع اّنَقَو ناك كلذ ّناف ريبزلاو

 شلجلا كوق اكابر عسب اها لح ذل لكساسالل | اًصيقتم انعبلو قب

 00 ا نتا نقلوا ندي نيخ اج كي كفا كنيب ظ

 تسيل هبابذ بابد* لاقيو اهب طاخي 4ةلآ عبصلا لثم وكلا

 ىنمزل اميف رظنأ ل اذاو رص رت اهابيقرع لكي ىتح انهاه

 < كفيك قد قفع يقر ظني ع ىينغيوا ومالا ذه نم

 بعوحلا بالك ربخو اهضر ةشئاعل لمدخل ارش

 و سباع نب ىلع ان لق ىرازقلا ىبوم نب ليعامما ىنثدح

 ةصيبق نب ناوفص نع قرجهلا باخ با اسد لق قرزالا

 انا امنيب لق ليجحلا بحاص 2ٌىنرعلا ىثتّدح لاق ّيِسَمْحَألا

 عيبت لمخمل بحاص اي لاقف. بكار ىل ضرع ذا لمج ىلع ةريسا

 ه) 400101 وز 14 هد. راصمالا لا. 5) 004.8. م. 6

 ىدددريز سمع 14 ىلديرتا. 2) 004. ىذلا. 6م 008. باد بادو

 14 هده. مث) 000. كمللع. م) وساع ا )01 ىنيرعلا .

 2) 866. 14 111 «00. سمأ.

 557 / ف 0 زي 5-5



 محا بة 7

 هللاذ اهنم ب ال نينموملا ريما اب لقو هنانعب فخأف مالس ىبا

 ناطلس اهيلا دوعي ةالو اهيلا عجيرت* ال 88 تجرخ ه ىَمَل

 باكا نم لجبيلا 0 معنف لجرلا * وعد لاقف هوببسف مادبا نيملسملا

 نيتح ٠ لقاف 9 دما علينا: ىتزلا بذل .قييتتا حت سوو حض دك

 : هيي اتا اوضاع ا ىع قفل قاس عيكدطوا 7
 ناجرلا دبع «نب ناورم نع ىلجبلا نارهم نب دلاخ نع
 نيرمتعم ةفوللا نم. انجنيح. لق فاهش, قب قزاط !ىنعا ىسيمكلا

 ىف كلذو ةذبرلا ىلا انيهتنا اًملف 2 نامتع.لمك انتا ني

 اذه ام تلقف اًصعب مودي عضعب اذاو قانرلا اذا عبصلا هجو

 ٠0 جرن ريبزلاو ةحلط هيلغ اولق هل ام نملقف نينموملا ريما اولاقف

 م نأ ديري و يهف هاتذ لق امهنا هغلبف اهدريل امهل ضرتعي

 عيب لملف الحم تا 9 نوعجأر هيلا اناو هلل انأ تلقف اهراثآ يف

 نتجرخ يح اذع أ هفلاخأ وأ ينقل يب نيلجيلا نيذم

 هنبا هات فرصنأ املف ىلصف مدقتق سّلقب ةالصلا كيرا هع

 ىال ةةعبصمب اًذغ لتقتف ىتيصعف كترما دق لاقف سلجغ ىسحلا

 امو ةيراجل 8 نينح نحت* لاوت ال كنا ىلع لاقف كل ةرصان
 7نأ مضر نامتعب طيحا مهيب كترمأ لق كتيصعف ىنترما ىذلا

 ه) 000. نال نغ ةماهغ, 14 نأر ا2لكوا». نك 76 6) 14 ©

 2017. هدرصيز عجرت لذ 604. 8. م. ) 8همم1هو1 هرع 14ش ز 00. ©

 اكو. هزت. 24) 14 هدس.,ر 560 1107. طه معن ةوعد. ه) 000.

 ىع. مثر الود زهقول1!1عمز 600. وددر ن1 1218 1115628 و 761 ى اوعأ

 مم165ؤ هص 2008 فدري 761 كني م) لكما“. 2 78.151. 7) 4

 وه. م.: 14 ذيصعمر 210. ةهعمغز هك ةصقعو# م. ل١, 12. 2 000. رمان.
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 رسال ا

 كيج لاثقو هللا ككع ىلإ لع رهبولا ىب هللا ىبع لاقف ةالصلاب

 تلاقف ناورم ىلا اهضر ةشئاع تلسراف دكمح ىأ ىلع ةكحلط ىبا

 قلم ناكفأ قا نبا « اصيل ان1)/ ىرفت و ناز تعيش كل ام

 ديبع نب ناعم ناكف ةرصبلا مادق ل ,ميزلا ىب هللا دبع ب

 :كلاط نيد ريبزملا ىلخ 2 فل انرفظ فظ ىل هللاو لوقي 6 ك-)!ل| 5

 © رمالاو ويبؤلا نيب ئلط قلن الو رمالاو

 ةرصملا ديرب 4 ةذيولا هلل ىلع جورخ

 فسوب نب 00 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا العا 5

 ررورلاو . هحلط 2 نع ربخل ايلع ءاج لاق, ىمح نب” مسافلا يح

 كما لأ تو ماعلا تب 00 ةنيدملا ىلع رماذ نينموملا ماو0

 ءاطع 00 ةءاسجو 5 نحف أ ا هل نابتساف يضرتعي

 نع ىرسلا م نك «و نزح نب ثرامللل ىلهوم باسر نبأ

 و وبشل 21 غلب لاق حبك كالطو نيك نع فيس نع ببعد

 ةيناع عمنجا ىدلابو ةرصبلا ىلآ 030 لع 00 كحل 15

 ثو مأشنلا ىلأ م اهب ى 2 مر دعت * ناك خذا هقبدعلت 2 9 دامب
1 

 1 ىلع

 لجر 1ةتاعبس ىف نيففكتم نييرصبلاو نييفوللا نم طشن نم دعم

 هللا دبع هبيقلف جورشل نمبو منيب ليكف كردي نأ ”وجري وضو*

 ©) 000. ىلصمل. 56) 14 0 ل07. 906مل. 6 آخ

 انلتتكاد 0 0) 000. 82 000. نأ. مثر هحبرلا0 2)

 نزخ /) 000. ن5 ة0165 غوالم . 0 000 دابق: /) 0

 افدايعدز 14 اد. 61 ا ىلله» اهادعت 00 260.١ كتناك هلا

 ماشلا لحال . 7) 14 ه6 20. ةتايعسن هن هذه 831. 70) 0084. اهحرد 2و.
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 معا تكتسي نإ .ه

 قا 'انيلع ٠ لرعمأا وردا تداراف ةكضعتح . ىلا « تنتكيو 6 ةشيغاو" وال

 ىلع ترمأو ريبزلاو ةحلط اهعمو ةشئاع تجرح نماقاف رهع

 مهب ئلضي ه(ناعف ةيسأ قب هجاتع نور ناجرلا ةببعت ءالثلا

 ىخب رئاسو ناورم اهعم رخو لَم كح ةرصبلابو فقيرطلا ىف

 بكار فانتم فو قايظر ا لروعب هسا بق ياس كرت لا

 انهنح: تتمايتو ليل فقيرطلا "تكروتف“ ةيلطم هل تناك نمر ىوس

 الو ردكنملا نم «نركي مل نيلحاسم 2ةعجتو ةرايس 5

 0 مع ىف ةرصبلا اوتا ىتح دحا جنم مْلَق الو طساو
00 

 تلك نو

 ئماقميلا نيتشر ١ قيبارعا نع نيكل وبا اننا لقا اوخ- نتكدح

 مبان يرخ لاتق سابع :ىبا نحب يييعسلا« مرتع اولا نع

 قب هللا .تيبعو ا هركجا ا عيا نبا ناجلا) قبحأ هغل" ةتكحش 3: ردك

 ترحكن دق روزجكاب مث اذا نوكيم' وتب اوزاج املف ىحيجلا ناوفص

 زرقا هّكم نا لصف نيت: ناوزم 4 ىّذاو 'اوريطنتخ بعتني اقركتو

 ”نذوأو :ةرمالاب 'ملسأ امكيا"نخ لاشقف «ءامويلع# نإ |ىتحا 3

 2) 0001. .خسعأو . © 65) 000. تانع . ١" مزن 000:8. ف 00 )0 ١

 8. م. 66 "06. 6 000. ايتكدن. مث) 000. تيبلا. و) 0هدح

 لومطتعأق ةطمم]671. )7  000. 8. م.ز ريتك 814311118 0118112 ريبك٠

 2) 000. 8. م. ها 26567010. )7  ا'ةلطقتتس هآ ةج- 20 ةزتتاتطت ؟اتأ1



 10 تاجا ناك نها يعلم مارت اه :ئأرلا تنعش نوير ةريغملا اةللقف

 ديلولاو نامثع نب نابأ «غعم ميقلا ىضمو عجرف عجريلف فيقت
 رمالا اذهل ةوعدن نموا ايناعف :فيرطلا (ىف؛ اهفلتخات :ناكتعإ نيا

 ىتيللا صاقو ىب ةيقلعب ةحلط الخو هللا دبع هنبأب ريبزلا الخ

 رخآآلا لاقو ماشلا ءسثآ ايهدحا لاقف هدلو ىلع هرثوي ناكو :

 ىلع اقفثا مث 505 اههنم نكاوت لك ' ةرواحو «نقارعلا تمثأ

 02 نيس |عتحإ بيعشلا ىع ىوسلا + ىلا بتكحي ل

 عينت امل لد رعت نحل سوقا ترام قل
5 5 

 خبيمأ هنب ذكم ىلأ
 2 ب هد 66

 ملم 1 عمجأاو ومها 7 اورمنتا رهبزلاو و ذحلاطو ةخم م نب ىلعيو

 أببقننيو دا تا مف تالا لاجتفو نامتع م ندب بلطلا ىلع 10

 ةرصبلا ىلع ميقلا عيتجاو ةنيدملا ىلا بورحلاب اهضر ةشكاع عترمأف

 كق اًضرا أن انا -0- ةحلطا اهلا لاقوا اهيأر نع اقوترو

 محو دنعيب نم انيجا كفو قلغ لآ ترا صو 55

 ىرماتف ىجرخنت 7 نأ الا * انرهأ ان وكر اتو كلك انسلع نوجانس

 ةقثاع نا 0 ئدانملا ,ىدانف* : ىعجرت رق ةكمب ترما ام لثمب 5

 دار هني و نونعت اهريعب "ةةكتاكتس:" جود 'نسيلؤا ةرصبلا كفيت

 نيدعسم جعرذا اوشرتفاو اورشتنا دق اًديبعو بارعالا هةيلاجو

 ه) 14 ه6 07[2”. ظعمو . .5) 000. ايعددر 14 هأث 2101. 19ععاطأ»

 ©) 000: لطقع ه6 سمع تا 2) 00602. ناحو. 6 0004 © 7:

 ر) 004. عالاو نعت ةدصغ ظنت لتتم تسر هققتعأ 202 م0111

 و) 48440103. 7) 004. اور. 42 004. 8. وز سماع مت 80165 والم.

 /) 000. اهكرانو. 7 0004. نآالا. 70) 4 ىدانتم ىدادبك .

 10) 000. نورعت. 0) دلخ



 للفا نم لاج ةكافبس اى ااوجيرك الباو اميتك الام رماع نبا

 غلبف لجر فالآ ةثلث اوناك ىتح سانلا جقحو ةّكمو ةنيدملا

 جرخو ئراصنألا فيتخ نبأ قلهس ةئيدملا . ىلع رْمأَك عريس ايلع

 هعمو لايت «ىنامت اهيلا هريسم ناكو رق اذ لون ىتقح راسف

 لس صنم“ قب هخبمجلا»ىدقلج ا هع ةفتيحللا .للفا] قمت كل

 ءاعنص ئضاق فسي نب ماشه آس لق نيعم نب ىيحح ىتتح

 نع ريل نب هللا دبع نب تباث نب بحسم نب هللا دبع نع
 جرخ امل لاق ئئيللا صاقو نب ةمقلع نع ةبقع نب ىسوم

 اورغصتساف .ىرع تاذب سانلا اوضرع مهضر ةشكاعو ريبزلاو ةحلط

 0 مشع نب ثراخل وجا: ناوزلا)/ قاببع + وج تكسيتاياو وييؤلا ص ورع

 لاق: ئسكلا«وبا اس لقبا لويابووع بكجعح اب. ءالمك وكرت

 فيلا لاه, سنخللا | هلل" زيزغفلا موا ةيلهعبما ضار ورنا

 لاقف قرع تاذب هباكتاو مككحلا نب ناورم صاعلا نب كبعس

 ىلا ارعجرأ رق مهولتقآ ه لبالا راجتا ىلع مكرأتو نوبهذت نيا
 5 ةلقق لتقن انلعلف ريسن لسبب اولق مكسفنا اولتقت ال مكلزانم

 نمل اهتفظ نا لاقف ريبزلاو ةحلطب دكيعس الخن اعيمج نامثع

 0 لاق نمانلا هراتخا انيا اندحال الاق ىقاقكصآ رمالا نالعجت

 عكت الاف مق نوبلطت' ىجرح كنا نابتعا اة رق

 اهِجرْخْأ ىجسا ىفارا الفا لاق 2تانبأل اهلعجز نيرجاهملا عويش

 هم كئيسأ مين هلاخ نب هللا كيع عجرو عجرف فانم كيع ىنب نم

 «) 000. نامن. 2) 000. ىعلز 14 ااح د16. تأ #07[2. ان 26-

 هءوطقاتت. 2) 1ك هذ الود». 200. مكءارو. 2) 14 ماتيالر 8604 64

 1911. هذ 1039. ءاتتت 20510



 جاكر ا خنس

 لطم, انما لقا نيسكلا ىتا انن.لق 0 ىقلح ”٠ رك فرن ني 00-7

 20 لا هتان زيبرلا يما ني :ىلعيا ناعا لق كوع نع
 هل لتع لمح .نعءافص, هلل لجو ,نقيرق نم الجنا نيعابس

 ريبزلا ىب هللا كيع رظنف اوجرخو اًرانيد نينايثب هذخا ركسع

 نم.براغ الو ريخ بلاط. ةكّرب كلثم تيار ام لاقف تيبلا ىلا:

 0 نع 5 يش بيعش ىع ىرسلا ىلا بتك وش

 نم ةلحرم عم صاعلا نب كيعسو ةريغملا رخ الق ةكلطو

 لاوتعالا مللاو 4 ىأولا لاق * ىلا ام ةريغمل كيعس لاقف خم

 اناوق ناك انلقف هانيتا هللا هرفطا 6 ناف ميما حلفي* ام عذاف

 عجرو اهب مان ةّكم ديعس ءاج اسلجن الرتعاف كعم انوغصو 0

 ريادجا قكححلا» 1: قييبسأ ىف هلاخإ) قيردللا ! ىليع اي

 كتعمس لاق مناخ ىب ريرج ىب هبفو اس لق نا اس لق رْيقز

 ةدط د لك ىرفرلاب نع! ادب نا تي نا سئل نعم لقا نبأ
 عشا خعبراب هضر نامتع لتق دعب ةكمكدل ور ٍرلاو ةكلط ىنعي

 نأ ى لامي هعم خيبمأ ا مالو ايذندلا م 0 اهب و ماع ىبأو 15

 اهضر ةشتئاع تيب ىف اوعيتجاف ريعب :ئامعبرا ىلع ةدايزو ريتك

 سيل عهضعب لاقف هلتاقنف ىلع ىلا ريسن اولاقف ىأرلا 8. اوراداف

 ةفوكلاو ةرصيلا لخدن ىتح ريسن انكلو ةنيدملا لمأب ةقاط ملكت

 عمتجاف ةنوعمو ىوق ةرصبلاب ريبزللو ىوقو ةعيش ةفوللاب ةحلطلو

 هللا ىبع ماطعاف ةفوكلا ىلإو ةرصيلا ىلا اوريسي نا ىلع قبأر ه

 ه) 000. طلق ممطتك. 85) (0هدز وءزات5١ طقعع ةاتم1971. 6 00

 200. لخحو مع. 2) 0 مهعم. 6) 000. بدهو. 7/7

 أرمط. و) 000. ه. م.: 14 ااءر 6 ريتك لاع< 8 أوراذاك .



 رسبإ 7 ريا

 رانج هلا: نكي ىلو نكرم ةننعا وو امئزا نابع راخلا للا

 ةقان ةكامتس .لع لجر, :تئابتس اوليكت ةفقت,هذفو راهج !ذهق

 اوداثو لاملاب اوزهجتو افلا اعيمج اوناكو بكرم هل نراك نم ىوس

 هللا دبع اهاتأف 5 4 مصفح تدأراو نيبعاذ !ولقتساو 5

 هنأ ةنشناع لل! سقعبو :تحعقفاة ني عقت نا: انهيلا ١ بلطق ومع نبا

 هللا دكبعل هللا رفغي تلاقف ور نيبو. ىيب لاح هللا نضع

 ةياينط لكل نيت ىت 1 ثراسل تنب لضصقلا "1 00

 قلع نلعب مقف .اهباتكي# يلع قامو «قرطق ىل لعالدك جاعاك

 ان 1لقز ةئبش نييرمع ىنكححا)ي عربخلاب ,لصقلا مل "ناككي

 فرحا 10 يأ نب ناولا كيع نب هللا دبع م لاق ا ىعأ اع

 لوسر نأ نينمؤملا ريما اي ىلعل ةداتق وبا لق لق هيبا نع ةرمع

 دقو هييش لاطف هدتوش دقو فيسلا اذه ىقدلق معلص هللا

 خمألا اولأي 4مل ىنيذلا نيملاظلا ميقلا ءالوه ىلع هديرجكت ىفا

 15 ال كنأو لح رع هللا ىصعأا نأ اليل نا ريضا ايا تلاعت

 ىلع وعا وهل هللاو مرمع ىنبا* اذهو كعم تجرخل ىتم هلبقت

 نالكع نب «ةئاسعنلا ١ لعتساو .هلرع رق نيركبلا لع هكمعتساو

 ه) 000. 800. اهنع هللا ىنصر. 5) 0 افطر 14 مممهص0086 رفظ.

 © 000. ةيهسر 14 ام. هذ 2052. دتدمغا. 24) ]طخ 'ه2صط. هطت.ر

 ععمل 2265 الأف و100 60. 81. ص ل ا[كفط. زد ولام 2

 هو:هدعتغ: هما 210. هدعوذوغر هل لكم. 3 «”5. 114. 6 اش أ

 ظلمركت تو ارا لك قمع نبأ مقاوز 1210. 2.



 1 مخ: نسم

 كحق اولق* ىرع ةحلط ىف هلو عئانص اهب ىل ٌناذ ةرصبلا لاق

 ماقأ امك تيقا الهف براحملاب الو ةرئاسملب تنك ام هلاوف «هللأ

 دعا هلوع لعن 4 ةيسنفا ةفوكلا قاشنو نكي ١6 قفتكنفا:ةايواعم

 هل ماقتسا اذا ىتح ًلوبقم اًبارج هدنع 0 ملف بهاذملا

 انعم نم ناذ : هلنيدلا د. .نينموملا مأ اب اولق ةرصبلا ىلع ىأرلا

 ةرصبلا ىلا انعم ىصخشأو اهب هلل ءاغوغلا كسلتل « نونرقي ال

 0 ىلع دعببب ديثا انيلع / نيحتجا . ايصم+ ادلب قان؟انتاق

 نا نيدعقت ارق اذنكم. لاما :تضهنا امك جنيضهنتف بلاط دكا

 3 انعفدو انبستحا اّلأو ع ىذا ناك رمالا و هللا حاصا

 اهل كلذ اولق الف دارأ ام وهللا ىضقي ىتح اندّيحب رمالا اذه

 جاوزأ ناك كقو معن تلق اهب الا 2[ميقتسم كلذ ىكي ملو

 ةرصبلا ىلا اهيار لوح املف ةنيدملا :دصق ىلع اهعم معلص ٌىبنلا

 د ار لاس سمت مكب مهقلا فلطناو كلذ َنكر

 لقتسن فيك اولق يورخل الا قبَي مل اذا ىتح :ةشتا 0

 ةئابتس ىعم 5 ىب 0 لاسقف سانلا هب رهجن لام انعم سبلو [5

- 

 #اذكو اذك * ىم وهاع نبأ لاقو اهوبكراف روعي 000 فلا

 ريبزلاو ةحلطو نينموملا ما نا ىدانملا ىدانف هب اوزهجتف

 [نيلحيلا لانقو مالسالا زازعا ديري ناك ىف ةرصبلا ىلإ نوصخاش

 ه) ظمقألأا1 هرع 1خ هذ 207.: 0 أملود. 5) 14 هذ 2070.

 600. ملا_سلا 6 4 ىفتكيذر 14 ىفكتنفر 0 ىقتلمف .

 )/  ه8 200.: 600. ل شيف. 62 0 نوسسعست. 14 )0

 أو هحكلسسو. 9) 000.800. لجو :ع. 7) ميقتلسم . 2 4) 81م-

 م1671 هدع 14 هأ 2107. 7) 000. ان8 80166 ىدكو ىدك. 14:

 .٠000 سحللا, 20. نيلخملا .



 ا" خنس 1

 كج نيملا نم ا نب ىلع 0 نم ع ف, للا

 كغ عومأ 3 نيوط و .ظذ دعب ة أَم عيتجاو ةخنيدلا نم ريبزلاو

 209 2 ع

 ركنم رمأو ميظع تَدَح اذه نأ سانلا اهيا كتملاقو ةرصبلا

 لها مكافك كقف هوركنأف و ةرصبلا لبا نم مكناوخا ىلا هيف اوضهنآف

 نيماسمللو نامثتعل كردي لجو رع هللا لعل هد اب كيشأا

 ديد نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك « مراتب
 قبو رماح. با هللا» نشب كلذ ىلا .بانجلاب نتمالوإ ياك الك حلو

 دبع مدق مث نامتع لتقم سعب اهيلا اوطقس ايناك دقو ا

 1 نلغي ممر" ةيكعرلاكفاف ةسبمأ لرب ىلعي مدق رق رماع ىب هللا

 ءامهعم مدقو اًركسعم عطبألاب خ ءائاذ فلأ قطب روعب 527

 انعارو اللقف امكءارو ام تلاقف اهّضر ةشثاع ايقلف ريبزلاو ةكلط

 انقرافو بارعأو ءاغوغ نم ةنيدملا نم ْاَباَرُف انتيلقب 2انلمح انا

 مسفنأ :نوعنجي .الو اًلطاب نوركنُي الو افتح .نوقرعي ال ىرايَح اًموق

 5 تلو هاغوغلا هذه ىلا اوصهنآ .رث اًرملا اورمتأك تلق

 مُهئارس ىمتَصواط ىبّوق نأ ول
 6 لبخلا أ“ لابكلا نم ٠ مُهَتاَنَقدأَ

 كلف رماع نب هللا دبع لاقف مأشلا هب اورمنتا اميف موقلا لاقو

 نيف ريبزلاو ةحلط هل لاقف هتروح مى رمتسي * نم ماشلا مكافك

 ه) 14 هذ 20. 200. ريتك لاي. 85) 000. هبالم. 6

 معم. 0) 000. 8. م.ر 14 هآ 2107. 65 2660. 62 لكك

 7/) 00ه] وءان.ز 6200. ىركسست ر 560 ]11 هدنه ك 1912 1180111812 12

 م"هعطوذر نق ءهالقطت + 16ع1 ممهو16: 14 هذ 2107. طقطوما ةيواعم .

 80115 ه1 56 زركاسي 16ععسلاتتط 6836

1 359 



 را ريم 1

 هذا مئرك نم: بوثلا وا هتبخ نم بهذلا صلخي امك هنم

 00 ماع نب هللا لبع 0 ءاملاب -_ 8 ضامي اع 0

 ىلوم ميكس انيك لاق ىنتاولا 5 وأ انف لاق م نب و

 خةشثاع تجرخ لاق ىدترقلا ورع نب ليبع نع ىقينتلا اظرسإو 5
- : 5 2 . 5-000 
 00 هل لاقي لجر ةكم اهيبلع مكقف روصح نامتعو اهضر

 هلل انا * كتملاق نجر ا نامتع لق لاقف سانلا عخص ام تلاقف

 0 قلل نوبلطي اوواج اموق لتقيا ه نوعجار بلا اسناو

 سانلا عفص ام تلافقف ركل مكلف 5 اذهب ىضون ل هللاو . ملا

03 26 03 

 لوثقملا نأ معز رضخال بجتكلا تلاق نامتثع نودرصملا لشق لاق

 بتك ٠ «رصخأ نم بذكأ 8لثملا هب بصي ناكف لئاقلا يف

 نع 0 ندب ورع ندع فيس ىع ببعش نع ىرسلا ل

 دعب ةكم نم ةنيدملا وكن اهضر ةشئاع نجرخ لق ٌىِبْعشلا

 لشفق لق كءارو ام تلاقف اهلاوخا نم مللجر اهيقلف نامتع لدقم

 ام تلاقف هاغوغلا رما رمالاو ىلع ىلع سانلا عمتجاو نامثع ؛5

 اهتلخد اذا ىّح ةكم ىلا ةدعجار تفرصناف ىئودر امأت كلذ نا
 لاقف اهيلع نامثتع ريما نأكو ىمرضحلا وماع ىب هللا دبع اهاتا

 - 1 7 تم و ل ل
 رمالا ن و امولظم ل اهتع 0 ىئدر ثتيلاق نينموملا ماي كدر أم

 مالسالا اورعُت نامتع مدب 0000 رما ءاغوغلا هذهلو ميقتسي ال

 ام لوا كلذو ىمرضتمل رماع ىب هللا دبع اهباجا نم لوأ نانكف 0

 نب كيعدس عم ماقو عاسوور ايعشرو زاجخاب ا ونب تيلكُت

 2 0607 وأ 6) 000, صضصاخكات . 6) لكمتل 2 58 5

 0) 8صتمأذ»و ص 18مهرادعتت ]120ه 71



 “| خنس سل

 ايقبو نامثع لتق ىركت ال لاقف انل وا انيلع ككيو نتلاقف

 عامتجالاب ةنيدملا لا اوذخا لاقف اذ ام اوعنص مث تلا اًينامت

 الا هو ةلكم: ىلا ؛!تفجوف  ةنئيدللا لع - نوبلاغلا ققلاو" ىلع لع

 سحاسملا باب . ىلع تلوت ىتح ءىت اهنم يك الو انين لزق

 هاهي اب تلاقف اهيلا سانلا عيتجاو هيف ترتسف هرجحلل تدصقو

 ليصا كيبعو هايملا لهاو راصمالا لها نم ءامنغلا نأ سانلا

 َبرالا .سمالاب ليتقملا اذه ىلع ءاغوغلا بلع نأ اوعيتجا 8 ةنيدملا

 كارو مانع :ةنانيعل :لوخنلا ىيعوأ هشبل تكليح نو

 مّدصي ال اهب فيس دق رومأ ءو مل اهاج ىمحلا عضاوم نم

 فاودجي م اًملف ضن اًحالصتسا اهنع هل عزنو 2 قعباتق اهريغ

 خلوق نع ملعف مابنو ناوذعلاب ءاودابو ارجلخ ًارذع الو :ةجح

 مال لاملا اوذخاو مارتل ىلبلا اولحتساو مارثتل مدلا اوكفسف

 ضرالا فقابط نم ريخ نامتع و عبصال هللاو مارلل رهشلا اولكساو

 درشيو ريغ هب لكني ىت> يلع مكعامتجا نم 8ةاجنف علاثما
 ضلك اًينذا ناك هيلع ءبن لوكععا قكلا نأ ل" هللاوو هدعبا نم

 ع 7ةعطلق م226ع2عمو15 1كعاطاتمل 8621م5 00685 بالك مأ 26و11 566

 14 154 نه زم هعوطت 10ءاتطصت. )2  000. مصاق.

 ه) ]1 هأ 20. يلو 86011. ؟6اعطاتقل 12 600. 8. 2. 66 ”70©.و

 اكوا. تايسف. )5  8همو# ةطه 70615 ةفنيدملا هصعاتق 7106ان7ر

 واتت 01131222 2110110 5 مم1611 121462035111 12 122231126 011006 3

 هونر طتطتا ةودصع» 2001612 1056 هجا1نا15 دق 2006»ع هات

 0 غور 01004 15 ؟00. 12667 اهنع هان ا>الصتنسا 16ع1ا01, 2116 011+

 02) 000. تعيابفز 14 ه6 لوا. سغ 766. 2 000. 5. م.ر 14 ©

 260. اورداب. 2 /) 004. اساور 14 ه4 207. ةعوطغل ى) آش ©

 2107. 800. نم. 7) 000. 8. م.ز 14 ا.



 اذهب

 2 إب يتم

 انناط .ىا١ىتب قلع. الا 8 هتووج ريخ* ساننلا ىلع. اوزافف

 ىلع ىع سانلا» لقاتت .ىاو امل. ةلظتح ىب دايز نأ مث ءعدحا

 | تستر ناك عما تنكت | انان لمع .لماتق 2 لقو هيلا ةردتبا

 ان ا ا انا هيلا ىف وع ! لع .ابقيتوب 2 كود
 اهنا لاقف ءةلككم كنعو ممم دنع انتمالظ ليقت ىو نايفس

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك  ««راثب اهل اه ام ملعتل

 قامثل ةجحلا 8 ىف لتق»(امع مرا ةكلطو# دمحم نع تعبس

 ىموضتلا رماع ىب هللا تبع ةّكم ىلع ناكو 48ةنم تلخ* ةرشع

 رورصصص مهو نافثع ءقعت , شابح نب هللا ىبع لموي مسوملا لل

 ةنيدملا ايف ا نبا عم اوكردات قيمدج,قإ سانا, لكشمت

 افقحلف ا ونب برهو 0 عيابي نأ لبقو 0 ام سعب

 ةينعبتل 5 يعل سن نو نوفل سفك ى لق عيوبو ءذكمب

 .كالأ ةرهع ةيرت هد ةميعو تيد كم ملا بارهلا طقاستو

 0 لتق كىق نأ اهوربخاف ةتربختسا بارهلا اهيلا طقاست الف

 ءسايكأ كلو اه ةشثع تلاقف ثحا ريماتلا لأ ٍةَبجَي رو. دق

 اذا ىتح سالصتسالا باتع نم مكنيب رودي ناك 0

 اهلاوخا نم لجر اهيقل /فرس ىلا تهننآف تجرخو اهترمع تيضق
 نب دكيبع هل لاقي يلع و ةقيفر مل ةلصاو تناكو ثيل ىنب نم

 ملامدو : مصاف ميهم تلاقف #بالك ما* 5 فرعيب ةملس لأ

 95) 0085 م. : 14 طفطنو# هتولعي ري عيتجا ام. 514

 هز 20. بدتنا . 60) 1"ةا]طقتم هذ ه70-2طةزت“دتت ؟ا011. )0  كه

 © 1 جحص سايكأ 2و ىرخا ةحكسن ىف. /) 000. فوشو

 ه؟.ل9ءؤك 111, 70٠.6 وى) 000. هقيقر. 7) 000. دقان فرعدر قو



 ا يك

 الا ملصي ال ومالا اذه هرخآ نا لقو ةنيدملا لها هوجو هيلا

 ة نم ىلع لجو رع هللا هاضق بقاوع متيار ىقف هلو عّلص 0

 هباجان مكرمأ مكل علصيو مكرصتي هللا | ا مكنم ىضم

 ا ناهيتلا نب متيِهلا ءوبا راصنالا مالعا نم نالجر
 5 نيتدايسللا "ؤاخن تاما" يك داوسلا «: ذب ننيلو «تقيكا جيا 5

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنتك «هضر نامتع نمزن ىف
 َدِهَشَأ هل ليق لق مكَحلا نع هللا كيبغ 4 نع كمت ى فيس

 هنكلو هب سيل لاقف لمجلا نيتداهشلا وذ تباث ىب ةميوخ

 نافعا ىم . ناستعب امرا قلن نيكداسهشلا ونعم زادصنالا» نك 2

 هديك نع فسر اططيغف نح سكر تت
 علك اقزب نع ع وراعا 3 دل 3 عدلا ةيصللاب قلك بحشلا" و

 « نماث هل ام ءذعبس وا* عباس هل-ام نيِيرْدَب ةّتس الا ةنتغلا

 نسب ورع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 ىف.ضهن ام وع الآ هلا .ال.ئذلا هللا لق ىيعشلا نع تمح#

 ؛:لق ايتفلتخأ كلقف عباس هل ام نيّيرحب ةّقس الا رمالا كلذ
 هتلسرا ثيح ركل 0 اذى كس بقتل نأ قلت 5

 د تاتي نيقص دعب ىلع ىلا ةةسلس ما

 نع نرسل ين ويسعون دعوا ناش تري

 لجر ىع تباث نبدي نياوللا تيطت مو تا

 20 معلص ىلا باكا نم ةعبرأ عمتجا ام لاق كي از نوب دكيعس نع

 ) 85مم1ه71 ةهعء. 14 آى. 5) 000. ام, 14 69ععآا. ©)

 هرس.ز ه1. 15ص الكم. اذءر آطص 880)ة# 19, م. 75.7. 24) 000. مز

 هل. ةم19 م. امهر 12. 6 000. دعيسو. #مث) 000. اصيك.



 ركل اذا نيل

 لعا عض انا لاقن ىيم .ضهنأ لاقن هب ءاجن ىعضتلا اًلْيَمُك رمع

 تخف رمالا اذه ىف اولخد دقو ٍعنم لجر انا امذا ةنيدملا

 ( د5 لك ءاتحما ادعت نأ جرح .اوجرتخ ناف مقر انأ ال عم

 © 0 ند فرامل لت اًميع .كيطعأ الو لق جرت الأب اًميعر

 دبع عجرف 0 ميعز هب 3 وعد « ىَقركنال تك 7 اءيغص 0

 فيك ىردن ام هللاو ال نولوقي مثلو ةنيدللا ىلا رع ىب هللا

 9 بحب ىتح نوميقم نكأو انيلع 50 ومالا اذه ناف © عنصن

 ىلع تنب. متلك ما ربخاو كدليل تحت نم يرخف رفسُيو انل

 ةعاط ىلع اهي اًرمتعم مح عنا ةنيدلملا لفها نم عجم ىذلاب

 ع جبصأو ايقنت رقتنلخ اقودص ناكو ضوهنلا الخ ام ىلع م

 ريبزلاو ةحاط نم كيلع ٌّدشا ره ٌتَدَح ةحرابلا ثدح هل ليقف

 مأشلا ىلا ريع نبا ٍبرخ لاق كلذ امو لاق ةبواعمو نينموملا أَو

 فيرط لكل ٌكعاو لاجيلا لمحت رهظلاب اندو ىوسلا ىلع قأف

 تعدق هيف هه ىذلاب موتك مأ تعومنو ةنيدلا لفا جامو ايالَط

 قوسلا 5 فقأاو وو اني تمن 0 لصرانف ّى اهةبك وذ اهتاغبب 15

 لجرلا اذه نم هكنَرَت ال كل ام تلاقذ هبَلط ىف لاجرلا قّفي

 هل ةنماض انا تلق هتتدحو هتْغلب ام فالخ ىلع رمالا نا

 هنأاو بذك الو تبذك ام هللاو ال اوفرصنأ لاقو «سفن تباطف

 نع بيعت نع ايلا رمل ل «« اوقرصتأت خقق داع

 هيو لع نم ل ىأر انهلو الاق :كلطو 0 نع فيهس م0

 عمجو عايف ماق هككرصن اهعم نوكي ىتح عتعاط 0 ضرب مم ءام

 هن) 000. 8. م. 6) 1501. 12758: 6 000 عيتسمسب .

 0) 000. هلل. 62 400103 ام.
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 مكتعاط ةوطغف مكرما ةمصع هدللا ناطلس ىف ّناو هذللا ظفح

 ءمكنع هللا نلقنيل وأ نلعفتل ةللاو اهب هركتسم الو ةةيولم 25

 ءاهيلا رمالا زرابي ىتح اكبأ مكيلا 08 7 مالسالا ناظلتس

 لعل مكتعامج نويقرفي نوديري نيذلا موقلا ءالوع ىلا اوضهنأ
 ة « مكيلع ىذلا 9 نوضقتو ىلثالا لها ىسفا ام مكب حلصي مهلا

 مامتو رخآ وكاني ذلكم لها ىغ ربخكل َءاج ىإ كلذك م انيبف

 هنا لك ج لجو رع هللا نا لاقت كلذب هيف ماقف فالخ ىلع

 زوفنلا ماس 0 موسل ئ :ءل لككعجخا .ةزكفلاو يفعلا خلا هلم

 ريبزلاو ةحلط ّناو الأ لطابلاب ذخا فحلا هْعَسَي ف نمف ةاجانلاو

 ٠0 حالصالا ىلا 8 اوعدو راما طقس ىلع اوعلامت ىف وفصول 3

 ىلع ا افك نأ قكنكأو مكتعامج نع دكت هم ا ريضصأتبو

 لياشلا, هنبفاختابل 0 .روديري مذا هات رت منع ىنغلب ام

 عطقنا كقف اذه اولعف ن و ع يورخلل ىبعتف حالصالاو

- 

 ع

5 

 15 بد 1 ديع ىلا ثعبف 0 ومالا , ةنيدملا قلها. ىلع تنشف

 0) 000. 200. لجو رع. 5) هبوكمز 13 86ءا16115 81012

 الكور. طقوم هرص. 2 6) 8ةءمصلتس 14كز 001. لحو يع. 0) 0

 نذايز هن 1همصطوضو 5111 م. 525711 76292128 23 زواج 10

 226200 57م0 ععدمطتعم طقطعوأ عأت رزاب ةهرسعسلومع ؟ءاتغر مم 1266]-

 1عجو. 2 1525 ه0. هن 14: 2066 خةعاطلا ةمغوا]: عتطاتت. 1150 1711و

 اذمر 521. هذ 2814زم 1, هر 1 مكريغ ىلآأ طقطوظ مث) 000.

 ليحو ,ع. 9) 000. اهصعد وأ. 2 1م طهتوتمو ىرخإ ةخكسن ىف

 عدص خآ عونب. 8 004. ضبقاو. 8 004. اًيعتف. 2 008. دع.
 72) (0هدحز ءءان.: 600. امدعر 14 59ع6الم 7) 0 ابقانتخ .



 زيكا ا

 ناكو ىييمتلا ةلطنح ىب داير ةديلا اوسحذ سانلا كرتو 6 دوعقلا

 ىلع هل لق مث ةعاس هيلا سلجن هيلع لخدف ىلع ىلا اعطقنم

 ةانألا داير ليقف مآشلا هوزغت لاقف ءىت ىأل لاقف رسيت دايز اب
 لاقف لثما دل

 مسنمب اك بايبأب ع ةريثك م 0 عناصي 02 0 5

 د ل « 00 1 لك

 ملاظملا كيت ابيح اَعْنَأَو اًمراصو هىذ كلا بلقلا عمج ىتم

 لاف كارو ام هاوناتعي هنورظتني سانلاو سانلا ىلع دايز حج

 خيفنكالا نب 00 0 اعدو ليف ٍِت ام أفرع موت ب فييسسلا

 ,دءأ ىب رمعو 57 10 نب هللا كبع وو عاوللا هيلا عفدف م

 اعدو ترسم و الو قيال كلديع نب 0 ند ورم وأ طلسم

 0 نب كي أ 0 0 0 نسب رمح سب ل ابأ

 مثو  لمابع ىب مثق ةنيدلا ىلع فلختساأو «تمدقم ىلع هلع

 نأ كبعس نب سيق ىلا بتكو اًذحا نامتع ىلع رخ نمت لِي

 ميسو يأ 04 ل 0 35 أو ماشنلا ىلا سانلا بادي 15

 اا لجو ربع هللا نأ لاتوا, ةنقرفلا !لجأ لاق ىف :ضونلا لا

 ءنع كلهي د 0 م مأو فطان باكي ا اًيداه لوسر

 نمبرالا تاكلهملا نه ا عال ناو هكلاتع# لا

 ه٠) 8و6. 14: ؟00. دوفنلا. 86) 000. هلر 14 هدص., 2107. 136+.

 © 000 أووغنتر اهي وعل. هر دف م0 0 6) 000. هب مر لف كمرسل

 هذ 801. ىبكزلا. مر 0004. كيبتك. و) 4 هند نر 14 6

 ةطا., 860 250. نأ 29م. 4 000. ىهملا (ءىهتلا 2. /2) 00

 تاعءدبتلاز 14 هذ 2101. 6.



 رك ننس م

 هوسبلا لق عل بوصنم هنو نامتع صيف تك ه ىكبي ميش

 ًاوتوم* تيسلا نامثع مد نوبلطي ةىتم لاقف قّشمد ربنم

 3+ هللاو انحفا قاما فير عما كالا ب نا نامثع «ةرتك
 لاق يرخأ هباصا اًرمأ دارا اذا هتف هلأ شي نأ الا* نامثع

 ن أبلاقو ةيئابسلا تحاصو ىسبعلا جوخ نمآ تناو لق نمآ انأو

 سيق للي رضم للي ىدانف كلتقأ بالكلا كفاو اذه بلكلا اذه

 د مكيلع اهتدريل همسا لج هللاب 5956 لل لبتلاو ليلا

 هنعنمو هيلع «اوواعتو باكرلاو ةلوحفلا مك اورظنأف ىصخ فالآ

 اًدبا ءالوه علفي ال هللاو 8 ليقيف كيك اول نووقني ابعجو رضم

 0 عب لح دق ليقيف عن نولوقيف نوحعوي ام ماتا سدقلف

 اسما ام كلاوف هكير تبهذو عّناعا هللاو تيهتنا و نورذج ام

 8 يف لخلا» فرغر حت

 ايلع ريبؤلاو ةحلط ناذتتسا

 ةحلطو ديح نع فيس ىع بيعش نع ىرسلا ىلا :بتك

 اة ةكمب اقحلف امهل نذأف ةرمعلا ىف ايلع ريبزلاو ةحلط نذأتسا الق
 هضاقتنأو خيواعم َّ يلع ىأر ام ابلعي ن لما لعا بيكو

 2 د 60

 لكني و١ هيلع 8 ةلبقلا لأ 6-5 3 هأر كلذب 0

 0) 14 ىكبتر 20. 8. 7. )5  000. ىتمر 14 هآ 20 ىنمأ .

 60060. كك اروتوم. 24) لكم. 6 58. 111. ©) 14 اونواعتوو

 هه0 20. 15 6عوطقات1. )/  000. هلو 010 م3ع1ت8 561011288117 ر

 رص زمتنأم ةءومعصغق مدعتس وع 16ع291. )9  000. 8. م.ز 1 نودجح

 +. 1. هن 20. ن5 "6062881 560. لك01. 28 98.5. 7) 000. م286-

 طتاطألا رفعج بأ لاق.
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 أ ا" ذخنس

 هلو لع كوي رث هياوج © رجانن انيلك لعجو هلوسر كرو

 ىدحيب هاًدج 1 نصح ةمادأ مدأ

 26 ل

 اموضلاو لزحلا بشت اسورض ع

 هل ناك نا مكتدأو مراح 0

 ايقلبإو ١ مدسألا تبيع كا :

 1 ملف 00 اهب ورسملا ٠ ىيعأ

 امَكَح الو. ءىّنوم انههك انهل .تجوي

 اينالا هذه لع هدري هن .باتكلا مركنت املك ّئنهجحلا» لعجو

 امد رقص وىف نامتع لتقم نم ثلاتلا رهشلا ناك اذا ىتح

 ةصيبق ىعحي خحاور ىباودخلا رق سبع ىنب نم لجيب ةيواعم رو

 اذا لاقف ىلع ىلا ةيواعم 5 هناونع اًموتخح 8 اراممط هيلا عفدف

 لوقي امب هاصوإ رث راموطلا لفسا ىلع ضبقأآف ةفيدملا تلخد

 الف هترغل لوالا عيبر ىف ةفيدملا امدقف اجرخو ىلع لوسر حرسو

 نورظني 0 جرخو هرما امك راموطلا ىسبعلا عفر ةنيدملا الخد

 ىضمو نكرم ةخيواعم نأ اوملع ىقو جلزانم ىلا ةاوقرفتف هيلا ني

 ملف هيتاخ ضفف راموطلا هيلا عفدف ىلع ىلع لخدي ىتح

 معن لاق انأ نمآ لق كارو ام ليسرلل لاقف 0 هقول ىف لح

 نصري ال اسرق كايد ىذا" ودول لدفن هنت !لسرلا" نا

 فلآ نيتس تكرتو :كسفن طيخ نم لق نمم لاق دوقلاب الأ

 ه«ه) ]خذ رجتيو هه 20. بس 208510 190116. 5) 00266. :

 ن1 اكعر لذه ه6 8من اذخ . .... 0 000:68 21075. ىمغا

 0( 000. ندلف ودسلاو .٠ 6 000. لوس 5 1 000 1 9( 000

 /) 004. 8. ١٠.١ 42) 000. اوعرعش. ط) 4 هدابكر 14 ©

 20. اًبانتك. 7 14 ه4 207. كتبقر.



 ا مه

 ةباهش نب. ةرامع «ىلع بلغو* ريخاب ىلع ىلا عجرف ءدونم رش

 فقلطناو «تام نأ ىلا. رومالا ءويلع نتصاتعا َنحَل نم لثملا اذه

 ءوش لك .ةسيمأ نجا لعيب عما نييلا 4 نابع ىذا هللا | قيرع
 ىلأ هتيماح - 0 راس يو * كلذب جرخو هكرتو ةيابجلا نم

 د نم تينح ىب 00 و انيلو ١ ءلقلل اهمدقت + ةكم

 رمال نأو موق 7 عقو دق 22 بفك ” ىذلا وأ للك

 ترعس املك رانلك ةنتف اهناو مدتتاماب الا كردي ال عقو ىلا

 امان ةنيدملا نم يرخ نا انل نّدأَق هل الاقف 0ترانتساو تدادزا

 0 اذاف كسيتسا ام ومالا كسمأس لاثقف»' نجحت نا«اماوا ةرياكت نأ

 ىبوم ىأ ىلو ةيواعم ىلا بتكو كلا هلحلإ رخاف اني حالا

 هراسكلا ني : خت عببو خفوكلا لعا ةعاطب ىسوم مبأ ديلا" بيكو

 ىتح كلذ نيب ىمو ناك م لذ ىذلاب ىضاوثأو ناك ىذلل 0

 ىلع ليسر نراكو ةفوكلا لأ رمأ نم 1 ةهجاوملا ىلع ىلع* ن

 145 ةيواعم ىلا 59 ريهأ لوسر ناكو 00 هالتك ىدسوم ىأ قل

 هبجاي مو ءىشب ةيواعم بتكي ملف هيلع مدقف ىنهجلا قريش

 ه) 0ههز وءا.ز ء00. ىلعوز 14 هذ 210. ةوعوطظأ. 5) ريساد

 ةءرتتطوع ةصتسم ,ساي ني رابغ هطوعيتهدطقكاتت )0 .400101 6 .١

 رياسو. 6) 000. مكددحأا. مز 000. هن 14 هه. متقناماب,

 ظل. هن ]كفط. 05 "ععودقات1: هاه 0[2. ةناماب. ي) ]خذ هذ 20.

 تراتتنساو : مسمع 600. ه6 207. اولاقف. 7 004. ه. م.ز 14 ©

 لوا. ,رمتاكن. 2 566. 14ش عتتنعاطو روز. هزل. ) 18ه[

 هدص[[6هم0تد2. 1) 000. حاولا هيلع هللا تاولص ىلع ىلعز 14 ىلع ىناك

 مدعاشي. 0 8ه؟. 14 6ه011. م. ااا, 1 000. كرعس .
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 خفرفو هعم أبناكو ةعاملل ىف 0 قرف اقف رصم لعا قرتاقأف

 نكننف نامتع كم ل نأ اولاقو ةاعبّرخ ىلا تلونعاو «تفغقو

 انيك .كيوصن وأ كرحذ ىتح انتليدج ىلع ىحنف لاو مكعم

 اكلت ىف 2و اتفاوخا م قيقيرازلا ام ىلع عمي نت اولق ةقرفو

 نامتع امأو < كلذب نموا ريمأ ىلا سيف بتكو < خءاملل عم 5

 لوب رثو ةرصبلا ليخد نع لحاأ كريب ملف راسف 0 نبأ

 00 د, «نرح لالكتسا < هلو اح لوا .ىأر رفع ىبأل كلذ .ق

 ةقرفو ةعامللا ىف ةاقرف نتلخدو موقلا ةقرف تقيبتات اهب سانلا

 ةرامع اماو «اوعنص امك عنصنف ةنيدملا لا عنصي ام رظنن تلق

 مناك فقم دليوخ نو عنك لو هيقل ةلابزب ناك اذا ىتح لبقاف 0

 ليقيو همدب بلطلا ىلا د جرخ ن .امتع ربخ غلب نيح

 هكردأ مو ىنقبسي مم رمأ ىلع ىفهل

 ءمعضَأو اهيف ركَأ ْمُمَج اهيف ىنتيِل اي

 ىتتح هباجا ىميف نامثع ةثاغا نم عاقعقلا عجر نيح يكف

 عجرأ هل لاقف ةفوللا ىلع اًمداق ةرامع هيلع #علطف ةفوكلا ري لخد ا:

 كقنع تببوض كِفبا نأو ٌددب 2 بنات نود سرس ل مهن ناف

 04) 004. تعدو . 3) 004. اقيرح, 14 اَبَنِرَخ (ه م. 11ه)زو 4
 دقعسدوسع 1ععانمصع 106 لؤعفف 11, 5, لح هن 210:40 ع",

 (هماتعوع 1مدطتقع 123ع35 76820206 1:©أ اتيرخ )000. عنو ا1ذ

 ه6 20. 208. نم. 24) 8وهه. 14: ه00. برت لاعبسا. 0 0
 ابعد . /) 14 وذ الورب. مهروس هدتمز 06 م2106 طعسصتقأ 1 ءطقم

 7106 115410 123, "15 نه 274زم آو !هء. و) 000. ذصق. يلع.

 7) 04. علطي .
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 ةدابع نع هز راسغلا نب ما. دي نع ْىَحَف اولا 0 3 0 وكق د

 00 م هللا اسف نيملسلملا 0 1 000 فلا ف اي و

 5 5 كس ةنس كتلخد مث

 راصمالا ىلع 4هلامع ىلع فيرغت

 قتلا ىلا هش ءامق ١ ءدلامغر ,ىلع رفا هئس تلكم ءاللو
 ءلايخ ىلع ثىعب الق زخكالطو ني نع فيس نع بيعت نع

 نب ةراسعو ةرصبلا ىلع فيتح ىب نامثع ثعبق راصمالا ىلع

 ٠ ىلع سابع ىب هللا كيبعو ةركف هل تيناكو ةفوكلا ىلع يا

 مخ هش تا أ نا تح ميغ ف ل انف < ماشلا

 اولاق مانا ىلع: .لاق' ءىش 2 ىلع اول ريما لق تننا ىم اولاقف

 عجراف كريب كتب ناك ْن أو كب و كف كنعد نامتع ناك نأ
 ى

 15 سيف امعأو 2 يلع ىلا عجرف ىلد اول ناك ىذلاب متعمد 5 لاق

 تنا نم اءلاقف ليخ هتيقل ا ىلا ىهتنا امل هئاقاءىعس ىبأ

 اولك غب رصهناو ليلا قوأ ىم بلظا انف 'قامتع غد ىلا
0 

 رصم لخد ىتح ىضف 6ضمأ اولذ ىعس نب سيق لق تننأ نم

 ) .  5ناعلاز هك ظواخفط. اذ, 21هوءآرافطف]» "مل .000 )«

  15 600. 1256011621858 0للجو رع 65 هدم. قيلع. ه) .3200

 طقصع ]ةسفوتتت م2526عع03. 2 000. هلع. 2 000. م«وعسمتغاتغ لاق

 رفعج هبا. /م) مالسلا هيلع. 9) 000. ليهسو هغ 020 ليهس.

 هلت. 2) 14 208. هللر 20. ع6. 7 000. ىبصمأ“ .000 )7



 م نو خزرس

 ناك هنابثا ىف ةكح كلو هنم عيسي ماشلا لها ىف هو ةأج

 لت 52 5 0 لع اهلك ماشنلا هالو ىف كاك طل نب كح

 داع 0 كب ”راشا ام ىلع ه ىدنع نم جر البا نيمو خيواعم

 ترظن :رق ىلع تبييأف هب ترشا اب كيلع ترشا ىّنا ىل لاقف

 ةعدخشب كرما نخأت نا كل ىغبني ال بيصم تنا اذاف رمالا

 اما ىلعل تلقف سابع ىبا لاقف لاق ةسّند كرما ىف 5 نوكي الو
5 5 0-2 5 03 

 وجشأ انأو كشخغف رخآلا اممأو كدكرصن لقذ كيبلع د راش امم لوأ

 فرو كف
 يب 5 03 ِ

 |[ 5 رز لاق فيسلا الا مكيطعا الا: هيلا هلا ىلع لق. .ءلرتنم

 0 علف 000 عياب ناف ةيواعم تيثت نأب كيلع

 تيبلا اذهب 0

 اهلوغ سفنلا تلاغ ام اذا راعب وجاع ريغ اهتم ناب راك

 اير 0 ا .عجش 1 ترنا ندلووملا ربمأ ب ل

 0 لاقذ د بروكلا* لوقي معلص ىللا ليسر 0 امأ

 ناعي 0 نرحصأل 0 ىتل 0 ١ نابع نبا لاقف ىلب
0 3 5 

 0 0 0 0 اب !لاجقف 1 5 الو فيلعا /نابصقلا ريغ

 ل أناف فراو ىلع ردت ءىش ىف خيواعم تاينفو كتاينغ

 © ةعاطلا ىدنع كل كام رَسْيَأ* نا ٌلعفا تلقف لاق ىنعطأف

 نيملسملا كيري «مورلا كلم نيطنطسق ريسم

 اهيف ل .٠ د نيطنطسق ر اع هَ خدم ىنعأ علا هدد ,ىشو

 ه) 000. «دمع. 5) 000. ىكي. ه) 8:هراهقر 4705. 092. 1و

 م. 349: 06 ؟هءواتطتاتق ه08هءدلن5 هل. 11610625 1, اب“. 020)

 امد ريسأ . 2) 000. 8040. هللا دنعل . رز 000. موعطتت 11 رفعج ىبأ لاق.



 "ذه خس [خيدح

 نك كنِبيو ىنِيب ام ةخبارقل لاق مللو لب مل لاقف لع مكيف

 دمنمف : +بيواعم كا ةيعكأ لو ١ ىلع لفتح -قيلعا ا لمهحلا ام لك

 ىعيضم لاق« يأ [قيع + ناك ءةللاو للتو :ىلغا باغ فككتز

 سابع نبا لق لق لاله ىبا «نع دعس نب ماشع
 5 ضيا ةسمخاب هضر نامتع لئق كعب ذكم نم ةنيدملا تف

 شبعت با ةزيغملا“ هدسح ل ليقف هسيلع« ليكم ا اامولع «تاكحي

 تمدق قم (لاقف ىلع ملكسفأ ةريغملا جرحت ةعاس بابلاب ليس

 كيقل ىل .لاقن :ةيلع ىتملسف ىلع لع تلخحف ةعاسلا كلغ

 تلق" اهيغلم نم. لك 6 قنماوتلاب امهنيعلا "تلك قمر كجلطو

 ل لاق شيك نم 50 مشع ني اكراشل نوب قيعش 3

 هكلاو !ناستع مدبا بلطت  عهلوقي اهجرتخا عا اردكتأ:ىل ةقااالا

 قومك, .ىيعوملا ريما اطيز لقاميسع «جويا :لظ ناستح- فتق وما ملت

 0 لكقمب عفا قة دينعتا لظراوكا ةلخ مو ةريغملا نامت عع

 تناو صيخر ِعَضْنلا نا لاقف تلعفف ىلُخأ ىللاغف نوسوتف

 (نانمتع لامع نرد هيلع يشأ ىقاؤا حصا كل , تاو نتامللا تننن
 كل ارعياب اذذ هلاعا ىلع ةتابتاب ميلا 8بتكآف اذه كما

 ثيل .تيبحلا"ىن- ترزقاو : تبحل- نم. تلوع كلا رمال ناشلكا

 ناف لق ىرما ىف /ّينحلا ىطعأ الو ىنيد ىف «نهدأ ال هللاو

 ةيواعمل ناف ةيواعم كرتاو تعش نم عوناف ىلع تيبا سلق تنك

 06) 000. ند. 65) 4 فصاوملاب, هم. لؤعقق 111, همر 1

 6 00 كبف . 0) 000. تتكم. - ©) 14. أ ىنعادأ 8و... ,/) 1

 ه6 20. ءيندلار هع ةسم»ه م. !همر 18 هم ادة, 2.



 نك

 هنآ مح

 نمر مخ زك اكد

 اما ىلعل تلقف 5 سابع نبا لاق < ناك ام كوش نونا 2و هللا

 317 هل لاق اكشخ ىقف ةرخآلا ملا 5 كحصن كقف ىلوالا رمل

 لبعا هباحضاو ةيواعم نا ملعت“ كنأل سابع نبا لق ىنحصن ملو

 عترعت ىنمو ارمآلا ذه كو نم 2 ايلاجي 0 « هبت ىتف 2

 /نوبلويو انبحاص لتق وهو ىروش ريغب رمالا اذه ذخا ء اولوقي

 د21 الل ىنأ تم فاعلا لقأو ماشلا لما .كنيلعاو ضقتنيف  كيلع

 5 ترجف ام امأ 37 ليقف نتي اب نأ رينلاو ةكلظ

 اهحالصال ايندلا لجاع ىف ريخ كلذ نا كشا ام هلاوف جرارقأ

 لوا 3 هلااوفاب نايتع . لامعي ةفرعملاو قمل نم ىنمزلي ىذلا اّمأو

 دك اونا , ناوبنفلا ريح «قيلذف !اليقا ١ اه اكبا !نحا عنم

 يلاع فاو كراد ليضتساو ىنعطاف 0 نبأ لق فيسلا جل

 الو برطضتو ةلوج لوجت ببرعلا ناف كيلع كباب فلغأو # َعْبْنيِ

 كتلمكيل 2مويلا ءالوه عم  تاضهن نمل هللاو كنأت كريغ دج

 دارس سابع نبال لاقت 0 ا اع ناعم مد سانلا

 لج 00 د مدت اع نيابع ا اا لاقف ايكو نيف مآشلا

 11 تبسم ماشلا جا ملماتو قامتع مع نبا وعز 2
 2 202 هع

 ىكنسمدا 0 نأ عناص و ام ندا وا نامتعل ىقنع برضب نأ

 ه) 004. 204. للجو زع٠ 5) 0004. ةضر 0 0 000 هيبلك

 14 تبتر 501 20 سس. 2) 14 68 207. نولابي ه5 نم ه.

 22 65) 000. هذ ا[]ذ نادال م60 للم. تك "هء.: 2202

 مدخلا 7 م) 000 نوفلودو . 0) 000. 8. م.: 14 ضقتنتف ه8 هل.

 لعاز للود. نكن 2هءوطقاتلل. 2 866. 1: عمباتر 2107. غبني

 2) ل07. ميقلا. 6 8صمم1و71 هرع 14 هك الكمز#. 7) 14 هك 0.

 ©. بز 2202 600. ىداوأ , 14 ه8 0 . 070 00 0



 اثه خلس 0

 هيلع نوركقي الو" نواحي ام لعااردقت الو ةنيكلا لعا كنلط

 « كرتاو عقوق تومأ كلذ ىف اوريصي ىتح هيلا رومالا تراص ولو

 اًملف هللاو هتحصن ةريبغملا لاقو ءةهبشلا 0 يو ام الا اهل

 0 « ةكمب فحل ىتح ةريغملا يرخو هتششغ لبقي ر

 : ةربس ىبأ نبا ىنثذح لت ىحقاولا نع دعس نبا ىع ثرادل

 با هللا "دبع نب "ذالا ةايبع نع ليهس هيادينحلا ون

 تجرخن يل ىلع ىنلعتساف نامثع ىقاحد لق سابع نبا ىع ةبتع

 رث هيلا نامثتع باتك جيلع تأرقو جدل سانلل تاق مك لا

 ةريعبلا 7« تدحتوفا ناد. قل طقيتام «قلغلا» عب ةقعو رعاك 28

 ٠تلقف هدنع نم يخ ىتح ىنسبح هب اًيلضتسم ةبعش نبا

 بع 4 ٌلسرأ هذ هترم لبق ىل لق لاقف اذه كل لق اذ ام

 ىلع 4 حرقت ةدريعت  ناكتع لاظيع قلو هطول ذلاو رماع نب هللا

 نوكسيو قدك ء نوثدهي ٍهنأف اعلا كل 3 لامعا

 ُط هك ناكل هللاو 5 نكموي هليلغ كلك كاك ساشا

 ,: لاق ىلوي «هلقم" الو ' لوم تيلو "الو :قيأر انهيف«تديتجتلا راكش

 0 ىنا / ىرب يا وليف 0 انو ىدحنع نم فرضنا رق

 ترشا 8ىذلاب ةرم لوا كيلع ترشا ىنأ لاقف منآلا ىلا كاع ث

 نأ نيا انو ابأر كلذ تعب تيارا رن: هيف: ىتفلاك كسدع

 ىفك لكقف هبا افتاأ نم نيعتستو قعوننف تيار ىذلا عنصت

 0) 000. لئناو. 5) 004. الكعب . 0) 000. هدحوت. 0) 07

 عرفلو . ) 000. نوذهي. مراخ رك 860 1آ0177., 6121 رب 8

 602810628, ىئىدب. ي/) 1286201 566. 1ك هأ 7) 00.
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 2 ىلا مهل خدس
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 ايداعألا هدييحي اًرمأ مهترمأ مهتارس ةىنتعواط ىموق نا هول
 لييخ ىف اناو.الا ككفي الف ةصيلا 4ثآلق ىعد ةحلط لقو

 كاحفي الف ةفوكلا تآ ىنعد ريبزلا لقو < كلذ ىف رظنا ىتح لاقف

 كلذب ةريغملا عمسو «كلذ ىف رظنا ىّتح لاقف ليخ ىف اناو الا

 ديلا يحب كيا ناعما دميلع يخبل ]ئىتيت رابع سجل

 يملا غايضلا قار فعال لم هدب ارركت مويا ىأرلا "ناو. ةكصنلا»

 الع وتدعي نبا ردا ميم ىلع ةيواعم ررْقَأ ىغ ىف ام هب /عّيضت

 ديل يمان نعت, اذا ل ومج ا ةلاعإ لع لمعلا روقأو هلع
 داعو هلنع نم سرك رظنا ىتح لق تكرش وا تلدبتسا دنلل

 9نا.ىأرلا .ىاو ىئربي نسمالاب كنيلع: ترشا . ىنا لاقف سغلا نم هيلا

 رق كرما :لبقتسيو : كي نم عماسلا فرعيف #عوزنلاب هلجاعت

 ىلع“ ىلا .ىهتنا ايلف: لخاد وهو. انجيراخ سابع ئبا هاقاتو عن

 سما عاج لق كءاج اميفف كدنع نم بخ ةريغملا تيار لاق

 كحصن كقف سما اما لاقف ةيذو ةيذب مويلا قءاجو ةيذو ةيذب

 جرخ نا ىلأولا ناك لق ىأرلا اف لق كيّشغ,ىقف مويلا اماو 5

 قلغتو كراد لخيتف كم قأتف كلذ لبق وا لجرلا لنق نيح

 لنج ال كيتا ىف ةيبرطضم ةمةلئاج برعلا تناك ناف كباب كيلع

 اب تلطلا نونسحكتسي و ىم ا ىنىي نان 0 اماف كريغ

 لكما نويلطيوا لمانلا ىلع نوهبشيو ارمالا هذه نما ةبعش كومرلب

 «) آه ولو. 5) 000. ىببنعاطام 60 حيدير 4 جبذبر

 ءأ. هم88 م. ".ب*ر 16. )2  000. الغر طمع ىلا, 14 1'هنص5. هذ 8.

 طثع 86 مصمدع ىلأ, 1ذط. تأ. 6 هيزوكد. /) 004 8. م. ©

 16561010 , 14 101. عجيصير ظانل. هذ اكقط عيبضي 11 )7 .٠
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 رو نس 8

 ذأو اهلاح ىلع جور 0 خانبب 5 لاحو شير ىلع هونشاو

 ١» ليقي عقاضعبو ميقلا ق 2 أ ىنب بره كلذ ىلع هكيف

 الذم كِنَل راوشالا ءالوه نم راصتنا ىلع انردق 0 6 دادزأ نممل*

 هلو ظاًكييلع ىذا ىصضقن ليوقي قاضعبو ةلمتما داع لاق ام .ىلا

 هلا عوار تورت اتعت ماو وسار هاو فكتسل اسيلخا ناهاقللاو وزو تلت

 نيحف<ةاقفا, لعله ولديك ق<و ءزيع عما لفقا+ قوس جما لكم

 همايقو عل هرظنو ميلا هتجاحو علضف ركنو هيلع ىنثاو هللا

 وع هللا نم رجالاو كلذ الا غناطلس نم مدل سيل هّنأو هنود

 هيلاوم ىلا عجري مرث دبع نم ةمذلا تكرب ىدانو « هيلع لجو

 10 عياةسن الو اهلتم ساهل دل (باقو بارعالاو ةفئابسلا ترماذنف

 فيس نع ببعد نع ىرسلا هديل تنكو )“ ءىشنب يف جتك

 سانلا ىلع ثلاثلا مويلا يف ىلع يرخ الق ةحلطو دم نع

 ا د لا ءالا مكنع اوجرخأ سانلا اهيا اي لاقف

 0 / لخدو بارعالا ععءاطاو م ره لالا لطم مكعايمب اوقحلأ

 15 معاص ةكنلا باككا نم ةلاعو رمبزلاو :تكلط ,دهبلع“ لخدو "ذك

 ةكللاو 2 لاق كلذ نع 2 أوشع أبلاقف هولتقاف مكرات مكذود لاقف

 لاقو 2 نمأو * ىشعأ ميلا دعب ا

 0ه) 120. لخا 6م) 008. لاتو. 60 008. دادازأ ننال

 14 ه6 اك0». ةةعوصأ. 24) 000. ىعتسما. 2 000., ذص وتتم طع

 مدعتسم ةومصتس هاتر 12 101110 5601162115 16685 767868 نم - الو انع

 هيغ. م/).8400101 ههه. 1ف. وى) 14 ١ هن رممع هومز ةما14 20

 طقوم هرصصتت 06و26. 7) 14 ه. ف. 2 000. هن اذ "هده.
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 ا 20000

 ع ع 0 - - 0ر ب

 ره و اهكعي شك قوس نبع 2 اق 6 تركاع وتلا

 23 د 932 0 ب و 0

 رشتنملا 7تبيعشلا رمألا ع عمجأو رج 22 ام ىليَذ ى 0 ه عفرأ

 هردقبي 5000 جالسلاو 4 ىنوكر تبي و رصتنملا ٌلوجَكلا هىنبغاشُي م نأ

 ديفا ىف نينرلاو ةكلطب ليخد اميلي“ ىلع ىلا عضجلو

 ءاليم 9 دودنل ةماقا انطرتشا ىق انا ىلع اب اولاقق ةباحصلا :

 هل لاقف عسفنأب ارلحاو لجرلا اذه مد ىف اوكرتشا دق موقلا
 موقب عنصا فيك ىنكلو نوملعت ام لهجا تسل ىّنا هاتوُحا اب

 تباثو مكنادبع عم تراث ىق ءالوع © اه كلم نا

 اًعضوم نورت لهف اوواش ام مكنوموسي و مكلالَخ مو مكبارعا ميلا
 انآ, ق1 ىرا اال .مللاو . الخ ؛للق .ال..اولاق: :نوحيرت ام ءىش ىلع :ةردقل د

 ءالوهل نو ةبلعاج رما 2 اديعاورأا هللا ل فاسلاو [*بريدوف

 #2 طق ةعيرش .عاشي رث + ناطيشلا نأ هكلذو ةدام موقلا

 كح نأ ارمالا اذه نم سانلا نا اذبا اهب قخا* ىم ضرالا

 ال 7خفقرفو نورفن ال ام ىرن ةظفرفو نورث ام ىرذ قرف روما لع

 اهعقاوم بولقلا 7 عقتو سانلا »أدعي ىتح اذه الو اذه ىرتث هد

 ءاودوع رث مكيتأي اذ ام اورظنأو ىنع اوعكفاف قرقلل هذخحوتو

 02 00. عدلفرأو ٠ 8) 003. تينسلا. 60) 000. ىنبعايس.

 0) 14 ىقيكرتت نأ. 6 000. ركبني. ) 14 اننوكلمي. 0)

 ة. م.ز 14 مكطالخ (207. مكاصالخ)ر 860 مكبالج ر ةانط لتنو

 12أ مكاالخ . 7) 14 هؤ 280«. اشي نأ هلأ و 2 0001

 504. نأ. ) 000. اهدحار و60 ذص صفت. 200168 ةخكسن َّق
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 ا" خنس 0

 ةعاسلا- .مكفلخ + قوم“ كاما لو مكمامأ نانلا _نآخ كوملا .مكدحا
 ١ ايقثا مارخأ ءسانلا رظتني امئاف ايقكلت ةاوففخت مكودحت

 مئاهبلاو عاقبلا نع قدح نولوعسم مكنا هدالبو هدابع ىف اع

 !ذاواندعب اوكف  ريبخل مقابر اذإو هوصعت الو لجو ّرع هللا !بعيطأ

 0 8 0 ٌليلق متن 3 0 * ىحتف رشم يلا متنا

 وعشلا امنأو

 اًبيحُم ىلع لاقف نسح ابا ردح كيلا اهذخ

 10 رمتسأو 506 5 0 ركأ ا ٌرْخَتْعَ ا ع أ

 ا تلق هتيب ىلآ باهذلا ىلع دارأ اًملو الق

 نسل فاه ملأ روح نا نسح با رَدَحأو َكْيَلا اعّذَخ

 نمل د تايفرشمب 0 و دادّسُأك ا ةلوص
 33- هم هس د 7 هع

 15 ننع ريغ 0 00 0 0 .ويلب كلملا نك

 نيح ا ام ةدع 0ع ةنونيكلاو ع ركسعلا ع ركذو 0 لاقف

 / ىتح ارعنت< نأ اوعيطتسي ملف هيلا اوعجرو 1 وزمغ

 ه) 000. امنأو. 5) 000. ه. م.ز 14 '"هنط.ر 52م015261986 ماكو

 6016 ايففكت ر +. 1١ هنت ه00. ظفل. هن اكقط ايففدف . 6©) 14 سانلاب .
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 لوقي رئززلا :نانكف عيا ىتخ ريبزلايا هايج قب. ميكح ءاج لق

 « ىقنع ىلع حلاو تعيابف سيقلا دبع صوصل نم صل ىنعاج

 ةحلطو كيج نع فيس نع بيعش نع ىوسلا ىلا ل

 © حلك سانلا عيابو الق

 ءىج نيذلا اوطرتشا نيذلا ءالوه كعب ه ممسو رفعج سبا لاق:

 ىلا ايقرفتو هيف اوناك امك ايناكو 5 ةنيدملا لأ رما رمالا راصو عب

 © جيف هاغوغلاو عاّرنلا ناكم الول علرانم

 كيلا قل قبر قلعل عيبا, قة ومالا ء قاسنا

 دل دحر ذر ني نفي سك يحلل عب لع

 ىلع اهبطخ ةبطخ لوا « دضر نامقع  لدق مود نم* وبسم 10

 00 دعت نع ىريدلا ىلا ميزا سكر انيك يلكتسا قبح

 يالا ىف ىلع : نح , ةردبغملا من ىتبحلا لن :عراببتس ر ىغ .فيس*

 ايدام اًباتك لزنا لجو مع هللا نا لاق هيلع ىنثاو هللا دي

 اهودأ 1 ضئارفلا وشلا اوعدو ريخاب "نة ورنا رد قييم ب

 ف رج امدح رح . هللا قرا طل ىلا ان مكن وي هناكس هللا ىلا 5

 !ديحوتلاو صالخالاب شو اهلك مركلا ىلع ماسملا ذم ةرح ليضفو

 قخاب الا هدسبو 00 1 هابل ملس ئه ملسملاو نيملسملا

 ةصاخو ةماعلا ّرما اورداب بكي امب الا ملسملا ل

 ه) 008. ايكمسو . 5) 1م دم828. امك اوناكو هتملكو ىرخا :ذسن ىف

 اناك . 0 000. ه. م. 2) 000. ممدعس1 1 رفعج ىبالق. © 14 هتعيب

 (. لذنق) ليبق نمز 20. طفعع هده. /ز) 400101. ىو) 1022586 0616هدح

 ةححصت , ؟أ. 7050641 101-01. ةر 48 نان ظواقفط. "1 عمل. 7) 000.

 لنجو رع. 42) 14 طلؤ ممدت6 5) 000. مكددود ٠ 7) 14 200. قرقح .



 مو نس ناو

 ه اوشحو و دعم لعمال اًعابتا اوراص نا ةرصبلا لىماو ةفوكلا لما

 نم اوكيصا اي اًطيغ ويبزلاو ةحكلط ىلع كلذب اودادزاو هيف

 وبتملا + قدعصر يح 6 ءاجو كجحسملا سانلا رضح ةعيجلا مي

 قلت يبان ماروك نا نئاو َةِاَلَم نع سانلا اهيَلِي لاقف

 : متتش ناف رما ىلع سمالب انقرتفا دقو رغب .م الا قح هيف

 كانقراف ام ىلع نكح ا!كلاقف دحا ىلع هدأ الف لاو مكل تدع

 عيابأ امنا ىّنا لاقف عياب اولاقف ةحلطب ميقلا ءاجو سمالب هيلع

 فاتعي لجر سانلا ىفو سانلا لوا 4لَلَس هب ناكو . عيابق اًهرك

 انو هلل انا* لق عياب نم لوا ةحلط ىار اًملف كيعب نم رظنف

 ؛0 مشي 28 نينموملا ريما تعياب كي لو 0 نوعجار ار هيلا

 ريبزلا ىفو عيابوب كلذ لثم لاقف /مريبزلاب ءىج مث رمالا اذع

 ةماقأ ىلع عيابن واولاقف افلح دق اوناك موقب ءيج مث فالتخا

 مق رق معيابف ليلخلاو زيزعلا» دديعبلاو بيرقلا ىف ةدللا باتك
 فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتكو  ««اوعيابف ةماعلا

 لق هيبا نع بَدنَج نب ناجرلا دبع نع ىدزألا رْيَعز نا نع
 ءايش شالا بهذا لض, لاعساقلا عمقعلاو صو! /تابتعلا لوقداكل

 ءانجن» عك علف نيلغلا عنصي ام رظنا ىنعد هل لاقف ةحلطب

 سلا ئلاوبسكو ل+ 14 عيابق ريملل فسفو !افينط*القد لها

 س) 000. 8. م. 85) 000. دالم. 60 آخ ؟1هددطو»>ع هك 207

 لكلا 000: 1]189- 66 ]فلنا قش. 7707000: لاكس 2 012 ١"

 78. 151. م/) 008. ىصولا. 9) 000. لاعع. 7) 0001.

 لجو رع.



 0 م زعننمب

 رف نثل ةللاوف..«نيموي مكانلجا نقف ةنيدملا لعأي مكنود هت

 ىشغف اًريثك اًسانأو ريبزلاو ةحلطو ايلع اًذغ نلتقنل 5 اوغرفت

 انيلتبا امو مالسالب لزن ام ىرت كقف كعيابن اولاقف ايلع سانلا

 اذ ىريغ اوسمتلاو قوعت 2ىلع لاقف «ىَيَقلا ىوذ* نم هبد
 كسبت 00 بولقلا هل ميقن 2 ناوسلا هلو هوجو هل اره نولبقنسم

 ىرت الا /ىرن ام ىرث الا هدللا كدشنن اولاقف لوقعلا هيلع

 امل مكتبجا لق لاقف ومهللا فاخض الآ ةنتغلا ىرت الآ مالسالا

 !ولقو ِهنيب اميف سانلا رواشتو دكغلا اودعنأاو كلذ ىلع اوقرنفأ

 لا نويرصملا ثعبف نتماقتسا كقف رييزلاو ةكلط ليخد نا

 نب ميكح ملوسر نكو ةدباحت ال رّدحأ اولقو اًيرصب ريبزلا
 ةحلط ىلاو فيسلاب هنودحج هب اوواجن رفن ىف ئدبعلا ةلبج

 هيب اوواجم فن قب ركشألا .اوتعبق هباحت ال رذحأ' هل اولاقو يوك

 هيحاصب ىوتماش ةرصبلا لعاو ةفوكلا لعفاو فيسلاب ةهنودج

 عشخ دقو ةنيدملا لها هيلع عيتجا ا نوحرف ريم اأو

 «) 14 هآ 2077. مكموي. 6) 8606. 14 هن 05[2.: 00. اوحرعت.

 0) 14 ه6 20. ىرقلا نيب. 2) 000. مالسلا دملع هيلع. 6

 300. للجو رع. /) 004. 8. م.ز 14 68 21070. هيف نك . 9) 000. .

 200. هناجس . 7) 14 ه6 210. 204. ىنأ. 42 14 64 2[.

 نم. 2 000. طثع ه5 20 هيباكد: طخ 115 266... 110177...

 7) 000. ديولكد. بد»») 1[ ه6 املخر 863 200. امل



 ا”ثه خنس به

 نع سانلا كتراف نورواشتيو سانلا عيتجي الهماف ىروش اهب

 ةانقع «:لدقيا © راذطما لا :نئاسكلا عجب نأ مف لاق مث ىلع

 داسفو ساسنلا فالئتخا نمأن رل رمالا اذهب مثاق هدعب مقي و
 لاقف الع ايهضيقف هديب كش قيحلبف ليغ ىلا اوداعف ةمألا

 ةانيح اهيلع هكينيع نرصقتل * اهتكرت ىتل هللاو ام ةذتلث لعبا*

 3 رتل دعياب ىم لوا را نولوقي ةفوكلا لحهاو ةماعلا هتعيابف

 :فراحح أ ىع فيس نع :بيعش نع وسلا“ ىلا: بتكو

 نم مايا ةسمخ سأر ىلع سيمبل موي ناك امل ©1ل5' نامثع او

 ريبزلاو اًدعس اودجوف ةنيدملا لها 0 هضر نامثع لتقم

 ١١ دق ةيمأ ىنب اودجوو هل طئاح ىف ةحلط اودجوو يجرانخ

 بكم للا هي كيلولا «برهو بوهلا فطي رم ىم الا اوبره

 املف عباتت نم كلذ ىلع عباتتو ناورم ععبتو جرح ت يه لوا يف

 ئروشلا لسا" متنا ريعم لها هل لق ةنيدملا لها هل عمتجا

 الجر اورظنأف ةمألا ىلع مربع مكرماو ةمامالا نودقعت متناو

 ا: نحن بلاط ىا نب ىلع روهُمجلا لاقف عت مكل نك هنوبصنت
 هلع هر قاتعت دناومب مكس يبا ةياعاااهوسصا ةلمتي

 كل قيام انآ انما اخلق فوع نع ناتتمياس نب ٍرفعَج ام بولت

 طظسبأ ةكلطل لاقف ءاج اًيلع نا ليقي ىيريس ىبا دمحم تعب

 ريما تناو حا تنا ةحلط لاقف كعياأل ةحلط اب كدي
 ه: بتكو 2 « هعيابذ هدب ع ظسبف لك كني هةطسنالا نكس

 ه) 14 هز 2105:7200 ضتعبلا 5( )ا 660:78 م16

 ك.ينبع نرصقمل. 2) 000. اهلا. 62 8صمم1و11 هنع1ش. م)

 و. م.ز 14 ه5 210. رئاج.
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 0 ن0 03 اخذس

 كيف انيأرف يروخلا لكما اوك كنئاب القز صاختور قا ءىب ادعم

 اهنم انجرخ رمع نبأو وذ جيلا كتيعبف 00 مدفاف عمتج

 لطعوا هلاحت لع ابق, لف د الف

 انايرع منو اهنم كبايت علخأو ةبيطب تاثيبخ نطلخت ال

 اذهب مق ك2 نبأ 1 اولاقف هللا ا ارهع نبأ اتا جنا رم

 اوسيتلاف هل صرعتا ال هللاو اماقتنا رمالا اذهل ّنا لاقف رمالا

 يخرما رمالاو نوعنصي ام نورحي ال ىرايد ايقيف ىريغ

 00000 ني لهس نع كفيس..ىح ١ببعش, نع ىرسلا ,ىئلا نبتكو

 لاقو ىبأ ةحلط ارقل اذا اونك لق كي ىب مساقلا نع

 ىلحأ الو ٌرمأ يب انيحوإ تيقبا ىنأ رقذلاو مالا بجاع نمو

 « ةودارأو 0 ايفل !ذاذف هنوكرتمف 20 انك عون كنأ 000

 لاقو ىببا

 ل ناحكيقب * راد نع تنأ ىتم

 هدوم دييبع يكب انينعاو

 لقو ىبا « كوداراو الع اوقل اذاف اندحتل كنا نولوقيف 5
 تا 7536-2 2205-2

 ايداعألا خيدحي مآ م-هنرمأ مهنارس ىتعواط ىبموق 0 ل

 نب ع ىنثد>و - «هنوكرتيو نوموقيف انداعوتنل كنا نولوقيف

 برام 00 ةملتم ان لقا تتاديلا .ىسحلا :وبا ايبا لق: مش

 نامتع ع دي لاق يعشلا نع دنع بأ ب دوأد نع

 كدي 10 ىل أبلاقو خنيدللا تس 0 وو يبلع سانلا أ هضر 20

 ىصوأ كو اكرابم الح ناك رمع ناف الكت ا لاق كعبياسبن

 «) 000. هودلرأ. 5) 06004. 8. ز»



 0. ا كر

2-032 02 

 ١ ديم 6 ةنيبكا لا" لع للقمح نائم وع يعمل 01

 رثتقولا :ىلا+ لح الج الع ةاوهيايو دضر ..ناسعح, نيانلا قوم ذاك

 مشارف تنك هعضوو فيسلا نيسفا ف :تيلعاف ع1 نذاتساف

 تفقاو وهو نيدرلاا قعد لد لك جهال تققاك ل قدقا لاقل

 هيف مق 4#هاصقا ام ءءرملا .لخد كقل ريبزلا لاقف يرخ رق ة وكنب

 تميأوف هماقم ىف 52 امي فيبسلا نم قىرتالف رظناف هماقم

 لع يرخ اًماف ّلجرلا لجأ كاذ لاقف هقربخأف فيسلا بابُذ

 سانلا نظف د 3 6-0 موا ربا تنجو لاك ساعلا مسلم

 قع ئرلسلا . ىلا ”هتبب"بقك 'اكنمو !1١ 4س ئلبا هكا 00 «لاقف ايخ

 0 ىب هللا كبع ىب يك انضم الق ريع 7 ىب فيس نع بيعش

 ممتعا و وباوت شراع وباب: ملعألا لوب فلولا زيوت, ف داوس

 م اهريمأو مايا خسمخ حضر نامتع لتق دعب ةنيدملا تيقب

 كأي هنوحجج الف رمالإب مايقلا ىلا عبيجحي نم نيسمتلي بوح نبأ

 هوقل !ذذ ةنيدلا ناطيع فوليو قنم ىبتخيف ايلع نويرصملا

 ,ى نويفوكلا بلطيو ةرم دعب ةرم عتلاقم نمو عانم 0 عرعاب

 2 مدعانف السر وه ثيح هيلا اولسراف هنودجج الف ريبزلا

 نم أاريتو مدعاب' غيقل اذاف ةكلط  نويرصبلا بلطيو عتلاقم

 نيفلتخ نامتع لتق ىلع نيعمن# اوناكو قرم كعب قرم جتلاقم

 ىلع رق ةعبجل ابيكم لو «اتنانم ءاردجخا ركام نيو

 وم نا !وتعبف ةثلتلا ءالوه نم اًدحا ىلون ال اولقو ٍغباجا ئم لوأ

 0( 004. 8: م.ز هلك ة0م28 م. ؟امأر 15 ه5 ةهطقب 7. )5  000. ةوكع .

 ©) 004. رمالا. 2) 000. دكاصق. ©6) 000. 8. ف. مث) 000. ىع.

 9) 000. ىباو.



 1 3ك مو دس

 هورسكأ لاقف جتافملا ىلع ردقي ملف بابلا اذه اوصفأ لاقف لاملا
 د 9 0 0

 غلبف سانلا ىطعي لعجت لاملا ايجرخأ لاقف لاملا تيب باب رسكف

 01 نوللستيا اولعحت :ئىلعي عبص ىذلا :ةنحلط ناد. ىف: ىيذلا

 لبقا مق كلذب رسق نامتع ربخل غلبو هلو خ.كلط ه كرت ىتح
 دب 8 د ِِ

 ليقي ام نرظنال هللاو تلقف نامثع راد ىلا اذثاع ىشع ةحلطو

 0 اذ لت دنلع نيخقا املف ناننتع» لع نداتساذ هتعبتقا اذ

 00 ئيب 5 هللا لاض يما تدرأ 222 رفغتسا و

 هللا ابولغم تّمج كنكلو ابئات تعج ام هللاو كنأ نامتع لاقف

 آ ١ ادعس نبا اب لق ثراخلا ىقدحو ١ «ةحاط اي قبيشح

 6« ديحت نب ليعامسأ ىب ركب هبا ىخدنح لاق رمع نب كيج ام

 ملط لاق ءلاق .٠ نيعس  ىع ,هديبا نع“ صانقو قا نبا دعس لوبا

 ا افيسلاو ئردا هل نيعس لاف: ئسأر, قوق, :فيسلاو :تيغياب

 ادا ننانلا .عيابو لاق .ءاقراك_ غياب هلا .ملعا ىلا .هقاا ال ما مسأر

 صاقو ىنا نب دعس هنم هوعيابي ملف رقن ةعبس صبرتو ةنيدلاب

 ةايلسم ب ديكو تباث ىب كيزو ذو رص 4 رمع نبأ عانمو 5

 نم دحا فلخاي و /ديز ىب ةسباجأو شقو نب «ةمّلسو

 00 اك نكي رييرلا انتدحم ,٠ " < و ملحن .اهيفاا عيان الا رانضنالا
 رحب

 هللا يع نأ ىنتدح لاق هللا 2 ند بعصم مع ىنتلح

 ه) 000. لرد. 5) 000. 200. لجو رع. 0) 000. 16ه8 8

 يلا لاق ريع نب. 2 008. طثو هغ ذصلو 204. هحر. 2 008. ©

 ال07. هملسمو , 12150, ةموعاوما17 هطلت شقو نب زمالس ىب ةيلس

 انس هصك , 26و. 404: © عم. 7هط. 13, 3[-29. #مث) 000.

 يلع هللا ناوضر. م) 008. 8.



 مخ خنسي "ثوبإ

 خيش نع نافع ىب نامثع هدوم ماشع ىبا نب ماشع ىتّدح

 0 نامتع رصح لاق رخآ" خيش نع هتدحج زخفوكلا لها نم

 نقلطنأل تالطذ ةلع طق هوعدي نامتع هيلأ لسسرأ مدق املف ربيخ

 هللا: نينا نافتع ةملك' ةيلغ :لكتح انه اماهعلاقم عملو | ةلغم

 :مالسالا قح اًفهقح كيلع ىلا ّناذ كعب اّمأ لق رق هيلع ئنقأو

 نيب ة ىخأ نيح معلص هللا لوسر لأ تَلَع دقو ءاخالا قو

 ىلا تلعج امو رهصلاو ةبارقلا فحو كنيبو ىيب ىخاآ ةباحصلا

 2ىش اذه نم نكي من هل هللاوف قاثيملاو كهعلا نم كقنع ىف

 فانم دبع ىنب ىلع اب نكن فطام ننال

 "هيلع ىنثاو هللا دمحن ىلع ملكتف مك مينأ ىب 5 عزتي نا
 اما تركذ ام ىلع ع* كفقدح نم ترك فذ ام ع ع انما قلق بق

 لا تانه »دنع قي لف اطبع قاع ةةنلفاطمف اقك اقل

 جرخ رم رب كافي لعب :تقفاوصم علم 7 ىنب بخا عتبي

 هذب ىلع كينعات هاعدف اهتلاج ةقماسأ ىأرف دكسللا لخدف

 15 ني ىب ةحلط راد انلخدف 0-52 خكلط ىلا ىدنج جوخ

 اذه ام ةحلط اب لاقف «ديلا ماقف سانلا نم 4 ساجن :#و هللا

 مازكلا 7 ام لعيب 0 0 0 كبف 00 0 مال

 4) 15:46 ذصموءءدقسس لآ. 85) 003. اخا. ل نع:

 0) 000. متستست طهطت1556 91063 سلاح وعور 0ع1206 ؟0عأغ01

 وحو ذم و س16, ه256 سلاح 20010316 ر ه6 هعمانصعتف ا 10عم ل

 نددت ]11؟ةعنوطت عزت 0ع نص تى زاتتتعأأر 11598 135 سلحر 2

 ماسما1 ءوسص 16ءانوه698 سانلا نيد سلاج قو مةهءلموجو 2866 8

 ؟هاوطأن. 6000. هيلع. م) 05 1"هيأوهع ر لك“. 05.1::2, م.



 0 م دس

  اريسي ريق هلا ادفع راصنالا تمعيإب دضر نامتع لقق انقل

 وبأو نلاكم 8 ةيلكمو كلام نب 00 تمبات ند ناسح م كم

 ىب دب و ريشب نب ناعنلاو اشم نب ليحاو ىئردخلا كبعس

 8 ةركاع نب كعك يسع نب خلاضفو ه جيدخ نب عشارو تباث

 ءاله ىبا فيك نئسح نب هللا دبعل لجر لاقف « ةينامثع اوناكو

 كابي 2 ءارعاشا قاكفاا ناسخ اما "لاق, ةسيئامتح اوتاكو . ىلع. عيب

 لاملا تبجذو ناويحلا نامتع هالوف تنبات نب كيدز انما © عذصي ام

 نيترم هلل اراصنا اونوك راصنالا رشعم اي لق نامثع رصخ اًملف

 اماف /نادضعلا نم كل 0 ءهنا اللا هررصختل ام تر وبأ 0 لاقف

 خم كك ام كرذو ذل ةيوم خفةدص ىلع هليضساف كلام نب بعك 0

 كيعو نوعطم نب تمام هعبابب رو اكل ابعيابي رو مأشنلا ىلا

 ظ 8 ةبْعش نب ةريغُملاو و مالس نب هللا
 3 6 الح سيلا خكملط عياب امنأ نورخآ لاقو

 0 هعيابب من عاضعب لاقو 5

 لاق مزاح نب ريرج نع هللا كيع ىتلح لاق تامباس ىكتح

 هم) 004. ه. م. 5) 008. 200. هيلع هللا ناوضرز طمع 14 ©

 م0 أوناكو . ©) 000. عنص. 2) 14 هل. 2 8وصقات هثالر

 نك طهطوم آش.  مث) 000. نادصعلا, 1 نأادكدبعلا. 2)

 دمالس 1هدنثو ه 600. هيع1016 نب ةملسو مالس. 7) 000. ىدورملاو

 ه1. عاتمزه م. ".زا* 2.



 0007 مس

 سا هي ت2 هاك 5 د

 لاق ىرعلا نع ىليالا كيزي ىب سنوي كتمعمم لاق نيل كتاعويد

 :كلظو زيبلاب ىلا ليسراف .بئانطت نبا يىباىلع نيم يدل ١

 هيغيس قلو تلا كلام لاقف ةحلط «ىّكلتف ةعيبلا ىلإ اهاعدف

 2« ةصلط رلاعج ديلا قيام عي نيوويصألا وار نجايقل لاو

 ١ امكب لمكتات ىدنع نانوكت لاقف ةرصبلاو ةفوكلا ىلع اهرموي
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 1) 21:مه:0 ه0. اكمسأ. م. الد موق لققل متمجو . 2 ة) 200. نيحاصلا.



 اند خئنس منن

 الف هنم ريثك اهيلا لامو سانلا ىلا نيهش ذق هةرضخ ايندلا

 اهنا !وملصأو فقتي تيل :انهئاذ اطيب ارقثت ب انفك ىلا اونكوت

 بيعش نع 0 لا بتنكو# «اهكرت ىح لإ حكت ليغ

 ةبطخ رخآ لق هدمع نع نامثع نب رثب - يل

 5 مكاطعأ 2 م زع هللا نااةعامج قوص ناليثع؟ابهبلتج

 ايندلا . نأ اهيلا اونكوتل را رثو ةرخآلا اهب اوبلطتل ايندلا

 + مكتلغشت الو ةينانلا :مكترطبت الف ىقبق ةرخالاو -ىتفت

 مرأو ةعطقنم ايندلا ناذ ىتفي ام ىلع ىقبي ام اورئاق ةيقاملا

 هسأب نم ةتج هاوقت مناف رعو للج هللا اوقثا هللا ىلا ريصملا 1

 10 أوريصت 2 000 !يمولاو ريغلا هللا س ارت ل خلايسوو

 قي هلا ومما بقتك ذا ْمُكيَلَع هلآ ةمعن اوركذاو * اباوحا 1
 5 د62

 © مخضقلا رخآ هذ ءاَناوَخا هتامعنب متكبصاف مكبولق ا

 هللا لرسر نسم ى :سانلاب ىلصي ناك .نمع. وبكل ركذ
 نابثتع رصح نيح معلص

 «أقعس نذل هاجس نانيقح: مرو عير قاحسملا يح (وتاىيح# للك

 ىّلصي نم لاقف ميلا كلذ ىف بلاط ىا نبا ىلع ىلأ « ظرقلا

 2 ديز ىب كل _خ> ىدانف سيزر نب كئاخ دان 3 لاقف ع
 ديز ..ىم كلاش ب وواساناك زا فرح قب ل ىلصَق

 ب 5-5

 « سانلاب كلذ كعب ىلع ىلص م امايا قب ىلصي /: ناكف

 ن) .000٠ ه. م. 65) 400101 56567010. ءت) (01- ةدتماتق م. ء.مو

 9-1. 2 24) 004. 304. رعو ليكم لنور لك 2 18 0

 نيتيآلا . و) 14 ىراصنالا بويا ىنأ مسا. 2) 008. 8. ف. 1
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 زب نو فد

 رجلا ىلعو ئنانكلا ميكح نب يقلع نيطسلف لع رم ناكيعس

 4 ءادر ا ىبأ ءاسضقلا ىلعو ىراؤقلا نس نب هللا دبع

 نام هاون يطبع نع تئايسش « نع بيغش نع ىرسلا: ىلا :يبتكو

 جارح 5 ىبوم هيأ اهتالص ىلع ةفوكلا ىلعو هضر نامثع تام

 كدي كب ةامسنلا ! قاض ووو «ىنرعلا نالتفا يب رباج كاوسلا

 ل وبا و لل يكل نا يامال الشو ةالفوعلا

 "ارك نبا فيعتالا ناكيملدا  لعولاةلا تبع ني ريج ءايسيقرق

 ا ف علام هام قف :نياونلاب ني هلوبتعا ناولشح, قلعو

 ناسا قعر سيقام ةيعش ولا: لغو زيها ناذيع ىلعو

 ااا نكلا ةيفبح نادم نضرب عقلا" نيم باسل

 هس نب كبز ذكموي نامتع ءاضق ىلع ناكو وربع نب 0

 مضر نامتع تطخ ضعب ركذ

 ند ةساقلاا يح فيسا قع بيعش-ىع' ئرسلا: ىلا !بتك

 ناسمتع بطخت .لاذق تدع نع هللا كيع ند نوع نع ديك

 دقو «ثليح ىق ىئاف عب اما لاقف عيوب ام دعب سانلا

 ةا) لح يدل ناو 01, عدسانبج تيسلول يقم ىلاو هلأ تلبك

 | لبق ناك نم عابتا اًثلث معلص هيبن 3000 زع هللا باتك

 ااا ركل لفل عدنا ىلا عتتتتمو .ةسيلع متعشتعلا اميق

 | ذل اتيجكيتسا انبي الا_مكتحي قكلاو عالم نع ءاوتست

 «) 1ذ ه5 0. نملسلا, 6) 05 ةسكوس 8ءاقلط. مار 4 5

 "0 14 يغ 70. 200. ىدنكلا. 2 14 هده. نسي 600

 1801. ه5 آكة12. سيدنجر 207. شيندحز 011101 ؟هاطاتطت 816 0

 6) 2000: كيفك . 14040101)7.-0)10 أوناسن . 7) 000. دالم .



 خام خدم بحي

 ليسو < نايفس يأ نب 0 كسبوسي نب هللا لبع كنع تناك كلل.

 كني“ نوتيلا زماو ةلكتو يبه مبا هتلامر | ةيدك لير ناش

 نبت نب ىلع معز اميف ذأ وي ناوزُع هكنتا ةتخافو ل

 83 ل نىك ىاوللا ةجاوزأ ءالوهف ا ريبص روحو نيبنملا ما قلط

 55 © مءاسنو علاج هدالوأو مالسالاو ةيلماش-ل

 خندسلا هل.ه ىف دضر نامتع م ءاهيسأ رحن

 نادلبلا ىلع

 اميف راصمالا كغ لامع هضر ناسمتع لَم رمع نب نييح لاق

 نب هللا لسع ا ىلع دائولا لأ نب ناس#ولا 006 ىتدح

 ٠ ءاعْنص ىلعو 5 ةلعيبر نب مساقلا فئاطلا ىلعو ىمرضحلا
 هس 0

 ةرصبلا ىلعو ةسعببر نب هللا لبيع دنحلا ىلعو 2 نب ىلعي

 نامثع اهيلع لوي ملف اهنم يرخ ريك نب رماع نب هللا دبع

 كرش ملف اهنم جرخأ صاعلا نب ديعَس ةفوكلا ىلعو اًدحا

 لع محق ء سا قا ,نباحعسا نب هللا دبع رصم نحو . ايزخام

 (5 ىب هللا دبع 0 اهيلع ةفيدح ىيأ نب دمحم بلغو نامتع

 ىرماعلا هريع نب ماشه نب بئاسلا رصم ىلع فلكتسا دعس

 ىبا ىب ةيواعم مأشنلا ىلعو ديو نجا نك ديكو هجرخاف

 نع فيس ع تودع وع سلا تاي عي نايعس

 ةيواعم مأشلا ىلعو هضر نامتع تام الق ا أو ةقراح ىنا

 وم ديلولا , ىب دلاخ نب ناجرلا دبع صمح ىلع خ.ٍدواعم لا

 ص روعألا وبا ن نول ىلع «ةبلسم نب بيبح نيرسُنف ىلعو

 كسزز 0 ٠)

 ه) 14 هذ 2107. ىروهغلا . 0) 000. هطتم

 14 هأآ 2107. 866. 81122. 5) ضر . صحم ١



 مب هنو

 ويا وو ويا قست * خوي وياج“ نب“ اور قبا" ةتختافو هللا

 نب نزام نب 5ثرامل نب فوع نب دبع* نب كلام نب كيز 4 “7 _-2 1 5 ١
 وضم نب قالب نب نيف ىدب 6 خذفصخ نب ةمركع نب روصتم

 كله رغصالا هللا كبع وهو هللا كبع هامسف انبا هل تدلو

 ندرك تراحت لا 0 ا نب وردم ند تولنح تحد ورمع مأو 5

 ه0

 عوالمفاد) :١ نو م 1 نب 0 ىف ى ى ند خباعت نب وي ىب خعاف

 2 هع 1

 7 ل 01 لبع نئب* حكيلولا غنيا ةمطافو مدرمو ره.عو

 انَسْحَشَو كيلول ١) هل تدنو موزسكام نب رمع ند هللا لكبَع نبأ

 نصح نب هاب تنب نينبلا م أَو © نامتع ىنب دكيعس مأو * 0
 هي د

 ناسمتع ىب كلملا دبع هل تحلو ىرازقلا ر نب نب ةفيذح ىبا

 كيع نب نيش دبع نب ةعيبر نب بيش ا ةلمرو كلف

 2 عا - با

 520 - هع -

 خبلعت نب ورمع نب صوحالا نب ةصئاوفلا شملنا ةلتانو نامتع

 ىب كايح ىب ىدع نب مضمض و نب د ىب ثرالا نبأ 5

 و ب 0 7 ) 00 0 ميرم عل تدىلو 5

 هس نه د

 2 لاق خلكان نم د تابع نينبلا ما ىعدت 7: نبأ نامتعل

 ه) اطصقعو 111, ةخيلر 9 دك ذط 0 هردمدآ. 105. 1) 19/رو 17 هطعتل

 (0طهتط) دم 28هعونط. 2 85) 6م. 7هل. 2 (!2/) هل طظقستمط ذط٠ط "قع

 6) 005 دعيشصحلا >0) 18 66 205. هن. ١ 2) 11 هردنر القل 6

 12107. هدم. نامثع ىنب. /) 86ء. 1لكو 900. تامورعر ا]ذ ورع.

 95) 0007 026: ١ ارز 000: اتنكأ' ١ !2) 20005 187 م ٠



 ماو نس "نو

 مقرألا راد: معلب هللا لوس لوخ ليف اميكم_ ناعما كم

 ىلوالا ةرجهلا ةخشيكلا ضرا ىلا ةكم نم وجاه نم ناكو لاق

 هللا لوسر تنب يقر هتأرما اعيمج ايهيف هعمو ةيناثلا ةرجهلاو

 © «معلص

 1 مضر رافعر ند مر اهتكاوب نك نراك ل يكن ك5

 نب نييك لال ل نبا اي ل نب تراي ىتدح

 درع اياز ةديلمالا ق نبك الاف ضر نافع وك نالوع ىلا

 معلص هللا ليسر تمنب 5خيَقر نم هل كلو مالسالا ىف ناك املف

 هللا دبع ابا نوملسملا هانكف هب ىنتكاو هللا دبع ءدامسف مالغ

 ؛0 تاف ضرف هنيع 24 ىلع كيد هقنف نينس تس هللا دبع غلبق

 معلص هللا لوسر بلع ىلصف ةركاهلا نم 2 رس لوألا ىدامح 3

 ١ ناك ويح نب ماش لاقو ) هضر نامتع هقرفح 3 لؤنو 0

 هياكل

 ه«حعسن ركذ

 قب ةتعييرا قو نورك يسم ىورأ اذ ىصق ىب فانم كبع ىبا

 مل اسوس شك قب هنا هنوع وس رع ا

 © بلطملا دبع تنب ميكح

 هجاوزاو هداللا ركذ

 هم تبع ':ةييكر هل كحلإلا "5 كلتط 0: ليسرا اهوا 'ىتلك نر الا

 0( 000. ملسلا امهيلعو . 0( 000. ماسلا ال

 6). 000. اهنق. ١ 02 كرخل قين ١ 26 ©0004: نسعجأ قملعو .



 مد موع او خس

 ع ىبا وو هضر نامتع ل لاق ةنانق نع فا ني

 12 نينامتو

 نامتع عكا نع 3 0

 نامتعب انا اذذ حسم تاكو لق نسحلا ىلا ىب ا 5

 هجولا ىسح لجر اذان هيلا توظنف هتكادر ىلع ه« اكتم هضر

 2 ا هيبعارذ اسك نق رعت أذاو مدس نم تانئكذ ه«هيجوبد اذأو

 لاق رمع نب نيبحم ؛ايدن 5ع ىبا اع لاك ترا ىاتدح

 دبع نب كلاخ ىب ةور كل 0 ىب هللا دبع نب ورع تل

 خفص نع قانولا' نيا ىب ناكرلا دكبعو نامتع نب ورمع نب هللا 0

 و وريصقلاب سبب الجر نراك اولاق افالتخا عانيب رأ ملف نامتع

 .- اهييظع خر ياللا ردد 0 انرشملا 0 جملا ودمح ليوطلاب

 اس لاق ىنأ انيك لاق رمز نب كك أ ىنتدحو ث“>ً ا رفصي

 ا ا ليقي نأ يع لاق مزاح 0 رج نع 5 15

 © ىسح |عوبرم الخ :اهتع ناك لاق قرقزللا ن : ع ّىلهألا 2 نبأ

 دنركافو 37006 تنقو نع 0 0

 لاق رمع نب تنيك لاق كعس ىبأ انت, لاق تراحلا ىنتدح

 ه) 000. 8. م.ز هك ةدتجانته م. "هر 14. )5  000. ةعأدح , ةزساسأم

 هاناعتس ][1[ءائوم حا221101021 06عق35 طقتشتتقز 11 231 7., 5 هيعارد :

 0) 008. هبرشملا فيفرز صوم 021 ةهء. 14, 115 هن لولطشاط1 11ر )م.

 8و1. ىيخك 2262012 76فانقأ ان 6886 71061 م10 تبتكر 01. 7

 نر 58 تطأ طهطوو فاو. 2) 115 دمعت ر نتمءاتتت 19861112 11:0 11

 )"و أ 121 1.1. 2 0) 1"ه66 هد201036 ريتك ةماعلا .



 منة مو

 كلذ لاق نم ركذ

 أ ردع ند يح اكن لاق للعس ىبأ امن لاق ترابك ىنتتدح

 تيبلولا نافملسو د ةمرككام نع 00 ند كاكصلا يدقحو وت

 لاق ٠ك كعمل و يقاطمكو# قيقتقا نبأ 42و ضر نايتع قضت لق

 لبق لاق 0 ل دش يب دعس فتحي هن

 كلذ لاق نم ركن

 10 نءع لالع - ا لاق ا ىدوم ىب 0 ع تقلاح

 5 1 د

 8 ليحت ىب ماش نع ركذ

 اة فيس نع ببعد نع ىرسلا فا تنك عاكف جسوكلا رم ىبا

 هضر نامثع لتق اولك ةكلطو ة4اًنّمحنو نامثع اياو ةقراح ايا نا

 © ةظذنس نيتسو ثلث نبا وهو

 < نينامتو كردي ىبأ غو لنق نورخأ لاقو

 كلذ لق نم ركذ

 وم لاق ماش نب 1 006 ىشركلا ىبوم نب هوك ىنتتدح

 0) 0004 8 2. 65) 004. ىبعستو. ه) 0004-8. 2.5: 16232 ١.61

 همخ 61 807711, 39:11 0) 00017952 7١ 2 080: 1 لا

 8 هآ 3212. 7.



 لب ىزا اه مد

 دل را هليل يقع انشا 0 نحت لدق اولاق

 فلا سس 0 و 2 2

 نكلذ لاق. نك ركذ

 ةكايبص دضر نامتع لشق لاق هنأ ىبلكلا نب ماش نع ركذ 5

 تناكف, "0: دنس  عجدللا ىذ,.نم .كتلخ ةليل: ةشع_قامثل ةءمجلا

 نع ثراشل انتدد 0 مايأ خينامت الأ كم و شنع ىننتا هتفالخ

 : نامخع نئب كاكضلا ا لاق رمع نئب 0 نع ليس . ىبل

 ةعمشل مهي كض نامتع لق لاق ئبلاولا هاك ىب ب همر نع

 © ه5 ذخنس 0 ىذ نم تنيىضم خابل انرشع تابع ةوحاض 10

 © فيرشتلا مايا ىف لق نورخآ لاقو
 مكلذ لاق ىم: كت

 تفو انسي لاق ا ع. ه. نأ انبات ريق نب كسا 5-8

 س هدّع -

 5 ىليالا ديزي نب نسَنمَي 1 لاق ىنا* ا لاق ربوج < جوي

 3 لق غنا سانلا صعب معرف هضر نامتع لفق لاق رهو أ 0م

 «خايل ةرشع ىنامثل * ةعيكلا مدي ليف تضعب لاقو فقيرشتلا مايبأ

 هتايح .ةذم._ركق .ىنع ربذل ركذ

 .كلذ ةذم تناك هضعب لاقف كلذ ىف انلبق فكسلا فلتخا

 6< خذ نينامتو نيننتا 20

 ه) 1ل]ك , ننذ طقطع هةغعطقطت طقهاطعأت 1. 230 7., 022. 5) 5]1 هتع

 0 115 تلقلور 20256 هند © ةلبلو 2081011313223 115

 ةرشع ىلامثل .



 0 [كيدأ

 ليل ةرشع-قامثل عتيل :ةضرا نافع لكك لق هللا "تبعا يا

 © رصعلا دلعي ا" ةنس ةكلل ىذ نم تلخ

 هليل« فاعلا »م ةقعش عيل قد ق٠ لفق: ىوركلا لاو

 «ء«وهنم تلخ

 مكلف ل ىم كَ

 ا وب نك
 ا

 50-5-خ مس

 نع ٌيئادمهلا تيعس ىب دلاكنلا نع“ديبا نع ىسح آن

 رادلا َّىف هضر نافع نب د رصح لاق نأ ىبعشلا رماع

 نم تيضم ايل ةرشع ىلامث ذ ةكص لكتقو هلل ندرشعو نيننثا

 , ىنتدحو «« معلص هللا لوسر ةلفو نم نيرشعو سمخ ةنس ةيلمل ىذ

 نع ىسيع نب قاك#“ا نع هتللح نع ىزاولا تباث نب 05-

 هليل ةشعأ ىابتن هعيش م. هضر ناستع لتق لاق رشعم يأ

 ةنس ةرشع ىتنثا هنقالخ نتناكو 0 ةذنس ةكذل ىذ نم تضم

 © اموي. رشا قالا

 و ةكالطو مح نع فيس ىع بيعتش 0 ىرسلا ىلا بتكو

 ىايثل ةعيجكلا موي هضر نامتع لتق اولق نامتع او ةقراح قاو

 ىدحا :سأر ىلع 0 ةنس ةّكادل  ىذ نم تضم ةليل ةرشع

 لتقم نم اموي ىيرشعو' نينثاو اًرهش رشع كىحاو 5 ةنس ةرشع

 © مضر و 5 1

 وم نع وربع نب هللا كيبع آند لآق ىدع نب ءابوكز نك تدااحو

 ىرسلا ىلا بتكو 2 ««86 ةنس هضر :نامتع لتق -لق ليقع نبا

 ةكلطو كم نامثتع ىاو ةقراحح قا نع فيس نع بيعش نع

 ه) 440103 و. 5) 400101: ممم 000. ىدحاو.

1 5358 



 ا او خنس

 بلاغلا اهتوامسا ناكف « جبصو محن * امهل لاقي رادلا موي :القق
 كثلاثلا مسا سانلا ة ظفح رو امهئالبو امهلضفل فقيقرلا ىلع

 3 1 4 م . 7 0 3 .٠

 ««هامالغ للسغ الو ه«قامدو هبايثت ىف نفكو نامتع لسغي مو

 ن1 دلك ستانلي قع بعت نعيزائرشلا [ئلانبكو

 اب نورمان صو وللا قيرعصرر نايقع ندوة لمعلا!

 © حر ةصفارقلا ةئبا ةلئانو هرثا ىف ىكبت هتنبا تيجرخو مكحلا
 - 30 . 2 ا . 3 5

 هضر نامتع هيف لتق ىدذدلا تقولا نع 0 ركذ

 ىلا 3 نديم اهئارا نع وعيد ءابحلا) دعب كلذ فلتخا

 ينيب وما اكيلخا اجرلل . وشغ ؟قايبتل لدق:  عضعبا لاهنت * يكل

 ةرشع ىامثل لتق جهنم روهملإل لاقف ةرجهلا نم ا" ةنس ذك و

 2 0 يسم ةحااللا طق نك تيصسر ةلجل

 لد ىذا لاق نم ضعب نع كلذب ةياورلا ركذ

 زن ذخنس ىف

 يا بحت ا لاق | دعس وفا انبي لق مهمشت نيو تراب( ىدونح

 نب دعس ىب ليحت نسب ليعاممأ نب ركب وبأ ضتحدح لاق 5-7

 ا كراا لاق ب نايس نا ودادبخا ون ناد قنع وىع  ضاقو هكا

 كيع نب ركب هدأ ىتلج لق رمع نب كي فارس لاق كعس نبأ

 نامتع نثق لاق ىيبأ نع كبدز نب بوقعي نع قره يأ نب هللأ

 رشع ىنتا ويبخ ةفنس ةرشع © ىنتا هنفالخ تنناكو رصعلا كعبا 1 30 ١

 بعصم ان وكب وبا لاقو « نس نينامثو نيتنثا. وبأ وضو اسوي

 6 0007 8: م. كلكر 281 جايجادو جبص 0 82 .901000 ٠

 «) 1هههم ست... 0) 060. سيتعالا 52.2: 000ئيدأ



 "و نس ميو

 شح ىف هربق ىف هانيراو ىتح اًميظع اًرمأَل فوخل .ىم انف: ناو

 ه بكيت
 يعش بع ”رسلا ىلا ١ هسب "بنك ءاشمبف. ىور -هنقف لم ءالهاو

 انهت“ ةرامتع وا ةحكلطو ديو نامثع او ةقراح قا نع هنع

 ةكّنا هل تكلاقف سيكع ىب ناجرلا دبع ىلا ةلئان تلسرأ لتق
 ع

 ءاه ىّتع هبرغأ ىمأب موقت ناب الواو اًمحر موقلا سما

 جرخ ليللا فوج ىف ناك اذا ىقح اهرجزو اهمتشف لاق 6 تاومالا

 ئب ختكلطو تيباث ند كسدز كاناف نامتع ر اد 3 تح ناورسم

 نم مق ع خماعو كلام ند 0-2 ىسكلو ل هللا قيل كا

 10 نامتع ايجرخان ءاسنو يبس رئانإجا عضوم ىلآ ىئاوتف هباككأ

 هونقلف 0 ىللأ اوهننا ىتح هب 2 ا ناورم ىهبالع ىلصف

 ىلا اهوذفدف 0 نيد بعب ا أوسم اكولَق بكوك شح

 ا!كلاقف رشب نب ةتانك ايتاف اوعجر رث ىدع نب ميعاربا ما

 راحلا ىف نيتللا نيتفيلل نيتاهب رماق اًمحر انتب» ميقلا .نسما هكا

 نم نامثع لال راج انا لاقغ اوبأف كلذ ىف غبلكق اجركت نأ
 هع د : 0000 تب

 امهلجراب رجت امهب ايمراق اهتوجرخاف غل 06 فل نمو رصم ىللفأ

 ه0 ناذللا نادبعلا ناكو بالثكلا امهتلكاف طالبلا ىلع امهب ىمرف

 ه) 008. 8. م. 5) هل ممهطتت 6ع. 2 شابوالا , 021120, 121158-

 طوطانت. 6) 000. امهنم. 2 831



 ا مو اخدس

 لاق «ءاهلزنم ىلا ةلئن تعجرف هشبني نا ءاغوغلا ءاوه نم

 نب هللا لبع نع ىلخهلا ديزي نب هللا دبع ىتاحو نا

 0 ل كيت نجف انا معجب ناحتعا تيل لق فيكم

 راسونو ممعطم نب ريبجو مازح نب ميكح ةعبرا هلك مق هئفد

 هج هيلع: ىككصيت غضو املخا ةفيذح ني مهج وباوا مركما ىباو

 نب مآ ىب 38 قيف هيلع ةالصلا « ةنيعنجمي راصنالا نم رغن

 نقدي نأ خوعنمو ةدع 38 ئفؤإملا بح وبأو ىدعاسلا 0 ةركاب

 هتكئالمو هيلع هللا ىلص ىقف هونفدآ مهج وبا لاقف عيقبلاب

 شح ىف ننفدف اًذبا نيملسملا رباقم ىف ىنَفّْدي ال هللاو ال اولاقف

 وهف عيقبلا ف شكلا كلذ اولخدا ْمْيَمُأ ونب نيكلم اًملف بكوك
 5 5 2 تا"

 نب هللا كبع ىنثتلحو كح لق (««ةظيما ىنب ةربقم 2

 ا عزام ع ليتك املا لق مويس ىف

 نقرخو دوجولا . ىبرضو نكصو 2 جنعنف نينبلا مأو ةلئا هيلع
8 9-855 5 03 20 

 ىلا لسغي مو نامثع جرخاسف دوكرشا سيدع نبأ لاق نيهبايت

 راصنالا تبأف زئانلل عضوم ىف هيلع اولصي نأ اوداراو عيقبلا ؛5

 هيلع ءازنف باب ىلع عوضوم نامثعو ئىباض نب ريمع لبقأو

 قاتام ا ىتحب اًشباض. اكتنكس 'لقو :هفالضا -نم ابعلض رسكف

 ركب وبا ايم اول ةاعس نبا امد لاق ثراخأ ىنتدحو « نجسلا
 500 9 5 ه4

 نب عيبرلا ىدلدج مع ىتتدح لاق سيوأ ىأ نب هللا لبيع ىبأ

 هضر نامثع ةلَمَح دىحا تنك لق ههبا نع رماع نا نب كلام

 كب انعا 3 ةيانيلا عرق هسأر نرأوب أ باي ىلع داسلج ليك نوح

 ه) 000. دوعنمت. 5) 000. هركر هر. 1ص 880زو 1, م. "م

 ه) 000. :ج. 4) 000. اعبي. 62 000. ه6 11 2317. 8. م



 اه نس ل

 ف - 0 ب

 طئاح ىف نفذه طئانل طئانلا اونلاقن مّجرَت تداكو ٌلتات ٌلَثْعَت

 © اًجراخ

 عاب نع هقدح دشار نب دعس نأ ركذ هاف ىحقاولا اماو

 ريدب نقدي لج لاق دضر نامتع 06 م ناسيك ىبا

 ةاأذع نوكي ال هللاو مازح نب ميكح لاقف دوهيلا ةربقم علس

 لاقف مكلي رشلا ةاهيئتشس حي ست صل يس ب

 لاقف ه ىقدي ىبا كرضي امو خيشلا اهيا ىبلبلا نييك نبا

 هفلس نفذ ثيح قتلا عيقبب الا نقدي ل مزح نب ميكح
 زيبرلا ةيفاالجن رشح ثادق مازحا ىبر كح دكر رخت ىطقو

 10 ا انحف فيتلاب ىئحطارلا قلق مزح نب ميكح هيلع ىّلصف

 نجحت مو: ىف جنك“ لاق هزار ةزيعتسم ينيج ربحت ديال او
 هديل راهب يعج كي مح انهت ليوسإت

 كثلسراو هنفد ىلع اوردقي ملف ٌةيوكض ةعيلمل ميمي هضر نامثع

 معّطم ىب ريبجو ىرعلا ىبع نب بطيوح ىلا ةصفارقلا ةنبا ةلئان

 15 انأ أباقف ممل راينو ماؤتح نب 208 هقيَدَخ 5 مِهَح أو

 اولهماذ بابلا ىلع نويرصملا هءالوهو اراهن هب يرخن ناردقن ال

 هنيبو عهنيب ليح ميقلا لخدف ءاشعلاو برغملا نيب ناك ندخ

 هنود ثم الا .دحا هنيبو ىيب ليج ال هللاو مُهَج وبا لاقف

 هتجرستسا رسب ةلئان عتعبتو لاق عيقبلا ىلا لمكف هولمحأ
 « ا!مقدف طئاخ اهيلع تالخ ىلا اوهننا ىتح نامتعل مالغو عيقبلاب

 معطم نب ريبج هيلع ىلصو تالخنلا كلت ىف هوربق رث رادجلا

 هيلع فاخن انا أباقو ميقلا اهريرف ملكت ءرأ كيرث خلئان تيهذف

 2) 000. ىفدت. 85) 000. سس. 6) 000. 8. و.



 اذيي

 2 5 هم ضد

 كاسح نب ورع ؟اين لاق ىييكملا هللا دكيع ناو 0 "سكت

 كا نع ةيبا ا ىع ىسيع' نب ا يس ح آس الق نيج ىب يلع 1

 هل حضر نامتع 0 لاق ىدبياعلا 0 رهشب أ نع م

 دير ناجحا واف يقل مازح نب ميوحلاو هللا نفد 2 مايا

 لكل 4 نب فدع نب معطم نب ريبجو ىزعلا كبع نب 0

 هلهال لذا نا هيلا ابلطو هنفد ىف اع ايلك ةتانمو بع ىبا

 ىف مهل اودعقف كلذب 6 عمس ايل ل عل 00 لعفف كلذ ىف

 هب .نوكيريا مو .هلعأ , نم 0-0 سان هب يرخو ةراجغاب فيرطلا

 هيف نئفدت دوهيلا تناك بك ما لا 0 ا ا

 غابق ءحرطب اهو هريرس اومجر (سانلا كح د 2 املف ماتوم

 تلين العنف هيلع نفكيلا عيلع .ىغيا هايلا -لسرا_ اسيلغا كلذ

 أ نب ةبواعم رهظ املف يك سسح ّي هضر نىثد ىنح هب

 ىلا هب..# ىصفا ننتج ؛ظئاقلا كلذ مده وما سانلا. .كع..نايفس

 كلذ لصتا ىتح هربق لوح ماتوم اونفحي نأ سانلا رماف عيقيلا

 اين, الق ىلعو وربع اد لاذ رْفَعَج ىتححو «“« نيملسملا رباقع

 راسي نع ىنادمهلا كيعس ند دلاجملا نع ك.يدأ نع نسح

 لام تيب ىلع المع برك وبا 5 هينا ا نىك د تركو نا اننا

 دكهشي رثو ةمتعلاو برغملا نيب هضر نامثع ع لاق. نانستع

 مةسماخل هتنباو هيلاوم نم ةتلثو مككلا نب ناورم الا هتزانج

 ابلاقو ةراجل سانلا دخاو هبدنت اهتوص تعفرو هقنبا تحانف

 ه) 000. 5. م. 5) 000. دينر 14 ىقبي. ه) آخ 200. نم

 ضف د 2) (001 2 ير 000



 نون زن ميم

 ناف «ًالرعسم ناك َتهَعْلأ نأ ديعلاب ارقوأر + ١ لل يسازخو ملف

 #0 ىناف كعب اما ءَنووكذَت مقالا هللا ىلا 0 ةرنعم هذه
 هَ 5 مع 0 عمد

 ىفر 7 و محر ام الا ةمسلاب 8 ةرامال 0 كر عطس ىربأ

 دب 2 د 5

 © تاك

 58 لك كتعسو ىببر و ةمحر نأ 0 الا | ينذلآ رفغي ال

 ْلَمَقَي هاو + نوُلاضلا موقلا الا هللا ةسمحر نم ظنقي ال هنا

 اناو 7 َنولععي ام مآعيو تايسلا نع وفعيو هدابع 8 ْنَع ا

 هذه َبولق فرويد نأو 2 3 رفعي نأ لجو وع هللا لب

 ؛ه هللا ةيرو مكيلع مالسلاو فشفلا اهيلا ةركيبو وببكل ىلع ةلمألا

 اذه تأرقف سابع ىبا لاق نيالا نونموملا اهيا هتاكربو

 قا" ىبا ىتدحو لاق «« مديب 35 ةيورتلا لبق يلع بانلا

 هللا بع ىب هللا ديبع نع ليهس ىب كيجملا كبع ىع ةربس

 مد ىلع ىنلعتساف نامثع ىنادد لق سابع نبا ىع ةيتع ىبا

 ,: نامثع باتك يلع ثأرقو يدل سانلل قاف كم ىلا ثجرخ لاق

 © لعل عيوب دقو ةنيدملا تمدق رث جيلا

 نمو هر نامثع هيف نفذ ىذلا ”«عضوملا نع ربخل ركذ
 غرف نا ىلا لتق ام دعب نما ىلوو هيلع ىّلص

 ةنقدو ةرمأ نم

 6) دلكمدت 1 7822350221 2) 61 لكم. © 1642-58 هك الكمع 5

 و. 158: 4< 58. 55 211106 1063. 0) 101. 12 "58. 55. 2 0

 امو. م) 026 لكم“. 3 78. 129. و) 0008. تعكر. 0 7) 1كم“ *

 5و. 155. 2) 045 لكما“ » 15 8. 56. ) 000. نم. 7 ظكم>. 8

 78. 24. 417 00 عضاوم لا .



 و 8 دش

 د نبع 5 3 5 3 اك عدي 0.

 مكيلع ل ىتعاط نم 515 ةينيدملا لعاو ندانجاألا ىلا
 ا 2 2 2

 ىيبلا تاذ 5 سالصاو لجو رع هللا تاضرم نوغتبي نيعئاط اهوقا ه

 امن هلك انيهنم لكاتب .شيلف انيندلاب ىعقبي امنا نكنم نكي نمو

 راثلاو ا هبلاوربجم ميما اهنا نكي نمو. علا لجو رعاوبللا ا نيك

 ةئسلاو لجو وع هللا تاضرم ءاغتباو مةمألا سالصو ةرخآلا

 هدعب نم ناتفيلخلو معلص هللا لوسر اهب ىتسا هلا خنسمل

 د ع ا 5 هم

 ايش مكنع نعي رو مكنيدل نمت كلذ ىف نكي مث اهلك ايندلا

 ىناف مكنم ثكنلاب «ضري ىيف هدينع ام اوبستحاو هللا اوقث

 ىذلا اماو هدهع اوتكنت نا هناجس هللا ىضري الو هل هاضرا ال

 يم ىمو ىسفن تيكلف ريمأبتلاو عرونلا ا انيقات / ىننوريخاي

 ةنس تركو ءهتاكس .هللا نم. ةيبعنلا رييغتو هلا مكح .توظنو

 مالسالاو هللب مكدشنا ىف ءامحلا كُفَسو ةَمألا ىاقششو وسلا

 و اوذُحخو هلعا ىلع ىغبلا َكّتو ىتم نطعتو قلل الا اوذخأت الأ

 هناكس هللا مكدشنا ىنان لجو رع هللا مكرما امك لدعلاب اننيب

 هناجس هللا نا هللا رمأ ىف ةرزاوملاو دهعلا مكيلع لعج ىذلا

 6) 008427 8: 5-2: 1016 تل 5) 0 حالم: 61. 01

 4 78.1145 8 78.1. 6) 000. مجالا. 2) 000. مللدن. © 4

 ىصرت. /) 000. 8. م. و) 000. 8. م.ز 110ودغ6» ةدقةزنهدظ اميف.

 /) 000. ةان1ث88 200. نعو لج.



 نيم 020 ار رف

5 2 2 

 اهيميقأ تلقف دودتخل نوبلطي ههنا اويع عر اوناك انك يلع دعا

 نم م مكملطظ ىم 6 ىلع اهرميقأ قدح 3 ةاعادعت متملع 5 ىلع

 ريغ هالث ىم ءهلتيلق تلقف ىلتي هللا ٌباتك الق ىيعب وأ :بيرق

 م مورحملا * اولقو باقكلا ىف هللا لزنا ام ريغب هيف 4لأغ

 م سيخلا“ درو ىهتكي اله ةةفنلا ولا كل قتسيل ىَقوب لاماو

 ىلا سانلا ملاظم 7 ةنامآلاو ةوقلا وذ رمويو ةقدضلا ىف الو

 معلدص فلا وسن تا هل تربطصاو كلذسب تيبضطر اهلها

 صاعلا ئ.د ورم رموت لتقف / ىنرمأت اند الفم نهتملك ىنتح

 ةئاف كلبق وييهأ هرم اهناث ة-ٍدواعم مو 9 سبق نب هللا لبعو

 10 كن 00 هلنجح ناف ارمع ددرأو نيس م ضار هضرأل ملصم

 سه مع

 كعب ى ىلع ىدتعا هناو ا يكلف لكف هضرأ جلصاف هرهأو

 ىف اومعز نيذلا قاكتاو مكيلا تعيدك ب ىذا دل افق كفيك"

 نعتو ىبب !كاحو ةالصلا -- أبعنعو دعا اولجتسا رمهالا

 اذه قاتك مكيلا تبتك ةنيدملاب هيلع اورق ام اوزتباو دجاسملا

 1 5 لجر لكب 20 اما ثلت ىدحا ىننوريخ 5

 ع سعود 8 3

 ىرهجغ رخآ نورمومف رمال لزضعأ امأو 2ىش هنم 3و وع اًباوص

 نودبتيف ةنيذملا لهاو دانجالا نم معاطا نم « ا نولسري و

 تلقف ةعاطلاو عملا نم خيلع ل ةناكجس هللا "لكح :لوذلا" نك

 ىطخت هاف1خ* ىلبق نم نك كدقف ىسفن نم قداقا امأ جل
 نه ع هد

 20 نر 52 كيلع لقو خانم ىكحا نم لاق سب ملف 1

 ) 0401035, 5) ةسمماور1 ءم11. لكها. 4 8.18 65 78.1. 6

 مءلتبلع ه6 ممر هالب. 2 02 000. لع. © 000. قرون ىموركُمأ .

 /) 000. ه. م. و) ةطغ الكلففذ ه] ةكقءطتوتش“. 7 000. ىلعو.

 7) 000:١ كَدي'َضَتَو ىطع افلح .

1 352 



 م |ذلؤ تس

 كلدللا نوعيابب امنا كتوعيابب نيذلآ ناب هيوعحلا دلوقو لاق

 ميكا نط عما لج هللا نفذ دعب م بي ادجأ ميتويست

 فالتخالاو ةقرفلاو ةسيصعملا مكرذحو ةعامللو علا تلا

 هيف مكيلا مّدقتو مكلبق نم نيذلا هلعف دق ةام مكأبنو

 لج هللا ةكيصن اوليقاف هويتيصع نأ مكيلع هككلا غل كبل و
5 4 5 َّ 3 5 

 دعب نم هلا نكلوم خمأ دج نىل مكناف ه«باذع ديزعاو زعو

 مكضعب لكس 010 مكيلع كاس ا ةالصلا اوبيقت 2

000-00-7 

 اونوكتو نببد ماكس ونال مقي 5 كلذ لعفي ىتمو نصح مرح

 مهتيد و نيذلا ن 1 « معلص نيو زعو لح دللا لاق كفو اعيش 10

 د ن

 ا هللآ ىلا مفرمأ امنا ع 2 ىدش ىل 000 60 اعيش اس

 تلال د

 0 دللا دكار ايت كيلوا : داع نولعتم وذاك مب مهين

 ىقاقش مكتمرجاي ل مو اي و لاق جاع انيعش 37 هباذع

 5 32 55 د 2

 دودو مهحر هدلوق ىلا حوت مق باصَأ اَم ْلثم مابسب نأ
 سانلا اورهظأ ثيدفمل اذه ىف ليقي ناك نمت اماوقا راف ناعم ا

 ايندلا قوم نيدو لجو دع هللا بابك ىلا | نوهحي ا

 كلذ ىف سانلا اذا قلل غيلع ضرع املف ماهيف ةعزانم الو

 قحلل كرات نمو هاطعي نيح هنع ع زانو فقحلل دحا هنو نش

 ىربع عيلع لاط قل ريغب هزتبي نا كيري رمالا ىف, هنع ملزاتو

 هنأ مكيلا اوبتك حقو رّدقلا ولجختساف ةرمالا لَم غيلع ثارو هد

 ىنلا نم نكرت ىَنا ملعا الو عتيطعا لقد ايعجر دق

 ه) الكمان. 48 78. 10. 5) 0004. نأ هر لكمرت 6 78160

 2ك) اطل: 11 70 912 6) 8: 92 /) 000: 24بس. 60) 10101



 رس 007 مما

 وفكلا نم مكذقناو ةتالضلا نم مكادهو مالسالا مكملعو مكيلع

 ودعلا ىلع مكرصنو . قزرلا نم مكيلع عسواو تانيبلا مكاراو
 ن٠ ١ © هد -هآع

 نو * ودل هلوقو ليقي لجو 2 ءللأ ناف 0 تمعن 5 غبسأو *

 زع لاقو 5 راَقَك موَلطَل ن هراسنالا نأ اهقوصخت آل هلآ هه أودعت

 11 الو هناقن قح 3 ايفتأ او دما اولا اهيأ 3 لجو

 تأ اى 51090 59 52

 0 هلو ولا 06-0 هلآ ل.بكاب أومصتعأو يس مكتنأو لا

 ايما يذل ل اب ءقحلا ه«لوقو لاقو يع نااكيع و

 © 0 د 5: هدم

 ميتلق 9 ع | مُكَقلاو ىدذ. هقاتيمو مكيلع هللآ معنا أورك ذأ

 3 ادمآ يذلا اهب اي مفقدحل ]ا ملوقو لاقو 58 اقع

 10 ع هدو 0 ططو هلآ 0 لع 0 ب ابنب قساف

 5و5

 مك

 7 00 ل 8 ا 800 5 ا اًلياق اَنَمَك
 7قحلا هلوقو لاثو نوحلفملا مه كُن يلا متع 5 لل ن 7>نمم د

 نيذنأ 3 نيزجايَلو 111 كلوق ىلا اقديكوت كعب ناميألا أوضقنت .

 ه5: ه 3 تا

 15 6-5 هلوقو لاقو نوأمعي اوئاك اه 0 م اوربص

 ا ا 2

 0 ع -- 4 ىطوأو ا وةيطأو ملا هللا 0

 ه0 م6

 قوتسفلا ف هك كلذ كعب ا - هلوق ىلا تاَحلاَصَنأ
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 0 م

 مهتأف: عيابي نا آلا قأف لجيرلا اذه محب َمِهَّنأ الا ٌدحا ميلا
 ديجي رح 11 فلا خدام درس ديم 15 ١ فيدل

 هنطر ”نامتغ < لق“ سابع لوبا .لق'لق كركم نع ليوا" وقل

 قيقو ةيكم كغ ماش نب صاعلا ىب كلاخ تليعتسا ىق ىّنأ

 فقوملا ةوعنمي نأ ايتام انف سانلا عنص ام ةّكم لعا غلب#

 ْنم* واج اًنوقو هنأ زو لج هللا ْمَح ىف عائاقيف ىبأيف
 رمآ هيلوأ نا ثياف هْمْيَل غداتم اوَْهْقَيِل فيبع يق لك
 هل اوذخأي نا علعسي باتكب مسوملا لجأ ىلا دعم بتكو مسوملا

 ١ يدا هدفت قلاع نبا خف محم عا قلاب
 8 ا اًليعزا انانلا تيططا ني :كناو للا كجشتا نييع ىبا اياد

 هل تناب سقف سانلا هيف كّكشُت ناو لجبلا اذه يهارفسشل

 دق ومأل نادابلا نم ابلكاو رانملا عل تمعقرو تبجاهناو تتاصب

 01 ىلع نختا ىق هللا نيبع نب ةحْلط تيار دقو همج

 ركب ىأ همع نبا ةريسب وسي 4لي نف مجتافم نئاوخلو لاومالا

 يعن عرف ام ثدح لجرلاب ثدح ول ُهّمَأ اي تلق لاق هر
 ارت اك هيزرلا كدلسل يتق ددادع ءاهبإ تلاقف انيحاص ىلأ الا

 ةلفيس نب ديجالا دبع ىنيبخاف قره ا نبأ لاق + كتلداجت

 اهيف !ذاف ةمركع نم اهب بتك هلل. نابثع ةلاسر يسنتا هلا

 ىلا .نينموملا ريما :نامتع هللا كبع نم ميحرلا نجلا هللآ مسب

 ال ىذلا مكيلا هللا ىذا ىتاف مكيلع مالس نيملسملاو نينموملا

 معنا ىنتذلا وعو لج هللاب مكركاذأ+ ىف دف سعب اما ىف الا هلا

 60) العم (2278228.929:8) 0007 دايعر 6 00 82:

 0) 000. كي. 6) 000. لهس.



 الو خئس 3

 نم ةفئاطب «ببست دق الا دحا عنم سيل شغ لها ةناطب

 اًقحو ابحر هل نأ هل تلقف اهلدا ٌلذتسيو نك لكأي --

 لاق 6-50 هلا رد ال ئكّناق تلعف هنود ميقات نأ تيار ناف

 امثعل ةّقرلاو راسكنالا هيف تيار ىنا ملعي ةللق سابع نبا

 ا لوبا كقول موقع ل طرق: ءويظعا ديلا ل نقل ب3411
 نفاخ قيتاةلاك هنا ةيرعا» هنالبخ ف نفل

 ىلا كل ليقيو مالسلا نينموملا ريما كيلع أرقي هل لقف ةكمب وهو

 ا ٍءاجألا نم الا برشا ف امري 1ذكو )ذك لن نوط

 افلا: اًنيبيهي<امتاف ؟ةمور“ "كل ١ كتلصأ »قع اهتيرتشا اًرثب تععنم دقو

 0 لك عناد تعم ىتيب ىف اه ق1 ف ايش اهنم برشا الو

 ميلف هل "قو  كيياق ىرك امك ليصل اناو'تبيعي "يرسل ا ان

 تمدقف سانلاب تنا مِحَحأف قا ناف 4لعافب سيبو 5

 ىل لق ام هل تلقف صاعلا نب دلاخ نتجن رّشعلا ىف جحلا

 لاقو مح نأ ىف ىرت نم ةوادعب ةفاط له ىل لاقف نامثغ

 ,ة الا ىضفي ال رمالا !اذهو لجرلا مع نبا تنأف سانلاب تنا مَ

 كجحص ودلك«. لمكان فاو" انيلع اقبالا

 .نابثع :اقاو :ةنيدملا نمدقف رهشلا رخآ ق4 "تلغق- رف “نمانلاب

 بلاط ىأ ىب 0 ةبقر 5 نوبتاوني سانلا 0 لد

 نت ءام» لانعحأ م ناك لح ويقاونساعلا هك قرع أر املف

 عقو دق هناف عقو اميف

 مي ميلا كمل سال نيبال ملت نق

 90 ئءد لحال خقاط 8( ىرت امك ميظع ومهأ

 ه) 000. تيست. 5) 000. 8. 2. 6©) 000. 228626 5619 8

 ممد15.6 0) 000. لعاس. 2 400101 26567010. 7/م) 8+1



 ا اه . خس

 ىسحلا لاق م 7 اهتم دن هدنع امو م ميصأ نش اهمدقي

 سابع ىب هللا دبع الد ةنس ىنعأ ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ىزاولا تباتث نب دجا كلذب ىفتدح < كلذب هايأ نامتع رمأب ة

 غال ىأ نع ىسيبع 6 ىن اح نع 0 نع

 كبع هضر نامتع رمأ هلجا نم ىذلا كتبرشلاىضزبتل وكن

 خنسلا هذه ىف سانلاب مح ن .وأ هضر سابع ى د هكللأ

 قع تدخلا ىيزر ني« غضاشلا ناي ئدتقاولا ريع ب | نيج ركذ

 رصح اكن لاق سابع نبأ نع سر ركع نع راو 0 دوأد 10

 0- 00 بل 0 2 لاق 0 نامتع

 لع هللاو ناك ىلقو هنع كرف 500 ىذب 8 م نويبرصمل

 ناورم لعج هيلع ىلع ضقت رسغوا ىنح كلك بحاص هل

 ام ءاشع 0 نولوقيو لمكيف ىلع ىلع : «تولمكإ قد ليبيعسو 19

 هيلع ؟طلعيو دكصلو «هكلكي نك ءايلع نا كلذو حا :ةيلك

 4كلبقتسي اذكه* نامثعل نولوقيف هيوذو ناورم ىف فطملا ىف

 كنع باغ امب كنظ اف هتمع نباو همع باو هفلسو هماما تنأو

 هباع تلك ىف هنود ميقي أ عمجأ 000 ىلعب أولازب ملف هنم

 ىناعد نامتع نأ هل تركذف 6 لأ هك نجرخ ىذلا مولا 20

 د0 لحل هةحاشني نأ نامتع قيري ام ىلا لاقف يرق نأ

 ه) 000. 8. م. 5) 000. ىع. 60) 000. ملسلا ةهسلع ىلع.

 0) 000. كلاتنقسس اذه.



 مك خلد منهي

 - 6 360 - ة ؟5ةك

 7 1 تس 38 90 سس كلضف ال * فرعي نمأ رف

 مالك هيف سين اًيهَذ لع ىهن عناص ككل ا فررافلا ماع 3

 5 ميكس / شع :فيمحلا نين لع ايدل ةقابش خب ريع ىثدح

 5 نامتع كيرش 2 دكيع نب ثرامل نب ةعيبر ناك لاق صفح

 قيل راع كا بقا نيلي تمن ب ملا يس هك
 هعطقاو اهب او فلا ةئام هاطعاف بتكف فلا ةئام ىنفلسي رماع

 ىلع اس لق ريع ىنتكحو 2« مويبلا .ةعيبر نب سابعلا راد هاد
 نايقعل "نكد لاف هضاطا قبر ئبوط نع وك نينا احلا يو

 هل لاقف دجسملا ىلا امري نامتع يرخن اهلا نوسيخ ةحلط ىلع

 1, ةنوعم ني لاا ىه لق عيضبتاف كلاَط اي دق ةكلط

 دير كبح نع: ىلع اهلك ومع. ىئنثدحيو., 6: كت كرش. لعياا فكل

 لف, باج نيا ميكح ىع.يلاخ دا نب .ليعاملا نع عنان ىبأ

 لاق ناسعر نع نلنلا تدير النزدللا :ككشنا هجلطلم ىلع ل
 د ىتححو نر ,يابتفنل ند" فلل ةيمأ نب 4 ىطعت ىتح هللاو ال

 ناسخ .!ىب ءاضفاا نع ىكملا ركب وباذن لق قلع اهو رح

 نامتع نم هل اضرا, عاب هللا ,ىيتع نب ةكلط: نأ ىسحلا !نع

 قست الك نا هنيحش نهي هيت ابيب ركل هدي
 لجو رع هللا رما نم هقرطي ام ىردي ال هتيب ىفو هدنع هذه

 . ع

 0 00. كدحور . م5) 000. 8. م. 60 000. ان. 81 ىلعاب

 16 عم" علال و ٍرِيبَلَلا مرت منان 68556 065685 ه طم. 101. 0)

 رععللو. 2 000. فرعد. مثر) 000. ىن. 9) 000. نب. /) 0
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 كامل خه نس

 اذه لق ريمع نمو لق ىنمهي ام ريمع ناش .نك دقل « ةجراخ

 ىلا يرخ نميف سيلا اّيسان تينكو نعطلا ىقركذ لق خميشلا

 لق لمت معن .لاق. 'هريغا داححا ةقوكلاب لدهف لق. ىلب لاف: ناستع

 هب َعَضّنلا ذخأف بريف ليَمكب ةامدو هقنع برضف ريمعب ىلع

 ربكلا ةكافك ىق عيش نم كبرت ام مثيهلا نب دوسألا هل لاقف

 تفيشلاب .كسأر م نسحأل وا كناسل ىتع نسبحتل هللاو اما لافف
 افلا 2و فول نم هموق ىقل ام 4ليمك ىار املف لعفأ لق

 سا نك مياذلال/ كقيحأ هاذا بنو سيخ توملا لاو هاك
 ىذلا تنا احمل هل لاقف انجل قا خودحيا لير 200

 هتدعقا ىتح ضرق مو نينموملا ريما كفشكي ل رق تدرا

 ىنلتقت ىنلتقت كلذ ىا ىلع لاقف هسفن نع دي صاصقلل

 لق هلتفأ وزرك كلا نب مدآ اي لق ىتيفاع /ىلع وا* دفع ىلع

 نم ناك امو ل رجألا ل مقذأ لاق معذ لاق كنبيبو ىنيب رجألاو

 نيريسملا نم. ناكو هللا دبع نب كلام لو ارم مثأ

 مالي ةيعتسملاو اهل افاننفع خمالظ ليمك ْئ فورأ ِن .ىبل نيطيم

 ماسمأ ا و ورمع ابا كيلع هّلثم مويلا جب الاهل نك

 65 سفن و ناتماطتقطل مور ع119  ءاتطل 115 20126 60281511676 0616

 ن136 دما10 ة[هطوضعد0 "ل1, تآق. نقوم 80 لاقف الامر 1, 5ءاغلط
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 5 , ق4قاطتق ل323 11115[:2201 612. 9 000. جيدو . ©) 000. ىنيسحال.
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 ١٠٠ خنلس ا

 نامستع 0 أجوف نامتع ميلع» أ ىتح هدصرب اسلاج ناكو هرواثو

 كتدسلوا لق نيفموملا ويمأ اب ىنتعجوا لاقو تس ىلع عقوف دهجو

 هيلع عيتجا دقو فلفت ىف ةالا هلا ال ىذلا هللاو ال لق كتاغب

 2هللا قزر ىلق ال لاقف نينموملا ريمأ اي ءهشتفن ايلاقف سانلا

 نأ لاقو لاق ام ام ريغ كعادتك علظأ نأ ىهتشا الو ةيفاعلا

 01 ا ىنم/م كيتفاس ليمك/ انا! كلقا كوك

 لو 0 ناو هللا ٌلَوَجَأَف افاد ملا نأ لاقو ىفديرث

 0 ايقيف بار دخ لاق كنود 5 هيمدق 6 مل دعقو هللا

 107 ف ةكفنن خكسفن 500 دل حل 5 فاوهأف ل كثعب

 را 8 نايوق نانبأ ىلو فيعض عيش 1 ضم لاقو ريهع ةلملا

 ىباض ىب ريمع انا لق نينا ىم لاقف امهياك ا ناكس ناهد

 هللاوو ةنس نيعبرا فنم لجو رع هللا تيصع كقل هللاو لاقف

 قا* كا نأ اًملاظ بلكلا قراسل تبضغ نيماسملا كب َناَكَنأَ

 15 تبرضف لي فنار لا اوقف مها ىفاو تلكنو.. نيف 7 كّناو ميلا 0

 اعيد "اللقا: كعيتم نع ببعش نع ىرسلا ص بنص «“« دقنع

 نامتح ازخ يك علك علا ةعيؤح نم نك لق حسا صد نا 07

 ضرع* هب ىدان امب ىدانو اكمل مدق املف هازغ ىنميف هضر

 نب 55 لاق لو املخ هنم ليقذ 7 سفن ضوع ام هيلع لجر

 0) 000. احرف. 5) 000. هدض. 6©) 000. ةيسعت. ©4)

 ةققج يا لحل ٌلقتساف . /م) 003. 8. م. وأ

 و) 003. اهباحنت. 87 000. لاقفو هك 11, مكار 4. 2 ةهقلن0-

 ا) 008. نايره. 2 7 000. كيأر ل ىلع دا. 0) 4001013 ضرع
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 را منو قس

 6 ناك امك هي ا لا 0 0 ه«بلع هل

 هدادكعأ ىلا رذتعي كتقلا ُ 0

 ال ا ا تلت 1 ىقنلو تدك لعفأ نيو كسك

 :لداجي نم دج مرن مصخل نمالأ ىباض نجحاسلا ىف تام ءدق ةكئاقو ة

 7 :تواكتو ب لاكت ىتفلا 9 معنف ا للا نا هلا ا

 نع ىرسلا 8 عك 3 520 3 نب - اص كلذلف
- 

0 

 ءلتت هلأ ككل بكر لو ضر امتع أوغ نكي 0 3

 عك ناك د كيزو وكلا جيف رفن ةفوكلاب عمتجا كقل 0

 ريمعو دايز ند ليمكو عروم وبأو بخبز وبأو خكبكلا ىف .٠ نبا

202 

 سانلا ىلع ن امتع ماد ام سأر عذرد 3 هللاو « اولاقف ى ىباض ىبأ

 دل ابيكرف م-انقن نحكأ دايز كي ليمتد ىباض هنو ريمع لا قف

 ردسج هناف دايز 0 ا ذنع لكت مناف رهمع نان دلا

 0) 000.-كعيسات. 5) 4001031. 60 000. ليقتسات . 2086 كلذ

 صمصصتت]اَه ؟ءهعطو هععز017556 106سم. )2  210. الان, 3 هن !)ءر 6و

 ككرر للا 11 117 لش ل1 ا هذ 1: 1 لمص 1 ا

 ىكبت نامتع ىلع 0 رتز هس هموذنو 22016 المهم 05 1: 299.

 16611026 6 هلئالح 6طو6 هوو 1م هلتالح ه) الطماط.

 نأ /) 000. 8: متم هلداج 14 هلواجر 2100. مل مصخلا اذا

 هلواقي نم هل لمحو“ 9و) 8 علا 14 طتتتتع 761811122 021. 5

 سمع «ه0. اول. ) 36ه. ةلصاوتو . 2 008. ريسسملا. 80 0

 ه. 2. 2 7 000. ةخعصعصز ه226208371 860. ا! , 115 3110601“ 1 هنا
 خعصعص هانت م9116 نناحوص 00211011.



 ممم خدم ا 5

 ىلا ةتيكك 5 ناكو هللا دبع نب كلامو :ةكبكلا ىذ ىبأ

 :ئبكلا ىذ نب بعك كلذ ىف لاقف ةةرحس ضرا اهتالاىفراشت

 ديلولل

 - هلييسل ىنطقس م اهب تعم ىلا ىلا ام ىنقدرط نمل ىرمعُل

 لو ءكلذ لاغ 2 رفد ل دا ىتعجرو ورأ ىبأ اب 6-5 توج

- 5- 

 ل هنالآ تاذ ىف ىهتشو قوفجو دالبلا ىف ضارخ ع 7

 زيوطل قم ير كيففطب كيلع ةّليلو مي لك طال ظ

 دري ملف هرفكف هكلصتساو هيلا وعلا هلغقا قّيعس ىلو انملق

 اه كيلزلا 'نامو "4: يمْجوبلا تال نم باص راعصملو «اًناسق الا
 ديصي 8ناحرق ىَعْخي اًبلك مراصنالا نم ميق* نم ةبقع نبا
 هورثاكف هموقب هيلع اهثتاغتساو نويراصنالا هرفانذ عنع هسبحم ءابظلا

 كلذ 5 لاقو دا اصئخالا ىلع ةوذرو كغم هوعرتناف

 ريسخ ا ءانجولا اهن ٌّلضت ناكيق 5 ىلود 20

 ا ْن ابوملا تيبب 8 متابح 55 : قيما اعابش ابنابف

 زبك 1 تايقألا قمم نافل لا 9 5

 هز 4040101. 65) 000. ه. م. عت ؟,0ع. 2 © 8هع. لؤوذغز ؟00. هن 1]ذ

 ليييس. 2) 000. ايهر. 2 806. 14 00. لادز 136غ. كبلح .

 /)14 ه. ف. و) 152 8209: 11, م. هدأر 4 8 ؟. ةلظنح ىتب ضعب.

 7) 000. م. م. هذ ,هعيز 14 "هنن 6ع ناخب 2 14. نيعاطات

 /) 000. 8. م., 14 مههايخ. 7 !1هطوممد0, 12441 71, 18 أن
 2 د د2

 1طد 220زة 11, م. هدأ, 016. مكيلكو اهوكرتتت 9 مكمأوز 2105

 ناو. 70 1105. تأادلاولا, 1طن 3]830» 61 6117



 ممر رهوت 001

 نمو رمع هللا محري لاقف كلذ ىف نامثتعل تلقف اهّناسم الا

 ه«كلملا دبع ىنثّدحو كمحم لاق «فقيطي رمع ناك ام قيطي

 ىأ قربخا لق يال ند هلال مكيح | نع هتانسلا ىبا تيري نبا

 مب هتيار طاطسف لوا لاق

 ىلع ةعما موي ثلاثلا ةءادنلا داز نم لواو زيك نب .رماع#

 نب هللا كبعل ,خ رح 5 نامتعل طاطسف َى

 نامثع ةالولا نم فقيقحلا مهل ءلخن نم لواو نامثع ءاروزلا

 9 دضر

 خحاطو نييك نع ف ربي نع بيع ديب نع ىرشلا ئ لا 22

 ءاَجْيين ملاعي ىدهنلا 2ةكبكلا ىذ ىبا نأ نامثع غلب الآق

 نب ديلولا ىلا لسراف جذي ةف امنا ديكس يدر ديبح لع
 ند

 كاف عي "انجف م هعجوأف م را راف كلذ ىع هلعسيل ةذبقع

 سانلا ربخاو رزعف ني رمأف طك 6-2 0 فقر ىف امثا لافقذ

 كلاب مكياعف مكب ٌنَج دق هنا و نامتع بانك يلع و هرب

 نامثع فوقو نم اوبكعتو هيلع سانلا ناكف .لازهلاو مكاياو

 بتكف ماعم برضف اورغن نيذلا ىف رفنف بضغف دربخ لثم ىلع:

 ه) 000. ص انصوو هللا, 860 ةدتماخ» ءهودح كسلطأر 100116 168, انك

 انصمؤ ةنستفعشف 116هئه26 كع. مدنو مامون ؟هعزق ملا 2011086111:

 5) 000. ىحملاو هك ونمو م. مكر 10 هذ عططم 2. © 000.8. م.

 0) 008. ه. م., 14 :ئكفتل , مق]16, ه2 عدو م. ؟1ءمر 11 ةهغ هطق

 6 000 جدرست و ل ةعانط , م10 نان عطط طقعع 22113110 16عاكشاتت' آل

 ا ناعما ما ععل 7126. 1ةععازوطع8ق الو 190 081620112,

 ةموانس ن0006 ماتم امكريبن طقطاتتووو. ككوادس 8601621622 166610-

 1268 جنران 31 مي هععاج لعموم ؟ه]ن1886 ؟ءةدطاف122116 ه8. م5 0.

 هعجوأز هصوص0ة91 هدوء. لؤمذك“. م) آ4 900. ديفو. -7) 101
 3066. ه5 105010104: 14 لزهلاو .



 دن م رع

 أر !نيفلاو مفصلاو نيكو نقلا“ نع ربصلا لاق ض امو لاق اهنئمؤل

 © رسلا نامتكو

 نتي زم كح. ارسلان لجأ "فتلك .اوو رص نبا ةييحح

 نكانب انتو هنا قربا" ىج واع اففيقا بر ف“ يتلا طا
 5 ىم ٍحْيْط نم اريح نامتع عم ى عت كك ا 9

 0 0 ا يف 3 نوطب اهيبف طق تمير ام دوج

 تلق 7 ةريوشل هدف ا ريف تنلكا باطل نبا هللا محرب لاقفذ

 و ا ىوفأ نيح ىدي ىف ثرفت ةمقللا تداكف معن

 16 نانكح لاعف انهم ملبن ةنو سلا وايمن نق ل اس

 بلطي ناك ةقناو هرثأ عبق نم هللأو بعذ) خضر ريغ ' نأ نتقدص

 نييلسملا لام نم هلك ام هللاو امأ © اًقَلَظ رومالا هذه نع « هيِنَتب

 الام ءشيرق رثثكا تنك ىّنا ملعت تننا للم نم هّلكآ ىنكلو

 ىقو هنم نال ام ماعطلا نم لكأ لزأ رثو ا 3 / 0كجاو

 :: ىف :ئلع دحأل ملغا الو مدنيلا ىلا ماعطلا بحأف انس تغلب

 نع مدصاع نع ةريس ىوأ ىبأ ىتدحو ةبح لاق «“ ةعبت كلذ

 8 نامتع عم ر ,طفأ 00 لاق وماع ى د دللا كيعح نب هللا قي

 دفق رع مانعط نم ا ف ماعطب 25 ناسكف ناضمر رهش

 ةليل لك نأضلا راغصو ديل كَمرَحلا نامثع ةدشثام ىلع تميار

 ه»ممنغلا نم لكا الو لوخنم فيقحلا نم لكا طق ريع تيأر امو

 0 00 95 م.: هلك 8ظءواقلط. اب هن ١1151 ءص1عا0 , 722902546 م.

 2) 0 هدّز هما: : 002 اهنمأ..ا 6 000. هشتس»- ٠ 000)0. ا فلكل

 6 000. اشنرف. مث) 000. 8. م.



 8 2 زك دم

 ديع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك «هيفو

 يتاح ١ نا نب ناميلت ا ىبأ' 'تلاسفا لق: باث" نب حيعس نب هللا

 11 ا ا ىلا بسك 7 ةفتاعت هنأ قربك

 ركب ىأ نب" دس نع هللا دبع ىب رلاس نلأس لق رشبم نع
 بضغلا ام تلق عيمطلاو بضغلا لاقف نامثع بوكر ىلا هاعد م8

 ماوقا هرغو هب هه ىذلا هناكملاب مالسالا نم ناك لق عمطلاو

 رثو هرهظ نم نامثع هذخأف فقح همولف ةلاد هل تناكو عمطف

 انوع رك نار كعب 2200 راصف اذه ىلا اذه عمتجاف نهدي

 نعارشلم (نتخ فيس: ىع بيعش' نع ىرشلا ىلا بنتك

 ىوقنمل عوتناف هل نال نامتع ىلو امل لق هللا ىدبع نب ماس

 رما ىلا كلذ جيلسان هنيل ىلع نّبحان اًفح لطعي رو اًعاوتنا
 000 نك علا نفقا“ يح 2 لجو وع" ةكللا

 هنم' هب ئضرق"نامتع ثدحلا "ام ناك لق مساقلا نع لهش نع
 ني 0 فاشل انييحا تكلا  ةاحاتما ىف الجرا ترض عا

28 
 صخرأو 8 دمع معلص هللا ٌلوسر مفيا معن لاقذ هل ليقف يلطملا ل: 03 ع عب 2

 كلذ لعف نم معلص هللا لوسر فلاخ سقل هب فافختسالا ىف

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا كح « فم هعب ىضر نمو

 3 0 ََ هد

 كب 527 0-5 د
 َج وحا طق نك ١ مل لاق ىندديبعت كل ام لافقف ءبلا هئوعدف

 ام ءاهيتارخ ْ*مألا كعزانت ال اًسمخ ملأ لق مويلا ىنم كيلا

 0) 04 عصولاد ر هدأ ةانموموء1مأاتمت 685 ناكملادز 14 8

 ناكمب. 5) ق00101 همم. آش. 6) 000. 8.



 اه خنس رمش

 جالس رهش وأ هرش ىلع نم اًدحا ذخأي ال نامثع لعجو «هل

 مهنا هغلب ىتح كلذ نم مموابآ مضف هريس الا اهقوف اف اصع

 مككلا ريس معلص هللا ليسر وأ هلا « رييستلا ثتدحا ام نولوقي

 مللأ لوسر ةربيسف انيك ناك مككاللأ ن ءا لاقف سصاعلا ىنأ نبأ

 ةدريس معلص هللا ليسرف هذلب ىلا هدر مث فئاطلا ىلا اهنم معلص

 «ليعد نم ةفيلشل ريس 3 كفو هوفعب ذر معلص هللا لوسرو هينذي

 الخلا ص روز ندا هللا ميأو ةفيلخل دعب نم هضر ا

 «ةهاوربتعاو' اوركذحأف رذحو لجو ىلع اناو مكبو انب لكت

 100 نب ةللا يع نع فيس ىع بيبيعدت نع ىرسلا ملا حو

 نب كيعس ىملكثاس كا الق ديعس نب ىبيكاو تمباث نب كيعس

 نامتع ىلع جوردل ىلا داعد ام ةفيلح لأ نب ديخحا نع تتسألا

 ول ىنب اي لاقف ىو نيح لمعلا نامتع لأسف علك ليتاحتو هتيب

 "ن4 لق كانه تسل ىنكلو كتلعتسال لعلا ىتلأس مث ىضر 520
05565261 

 تكن تبيح بهعذأ لاق ا ام تا جرخالف ىل نّدأف

3 

 مغت نميف ناك رصم ىلا عقو املف هاطعاو هلجو هدنع نم هزهجو

 نجدو كفيب ناك لاق رسإب ىب رامعف ليق «؟ةيالولا هعنم 3 هيلع

 كاذ ثرواف نامتع امهبرضف مالك بهل قل يف ةفتحا عال

 هةر هيلع : ارض اع اينكوا يملا تح لرش م«بتع لاو رايح لا ند

 )0007 8:2 م27 2) 000 ارويصأ تنبدذد. 60 000. اوريبتعو.

 2) 448101 ههه. آخ. 0 000. ىنتوفدز 14 فقزرلا. 0 م) 4
 شايعز هك ةدمات5 م. ؟اذأر 3.



 0 1 ثم خطي

 ب رم 016 ىَع ءهلازإ 0 ند 3 نع فيس 0 ببعد

 ترهظ نامتع تاقءالللو ةرايطلا مامأمل عنم ىم لوا لق بيعش

 قرسلا ىلا" بتكو ١" « انهنم عش ةلجر اهيلع رماق" ةنيدلاب

 0 مساقلا 2 فسود 00 لك رح فيس 0- ببعد را

 «لاق ىشنلا 6 سانلا نيبد* ثدحو دازو هنم اع هيبأ ىع ا

 ٌلتشا* رث كلذ نم غعنف اصعلاب عيلع فيطي اقئاط نامثع لسراف

 سانلا ىلا هءاكشو نابثع كلذ ءاآبتو فودلل ىشفان: «كلذ

 «كاودلبغ جهنم رفن كخأف ذيبنلا ىف اودلكاي نا ىلع اوعمتجلف
 نب د

 2-05 00 ع فيد 0 بدع نَح 0 أ ىلا م حرا

 كاوكلالا قصحخت ايل لاق اذللا ”تنغ نب ملاس نع /ليضفلا 0

 نم اونديلو نيدماجم راصمالا ىلا لاجر اهنم يرخ ةنيدللاب

 | نم مهنمو ةفوكلا ىلا نم نمو ةرصبلا ىلا نم متنف برعلا

 .يرام لثم ىلع راصمالاب ىيرجاهملا ءانبا نم اًعيمج اويكهف ماشلا

 اًعيمج اوعجرف ماشنلا انوا نلا نادل" قمل" ابا قا صووكع

 نامثع ماقف مربي نامثتع اوربخاف ماشلاب ناك نم الا ةنيدملا ىلا

 امّناو مالسالا لصا متنا ةنيدملا لعا اب لاقف ةتيط» اقل

 هل هللاو هللاو هللاو مكحالصي نوكلصيو مكداسفب سانلا ىسفي

 نقرعا الف هلأ هتريس الا هثرحا ك0 مكنم دحأ نع ىنغلبي

 الل زكا نيا نف بلط 3و ١ ريالكب ككلوا جود ضرع اذاحا

 الو 6 ديلع اع غنم نك ملكتي نأ نود و *واضعأ عطقت ترذاك 0

 0) 000. ىد. ط) 000. رس. ءه) 000. طثع طقطوأت ىصعلاب 1. 6.

 اصعلاب , واتم 6م225م051 0084 هيلع. 2) 000. ىتسأ. 6

 انو ١ م)00604ب) للصعلا -.:و) 000:8: رم. 7101060: 0



 5 نس ملين

 دبع ناكف ريع عنصي ناك امك معّلص هللا لرسر ياوزأب محو

 نب كيعس هسفن عضوم ىف لعجو هعضوم ىف فدع نب ناجرلا
 بتكو سانلا نمار همّدقم ىف اذهو راطقلا رَخوم ىف اذه كيز

 بتكو موكشي نمو مسوم لك ىف نس امر نأ راصمالا ىف

 م الو رّكتملا نع اوقانتو فورعملاب اورِمَتّتُأ نأ راصمالا لآ سانلا كا
 اًمولظم ماد ام ئروقلا ىلع فيعضلا عم ىّنف هسفن نموملا «ٌلذي

 هذخنا نأ ىلا كلذ ةىرجحتن كلذب شسانلا ناكف هللا ا نأ

 وسلا ىلإ تبكو ى«ةمألا فيرغت ىلا ةليسو ه ماوقا
0 

 ,م عطقناو راصمالا يف لاوما شيرق نم 2لاجر فخضتا ىتح نامثع

 قبحاص ىلد نأ خوبكي موق كك نينس عبس 6 !ببقو سانلا جيلا

 ايفكنلا/ يضاف ينمو ملكبو ةرلشا يي ددرسلا نسف ىلا ١

 ىيدضر نامثع ريع اولاطتساف هيدي ىلع ثادحالا تعلطو

 ندد نانتع نع ىيس' وع "بنعش ١ىعرتلا ىلا دمك

 ,و ةنيدملاب 3 كنم لوا لاق هيبا نع فينتج ,ىب .نابع ىف ميكح

 ىمرلاو ماملل ناريط سانلا عسو 8ىهتناو ايندلا و تضاف. نيحح*

 ل ىنب نم الجر نامتع اهياع ليعتساف تاقعالجلا ع

 0 00 ىلا بتكو 2« تاقدالجلا رسكو 52 نايك

 6 000 لكك 85 0604 م 6) 000. اماوكا. 0) 000

 الاححر . 6ه) 1ص ؟00. طشع مماناتو 5519 561753 205563 061619 560711113-

 طاع: لوألا رمالا .ىلعر ةزعاتك ةقطسع ةدم15 هوو 1هوذ 16ه. )/ 

 000. هللا هجق. و) 000. تيصفاف ىبحز ةهرتء202951 566. اذ.

 7) 0034.5. م.ز 14 ة96ء. 20 عسو 000." رهسو. 4) 000. ىبامثز

 14 قه. تل 0

1 ١ 380 



 ١ 50208 35 0-0-5 5 ع

 نود تانوعم ةللا لام اود ختي نأ نوحجري 0 نأو الا « لزب
9 

 6 بعش ند هد مذاق 0 0 الف ىح تاع طخل ى اول افاكف د هدابع

 3 ان اوتقاهن ا ةاهردكحو شيرف 0 4لخا رمل

 ا دمك“ نع فيس 0 بيعش نع 7 ىلا بتكو

 ىف ةامومغم 0 00-0 ىف ةةيزم الو 0 هل 00 رنا نم

 ةنوكلي اولاقف كلذ ىف اهمدقتو ممولماو هيلا 5 اعازوأ اوراصو سانلا

 ناكف جيلا عاطقنالو برقتلا ىف انمدقتو عانفرع دق «نوكنف
 ةماعلا ىف تنك ةنتف لواو مالسالا ىلع لخد نفو لوا كلذ

 فيس نع بهدي علل نع ىرسلا ل بنئكو ث كلذ لأ سيل

 شيق ا تح هضر رمع تمم من لاق يعل نع ورمع نع

 فاح ام ا نأ لاقو غيلع / عنتماف ةنيدلاب 2 ريصح ناك كفو

 ءدايتمل لولا ! ناك ,نانر كالبلا 3 مكراتشتنا الا منقع لع

 ليعف نكي منو نيرجاهملا نم ةنيدلاب سبح نم ههو وزغلا ىف و

 ليسر عم د ىف كلل ناك دق ليقيف ذلكم لحمأ نم عريغب كلذ

 ايدل د فاو علا اورعلاو ني للا ريح : غلب امو مهلص» ودللا

 عطقناو دالبلا ىف اوبرطضاف هنع ىّلَخ نامتع ىلو اهلف كارش الو

 الا لا يداك, ا ربع نع عايلا بحا ناكف سانلا عيلا

 ند رام نع و ليضفلا نب رشبم ى < فيس نع بيدي دل نعوم

 ةجاح رخآ لا ايّلك «تاونس مح نامتع ىو امل لقد ونللا نبح

 0 0 لون. 8) 000.8. م. © 000. بعس. 0) 000. خا .

 6) 000. اونوكمت. م) عمسات ز 14 هن. و) 000. لضفلا.



 مو خط دمب 006

 اًلبق اًمع ةنتفلا ةفاخم كيلع قلل ةماقا كت ىغبني ال هداف

 هللا" باتك“ى سعدان ةسلك" لمف هلا لص الا هنأ "قلوق"انهاو

 ماك ضرالا ىف ىعس ىم لَتَق ل ىيذلا هتلكلا ريغ ّلَتَك

 نم ءىش نود لاح نم لثتو هيغب ىلع لئاق رث ىغب و ل

 ا او جف قعر كلع 3 هنود لئاق رث هغنمو قل

 تملظ نم كسفن نم يفت نا ئبأت هيلع ترباكو ةئودذ كّلخو

 ناف كمسقو كمكح ىف ترج دقو انيلع ةرامالاب تكسو اًديَع

 قيس كنود ءاوماق ىيذلا 3 ّنأو هيلع انيباكت رث كنا كتاعز

 ولف ةرمالب 2ككُسَمَتل نولتاقي امتاف كرما ريغب نولتاقي امّذا انم
 1 © كنود لانقلا نع !يفرصنأل تنعدم" لقا

 هلضر ”ناعع مي نالبعع" 3 ضعب ركذ

 0 مادقنلا وبا معز لق ميشع آس لق بوي نب دايز ىنكقافحلا
 نامتعب انا |ذذ ككاسملا كلو لاف ىسحلا نأ ىَب ىسكلا

 ىضقف /منامصتخ نآقس هاتأف هئادر ىلع اًمكتم نافع ىبا

 نع فيس نع بيعش نع ىسلا ىلا بتك اميفو  :امهنيِب

 باطقل نب رع ناك لق ئرصبلا ىسكلا ىع عاقعقلا نب ةرانع

 نادل نيرجاسهللا 0 رت موكا حس

 مالسالا نعل دق ىّنا الأ لاقف ماقف هغلبف وكشف ٍلَجَأو نذب آلا

 0ايام "رم ايش رك ينك د ادع نوكيف أَديَي ريعبلا ن ,

 نق ”مالشالا "قره هلآ“ ناَضصْقملا هلا لرانبلاب ركعتي له الآ هقراي؟ زق

 ه) 045. 1كم. 5 8. 80. 2 5) 000. ناث . ه) 000. اومانأ. 0)

 كيمستلو. 60 000. تنفلخ. م) 1 5 9)

 ايسدسو 20 الزان .



 سرع اخو خنس

 مأ اوبقاعتو اول دكت وأ اراكونف هلعأ قوفتيا مو هللا دب ني

 ا دل لاو ردك اينو ةريشا نع ليلا كيو لا فولو
 نى  كايويريحب رراو ملمالا_ قي اورراهشت رق ليصحر اذا . ةليقألا مبلل

 ا تاك ك1 بقاع ام هللا خي رث نولوقت ما هتهارك عضوم

 ىف دعب تقتدحا اف ىضر ىيدلا لسعالو انسكام ىرمأ ضعب 5

 موي هناجس هللا ملعي ل امي نوطخستو هللا ب ىرمأ

 نم يل نوملعت لع هللاب مكذشناو هتمارك لابرس ىنلبرسو ىراتخا
 داهجو دقح نم هيندهشأو مل هللا هملق وربخ فلسو ر 0 ةعياس

 2 افرعب نأ ىدنعب نم ءاج نم لك - 1 ودع

 ينومتلنق ا ا 0 سفن ل ار وا دمالسا دعي رفك

 ىلا مكذع لجو رع هللا هعفري مث مث مكباقر ىلع فيسلا متعضو

 ىدعب نم اولصت مل قومتلتق نأ مكناذ قولتقت الو :مايقلا مي

 هللا عري ىلو ابا اًعيمج ايف ىدعب اوهستقت لو اًدذبا اعيمج

 للا ةراضتسا نم تركذ ام اما هل اولق ءاذبا فالتخالا مكنع ا

 دعب كلو رث يلع نووي نميف هكر رمع دعب سانلا لجو زع
 هناكس مللا ىكلو ةريضلا هللا عنص ام لك نافذ ءدللا ةراضتسا

 ككمكق نم تركذ ام انا داي مايو ل تب كم[ نع

 00 مكق اذ تنك لق كنأف معلص هللا لوسر عم كقيبسو

 دق ام 000 كلذ دىعب تلدب نكلو ةيالولل الما تنكو

 ءالبلا نم كانلنق نتكأ نإ فيصل اع تركذ ام اما» تملع

 4 008. ركباك ..3) 008. مامالا .. ) 008. هب م. 2) 404341 ه6:
 أ ء.ءر 183-12 68 6 5 7و. 35 همسك 220 600. لتقف. © 0

 200 ها 7 000



 زو زئس ريا رد

 ىنتتدحو 0 ىوخالا زخعبلل ىف هوانقو ةعبلل موب ردعم لعفا مدقف

 ناميلس ىتّذح لق ىأ ىتّدح لق قرورملا نجا ىب هللا شبع

 ديري ىتدح لاق نارمع نب لمح نع هللا دبع ىنتلدح لاق

 ناو نطكبسالا 0 ناد ناعم ١ تق هوو لف ! اييبخلت خنت لا

 ةلاق «رادلا ديع ىنب نم لجر ويفو 6 ةرسب نب هللا لبع لاق

 ىلومم نوع ىبأ نع مساقلا نب مككلا ىنتدحو رمع نب نيك2

 نعو دمد نع نيفاك نويرصملا لأ 5 مروركم نسب روسملا

 نمو ةفوكلا نمو ةرصيلا نم قارعلا دادمأ تمدق ىتح لانقلا

 نتلصف ىق ثوعبلا نأ هغلبو ميقلا اوعّحش اوواج املف ماشلا

 10 لل_عس نبأ نكي مو لعد نبأ نع نم رصم نمو قارعلا نم

 لبق هلجاعن اولاقف ماشلا ىلا يرخ لق ابرام ناك كلذ لبق رصمب

 هللا دبع نب ريبلا ىتتكحو كمت لاق ««دادمالا مدقت 2

 هللب مكدشنا لاقف ةيحان للك نم رادلاب اوطاحا لكقو روصح

 ؛5 نينموملا ريمآ باصم دنع هللا توعد مكنأ نيملعت له رعو لج

 ١ مريفك لماذ ىددكا ناو مسن كيت نهر فناطشلا

 . ةيناجس خللا ىلع. مثنفو مكل بكسي ره ةنولوقتا دالا مكنط اك
 و

 ذكموي نيدلاو هالو 7-0 لابي ملف عمت "هللا ل ناسف نولوقت

 ه) 000. طلذ ممصتق. 5) ©هم:2000 ممت22 ]11عنته ه2ع76208 ةثأن

 268610 86011. 20122612 112 00. 8. م. © 1ططتزا15 0100116 1

 ممؤزخ خمس طم 2هط6ع6. )0  000. تاتا85 200. للجو زعو 0100 ءانوطم

 12 560116211115 8926م1058 1



 ب هاو رس

 الجر انعمس يرعلب اتك اذا ىقح لتققب نامثعل انملع امو

 6 لمللا تك 0 ىنغتي

 ل لسعد ساسنلا و كيت نأ الا

 هرصم نم ءاج ىذّلا ْى لا ل

 هردص ىلع ساغ نامتع ىلع بذوذ تتنك نب ورم امأو لاق 5

 ىناف نهنم ثلث اماذ ورع لاق تانعط عسد هنعطف فمر هبو

 ىف ناك امل هاسيأ نوهتنعط ىّناذ نيس اماو هلال هايا نهتنعط

 نع ىبك نب 6-3 ىقدحو قف لاق « بلع ىردص

 موحل ن ورسم برض ميش نب و ورع تيار لاق خذحكم ط نب ىدوم

 ناورم شاسعف ه :بيوابلع ىدحا عطقف «ل/تبقر ىلع فيسلاب راحلا ٠

 ليقي ىلا ناورمو /صقوا

 اوزجاح موق رادلا موب تلق ام

 ىلثقلا ىلع ةويحلا اوقبتسأ الو اذيور
 د 0
 اوعصام ميسقسل.] لق كف ىننكلو

 لكوكلا للا "ناسي اديك هعاقرساج 5

 نب نامتع ى ع بوقعي نب فسوب 2531و ىدقاو ا نلر لاق

 روصم لها مودق لبق نامتع رصخح ناك لق سيخ او لمع

 راسفر عم4 ه2. 1ط» 20610. آب", 14 ةووو. هن الاخ, 1, 102 آك6[0. ةذر

 6مم. 1ه5. 11 21-19 هذ 1ط> 830 111, م. 1

 ه) 000. 8. م.ز 115 ىبعد . -5) ؟؟ ههدق 1ةوتلدتت 2010 1طن ا 4

 ا", 5 وه كر, 1198001 117, 288, 9112]10. 91 115012 811 بوجر 5

 هذ لف ودل بج. ه) 000. ه6 1470. يضهر 681ه, ه5. للئش 1.٠

 0 ١00017821907١10 000 شو انلع 111 )0001 لش عوا را 116 20

 صيقوأ. 27) 000. 200. بر 01100 061691 856ءان 01113 كر 60



 000 ا ىىىىكك <. رك ىص١6ب6صإه2لخححجع_ُ_9َح+حُ+ُ)ظ2]ض©)>صض)»ظ_ظ)ظث[|ئظثظضثشصشئشضشثئشْث[آخ[ٌغ[ظ[ئؤغ]_)ؤغ»+<ء“ثكئ يئيزأالططمويسثثسساا

 را

 زو يدب رك

 .تدحب : زيرعلا حيع ني ناجرلا نتع نااربعا نب ديِح كف

 ىلع روست ركب نأ نب كم نا دمحم نب ناجرلا دبع نع

 بقع نب زب ست وسو كيو لع رد تراك
 دحع نابعح وتحف فمحلا نبافزك نارمح نكن 0-2

 5 لمح ٍمدقتف ةرقبلا ةريس ىف فحاصلا أرقي هو خلكان هتأرما

 ٌلتعَت اي هللا كارخا لق لاقف نابتع ةيحاب ضذخأف ركب .ىأ ىبا

 لاق توقموللا ريمأو هن هللا ليع * شكلو لثعَتب 50 نامثع لافقف

 نبا اي* نامتع. لاقِف نالفو .نالفو ةيواعم .كنع ىتغا ام نم

 تصبق ام ىلع ضيبقيل كوبا ناك اف ىتيحخل كنع عد 5 ىخأ

 ؛ كيلع اهركنا لاعالا هذه لعت ىنأ كر 9 قبيح لايقك ديل

 رصتتسا , نامتع لك تعيش ىلع ىصيق نسال كب ءاحرا اج

 عفرو هدي يف صقشمب هنيبج نعط رث هب نيعتساو كيلع هللا

 ننأ لضأ :ىب اين زيجرم ةنيوذ نينا نسوسم وشب ني لاس
 ىتح فيسلاب هالع ارث هقلخ ىف تلخد ىتح 9 نا

 نب ةنانك برض ليقي نوع كابا تععمس ناجرلا دبع لاقف هلتق

 نادوس هبرضف ندوخ م ديدح دوعب دسأر م.قعو :ةيبج رشي

 لي لاق ««هلتقف هنيبج رخ ام كعب ىدارملا نا 7

 نب ناجرلا حبع نع دانزلا نأ نب ناجرلا دبع ىنثدح ريع ىبأ

 تس نب رشب سبيكتلا كاع نب ةنانك هلتق ىذلا لاق تراسل

 هه يحلا ىلإ انجرخ ليقت ىرازقلا رايس نب مروظنم .ةأرما تناكو

7 
 112 © 226 ؟., ساق. طقطوأف ىبأ ىعز هصعدم0ه51 ةهع. 7111, 1 امر 8و

 اظيمار 6 هك صو لل“ 6. 2 11 طثع هذ ط0 ةبنخ. م) 8وء. آل
 230 ؟., وهنأ 88066 روطنمز نوطبم. طدو رابتس ء00. راسير 115

 ه) 14 نامثع. 5) حاردأل ٠ 6) 000. ىترأ . 2) 000. ىبأ نو



 0 اه خس

 كيع معلص هلا لوغو نأ لاقق اسهل .نذثأ“ اولاقن قاوم يعل

 الا رادلا باب ايقرحي رث موق 38 هيلع رباص انف هاَديع ىلا

 لاقذ هدنع نا كبف أرقي ا 7 علك ني جرخو

 ©« تاجر مول كبدع تدي 0 وها ىفغل هل نآلا كايأ وأ 5

 املف قرو نم ناترارغ الا هيف سيلو لاما تيب باب ىلع اموقي

 نب نيم لعوتو ناورمو وهبؤلا ىبأ عشوان ام  لكعي راذلا كاكتما

 لسخدو ءابره نامثع ىلع لخد املف ناورسو ريبزلا نبا كم" كلا

 اغيد لسرأ لاقف: هتيكلب ذسخأف نامثع ىلع ركب نا نب دمحم 0
 ةوعا 2

 هاسكي نم لف هيلع اولخدو اهلسراف اهتوانتيل كوبا نكي ملف

 ةنوكرت يف هأجوف هعم صقاشع لجر هءاجو هركلي ركلاو هفيس لعتب

 ناكو هلتق ءىف نيباهي كلذ ىف ّثو فحاصمللا ىلع مدلا لاسف

 اورج هيلع 27 ةوار املفنووخآ لخدو ةيلعا ئشغو . ماًريبك

 هقيس اًطرتضم 7 ىبيَِك كلا امو اوك اكو ا كلتان كاش هلجبب 5

 ىف هيلع 0500 اكدأو اهدي عطقف زلاتان هتقوف هنطب ىف ةعصيل

 لك ام دانم ىدانو سمشلا بورغ لبق خضر نامتع لققو هردص

 ىقلأف لاب 2# تيب اوردابت رث ءونن 1 أببهنتذاف هلع 7 راو 0

 © ميقلا بلط ام اذه برهلأ برغلأ أولاقو و اأو جتافملا نالجولا

 «) 000. دهع. 5) 14 لاقي وأ ليتقتسي نأر 20. همم

 ه) 1ك هذ ل077. كرم أ نم. 0) ةلتوط10 هعع101856 710عأانت

 ه) 10259556 يف 0 هوا.  /م/) 000. 200. ملسلا هيلع.

 9) 000. خيلع هللا تير. 7) 000. هللا نعل. 2 40-

 0101. ) أوتو ْ ٠



 "0 غخنس م

 «مدنو حرفي ىراطلاو ىكبيو عجرتسي ىناتلاف هيف سانلا يامو

 ةكم فيرط ىلع ماقف ةنيدملا .نم يرخ دق ريبزلا ناكو موقلا

 ةثيح وهو نامثع لتقم ربخل هاتا املف هلتقم دهشي المل

 دل رصتنناو نامثع هللا محو 6 نوعجأر د هيلا انو هلل انا* لق وع

 ءاَم َنْيِبو مُهنْيَب ليحو* اوربَك اوربت ليف نوما اولا رن 71 لبقو
 رصتناو نامثع هللا محر لاقن ةحلط ربثل قاو ءةيآلا 4 نوُهَتْشَي

 الق ءأرقو مهل امت لاقف نومدان ميقلا ّنأ هل ليقو مالساللو هل

 ليقف ع قلو طرت هيلا لا الو ةيمصوتأ نوعيطتسي

 لئيقو ريخب انيلع فلخو را ل محر لاقف نامثع لتقف

 و ءةيآلا مفكأ ناسنإلل لاق ذا ناطيشلا لتمك * ارقف 'مىقلا مكن

 امان هلتق ثدهتشا ال, لق دقو هطئاح :ق.وه اذاق. ىعس بلطو
 مهيعس لص نيذلا 2أرقو وانينكف ةينذملا ىلا انرق لق هلنق هءاج ه2 >6

 مهللا اَعْنَص نونسكي مهنأ 25 مقو ايندلا ةويحلا ىف

 فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك :مدخ رق 0
 تلقب لاق ةييعش زب ةريغملاب نع ئىبعشلا نع سلا كسلا 0

 ةاوذختا ةنيدملاب تناو لنق نا هّناو لونقم ا اذه ّنا ب

 قى. :تكو تلعفر نأ كنان راذيكو اذك .ناكعأق 0 كيف

 0 قفاه ناشتع يصحو ىىاش.:ننانلا 0ك ويلي ا

 نب هللا :دبع جيف زيتك سانا رادلا ىو :بابلا :اوقرحا مث اموي

 ه) 008. مْطيو ه. م. "ه6. 5) 000. 8. م. 6) اكو. 2 78. 1

10 8 59 :1010 (72 .050 756 1102956 (6, .28.59 34 .1510 (0 

 9) 000. انينكد. 7) 150. 18 78. 104. 2) 2سهمعاو. 20110 الك
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 رم مدام خيس

 هيلي نيب رقتسذ فحاصملا رادتسف هلجرب فكاشضملا بوضو

 كبكناك هيصيل ناريح ىب .نادوس دعب وحلو هذ تلاسو

 جفذو اهدمعتف اهديب فيسلا نقتأو ةصفارقلا ةني]' ةلكن ةيلع

 ةريبكل اهنا لاقو اهكاروا رمغف تّلوو اهدي عباصا ّىطاف اهعباصا

 موقلا عم نامثعل ةمّلغ لخدو هلتقف نامتع برضو ةزيجتلا :
 نادوس اوار املف هنَم 5فك نم فتعا نامتع ناك دقو هورصنيل

 هه أ هما

 هوقلغا مث هيف نم اوجرخاو تيبلا ىف ام اوبهتناو هلتقف مالغلا

 رخآ» نامتعلمالغ تو رادلا ,2ىا :لوجنتخ: .انملقا ئلتك. ةنتلك "ىلع

 ام ًارلوانق. .ىتح اودججو ام اوذخأف .ميقلا هراذو هلتقف ةريتق ىلع

 ند تلك نيحتيا لج لاو لتاز قالمز /للجر ب قخاو:دءاسلا اذع

 كيتا ام ةزيجاع نم كمأ 2و لاقف ةلثا :تكانتف و بيكت

 عدو ةيللاءاوقيسك | 41, لم ا تنين اوكردأ راخلا# ق .اودانكو: ةيحاص

 ام ءاجنلا اولاقف ناتراوغ الا هيف سيلو عاتاوصأ لاملا تيب باككا ؛5

 هوبهتنا لاملا تيب اونو اربرهف ايندلا نولواجي امنا ميقلا ناف

 ه)ر 4040101 ةمع. 1 هذ 20. .6) طخ 128. ةلسبي١. 60 0

 300. نأرم نب نادوس نع هللا ىضر ال. 2) 112 204. ىكاص

 © 14 ه6 1207. راثتو. م/) دمج . 9) 000:4 ثتيحت ©

 ماتسعفاو ةءءوطق.ز 14 طهط6أ نبيحاتلا 207. ىنيحكنلا , 115

 ىشجحنلا . 2 7) 000. ىدابتو 6غ طماع أودابتو 6. ماتتعأل8 666-
 23 - سد س0

 ةاطانقز آ1لك 8. م. ا! ةهنطه ةهونو. 1016 16ع6203 ةاتقأت نم لج رصبأ

 ةيحاص 2 14 2و: 11 هيلا أورقتسي الو 20. [ةعءأن م. ) 115
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 ارو دس “أ

 اذكو اذك موي «اوظقكت نا رفن ىف معلص ّىبنلا كل امد ىخلا

 الجر هيلع ارلخداف موقلا قرافو عجرف ةعيضت ىلف لق ىلب لق

 ىلتقت ال نالف اب الك لق كلتا ىّنا نامثع اي لاقف شيق نم

 اذكو اذك مهي كل رفغتسا معلص هللا ليسر نا لق فيكو لق

 5 لبقاذ ؟ دباككأ قراثو عسجرو رفغتساف امارح اننوف فراقت © نلف

 ةلتق .عها اهني راذلا باب :ىلع مق. ئتح_ مالس “نب هللا «ةقبع

 مال هويتللس نا هللاوف مكيلع ءدللا فيس الست ال ميق اب 2لاقو

 ال دومتلتق و ناف ةردسلاب ميقي مويلا مكناطلس نأ مكليو هولبغت

 هللاو هللا ةكتاله* ةؤفح مكتنيدم ّنا مكليو فيسلاب الا ةمقي

 موقلا ىلا عجر نمي هيلع لخد نم رخآ ناكو اولاق < مانع عجوف
 لع بصضغت هللا ىلعا كليو نامثتع هل لاقف وكب نا نب دمحم

 اًملف اولاق «عجرو لكنف كنم هثذخا هقح الا مج كيلا ى

 نب نادوسو 1 ةريتق راث هراسكنأ أوفرعو ركب أ نب ديك جرخ

 3 - >2 © د

 اة دعم 78ةليدك ىقفاغلا هبرضف #7 ىقفاغلاو ناينوكسلا نارمح

 هن) 000. 5. 2. 65) 000 عنصت) 14 ه5 207. 866116315 5

 6) 004. ناف. 2) 14 هأ 207. ه. ف. 0 004. 808. للجو زعز

 رامدع 14 ع5 مكيف 7 2و ©0007 35 "2) 0084. 7-20 1 كك

 ه6 207. ميقي. 2 14 هذ 20 خذكتالملابز 6000. ت55
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 مكاو او خنس

 اهنوكت نا ال هللاو امأ نويرصملا لاقف هباصعا َرَخاْلا رتجاو هباحصا
 ةريغملا لاقف ««اركس دعب مكانلتق دقت لالا ىف انيلغ ةجح

 لوقي وهو ادلتجاف لجر هل زربف زر نم
 سي ةديحلا نم سثاب مالغ برص سباي 5 3 ص

 لاقف سَنْخَألا ىب ةريغملا اد نا دلما كو ها فج س1 اج و
 كل ام سيتم ىب (قاجرلا لبيع هل لاقف هدلل اّنأ* هلتق ىنذلا
 1 نب اقيغللا زيك ثَب ل ليقف مئانلا ىري اميف تكل لق

 كيبع نب راهن نيابعلا ثابق لنقو «.ب تيبلعبات رانلاب نيالا

 52 0 ملا رودلا نم رادلا سانلا محتقاو نملسألا هللا

 4 خئانبأ ىلع لثابقلا تليفاو بابلاب ىيذلا رعشي الو اهوعام 0

 بدتناث  هلتقت الجر أبدنو عريمأ ىلع ابلغ ذأ عب اببهذف

 هج لاقف يوتتو اهعلخا لاقف ىيبلا هيلع لخدف /لجر هل

 ا ميو ال, اللا الو :يكفاج ةقا دوما تفافشكا لم هالاو

 معلم هللا ليسر اا وذم فروع نلغ نع 5000 و يدع

 ىتح ىناكم ىلع اناو لجو رع هللا هيناسك اًصيف اًعلاخ ثدسلو ؛5

 ام !ولقو يرخن «ةءاقشلا لما نيهيو ةداعسلا لما #هللا مركي

 هلتق الا سانلا نم انيجني ام هللاو هللاو 2انقلع لاقف تعنص

 0 لاقف 0 ىنب نم الجر :ءبلع 0 يلب اذل 0 امو

 0 1معومؤدس. 8ووستساكد» ريذك 761 6816 وتل. 5) 1 مقدنف
 دلع هروومتت هذ دمدستتا]اه ماتو ةهععل0لوماتط. )6  05 اكمام 2. 8٠"
 150 من 0001 6 م. ا ده هلكقير 207: هلتقيلا  م) 4
 همم. 14. م) آ4 كنم. 7 000. 200. هتاكبس. 1 0

 اعسلا , 14 66 20. ةواقشلا .



 مو زن مسام

 هدصتع 2-08

 عبيرس ن كو « ىقشتل نارقْلا كيلع امون ام 0 جدتفا دقو

 اهيلع أ لتخم ا اكفع 0 جيلا ناو ّىطخي امو عمم م 0 اف ةءارقلا

 5 ارقو فحاصالا ىنع ىلإ سلغ تاقبادم- ةكللا-] نأ لبق

 مهدازق مهوشحاف . مكل ايعمج لق سانلأ نا 0 0 لاق ىيذلأ
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 هباكتأ ىف رادلا نود وهو

 لوفطلا لمانألاو يّلكلاو ليملا نورقلا تأاذ تملع دق

 لوقصم فور ىذ 2 ىليلخ ىتعيب 1

 يق لع 0 نأ ليفت دل
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 موي اذه * لاقو ممكتوسا انا لقو مضعم ماقف ارلتقتسف ءاورسدف
1900 - 

 ىدانو ريبهح خعغل هذمو باطو لانفلا نم هنأ ىنعي 2 باط

 رع ا حيو
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 58 ىف نم لحجر هل زروجذ لج لج ىدانو ذتموي ناورم 0
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 رك اخو نس

 رجاترب وو ناسحالا نب هريسفلا عل زرد ا لوا ناكو

 نكح كيف 0 كا ٌليبطع م اج تملع ل5

 كك

 ىلتيسخ مسكن م نعنمال 011 فّيِسلا لصتب يأ

 لولف ىنب سيل 2

 ليقيااوفون ىلع قب ”نسحلا/ جرخورو
 تاليا َّ تك 3 ددو هدد

 ماسهتش رامط ىلا ريسأ ىتح مهنم انا الو ىنيد .مهنيد 0*

 «لوقي ضو ةكّلط نب كبح يخو
 ا 0 5 592 © هع 3 - د م

 دعم مغر ىلع ابازحا درو هدحاب هيلع ىماح نم 6 نبا انا

 ليقي وثو صاعلا نب ديعس جرخو

 د 2 ع نم 0ع د د هد - - هس

 9 براضن ىورأ يبا نود انفايساب /بقاو توملاو رادلا انأدغ © انربص 10

 ”ا تي توملاو بوضلاب مههفاشن /, ةرصن راحلا ىف 00 ةأدغ .

 ريصي نأ نامثع هرمأ ريبولا ىب هللا دبع جرخ نم رخآ ن
 جمايف رادلا لفل قايم درمأو دارأ 0 ةيصو ىف هيبا ىلأ

 ل ا مهرخا ربيولا نب هللا دبع جا علزاسم ىلأ فارصنالاب

 «« هيلع تام ام رخآب نامتع نع سانلا ثدكايو اهب ا ىعدي 15

 ةكللطو كّمح ىع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 ةالصلا ىف نامتعو بابلا !فرحاو أولاق نامتع ىباو قر اح ىباو

 ه) 8سمم1وم1 هم. 14 هم الكم. 5) 000. ىبز 14 ىمأر 4
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 او خنس ايس ا

 اعم كلذ ماتا املف هج ىلا كلذ اوعيجج نا نوديري ناو

 انجري ال اولقو ناطيشلا « جقلعا راصمالا لسعا ريفن نم غلب

 انع ساسنلا كلذب لغتشيف لجرلا اذه ّلتق الا هيف انعقو امن

 هعنف بابلا اوماف هلتق الا ةاجنلا اهب نيجري ةلّصَخ قبي رو

 5 ىب ناوزمو ةحلط ىب ديحو ريبزلا ىباو ىسكلا كلذ نم

 اوبأف قرصت نم لح. ىف متنا ةسللا هللا نامثع مادانف اودلتجاو

 ار املف قهنهنيل فيسلاو 5 سرتلا هعمو رخو بابلا جتفف

 نيقيرفلا ىلع مظعو اوعجارتف ماهنهنو ءالوم مايكرو نويرصملا ءربدا
 ؛0 فلغاف اولخدف اوؤرصني نا اوباف «نلخديل ةباحصلا ىلع مسقاو

5 0 6 َ 

 نأ لبق نامثع كردان هعم ايكح رفذ ىف لجكعت رث مح نميف

 ىلع سلجو لسخد نميف رادلا لخدو ةشوانملا كهشو لتقي

 ىو كنكرت نا هللا هدنع انرّذع: ام لاقو لخادم. بابلا

 ؛نآرقلا مايالا كلت نامتع نخاف توم ىتح هعدن الأ عيطتسن
 اينكو هيف أارقف سلج ايعا اذذ فكحصملا هدنعو ىلصي هابكت

 بايلا نما نيك عن ل نويرصملا ىقب املف بابلا نيبو ةنيب

 « ةفيقسلا ترخ بّشَكلا قرنحا اذا ىتح ةفيقسلاو بابلا مجاتف

 ٍلوخدلا ثوعنم ىتح ىلصي نابثعو رادلا لا ممراتف بابلا ىلع

 ه) 000. 8. م. 5) 0هدزوء6.و «00. يسنولا.. ه) 004. ادرأ٠

 0) 0004. ايلحدبل. 2 000. كبع. مي) أوراثف .



 زك زو خلد

 هرم وا لال كاوا اسمو نأ ىداقع كتموب ق8
 جعايشاب لعف امك « نولمأي ام نيبو بارحالا نيب لح ّمهللا ةيآل

 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك « لبق نم

 قا ىب كي ىلا سيبع ةنبا ىليل تتعب لق دمحم نب ورع

 ءىضيو هسفن لكأي حابصملا نأ تلاقف م مب انييكو كب 5

 اذه ّناذ امكيف ةمقأي ال نم ىلا هنقوست رما ىف امتأت الف سانلل

 مكلَمع نيكي نا اؤقتأف اًدغ مكريغل مويلا نولواحت ىنلا ومالا
 ال نالرقي نيبضغم اجرخو اكلف مكيلع هّوسح مويلا

 هللا امكمزلا الأ اكب عنص ام ليقتو نامثع انب عنص ام 4 ىسنن

 ركب ىبا نب كمحح نيب ناك دقو صاعلا نب هديعس امهيقلف 0

 هل لثمتف* ىَلْيَل دنع نم اًجراخ هيقل نيح هركناف ءىش 8

 ماَتيِب لال كلت ىف
 ةاجاحْلم لئاضب شعي اًمْيف* نكت الو فيدصلل كد, فبتسا

 ا الّمتم ىيعس هباجا
 روغم ةمرجلا نع ودان ٌبناج هل ىذلا َنِم اًميمَص ابََص اذا نورك : 0 292

 ةصلطو دن نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 مدقف فباسلا سانلا :عيوب املف الق نامتع ىباو ةقراح ىباو
 ععايشاو نييرصملا اًعيمج نوديري عنا مسوملا نم عربخاف ةمالسلاب

 0) 1نتكوزنو م ططزاتق ؟706ز5 2012 م1826 م62ةمأعاتقر هلق 2 168
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 و ننس : ا

 خعبتنق لك ال ام ىلا برعلا نابوذ «كوعدتو اهعبتت الف نينموملا
 ١ ةيمعتكلا ىبا اب لاقف ةيميمتلا ىبا اي كاذو تنا ام لاقف

 فانم ىبع ونب هيلع ةكتبلغ بئاغتلا ىلا راص نأ رمالا اذع

 : 5 وو فرصناو
 : الوزت نأ ةقالخضلا نوموري هيف سانلا «ضوخت ابل تبجت

 ةلئبشتل لذ انهتنب وقالو 2 ريكلا لاول تلا آو
 ع

 2اليبسلا اوتض* مهلك ءاوس ءىراصنلا وأ* دوهيلاك اوناكو

 رصم لعأ ىلع اًظيغ ءذتلت كو ةشئاع 26 ةفوكلاب فخنو
 ناك تيقا ول نينمؤوملا ما اي لاقف مكَحلا نب ناورم اهءاجو

 امك مى عنصي* نا ديرثا تلاقف لجرلا اذه اوبقاري نا ردجا

 وويقأ الو :هفلاوب هل ىعنجلا ىمدو تحل ف ثا ةئيقبح «كدمأ نش

 ىقل ام ريبزرلاو ةحلط غلبو + ءالؤف وهأ ملسي ام ىلا ىردا الو

 قدوس هلا هديقسي :ىابتع خيقبو عقم اومزلف فيك كوي لل
 ةبعاي.لاقف نمالتلا ىلع نايتع فرشاف ءابقزلا يلع تالقغلا

 د نع قاكو ' مهوملا ىلع تنأف بهذ :لاقق هل :ئدق,_ شبع قب: هلأ

 ىلا ٌبحا ءالوه ةناهجحت نينموملا ريما اب هللاو لاقف بابلا مزل
 مسوملا ىلع سابع ىبأ فلطناف نقلطنيل هيلع مسقاف ميدل نم

 ىو ؟اهب فرصناف هتيصوب ريبزلا ىلا نامتع 2+ ىمرو ةنسلا كلت

 اي 7نامتع لقو «هلبق يرخ وا هلتقم م كردأأ فالتخا ريبقلا

 ه) 0050. 5. م. 2 65) 14 61 20605. تكبلغ. اع) لخ هك كور

 ىراصنلكو. '4) ىلاس014 20 لكم» 25 58. 18. 6) 000. هيلتغعز
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 ثايب

10 

١ 1 

 ىبنلا ياوزاو اهضر ةشتاع ىلاو ريبزلا ىلاو ةحلط ىلاو اولعفاف

 يف ىلع هءاج ةبيبح ماو ىلع هل اًداجنا ٍجّلوا ناكف معلص

 00 ةتيشع 3 نودنصت ىخلا نأ ساببا انهيا' اع لاه سنقلا

 4 ناذ ةذامل هلجيلا اذه نع اوعطقت 5ال ىيرفالا رما الو نينموملا

 ليجيلا اذه مكل ءضرعت امو ىقستو معطتف رسال سيرافو موولا

 ال نيع /مةعن الو هلللاو ال اولق هلتقو هرصح نولكتست ميف

 تين دق يا رادلا ىف هتماعب ىمرف بروشي الو لكي و هكرتن

 ةتلاحرب ايل ةلغب ىلع غخبنيبح مأ تءاجو عجرف ىنتضهنا ا.ميف

 هدجو أويرضف ةبيبح أ نموا 8 لئيفف ةواذآ ىلع :بقشعتم

 نا تببحاف لجرلا اذه ةىلا ةيمأ ىنب اياصو نا تلاقف اهتلغب
5 8 

 أولق 4لماراو ماقيا* لاوما كلهت اليك كلذ نع هلسأن هاقلا
 م0010 5

 ةبيبح ماب تدنن فيسلاب *لغبلا لبح اوعطقو اهل اووعاو ةبذاك

 حقو اهوذخاو اهب اقلعتف اهتلاحر تللام دقو سانلا اهاّقلتف

 ىلا ةجراخ ةشثام ترهجتو ءاهتيب ىلا اهب اوبهذف لققث تداك
 2 5 - ع 2 35

 تعطتسا نَتل هللاو مأ 7تلاقف أف اهاخأ 8 تعبنتتساو ةبراه يدل
 2 2-0 ب ع

 بتاكلا ةاظنح ءاجو «ناعفال نولواكج ام هللا عمرك نأ

 ' تست نيج اي ليقف ركب .نبأ ئب كبح ؛لع مق قتح

 ه) 14 ءاجغز 280. هرص. 5) 14 الفخر 564 207.8. ف. هاه

 هأ 0[2. 804. الو عاملا. 2) 000. نأو. 62 008. 8. م. هن 16561414

 14 هذ 20. 9عهظ6. م/) 000. تعنت. و) 000. هكرتبي. 714

 ه6 208. كنعز 115 0006 5. 228 ةيمأ ىنيل اياصو هدنع نأ

 لسمارأو مانيلا. 2 14 و 0 لمارالاو ماقيل . 1:) 000. تينعتنسأو :

 12059. تبعنزتسان. 7 14 لاقنر و601 203. 6 66. 7) 0
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 و ادبي رج

 مكياع هنوذختي 0 ةيطعم رع ه قباب ءارو * امو ءالوه نشكل

 عناصلا لجو وع هللا نوكي ىتح ايند 4 هللا نيد ىف الخد

 هيلع مسقاو ةعوجرلاب ةنيدملا لها وماو بدا ام كلذ ىف

 بابلاب اوسلجن هل اهابشاو ريبزلا ىباو اًذيحنو نسا الا ارعجرف

 5 «« رادلا + ناستع مزلو ريتك سان هيلا باثو تاب رمأ نع

 ناو ةقراحت نا قع فيس نع بتيغش :نح ىلا" ىلا هك

 لوزنلاو ةليل نيعبرا رصخلا ناك اولق ةحكلطو ىمحو نامثع

 نم نابكر 0 ملف ةرشع ىلامت نيبعبرالل نم تضم املف نيعبس

 نم بيبح قاثآلا نم هيلا اًيهت ىق نم ربخ اوربخاف هوجولا

 ؛0 ةرصبلا نم عشاجحمو ةفوكلا نم عاقعقلاو رصم نم ةيواعمو مأشلا

 ىتح ءوىت 5 دوعنمو نامتع نيدو سانلا نيب املاح اهردنعف

 ملفك لكعلا» لوطي :بضو ام دع ملا ىلع للحجم نكي

 انلتوق اراوقيف ايمريل ةراجخلاب هراد ىف اورثعف ةسأع جيلع ء علطت

 رادنلا ىف نا نيملعت الآ هللا :ىوعتك ال١ مانانخ ليت ككلت

 ,5متبذك لاق هللا اولق اثمر ىمف لق كانيمر ام هللاو ال اولق ىريغ

 /فرشاو اننوتطخضت متناو انتطخي رث انامم ول لجو رع هللا ن

 و ٍضذاب ىب يلع ىلا ورعل اَنِبا مرسف هناريج مو مح لآ ىلع ن

 ءاملا نم اًئيش انيلا اولسرث نا متردق ناف هامل ةانوعنم دق

 02 0001 ااا ارور 41196 م05162186 ]16986 ه8 ع 061 عاودت

 لد عاوع ءوومه ؟106هططتل. )5  000. 8. ب. 6) 000. طثع 60

 نقذ6866 كضر 200. ةتجرو ةمالسو هيلع هللا ناوضر. 4) 008. ماق.

 © 008. 8. م. مث) 000. ويسأو. و) 004. هدات. 7) 14 قيعتمر

 مععمل لووس. 15 "62.



 و ه8 ممم دس

 ايدل هيد ردك لق دعا نع نانتخ ىب ركب: نع ركذ
 ايندلا مكاطعا امذا لجو زع هللا نا ةعامج ىف هضر نامتع

 ىَتْقَك ايندلا نا اهيلا انكرتل اهوكطعي رثو ةرخآلا اهب اوبلطتل
 ةيقابلا ىع مكتلغشت الو ةيناغلا 5 مكن طبث الف ىقبك ةرخآلاو

 ريصملا ناو ةعطقنم اينحلا اف ىنغي ام ىلع ىقبي ام « اورتآف 5

 د كالا نك ننجح 0 مران هرعوا لج هللا ءاوعتا» هللا املا

 عا اوريصت ال اا ءاومؤولأو 00 4 هللا نم اورذحأو هدنع

 قي ليلافر ادم منك نأ مكيلع ذأ معن اوركذأو * اسباوحا
 63058 25ه -0257 2

 نحب ىرسلا ىلا بتنك + «وان اخ «تيعنب متكابصاف مكبولش

 نامتع ىاو ةتراح ىاو ةكلطو ل نع فيس نع ببعش 0

 هل مزعو مزعو هتاجاح سلجاملا كلذ ىف نامثتع ىضق امل اولا

 ايجرخآ لق 4هللا ناطلسب يلع عانتمالاو ربصلا ىلع نوملسملا

 ىتع اوسبح نيذلا ءالوه مكعماجلو بابلاب اونوكف هللا مكمحر
 فرشلف اوعمتجلاف اوندآ نأ ةذنعو ّيلعو ريزلا» ةحلط ىلا لسراو

 براحملا اعيمج ارسلجف ١ الحا نيل :اكيراداو :لاففق جيلع 5
 ةررتسا :ىنا: عقيل لما اب لاقق“ ميقملا ذاسملاو م ا

 ال هللاو ىنا ىدعب نم ةفالخل مكيلع نى سكي علا كليا هللا

 ىصضقي ىتح اذه ىموي دعب لحا ىلع لخدا هابضق ئف هللا

 ه) 000. ه. هدر همم208913 ةوع. 121262101622 10ءاتتت ءأت 11.

 85) 000. 8. منو 1لك مكنت: م) 000. طثع اورقانز ةداته هذ آلك

 نأ 6662811. 0) 000. 11815 لجو وع. 6 000. طع 8. و.
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 ماج زك دعب م

 ذخأف هيلع لخد ركب نا نب دمحن نأ نسكلا انتّدحف

 اَذَعْفَم ىتم تدعقو اًذَخَأم انم تذخا دق هل لاقن لاق هتيحلب
 لاق « :كرذو جوخ لاق هذخأيل وأ هلعقيل رحب مبأ ناك ام

 هقفخ رث هقنحت لاق دوسالا توملا هل لاقي لجر هيلع لخدو

 :ه«هقلح نم نيلأ طق ايش تيار ام هللاو لاقف يرخ ف لاق

 سفنك هلسج ىف ددرتت هسفن تيار ىثح هتقنخ كدقل هللاو

 5 نامتع ىلع لخد كيعس قنا ثيدح ىف لاق < جرخن لاق نابل

 لاق هيدي نيب نحضلاو لاق هللا باتك 'كنِبِنو ىنيب لاقف لجر
 3 كك 5 0

 مأ اهنابأ ىردا "5 لاقف اهعطقف هديب هاقتاف فيسلاب هل ىيهيف

 م سلخ نفك ليالا انين هلاودانا قرش: 35 اينييدارل انيك

 هيلع لخدف ديعس قا ثيدح ريغ ق لاق, +لصفملا

 جحاضتنا اَصقشم درع متناسف « ئبيجتلا |

 اه نعكضلا" < اهناق لاق ماعلا عيمسلا فو هللا مه كيفكيسف

 15 رعشأ * املخ لاق لتقي نأ لبق كلذو اهركح ىف هنتعضوق

 مظعا ام هللا اهلذاق هضعب لاقف لاق هيلع ءسحان لئنق لاق وا

 ©ايندلا الا نري مث هللا ودع نا تسلعف لاق اهتريجت

 0خيآلا هذع ىلع مدلا

 ه) 0003. هقلخر 112 5 228 +. طه596 ىتح !ديدش اقنخ مقنخك
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 6 : زد خضم

 ناسيلس نب رمتعم اند لق ميعاربا نب بوقعي ىنتدح 2 كدهضر
 ىنأ ىلهم 0 قنا“ عناع ةردطمت وبا اند لاق ملأ طحن ّىميتلا

 ال ى اداذ اهلك ناستح هيلع فرشا /لق قراصنألا:حيسأ
 نا الا هيلع در سانلا نم اًذحا عيس اف لاق مكيلع مالسلا

 تيرتشا « ىّتأ متملع له هللاب مكُذشنا لاقف هسفن ىف لجر نري

 لجر اشك ءاهنم ىئاشر تلعجن اهب ةبّدْعَتْسي لام نم ةمور
 ىتح اهنم برشا نا ىنعنم اف لق معن ليق لاق نيملسملا نم
 تيرتشا ىّنا متملع لع هللا مككشنا لاق رجلا ءام ىلع رطفا
 لهف لق معن ليق ىجسملا ىف 4هتدرف ضرالا نم اذكو اذك

 مكدشنا لف قيقا ةيحا ”ئلصي نأ علت اردابنلا نم اًدَحا متملع 0

 ىف ءيدشا اذكو اذك ركذي معلص هللا ىبن متعمس لح هللا
 ىهنلا مياشفف لاق ل هفاتك قب اضيا'ءايأ هللا * :وكذو هناش

 ايفو لاق :نينهوملا ريبما نع الهم نولوقي نيللتملا لعجخ لاق

 وخآ مهي ىف وا ذثموي ئردا الو لاق رتشألا ماتو لاق ىهنلا
 اذك ىقل ىنتح سانلا هتطوف لاق مكبو هب ركم دق هلعل لاقف
 ملف مكذو مظعوف ىرخأ ةرم يلع فرتا هقيارف لاق اذكو
 ام لوا ةظعوملا جيف لات سافلا ناكو ةظعوملا ايف ذخأت
 يف هلا رق لاق هيف ذخأت مث عيلع 200 اذان اهنوعمسي

 ليللا نم ىلأر هنا كاذو لاق هيحي نب فقكصملا عضوو بايلا
 رمتعملا وبا لاق «ةليللا انحدنع رطقأ لوقي معلص هللا ئبن نأ

 م) 800103 هوءع. 14 |5, 8. 5) ]4 بذعتسيل. ه) 14
 اهيف. 24) 000. هتددرف. 6) 66]002ا.: 4 اصدأ مارأ. 02 8. 8.
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 منو ةئنس ف

 ايلرن ىق ةرصبلا لا نم ادحم نأ غلب هنا لانقلا ىلع عادح

 ارهجوت دق مأشلا لما َنأو ةليل ىلع ةنيدملا نم « و ارارص*
 نب ةريغملا لمحت رادلا باب ىلع اًذيدحش لاق يولتاقف نيل

 ارجترم لوقي وهو ميقلا ىلع ّئَفقَتلا سنخألا
 : ليجح اهّلو عاشو اهل ُليِبْطَع ةيراج ُتَسلَع نق

 ليلشنخ فيسلا ةلصنب ىنا :

 ليقي وهو ئعاوُضلا ءقرو 0 يد يللا

 لصي دجام نرقل تبن ليفت امك فّيسلاب كَق نأ

 ُليقْضَم :دَح يفرش ب

 م يقول رف قراصتالا «عقار ني ةلعاثر لجو هلققت هللا دبع هبرصغ
 هنا ىري وىو هنع عزنف هعرصف هبرضف مككلا نب ناورم ىلع
 ىتح ميقلا مهناو تاحارج رْيبْولا نب هللا دبع 4 رججو هلتق دق
 لتقف اًذيحدش اًلاتق هيلع اولتتقاف هبابب اريصتعاف رصقلا ىلا اوعغ

 بيكا ّ سان ىف ىرهغلا 0 نب داير بابلا ىلع 0 0

 نساننلا] ىفاث رق 8 ند نامتع را بنج ىلإ هو 0 باب

 ارمزهنا ىتح رادلا فوج ىف مولتاقف هاد نم قيلع اولبقاق

 ىقبو ةنيحملا قرط ىف اًباَرَغ اوجرخن رادلا باب نع هل ىَلُخو

 نامتع قَبَكو هعم اولتقف هباككأاو هتيبب لها نم نق ىف نامتع

 ه) 000. ىو راريض. 5) 000. لصعتر 860 ّذص سصقتتو. لصتير

 01. ةطرادشب» 5111, م. ٠١ه هغ ةكدهف0ك 111, 12, 001 مدثه ةعوتن. ليلشنخ

 مدعو 1و. 0ءءموو 1هولطدت ليبشنخ. 6 000. عفانز 2 1

 18309 1, م. ا.همر النمص, 2269. م. 384 تعا 6 ت1عه]. 7-165١
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 را و نس

 ميعاربا «اهنبا ايلعتساف اهل اهنوركشي اولاز اف هنع كف لاق جبق

 ةعرابلا  دحعا نينا ناجولاب ىبعا.لاق ئاسع) : ىبا لاقو - ١ <« شةعب

 سمو ند يمناك راس نيح

 ديدكلا قدح ٠ تابقكتسم كيعصلاو 5 سيبْلب نم ىلبقأ
2 - 

 <«8نيث ىنذلاب َنْعَجَر ىّتح ديعس ف هللا فلوو د هس 620 ل رص 02 ت2 دب -

 1 رع اس لق قادتحيلا هللا دبع نباتعجلا ىتدح

 ا نحر ىسيعا ني .نيسح اسما الق [نيسحا ىبر لعوا دامخ

 الا ناو هضر نامثع رادب اوفاطا فيرشتلا مايا تضم امل لق

 لجر ماقف معيجت هتصاخو همشح ىلا لسراو هما ىلع ةماالا

 اك ناكوب ضايع نب راين لاقي مغص: ئبنلا "تاكا 1

 هللا هدشانف دراد د نعل بح فرشاف :ناصتع اي قدافف اًريبك

 لسجر هامر نا مالكلا هدعجارب وه انيبف جلزتعا امل هللا هركذو

 نب ريتك هامر ىذسلا نأ اوعرو عسب هلتقف نامثع باكا نم

 راين ّلتق انيلا عفدأ كلذ كنع نامثعل اولاقن ىدتكلا تّلَصلا

 ناب ىرصن الجر .لتقألا نكا. ل لاقف هب هلتقنلم ا نبأ 5

 يلع رخو هوقرحاف هباب ىلا اورث كلذ اوار اًملف ىلتق نوديرت

 نب كيعس رخو ةباصع ىق نامتع راد نم مككلا نب ناورم

 ىفقثلا / يرش ىب ستخألا نب ةريغملا جرخو ةباصع ىف صاعلا

 ىنذلا ناكو اًديدش اًلاتق اولئتقاف ةباصع ىف ةرفز ىنب فيلح

 ه0) 000. اهيبأ ه. ماتصعأتق "هءودق. 5) 000. ىيولت . 910. 8

 م. )امر 20. 0 000. نيبفختأسمر هل. ةانماثف م. )امهر 1. 0)

 كيول. 6) 0 هفجاري . /) 0 ( قيرسو 1152 228 .٠ قرش ر
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 اثو نس مي

 هتقطنم ىف: هلعجم :ممهرد.التفسلا خيفر, ىنضو .زراسي نم" ماصا مق

 هفلخ نم هتبقر ىلع ةبرض هبرضف «عابنلا نبأ هيلا بثيف لاق
 يطا ونيك هيا لا" ره سس: ضرنو [ف عش

 ونبو كلملا دبع ناكف لاق 1 34 ميعاربا ةّدَج 0 هيقنا

 5 نب نامثع ىب دا ىتدح 2 «<ىدعلا لآل كلذ نوذرعي ةيمأ

 نيح نع نا ىقدح لك .كيرش نب ناجرلا ىبع آند لق ميكح

 ثراخل 5ىبا ىع سنالا : عب : ةيتَح نب. بوق مع احح لا

 خيناك قد. واق جيب راش" ىب ارك قا مدينا ع م

 ىلا هرهظ نسم وهو ىوَلَبلا سيكع نب ناجرلا دبع ىلا رظنا

 ب هضر نافع نب نامثعو 3 هللا ىبن دجسم

 سيّدع 0 ناهولا دبع لاقف زرابي نم لاقف م نب ناورم
 لاوط ٌباش مالغ هيلا ماقف جر اذه كا مق ورع يبا نتلتل

 ىوقاف مقاس ىع هل روعأف هنقطنم ىف ةزوغف عردلا 6 فهفر ضلخأف

 نوع يصيتلا لكلا متاع هقْنُم ىلع ةوّيش نيا هبرضو ناورم هل
 تلح هيلع تنكيل نقرا ةعافر نب ديبع هيلا مقو رادتسا

 لاق ىدع نب ميعاربأ 4 ةدج نا خبا ةمطانت هيلع تبتوذ

 ديرت امنا تعنك نا تلاقف هل تيعضراو ناورم تمعضرأ تناكو

 اذهف همحلب بعلت نأ كيرت نننك نأو لتق دقف لجيرلا لتق

 ه) 000. و. م., 14 )1 مهعطتتا» عايبلاو هل . هدمه م. )111,6 هذ

 جت 0ك. )5  000. ة. م.ز 20562556 0ةا1عملتنمر هل 11! نقنوطقع]0

 700. 0. 110, 6 2 ةصه. 0 000. فيقرر همد (قيقرر متم

 رععومر 1018 هاج. 0) 511221691 5611201112 2311:2:610116122 5112611-
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 را 6

 3 ٍلسياشلا اطق للثم هرافب لكلا أ عا

 هدأ نع ليضفلا 0 ثور نب. هللا دبع ىيدجو ديت“ لاق

 ا ا وو

 نامثع ىلا اولساف راين هل لاقي مَلْسَأ نم الجر ثلتقف رادلا
 6 نوفركني اوتابف الت هل فرعا ام هللاو «لاق هلناق نم اًنكُمأ نأ

 ىم لواف ةاوَدَع اوكبصا املف .نارينلا لثحي ل ليل انْيلَع

 1! دجاراب نم امش دي قيربتع نت (ةبابك اينيلع علط

 ىلع لعّشلا تلخد مث مَ لل هراد نم ةل* ع لذ انحواطس

 ءمرطضأ دقو بّشَكلا ىلع ةعاس مانلتاقف لططفتتلاف 8 عضْنُت درذأ

 ىق* ؟ىتث فيرلل مدعب ام هباكتال ليقي لع عمبأف بشل م

 كسييلف ةعاط هيلع ىل تناك نمو باوبالا تقونحاو بشخل و قونحا

 قيكرت ول هللاو ىلنق .ىلع :نومكنيسو موقلا 8 نيدحيري اسناف هراد

 قرو ىفانسا طفقتسو ىلاح ترّيغت ىقلو ةايلل هلا ا تمل

 لاقف ناورم هاصعف 8 يرش الف سلجأ ناورمل لق مث لاق ىمظع
 ىلا يرخ مق توضلا عمسا اناو كيلا ضلخب زو نجس ر ديلا

 ليلق نك هنع بنا هعم تيجرخ 1كرتم ىالول ام تلقف سانلا

 لقيتي ناورم عمبلف

 /ليفلتلا لمانألاو فكلاو ليملا نورقلا تاذ تملع دق

 هر 40010146 2 5) 000. 8. م. 0 00هز هءااتتف 811201691. 20

 مزح لأ 600. 286 مرح ك]- 0000 جاضني ٠ 6) 000. رطصأ

 اند. -/) 000. نعي." 9) نقيتحاف . 20078 ىقديوت .

 2 000. نيمكتنسو . 7, 000 جراي ©. م1112618 6661115

 7 ”هء. 2001031. 0 000. لوفصلا .



 |*و مس 0

 ا.اخدف نامثع ىلع هيف لخد ىذلا ميلا تعمأر لاق ديبأ نع

 عوشواتخ زاذلا اولخف 0 كانه 0 8 نب ورم 0
 كد 2

 نبا انلتق ىق هللا ديبع نب ةحاط نيا ليقي 0 نارهح ه٠ د

 :نوع نأ نب ليبحرش ىتدذحو ريع 3 ديمح لق «نافع
 لنه“ نم' ليجرل + تنك لاق قاميلا "ةئصقتح 8 عا نع ذييا] نع

 قارمأ ىرتشاو ىنارتشاف ناورم ىنعي هتبجاذ برعلا نم ةيدابلا

 هضر نامثتع رصحح املف دعم نوكا تنكو اًعيمج انقتعاف ىدلوو

 م تكف لاق رادلا ناورم دعم لذدو ا ونب دعم ترهش

 ٠ قوف نم تيمر سانلا نيب لاتقلا تبشنا هللاو انذ لاق رادلا ىف

 لاثقلا َبشتف َىِمَلسَألا «راين ومو هثلتقف ملأ نم الجر رادلا
 طقس "ىتنح ' ناوره  لثاقو ' بانبلا ”ىلح 'شادنلا لفتقاق' تلو مك

 ناوينلا سانلا ىقلاو هيلع تقلغاو زوجت تيب هتلخدان هتلمتحاف

 قرتحا ام :ناسمثع لاضف :انهضعب ئرتحاف: نايتععاراذ :باوبآأ ١3

 ىىةللاوق هذي مكنم لجر نكرج ال هنم مظعا يت امل الا بابلا

 اما مكدا تدك وذي ةيلتفم ' قد مرت ”عئاتكا تمس
 معلم هللا ليش ىلا تنهغ انك  رباصت ئناؤأ ىريغ لل قوزاش

 ت2 ها

 3 » ناورم لان ىل' ليج رخأ هللا "قت 0 ١ 0 نع

 520 د اذهب
 03 يع هما 5 د 0

 ليفطلا لبمانألاو فكلاو ءهزليملا نورقلا تاذ نيملع دق

 ©6) 000. 8. م. 5) 0004 الا ١ 6) 000: ليما



 را م

 لتق ىنح امو نيعبرأو خعست هراصح ىلع أبماقاف ختايممخ أبناكف

 مام ةنس ةجلمل ىذ نم تدصم هليل ةرشع نامثتل ةعمجلا مدي

 ىب وشب نع ديبأ نع مئاس ند ميعأربأ ىنتلدحو لي لاق

 تلخد لق ةعيبر أ نب سابع ىب هللا دبع ىنثّدحو لق ىيعس

 امالك انعمسف نامتع باب ىلع نم مالك « ىنعممان ىديب ذخأف

 نأ ىسع اورظنأ لوقي نم منمو هب نورظتنت ام لوقي نم مانم
 فقوف هللا كيبع نب ةحّلط رم ذأ نافقاو وهو انا انيبف عجاري

 سدح ىبا هءاجغ لاق اذ وه اه ليقف سس نبا نيأ لاقذ

 بكرت ف عداكعالا لاق لسحلع نبأ عجر ب ءىشب هاحانف 0

 ىل لاقف لاق هدنع نم ٍبرخ الو لجرلا اذه ىلع لخدي اًدحا

 مهللا نابثع لق رث هللا ديبع نب ةحلط هب رما ام اذه نامثع

 هللاو ةهبلاو ءالبم ىلع لج هنا هللا ديبع ىب ةحلط ىنفكأ

 هك 0 اجنأ* عمد كفسي نأو ارفص 2 6 نوكي نأ وجوال 5

 مد لج ال لّرقي معلص هللا ليسر تعمس هل لحي ال ام ىتما

 لتقيف همالسا دعب رفك لجر ثلت ىدحا ىف الا ملسم ٌىرمأ

 ادد اسعتالتف# لجو وا مجريف :هناضخا .ىعيب قز لجو وا
 2 ب تا 3 ع ع2 د 0 0
 تدراف سابع ىبا لاق نامتع عجر من لاق لنقا ميغفن 4 نبقن

 7-01 للقف ركبا ىلا نيا ديح ىف ىتح قوعنق_يخا نا

 قعشألا هللا دبع .ىب  برقعي ىتدح دمحم لق... «قيلخو
 عع

 ىؤبأ ند ناجولا لدع نب ب نع ةريغملا لأ ىب رفعج حن

 «) 8و6. 14 !*5. 004. انعمساف. 5) 14 204..ىلع. ) 8م-

 م1671 هرع آش. 24) 16017. 5 78.



 اه خنس 1

 دمحم ءاجن كلذك © انيبك لاق ىرت ام ءاج ىتح ىشغتسا

 دو ىلع ضهنو ىدبب ىلع ذحأف اًيلع ر راسف ركب وا نبا
 تعقل قع 3 تغلب ام هلئاوف هذه م هشبوت :ريخ ارت لقب

 «اذعه انموي ىلا رش ىف هللاو لذ ملف لففر لك نامتع نا ةعئاهلا

 ةيرتا حرع ص نب ليبخرش ىنثدخو رمع نب كيحم لاق

 نامثع ىلا نويرصملا يرخ امل لق ريَكلا قا نع بيبح ىأ نبا

 ناستع ملُعُي ريسلا عرسا اًلوسر دعس نب هللا دبع ثععب هَ
 ليسرلا مدقف ةرمعلا نوديري منا نورهظي مذا نبضيو مجركمب

 ةكم لسا ىلا ثعبو نامتع ملكتف ميبخت نافع نب نامثع ىلع
 ىلع اينعط ىف عنا مربخو ةنييرصملا ءالرع كنع نم ردح

 راثآ ىف نامقع ىلا نرخ دىعس نب هللا دبع نا رث عماما

 نذأف هيلع «مودقلا ىف هنذأتسي هبلا بتك ناك كقو نييوصملا

 لك: ىلا نأ .هحعتو ن1 ناعم ادا نقل, دعنا ىلا رطل
 رصمب ةفيّلخ نأ نب دمحو هورصح دق مّتاو نامثع ىلا اوعجر

 مةدهنع دعس ىنب اللا دبع يورخو نامتع رصح اًديحن غلب املف

 كسري ىعس نب هللا ىبع لبقات هل اوياجتساف رصم ىلع بلغ

 ىقح اهب ماقاف نيطسلف ىلا 0 فيد هلآ: ىبا همس الغل

 اورصخت فاوسألاب اولون ىتح نويرصلا لسبقاو هضر نامثع لسقف
 مللسقو بكر ىف ةرصبلا . نم 8ةسابج نب | هيكل كسلا تي

 ور ميكح لوتعاف رتشألا لوتعاف ةنيدملاب اوقاوتف ةفوكلا لها ىف ركّشألا

 نامتع نورصح ىيذلا © هباكتأو سيدع نبا ناكو :كبج ىبأ

 ه) 000. كبوت. 5) 4 نيمرصملا . © 1256701: 60

 ىف هاند ةءةمطصتس ولات“. )0  000. ةلخح .



 شلل اه خنس

 + ملسم نب | نام, ىلا :لسراو ::برخلاب : ةونذآو .:هنع. .اوفرصنا رف لاق

 4«( يتم ةنس قلل يذكا ال, ءكلاو. ,لاققا موري: نا هنملكف

 ١ سلا نع لدم قاب يدقب ىستكدوبع باح لن
 لتق مو صاَقَو قا نب دعس ىلإ ترظن لاق ةبيبح ىأ نع ةبقع

 ىلع ىري ام عجرتسي ههو هدنع نم بخ رق هيلع لخد نامثع:
8 0 

 ليقي ادعس عمساف هترعشأ تننأ مدنت نآلا ناورم هل لافغذ بابلا

 نوبلطي الو ةدرجلا هذه نوئرتجج سائلا نظا نكا رث هللا رفغتسا
 الو ثنا ه«دوضحت ل مالكب ملكتف نآلا هيلع تلخد دقو همد

 قاما ال لاقو ةبوتلا ىطعاو هنم هرك ام لك .ىع عونف كاباخكا

 انأف فيرطلا نم دعبا ناك روجلا ىف ىدامت نم نأ ةكلهلا قد

 كيلعف هنع ةبذقت نا كيرث تنك نا ناورم لاقف عوناو بوتا

 ىلا ىقح دعس يرخم ههبجي ال وفو رتستم هناف بلاط ىأ نبا

 01 دادقر مقيئسحت ايا ماي لافف ةكنملاو ةبعلا نيب ىظو !دنيلع

 000 زل الع نجلا دال ا ءادجب اع زريجح الفلاو ءويلقل ةيقلم

 لا عجريو همد نقكو هيلع لضفلاب ةخاتو كمع نبأ مهجر 15

 ىلع لاقق ىضرلا هسفن نم كنفيلخ ىطعا دق ءبححُت ام ىلع

 ىلا ىتح هنع ٌبذا كلر ام هللاو فاح! ابأ ع ءتما هللا ليفت

 /ةيضني أ 07 «:تكاصنت اذاف ىوت ام دب 0 م .صاعلا

 ه) 008. هرصخ , هه0 ]1628 دع د هزستقاف مدصنو ةاتدصت ]تتعود

 قمعطهدتسدست ةهنوءاوسص طهطءغر 168 نق ةاتقطط ط 16813 51

 65) 000. خهد. 46ه 0ع. 200101. 2 400101.. 6 000 8. م

 /7) 0 مايجاني .



 مو ذنس اانا"

 هللا هينصمق اصيق عونا الف كسفن ه«علخ مكلوق اّمأ ءاضقلا ىف

 عوناو بوتا ىنكلو ىريغ ىلع هب ىنصخو هب ىنمركاو لجو ّرع

 فئاشل هللا ىلا ريقفلا هللاو ىتاف نوملسملا هباع ءىشل دوعأ الو

 همم ةكركا او لا هضقاخ لونك ول اذع وأ اولق هنم

 0 ا 52-00

 دقلو تمملع دق ام اذه لبق ثادحالا نم كنم ناك حقا هنلكو

 ىم الو انيف بنكت نا ىشخل امو ىلوالا ةرملا ىف كنع انفرصنا

 كتبرت لبقن فيكو كمالغ عم كباتك ىف اندجو امب هب تللتعا
 . الا بنذ نم ةبيتلا كسفن نم ىطعت ال كنا كنم ائولب كقو

 لاح ناف كب لدبتسنو كلوعن ىتح نيفرصنم انسلف هيلا تدع

 كنود 8 عاطقنالا لاو كيحر ىوذو كموق نم كعم نم

 انحاورا فحلت وأ كلتقنف يك ىتح مانلتت ةلاتقب

 ٌبحا قيبلصت نأف ةرامالا نم ًاربتا نا اما نامثع لاقف ءدللاب
 مكِلوَق امو هنتالخو: لجو اوعا:هبللا راو نم اربتأ ١4 لا نع نا

 ب لت نمف مكلاتقب 1قخلا رمال. نتافب قون ملت, ني نيزك

 دقت مكلاتق كيرا تننك ول ىرمعلِو ىرما ريغب لتاق امّئاف ود

 تق انوا .لاجرلا اوثعبو كونلللا اوداقت نانجالا ملأ تيبتك تنك

 اهيلع اوقبَأف مكسفنا ىف هللا ةللق قارع وأ رصمب غئارطا ضعبب

 امد ىومتلنق م مها كتير قياتجم مكناف ىلع اوقبت مش نأ

 ه) 008. 8. م. 5) 000. لاتغت. 6 000. 200. لجو رع.

 0) 000. هم. 76258. ةرامالا نم اربتأ . 2 2) 1مهعرتتت ةوء. 14 ر ونخ طقاطعأ

 ىنعنم نمز نولناقت 1س «00. 8. م. مث) ااطوصقو» مقهي ةعتسم ءآرمأو

 هعمل 06856 هذادطط 23م0 1. 9) 000. .ز ]14 ةععاتأالظق

 7) 0. نوبلج# .



 0 | وب ”ةنش

 اهب تققكتساف اًماظع اًنادحا تثدحا دق كنا اولق ىسفن ىلع

 اهلثم ىلاو اهيلا تدع رث ةبيتلا تيطعا اهيف تملك اذاف علخأ

 كيف انمالو قلل ىلا عوجرلاو *بوتلا انتيطعاف كيلع انمدق مث

 ًاربتق ها ةؤئاف رهأ نم تاح ام ال نمضو م ند ندر

 لدحاح عطقنل قرم َّ انعجرذ هما ىف لخدا ال لاقو كنم 5

 انقحلف كيلع لجو رع هللاب رهظتسن كيلا راذعالا ىصقا « غلبنو

 بلصلاو عطقلاو لتقلاب انيف ةدمأت انيلع كلماع ىلا كنم باتك

 طخو كلمج ىلعو كمالغ عم وهو كملع رِدبغب كا هنأ تايعزو

 ةحيبقلا ةمهتلا كلذب كيلع تعقو ىقف كمقاخ هيلعو كيناك
 -ع هرد 1 ه3 +

 ىف ةرثألاو مككلا ىف روكلا نم كلذ لبق كسنم انولب ام عم م

 رق ةبوتلل راهظالاو «سانلا نم طظسيتلاب رمالل ةسبوقعلاو* مسقلا

 عجرن نأ انل ناك امو كنع انعجر كقلتو خعيبطتل ىلا عوجرلا

 رث نم معلص هللا لوسر باكا نم كب لديتسنو كعلخأ ىتح

 عقو ام ةمهتلا نم هيلع عقي رثو كنم انبرج ام لثم ثدحي

 ملساو كنم انل ملسا كلذ ناف انرما ٌلزتعاو انتفالخ ثدراآف كيلع 5

 لق معن اولاق نوديرت ام عيمج نم متغرف نامثع لاقف امم كل
 ع 35 2

 ال نأ كهشاو هيلع للكوتاو هب نموأو هنيعتساو هدجا هلل تبلل

 هلوسو هدبع اًدّمحم ناو 45] َكيِرَش ال* هدحو هللا الا هلا
 هرك لو دلك نيدلا ىلع اع .هرهظيل فحل نيدو ىتهلاب هلَسأ *

 اوفصتت ٍ فطنملا 8 0 0 5 لعيبي كا 0 نوكرش ملأ 530

 0) عابتو . 6) 000. هرماب. 60) 1556 طقو6و هنو

 هرصفم0ه208 ةدحصغ ص ةبيقعلاب سانلا ىلع ظسبتلاب رمالاو. 0) 10:

 9 78 1032 6) 1ك01:6 9 8.659



 5 !ذكنتن 51

 ثعجرو لاق اوجرخن اوجرخآ نيبرصملل لقو لاق ثق ىلع ْماق

 هديب كت دوسوف ونرش اهنورس ب يدع خسر ل.
 ليصل عيب فيولا ياش نحن يذم: ردع قيد

 ةمؤقلا نويرصملا مدق لق ءاجوعلا نأ ىب .نايفس نع هيبا ىع

 نم ابكار نيسمخ ىف يرخن ةملسم ىب دمح نامثع مّلكف ىوالا

 اونك اذا ىّتح ميقلا عجرو مدرف بشُحخ ىذب موتأف رانصنالا

 دعس نب هللا بع ىلأ باتك هعم نامثتعل اًمالغ اودجو بيوبلاب

 رتشألا :سانلا «نم+اهب فخ .ىقو :ةتيحلل ىلا ارهتنف اوركف
 هنبتك نوكي نا نادمتغ ءكناقت,باتكلاو ابتاسفأ اةيلبج ىف ْمْقَكََو

 مدّتكلو ْنَجَأ لق كبنك باتك باتكلاف اول لعتفم اذه لاقو

 باتكلا هغم اندجو ىذلا لوسلا ناف اولق ىرما ريغب هبتك

 لق كلمج ليجناف الق ىذا 3 جيرخ هنكلو لجا لق كمالغ

 بذاك وأ قداص .الأ نينا ام ا املق ىملع ريغب مح هسنكلو لجل

 كفس نم هب ترما اسمل ا تققحاسا ىقف اًّبذاك تنك ناف

 د 6 علت نأ نقع لاا نانفك# فقاص نيتك نأو اهقدح ربغب انثامد

 كرجن + نا اننا تعبي. ل عنال كتناطب ثبخحو كتلفغو كفعضل

 هل اولقو هتلفغو هفعضل هنود هرمالا ٌلثم عّطتقي * ىم انباقر ىلع

 كنوظعي 2نيح مريغو معلص ئبنلا باها نم الاجر تبرص كذا
 3520 نوركنتسي ام دنع قلل ةعجارع كنورمأيو

 نابيْصيَو نطق طاللا ةقنوإاط ككل ةرتيط نه كسلا ١

 ىأ اطخ هثبصأ نم لك تدحا د ل ىسفت نم فحق

 4) 448131. )2  14 244. كسفن. ه) 14 رومالا عطقت, 20

1 316 



 1 5 نس

 اوركذا رن ىلا نينموملا ريما باتك اذه لق كلذ ىف هل ليق

 انلحرف لق هيبحاص هب فلاخ امو ةنيدملب ثدحا انمي ءايشا

 نيب لع اند كرف عونت وأ كمد هلا كيسبدو ُظ 2 ندعأو ريصم نم

 نبا

 نيج لق انل كاذ تلق له !لاقف ةملسم نب دمح ىلع ارلبقا

 0 ديد انملكت املك نع .عوونلا نمحت انل :نيبضو +قلسم

 كئيلع لجو رع هللاب رهظتسن اندالب ىلا انعجر رث معن نلقف

 انذخا بييوبلاب انك اذا ىتح ةّدخح دعب انل :جاح 0 نوكبو

 0 نيس ف هللا ىبع ىلا 0 كباتك انذخأف كمالغ

 ايكنكا ام هللاو 1 رم ءبملع -- 0 م هللا ىيخ لاق كياتك 10

 ل ا د ا لاق ا هو ترو الو ترا الو

 ال لق هبتك نمف نويرصملا لاقف نامتع اهيلا سارتساف لاق قدص

 تاقدص نم 00 ليما قعيبف كييلع ركل لاق ىردا

 ومالا هذه .كلماع .ىلا_بتكيو ' كفاخ ىلع شقنيو نيملسملا

 علخأ 0 ىاب كلشم سيف أولاق معذ لاق مماعت هل تمذأو ماظعلا 145

 اًصيف عونا ال لق هنم هللا كعلخ امك رمالا اذه نم كسفن

 تنك اف مطغّللاو تاوصالا ترثكو لاق لجو رع هللا «دينسبلا

 املف لاق نهم ل و لات ةويتازب ننجح, نوجيرك ا هنا ىلا

 ه) 004. 8. م.,ر ةطم> هيك . 2 6) 000. 800. لجو وع. 6) 4

 أركتفار 14 "ه0. ىرتكايف (!) هت 6 كك 600. 8801. ©أآن

 1ك قط ارتاجحايق هأ لمجر 20. !ركتيبف هذ لمج. 4) 000. 8. م.ز

 61.112 2227. 13 ةفالخلل جلسصي ال كاتم . © 000. دينمسللا . /)

 هذ 14 1همداط. ظفللاو , ه0. 801. هذ آككؤط. هآ 110379. ان 11



 “تس اريد

 اًيلع انمتك ىقف هيلا انعم قلطتأ اولق رث رمالا اذه نم

 صاقو لنا ىب دعس انثجو رهظلا ىللص اذا هخلكي نأ انكعوو

 نب ورع نب م نب ديعس انّمجو مكرما ىف لخدا ال لاقف

 انّدعو اولق ىب 7 مكدعو نيف هدم لاقف اذه لثم لاقف ليقن

 ةىلع عم تيلصف كيح لق هيلع لخدي نأ رهظلا ىّلص اذا

 ةناشلاب. نييرضلا كله نا ان هيلع ىلع انا” كلصلا ل
 تلطب ىنعد ناورم لاقف لاق سلا علدنع ناورمو لاق عل نوقف

 كمالك امو ىنع جرخأ كذ هللا ضف نامثع لاقف لاق هيلكأ كادف

 ىلقو لاق هلع 0 قلو لاق ناورم جوخ لاق رمالا اذه ىف

 ١( ةربخي 2 لعف لاق نلا اهنا ىذلا لتتم دببلا نوييرصملا ىهنا

 الو ملع الو بتك ام هللاب مسقي لعجن لاق غباتك ىف اودجو ام

 نكلو قداصل هنا هللاو ةملسم نب دمحم لاقت: لاق عنيك ارو

 قلق: .كزكع وعسير ةككيلك_ةلكاه ىلع للعم نورمان

 تنك ول هللاو امحرو ةبارق ىل نا لاقف ىلع ىلع نامثع لبقا رق

 15 وعمد جذاف عملكم جيلا 0 كنع نيتديرف خقلكلا هلق 535

 1 53 ن 7 هع 7 1 3 9 1

 رذتعت ىتح مّلخُدأ ىكلو لعافب انا ام هللاو ىلع لق كنم

 اف ذتموي اولخدف ةملسم نب دكيحم لاق اولخداف لق جيلا

 مكيلع مالس اولق هنيعب رشلا هنأ تفرعف ةفالخاب ةديلع 7

 نبا «عمالك ىف اومّدق دقو ميقلا م كتف لاق مالسلا مكيلعو انلقف

 هن لع هن الماك ركذو رصمب لكعس نبا عنص ام رىكذف 0

 اذاذ نيملسملا مئانغ ىف هنم اراثكتسا ركذو ةمذلا لعاو نيملسملا

 ه) 811666 ةيلسم ىب. :5) 800101 ةءء. 14 هأ كلو”. ه) ةكهح

 0101 16567010 أ



 اهلل 5 م

 ملق دق ليقي 0 ا كر جل ََى تدراف

 لاق معن لاق ليقت ام د تلق لاق ءاىيوسلاب 2و نورس

 نم موقلا لزن دقو هءاج دق ىبخل اذاو لاق نامتع ْىلا ل.سراف

 اوعجر «دق موقلا ءاليه ناجرلا دبع ابا اي لاقف بشُخ اذ عتنعاس

 رن تا ىطا ىنا الا ىردا ام هللاو تلق لاق هيف ىنأرلا اف

 انا ام هلئاو ال تلق لاق مددراف جيلا 557 لق ريخل اوعجري

 عزنت ةملف اهنع عونت اًروما هل تنمض ىثال لق ملو لق لعافب

 مدقو تجرخو لاق ناعتسملا هللا لاقف لاق اهنم دحاو قرح ىع

 ناحرلا دبع ىفءاجو لاق نامثع أورصخو 6 فاوسألاب اوتو ممقلا

 دبع ابا اي اولاقف 2ءابحاصو ناريح ىب نادوس هعمو سيدع نبا

 00 | لانا تكور انتددرو انتيك "كنقخ-_ ملت الا !ناجرلا
 لاق ةريغص ةفيكح ىلا نوجرخي م اذاف لاق ىلب نلقف «هكن اع

 1 مب اذف صاصر نم ةبصق اذاو

 هيف اندجوف هانشتفف هعاتم انذخان نابتع مالغ هيلع ةفقدصلا

 اذاف دعب اما ”ميحرلا ىجرلا هللا مسب هيف اذاف باتكلا اذه

 هسأر قلحآو ةثام هذلجأن سيّدع نب ناجرلا دبع كيلع مدق

 لعفأف قبَحلا نب ورعو ىرمأ كينأب ىتح هسبح لطأو هتيكلو

 عابنلا 5 ارو كلف لثم ناريح نب نادوسو نا رع

 000 5 نافتع نأ مكيركي امو .تلقف لاق كلذ لثم ىتيللا

 هسفن برخكيف 01 اد انين ناتحا لح ١ قادرم در تاقفيف اولاق هم

 ه) 008. طله ممصتال )8  004. مه. ف. م 004. هء
 0) 000. مدةنصتطتق حبحاصوز م0 هوو. ايلاقف ه00. الاقف. 6

 كركت. #م/) 000. باتغيحم هددن غخ ه غ دمتتأة8: ه5. 115 224 7.

 1 تامعد .



 اه زخنس 51

 0 ولت طن هيلع :ةاوواغك. لك ره ارق "تلقا سارا 6 قا

 رفعج نع هتلح زيوعلا كيع نب يحي نا ىدشئقاولا رحذنو

 ئهوق_ نم رفقا ق. كجرختا لق“ ةييكسم.. نم ىمخ  نخ.ادوما قيل

 ىوابلا ليحل نب ناجولا لمع ةعبرأ عءاسور ناو نيييرصملا ذل

 5 هاذه ناك كفو 5 فقمت 00 ىدارملا نارمح نب 0

 هل سانلا تيارو ختتعبرا هل ابخ ىف مو هيلع تلخدف لاق

 اهتوكت الف اًميظع ارماو اقالقخا هلتق ىف نا غتملعاو ,ةندتنغلاب

 ٠ هيلع اهنم متمقذ هلآ لاصأل هذه نع 2 هنأو هكئاف ىم 15

 7: مكيللا مكرماف تلق لاق حزني م ناغ ميقلا لاق كلذل ىماض انأو

 6 ع0 5 0 2 د

 امنا موقلا ءالوم نا كسفن ىف نامثع اب هللا هللا تلقف ىقالخأف

 م لب 8 نكل كباذدعا نالذخ ىرت تنأو كمد نوديري اومدق

 دمت لاق امي 0 ىضولا ىناطعاف لاق كيلع كودع نوودقي

 ملكت داكمو لاق م ل ددلل) عكاش ام 07 هدنع نم تجرخ

 اوفرصتاف هريغ مغلبف رمال !وءاج مانا ركذو نيبرصملا عوجرب نامثع

 ه) 115 هرم. 5) 000. هك 115 5. م. ©ه) 4001031. 2) (6]002ان.:

 داسع]سمتف هاذ 1 ه1 طفستتلع” هعسصمو 01طصت42: 600. ىذ شي

 1سكو»» م52 عءاما05 2056221105 ءاطق]ث1وهع نهر 615. 030 11, ٠٠١ ىش ناكو

 ادخد ىيذلا ةلعبرالا لحا بنو هضر نافع نب نامتع ىلا راس

 أوركذ اميف رادلا هيلع هذ زم 11, اذه, 4 ةء00. ه) آش 111 ردع

 عاهبلا . /) 008. ةعبتلا. م) 008. ةدمعلاب و م0مأهم ةءوتن, دكتف

 40ةدو6 16م. ةنتفلا باب. 7) 004. مكملل.



 ار 6 نس

 اما لاقف كولتاق موقلا اف نيتاه تيبا ناف كسفن نم ضقت نا

 هل علخا نا اما لاقف نب نعادحا نم ام لق دب نفادحا نم

 لاقو لاق لتجلأو ع ىللا ه«بنلبوس لاير عاخأ 6 اف مفرمأ

 3 3 35 2كااآ 0 0

 علخا نأ نم ىلا بمحا ىقنع بروضنف همهقا نال هللاو ةريغ

 اهضعب 5 .دعب معاص ديح ةمأ كرتاأو سلا لينبفوتا اصيمق*

 ” 03 0501 3 6 0س مدسلل

 صقأ نأ اماو همالكب هبشا اذهو نوع نبأ* لاق ضعب ىلع

0 

 انك 0 لف شي نيد ىبحاص و تويلع كقن هللاوف ىسفن نم

 نمل ة-الاوذ ىئلنقت نأ امأو + سصاصقلاب ىلحد ميقي امو * نابفاعي

 7 ىدعب اعيمج * نولص 1 و اًحبا ىدعب / نوبات ” ىليمتانتق 0

 / باب 'نم:. عل طاف 8بكذ.:هثأك لاير كو كل ا عك

 ىلا ىهتنذا ا رشع ةلتةلدو ركب ضأ نب ل ءاجو عجر 0

 ام لقو هسارضا عقو نيعمس ىتح اهب لاقف هتيكلب فخأف نامتع

 كبتك كنع كانغا ام رماع نبا كنع ىنغا ام ةيواعم كنع ىنغا 5
 ك0 0 5 32 3 ّت

 هيجي ءاناو لاق ىنيخ لكسرا - لاخلا نجاحا ىنحللا لشرا»ذق

 اجو د صقشهع هيلا ماقف 1711 كغ ببعد موقلا نم الجر ىدعتنسأ

 هم) 0084. مدقأز هك ةدمنو م. املا 9. )5  866. 1لك: 000. ةةصخانتم

 كيحم ةلصأ. 0) 000. نوعرت. 4) 115 دقو. 0 000. م.قي م

 صاصقلا ىدحن ر 115 هك ه6. 05. "لكم 11, 711 (0.). مز 000. 8. م.ؤ

 115 نوناكر ه0 5 9228 ؟. طفطو اوباكت. ى) 404181 ههو. 115
 80 ظل /) للك ا[عييح ىكعبر 8 223 خ27: 2 000

 نولبامدر 115 8. م. ) 000. 8. م.,ر 11 بتذ ه1 بثو. 2 ]1ك

 هياب. 70) 000. ه5 11 دنيعدز 115 200. ديلا راش ىذعب
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 مو ةنس اان

 بشخ ىذب مو نييبرصم ا ىقأ ىتح ىراصنالا مح ند ورم جرخو

 نامثع ىلا اولسرف ةنيدملا اومدق ىتح عم راسو ربخل جربخاف

 اع عجارو كثادحا نم بتات كنا تعز كنا ىلع كقراغن ملا
 انا ىلب لق هقاثيمو ه«هللا هع كلذ ىلع انتيطعاو كنم انعرك

 ةتبتكو كلوسر عم انذجو ىذلا باتكلا اذه اف لق كلذ ىلع

 كذكيرب اولق 3 نولوقت امب ملع ىل الو تيلعف ام لق كلم ىلا هب

 قورسف لممل اما لق كيتاخ هيلع كبناك باتكو كلمج ىلع

 لعن ال انف اولق هيلع شفتنان مئاكل اماو طل طخذل هبشي دقو

 ٌلعتساو ىاسفلا كلامع انع لزعأ كانمهتا كق انك 3 كيلع

 ؛0لق انماظم انيلع ثدرأو انلاوماو انثامد ىلع مهتي ال نم انيلع

 لزعأو متيوه نم لبتسا نتننك نأ ةىش ىف اَّذا ىنارا ام نامثع
 وأ نلزرعتل وا نلعقفتل .هللاو اولق مكوفا اذا رمالا_متعك نم

 عَلْخَأل ىنكا مل لقو ٍغيلع أف حت وا ىكسفنل رظنآف نلتفت

 <« سانلاب ىّلصي ةحّلطو ةليل نيعبرأ هورص هللا هينابرس لابس

 ,ىنع ميعاربا ىب ليعامسا انس لق ميعاربا نب بوقعي ىنتدح /

 نميف ناكو لاق باتو ىناينا لاق نسحلا اخته لق ني ىبا

 نيتنعط رْثأ هفلجب تيأرو لاق هضر رع نينموملا قيما قع هكودا

 نامتع ىنثعب لق رادلا موي ذثموي امهنعط ه ناتبتك ايهتك*

 ريم نيحرطق لف سس وع نيا ولك هاج سل
 و,لق ىتم سانلا كيري ام رتشا اي لاقف ةداسو هلو ةداسو نينموملا

 نأ نيب كنوريخ لق نه ام لق كب نعاحخا و م اًثلت

 4) 000. 200. لجو نع. 2) 004. نولوقي. ء6) 000. نابتك اهاك



 اكمحم 26 ل

 متددرف اريقن ام عيمج نع نعجرتت هللا نم اًدهع ىلوالا ٍهتمْخق

 ار وحب كسلذ نم ءىمشب مهل فق رل رث كنع

 مل نيف هللاوف قطعأف معن لق قل كيلع يطعم ىناف ةىش

 للا ايل ايلا معنا اننا اهيا /لاغك» ساشلا لا ىلع و
 نمو كفن نم مكفصنم عنا معز لف نامتع وأ ل دقف 5

 لاق هبلع اوك وو ةنم اولبقاف نك بكد ام عيمج نع عجارو ةرببغ

 ليقب ىضرن ل هللاو انأف انل 5 هنم قاتوتسان انلبق دق سانلا

 هريخاث. هيلع لشد مم 0 كلذ 0 هل لاقف لعف نود

 ةلهم طيح" نوكي الجل .عفيبو ىيب بر نامثع ءلاقف ربخل

 انك دلع الدق يخل, غيم اق اوه اهناذر قع نحف فتقدم

 لاق 8 لوصو 557 كانغ امو هين 0 دف ةنيدملاب رضد

 أ معن يلع لاق مايأ لقا ةتايولاب .اهنف ىَلَجأ كلو معن

 3 اًياتك نابتع نعدو مانيب بنكو كلذ عرب خاف ساسنلا ىلا

 خا مث هوهرك لماع لك لزعيو ةملظم لك تري نا ىلع اهلك هيف

 نم هقلَخ نم'دحا ىلع 2هللا ذخا ام مظعا باتكلا ىف هيلع 5

 راصنالاو  ىيرجا.هلا دوجحو نم ايما هيلع دكهشاو قاتيمو كيعيع

 نم متاطعا امب هل ىفي نأ ىلا اوعجرو هنع نوملسما فكف

 ذختا ناك حقو حالسلاب ٌقعتسيو لاتقلل نيكاش  ليكاخ سقت

 وهو ةتلثلا مايالل تنضم اًملف سمّكلا فيقر نم اًميظع اًدنج

 سانلا هب راث اًلمع «لزعي رثو هيعبك امم ايش ريغي هن هلاح ىلعوم

 0) 000. ىحعتر 14 1023. ىقرزعتر 01004 600. 801. 66 اكقط.

 1 قزوعت 60026 6]ان2 اللول. ىلررعت . 2 5) 8همم196951 هزع 1 6

 6©) 000. 8. ف. 42) 000. 200. للجو رع. ..6©) 000. 200. ةب»



 م فم انكم

 عضن ىل اناو يرن, هللا |( فوأ بصغن هلل .دنلاو انأ ملعاو ايندلا

 ةلالض وا ةحرصم ةبيث كنم انيثأت ىتح انقتاوع ىع انفويس

 انريذع هللاو كيلا انتّيضقو كل انتلاقم هذهف هج حل

 ةبوتلا ىلا هنوعدي نامثع ىلا ةنيدملا لحما بتكو « مالسلاو َقَتِم

 ةدولتقي :ىتح اًذبا هنع نوكسمي ال هللاب هل نومسقيو .نوكاتكتو

 رواش لئتقلا فاخ املف «هللا قح نم همزلي ام « غيطعي وا

 اف متيار دىق ام ميقلا عنص دق هل لاق هتيب لعاو هءاحصن

 بلطيف بلاط قا نب ىلع ىلا للسري نأ هيلع .اوراشان يركملا

 هينأي ىتح علواطيل ٍغيضري ام هيطعيو هنع عذري نا هيلا

 هاّديع ىلمكت ىو ليلعتلا اولبقي ىل موقلا نا لاقف هدادمأ

 نيفلاسو: كنور ف طا يوب ناكاام نيالا هساكع] د تاو كالا

 ىتح 5 عهتبراقم يدلل ريما اي مككلا ىب ناورم لاقف هب ءافولا
 ةلواطو كولأس ام ءهطعأف 4 برقلا ىلع ةترتاكم ءنم لثما ىوقت

 و ىلع ىلا لسراف هل هع الف كيلع اوغب م2 امنا كولواط ام

 ؛هدق ام .ساتلا نم اك, ىق هنا نوح ايا اي لق. هعاج املف هاموق

 23 دراف ىلتق ىلع عنمأ 20 ملعب ا ناكو تيأر

 ناوا نوعركي اام.:لك نم ةابتعأ نأ لجو رع هللا هلا قطا ىف

 كتفي ةكتلد يفك ناك اواو فري نم يشم قاتل ل

 كلتق ىلا عهنم يوحا كلدع ىلا سانلا , ىلع هل لاقف ىمذ
 هد ف متيطعا تءنك دقو ىضرلاب الا نوضري ال اموق ىرأل ىتاو

 0) 000. خطيعت. 3) 000. هسراعم . ه) 0هدزوءادعم 200141
 2) 003. برعلا. 2 008. هيطعات. مي) 008. وه. و)

 مع ىلع نينموملا ريمأ. 7) 008. 8: .
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 كمت زن خذس

 نوح ىبلسلا اثيبلا ىي سيف اضيا مقوأ ةريصبلب سيك كيس

 ليعتساف كلذ ىلا سانلا عراسف نامتع رصن ىلع سانلا ضحو

 ىنح عب راسف كوع ميو نب ع عشاجم ومهاع نب هللا نع خيلع

 نم ةبحان © رأوبص 01 2 مقل تملوذو ةذيولا سانا لوذ اذا 5

 ىلعو ورع آنب لق رقعج ىتدح 2« نامتع لنق ماتا ةنيدملا

 راسي نب حام نب 0 نع ةيناأ نع ني ايد للف

 ههبأ نع 00 د هللا كبع نع دابع نب 00 نع يملا

 كانو ناينع لل يشح ىئجب وا ايفا رقم ندي يبن لذ

 ايش ةبلع 8 كرب ملف هيلع هب لخد ىتح نم لجر هب ءاهن رن

 كه جر ا كراس ١ نيالا رصم لعل (ناكو راي أف هب رمأف

 0 لك عما هعيرا نمر. اهيل ةيبلا ةيعيرا ىلع لج 0

 0 نيكل فروع ىلا اعبمح عرما عامج ناكو هءاول قنم

 ناحرسلا ىبع ىلاو معلص ىبنلا باكحا نم : 2 نترك 7

 . نكرلا هللا م دا ناكف ى لا ريدم نا
 اورييغي ىنح مرقب ام ريغب ال دلل ناك لعاش تعب انا ميحررا
 اة متتساف ايييذد لَغ ىكناذ كللا مللا مث هللا هللاف ءمهسُفنأب ام

 كل غوسنت دا ةرخآلا نم كيبصن / سبأت الو 8 ةرخحأ ا.هعم اهلا

 ه) 000. راوص. 5) 000. 8. م. هذ 20861410. 60) 000. قول.

 0) 000. مدزنتم بتكر هز206 ءم26ه16. 6) ام. 13 98. 2

 /7/) 11598 ه0. معستخكاتق, 560 ةذطو ؟0هءهلتااتقز 205165 ماتطعأانتم ]11-

 606 . واوذدست هذ مانعا 8117122 + 00816122 908آر 0

 سمس ند

 116 سخن 1111612111113 61غ



 ”- تيم

 منع نس "كمه

 ديلولا ىف هللا قدح نيللي ديدحلا هَقَلَح تابقككسم*

 5 لبوذ 0 انعجرأ اف بر ا كسيعس ف ني ٌلتعو

 6 سانلا نم هيلع ثعبنأ لق امو هب لون دق ام نامتع ىأر اهل

 نكوألا هللا مسب ماشلاب وهو نابيفس نأ نب ةبواعم ىلآ بنك

 5 ةعاطلا م ايفلخاو اورفك كلق ةظنيدملا لحما ناف كعب امأ ميحرلا

 ىلع مأشلا لها ةلتاقم نم كّلبق نم ىلا ثعباف ةعيبلا اوثكنو

 0 هب 0 باستكلا هوب هج ايلف 6 7-5 باع -

 1 لف ا ِ نب 56 ند ديزي 0 كا نامتع ىلع ةر

 10 لجو وع هللا رهأ اهو ءافلشل رك بو خيلع هفقدح مظعيو عر فنتسي

 ةناطب وأ كنج ةدخفيا وأ مدعوو متكاصانمو عتعاط نم هب

 مكدنع ناك م جيلا هعينصو مثدنع هءالب مثكذو سانلا نود

 هيلع هباتك ىرق املف ىلجاعم مرقلا .ناف لجتلا لجحلف ثايغ

 هلثاا قديح 6 ئوطعلا 1 ىلجبيلا 2 نىب 0 نب كيوب ماق

 15 مرمأو هرصن ىلع قيضحو دف مظعف نامتع 0 80 ىنتأو

 ىداوب اوناك ا!ذا ىّثح هعم اوراسو ريثك سان هعباتف هيلا ريسملاب
 اح

 كبع ىلا نانثع بتكو «٠ اوعجرف هضر نامتع“ لئق" اغلب ' ئرقلا

 لها ىلا هباتك ةخسن ةرصبلا لها ىلا بحتأ نا رماع ىب هللا

 تماقف عغيلع كانك ًارقف سانلا وماع ى د ذللا نع / عمجن مأشنلا

 ه١ هيف هيلا ريسملاو نامثع رصن ىلع هنيصكح ةرصبلا لقا نم ءابطخ

 ه) 000. فلح تابفك سم. 85) 008. 8. م. 6) 004. ايفلكو.

 2) 400101 و. 62 000. مدتسوم ىريشقلا, 00100 11 148

 (15. 223 ؟., 1) م2266. /) 000. عيكدف.



 مروع مه نس

 نا الا نم يع راسو | معلصا هللا لوسر»باصما نم فخ. قائم اذلكو

 هو نادي
 نأ لبق رصم لخدي ىتح لبقي نأ كما رث هل ليج ىلع
 نيا لأاسف فيرطلا ضعبب روعألا وبا هقحاف ممقلا اهلخدي

 املف نالوخ نم مأشلا لحما نم لجر هعمو رصم كيرا لق « ديري

 ميف اولق ال لق باتك كعم له هل اولق نامثع لمج ىلع هوار

 امب كل َمْلَع او باتك كعم سيل اولق ىل َمّلَع ال لق تلسرأ
 ياذا ى ءانباتك دعم !وجدجيف :هوشتفف١ بيرمل كرما نأ .تلسرأ

 |0010 ل سلب اسحم لدقا دف, اذا باجكلا قا اررطع ود ا# سال
 سانلا غلبف ةتنيدملا ىلا اوعجر كلذ اوأ,ر اًملخ هلاومأو عسفنا

 راثو اهلك ىانآلا نم اوعجارتف عرما نم نك ىنلاو معوجر

 ا ا ل ا يدم وجا

 نأ عاش هد هد 5

 ليقع دل ىبلسلا نادتش نييروعلا وبا كلك هلع

 كاي

85-00 

 ١ اقدار لف: نكلعلا :نيفاسلا قبر نيب نع اةيفا | ىع 2 نيسح

 نامتعل مالغ عكردا هنأ هنع عفارصنا دعب نامتع ىلا رصم ّلعا

 نأو عضعب لقي ل وصم رسيمأ ىلا ةفيكحصب هل «مللمج ىلع 5

 ىمالغ لق كمالغ اذه اولق نامتع اونا املف ٍهضعب بلصي

 ىرمأ ريغب رادلا نم هذخا لق كليج اءلق ىملع ريغب قلطنا
0©.- 3 5 

 (ادكع نبا ناجلا قبع لاقف ءويلغ شقت لق كيتاخ اولاق

 رصم لغا لبقأ نيح ىبيجتلا
 0 5 0 0 > 3 ن 0 6 د هع

 0) 000. 8. ص. 5) 000. بابك. 6 000. حساب. 0) 000. ىسحر

 ءلريماتم7"ه م. ,“١1 2. 2 000. لع. مي) 000. لملم هت 0ءقوأا و 6

 111 ىيولم. 0همز وءطتنث 60103. 7) 20ههغو6ء م0 !دوق. لذ ئوعو اخعنتك

 برقالا ىلا ل جليم (8دطسقمو "ثمر 16)“



 زلم نس ارا

 ةاهوّدشف اصعئاب رماو «هولجو نامثع لزنف دودت اهتنيارف ةلكألا هتنباصا

 وا ةدجرخ الا ءمويلا كلذ كعب 9 اق هيب تا
2 

 هلق ميهاربا نب لجأ مىنكثدح («لئقف رصح ىتح نيتجرخ

 حرا عفاف. ٠ ىلع رتيعا ىب هللا "ى قيبع  نخ سيردأ نب هللا دبع اند

 ةاهرسكف نامثع ىي ىف تناك #ةاصع فخا ىرافغلا :اًماكهج

 نب رقعج ئكدح ٠ < ةءالكأب ناكملا كلذ ىف ىئفيف ةقبكرا لع

 راعي يناس نم 3 ورع ان لق ىديكملا هللا :كنيغ

 ساثلا . ىأر امل لاق هنا راسي قب ناقرلا ىبع .همع' نع ىتكملا

 ىلا معلص ىببنلا باكا نم ةنيدملاب نم بقك نامثع عنص ام

 ٠ متجرخ امنا مسكنا روغتلا ىف اوقرفت دق اوناكو عهنم قاثآلاب نم
 معلص دمج نيد نوبلطت لجو رع هللا ليبس ىف اودهاجت نا

 اميقأف ابملهف 2كرثو مكفلخ :نم نسل فق نير ع راق

 بتكو «انلتق ىثح ففأ لك نم اولبقُذ معاص دم نيد
 نيح رصم ىلع هلماع 5 لنا نب ىعس نب هللا تبع ىلا نامثع

 5 نم اوصخش يذلا يف بانكب بثات هنأ معزو هتع سانلا عجارت

 اًنالفو اًنالف رظنأف دعب اَمأ هيلع راصمالا لعا شا اوناكو رصم

 !ذكب مهبقاعف انالفو اًنالف رظنأف كيلع اومدق اذا عقانعإ برضآف

 «) 0004. هدصبز مو لونف 207. لوثو. 5) 008. 8. م.ر

 اهلين. 6 000. ةيزيصمو 20. ةةييصم ١ 2 لك 7 6

 1606© نيننحرج وأ 30 8 جرح 8 هءحاخ هأ نيتحرح و

 المال. سن ”6ع62801. )6  5]1 هدم. مث) ]لك ىنتكحو. 65 11

 كديع. 7) 008. رماعر دمه]عر هل ةاتجاتت م. !؟امر 9 ةهأ ةققق. #7 ©آ

 "عامر 12.2 2 000: 648 ةلكل كانكايجلا ١ 7720 136 اضع ا 70

 لونو .



 ممل م 7

 نماعلا نب ورع لاقف دمايأ ضعب ىف نسانلا نامتع بطخ لاق

 بْنَ بذق كيعم اقانيك 0 رمباهن تبكر دق كنا نينفوأملا ريغأب

 اًموي رأ ملف يبيح نأ لاق ه0 هبيابد رهشو * ةلبقلا نامتع ا١بقننساف

 بطخ كلذ دعب ناك امل رف ذتموي نم ٌةيكاب الو اًيكاب رثكا
 هذه ّنا الأ نامثع اي ناصف ىرافغلا هاجْهَج هيلا ماقف سانلا و

 ةكعردنلف لزناف ظةعماجو ةءابع اهيلع اهب انمثج كنق فراش

 كحوطن مث فراشلا ىلع كليحنلو ةعماط“ل ىف كحرطنلو ةءابعلا

 ءهب تثج ام مبقو هللا كحبق نامثع لاقف ناككلا ”قبجع ف

 ماو سانلا نم الم ىع الا هنم كلذ نكي رثو ةبيبح وبا لاق

 «رادلا هولخدان 58 ةييمأ ىنب نم هتعيشو 24 هتريخ نامتع ىأ

 ىنتكحو مدمح لاق هيف هتيأر هام رخآ ناكف 500 وبا لاق

 بطاخ نب ناجرلا تبع نب ىيحج نع َىَتْيللا نيز نب ةماسأ
 معلص ىبنلا اصع ىلع بطخ نابتع ىلا ظنا انا لاق هينا ىع

 هاجهج هل لاقف امهر ريض ركب وباو اهيلع بطخ و ناك ىقلا

 ىلع اهرسكف اصعلا فخاو ربنمل اذه نع لينأف ُلَثعَت اي مقا

 ىتح* مرجحلا ىقبف اهيف اهنم ةيظش تلخدف ىامبلا تيكر

 طثع ةنيبيح هع م1121 8غ, 862261 ميييحر 862161 ةدبيبح ر 862161

 عر م.: 210. (501. 112) 018 ةبيبح . لانو 611688 35-1

 ه) 000. مندلد رهسور 115 هندد رهشور 1210". 8 2600. 5) 1لك

 ىلع كرحلعز 20. ص طمع هاو هن 0دمطاتق ةهوتتعدأ طق 626-

 عاماتسم ممملدست م2668. )6  11 200. نامتع لون مث 618 023.

 ه4 لاق. 2) 004. هريخر 07[2. هدص. 2 116 مي. مي) 8ءلتع##
 ريع نوب. 9) 000. تناك ر 115 66 2103. طك 260. 7) 000. ليغنتو

 الك 28. مو



 مو زنس كما

 ىكتلجألو ىتلنتأل هللاو لَثْعَت اي لاقف «ةعماج هعمو كاد ءانفب

 0 ةوسم هءاج مث رانلا قبح ىلأ كتجرخألو ءابرج 8 صولق 7

 لك: سبح” بقاقحلا» "عربا ءاوتات ينك ١ لع« نامتعو ا ا

 لق دعس: نب ماع ىع هيبا “قع ليعامنا :ىب ركب اوبأ يقدح

 هورعا نيا ةلبج 8 ّيسلا ' قمل: ناكيفع- لعءارعجلا نيا لوا قف

 كي ىفو هموق ءىحت ىف سلاج تو نامتع هب رم ىدعاسلا

 لاكقف .ممقلا نوف“ ملس نافتع:رم' الك ةعاجا مورع ني* ةلبخ

 ليقا ث لاق اذكو اذك ,لعف لجر ىلع* نودرت مل ةلبج
 نكرنتل وأ كقنع ىف ةعمالل هذه ّيَحَوطاأَل هللاو لاقف نامتع ىلع

 نه ةريختأ ال* ىّنا هلاوف ةناطب :ىا نامتع 8لق هذه كتناطب

 نب رماع نب هللا قبعو هتريخ# ' ةيواعمو هتريخ ناورم لاقف نسانلا

 نارقلا لزن ”» ىم نم هقريخت 1دعس ىب هللا تبعو هقريخت زيرك

 لاز اف نامتع فرصناف لاق همد معلص هللا ليسر حاباو «همخب

 ريع نيب نم :لاقا < قيلا ةذهول هلع 10 نييرعمما نقلا

 15 1 ةبيبح ىنأ نع خبرقع ند ىدوم ىنع دانؤلا ىلأ ىبأ ىثدحو

 ه) 000. هغ للمرور نتن طثع د02 14 ةعوتتت 0, 560 11

 مورس ةلتتكور ةءةعامجو همممئ08951 566. 115. 85) 004 مولع 10

 11116 صملق و 0100 ءطزوط» 115 هذ 2107. م22عطعطقر 3 6211

 هووع ؟1لعطتعر 5ع تلغسم ]11هنه متسع ععا5و هول. )©  000. يرو

 111 ه6 لو. تك 56662801. 0) 000. 200. ىد. ه) 1لكر 14 ©

 20. ىدان. م) 115 هدم. و) 11 لاق لجر هيلع. 7 115 لقف.

 2 115 ىتاو. 8 000. ىبحدالز 115 ربكادال) 8600. سانلا

 طلو موصتخم. 7) 116 200. سرس نا نب. 0 0004. رت. 0 4.

 ه. م. 2 0) 000. نيزيكمر 115 ىترلحت . رم) 000. دنييحز 6]1 انف

 رمععبز ممتعا 10178 ةكتوتتت 01112011168 7662116, 1001164 18 ةاعاتأ



 0 ممم خد

5 - 

 © ةاّبضغم ىلع ماقف ايندلا ىيلع « نرمْثَل ديرث ىذلا*

 ليف فيكو هلك نع بكل كذ

 هيلثاق ركذ ىتلا بابسالا نم اريتك اننكذ دق هحر رفعج هبا لاق

 لعل اهنم ريثك ركذ نع انضرعاف هلتق ىلأ ةعيرذ اهولعج هنا و

 هدجحلا نراك امر لنك تعبك. ىىألا ب ركذنو انينع ضارعالا ىلا تععد
َّ 2 - 3 

 اا ديا حجو نع للا فبعد نا ريغ نب نيحرركذ عدلت

 نم لبا تمدق لق اهيبا نع ةمرخام نب روسملا تيد ركب 7

 04كلذ غلبذ مككلا ىنب ضعبل اهيحوف نامتع ىلع ةقدصلا لبا و

 نع دلو ممكما نب روسفلا ىلإ لسفر كوع: ىب  نابجرلا ١ بايع
 ا 0 6 . - هع

 درت ردع نيود لاما ةرادلا ى نايفعوا سابلاب نف

 خاص نب 1

 هو ىدعاسلا ةؤرعا نبا ةليج ىلع نايتع رم. لق .و ييرشلا ىبارو

 نامثع نع /مةخخاقن نب عفار نب هللا كيبع نع

 ©) 8 نورممل ىددرت سددلا. 5) 826 هعواتةزف 0, طمووو 30-

 0160 همز15ه0: هقيفوت ىسحو هللا نيعب هوانيو عسانلا دلجملا ورخآ

 ضر نامتع ل خنسلا هذه ىفو ورفعج وبأ لاق رشاعلا ءودل ّ

 نيئاعلا بر هلل متلو ناك فيكو هلتقم ببس ىع ربخل ركذ

 همالسو نيرهاطلا نيبيطلا هلآو ىبنلا دمج اندّيس ىلع هتولصو.

 ه) 000. هن 14 1'هدصطونع وكب. 0) 400101 ههه. 1خذ هذ 0.

 © 115 هرم. مي) 8ز+و خخافت (؟06 خافت 2): 115 ه. م.ز 06 طمع 0

 هذ ةموتنمدأذو طخا هدعم1هدوطدس 2هط60. 3) 000. ديرسلاز 115 ديشولا .



 دهجخ نييض> سكب ح7

0 1 

 ». ندورو "ب «-« نس جصوجا <

 اخو خنس ان

 مايذوبو كباب ىلع «عمتشف سانلا ىلا ناورم بخو كتيب تلخد

 ىلع سانلا َتأَرِحو ىتلذخو ىمحر تعطق رقي وفو تح لاق
 اهنظا ةانهب كتمت بلك ىنلتو كنع . سانلا ا ىأ هللأو تبلل

 هيك ىلع ناورم لوق ا 0 ءاجي ى ه, كل

 مفوسألا قف" ناجرلا نبع لاك +8 وهيب هلخ قصات 2 0

 ىلا الا لعفي نك ام لعفي ال هنع اًمّكنم اًيلغ ىرا. لزا ملف

 اياورلا هيلع ءلَخدي نا ىف رصح نيح ةحْلَط ملك دق هنا ملعا

 « نامتع ىلع اياورلا تلخد ىتح اًديدَش اًبضصغ كلذ ىف بضغو

 ليعاهمسا نع نع رفعج نب هللا كبع ىتلدحو ىرمع نوب كيحت لاق

 ىدللا ديحن ةربنملا ةعمجلا من تعص ناسثع نأ دمحم نيا

 سلجا نامتع لاقف هللا باستك مْكَأ لاقف لجر ماقف هيلع ىنثاو

 ءابصخلاب اهتاكف سلجن نامثع هب رماف ءاّنلت مق ىتح سلجن

 ايشغم هراد لخداف 5 لمحو ربنملا نع طقسو ءامسلا ىرن ام ىتح

 رهو هلي ىف فكاصم هعمو ناتو باّكح نم لجر جرد هيلع
 ند نه

 ١ ىذ مهذم هل اعيش اوناكو مهيد و اوراق ' نيذلا ن 3 /ىداني 15

 نع اثداظ قا ىب لع لخدو ءهللآ 5 ]1 مهرمأ امنا َءئَش

 اب كل ام لاقف هلوح ةثيمأ" هنود 0 قبفعم فو امهّضر نام

 0 اب ابككاقف دكحاو قطنم ل ونب 59 يي ربا

 تغلب ىتل هللاو امأ نينموملا ريماب عينصلا اذه تعنصو انتكلعا

 ه«): 0 عبسفو 14 ع5 0 خينشي . نر ظ هرم. 2 1 لخديو

 0 لخدير 14 ليخلت. 2) 0 ةعيلل مي ريثما. ١ 0 8 هبل

 /) 1كم. 6 7,5. 160. 50) طوستموع هذ 1515811-91 19عام: 0 ايقرفو

 115 12 .16عانتاطت

1 534 



 00 مه. دي

 ليقف «لاق عنصو سانلاب ناورم عنص نالوقي امهو ركب قا :ىبا

 0 ترضع لاق معن « تاق نامثع 0 ترضخحا لاقذ قد لع*

 7 ندلسسلل :١ كال اىداجحب ىلع , لكي معتنا كلك قلانلل :ناورما دلاقم

 ىناو* ىفحو ىتنبارقو ىتكرت ىل لق ىتيب ىف تدعق نا ىنا

 هل :ةقيس راصف ناورم هب علم كيري ام ءاجغ هنكلكت 9 نأ ة

 < معلص هللا لوسر ةبكاصو نسلا و ربك لعد ا 000 ةةودسب

 نامثع ليسر ءاج 5 70 لزب ملف 5 5-5 نامرلا كبع 1 لاق

 انإ ام خل لكك 4 لع عفر م تودصب 00 لاقف 7 ىننثأ

 نامتع يقف لاق لوسولا 5 لاق قناع الو ه0 كباع ليخادب *

 ءاج ىيا ىم همالغ و الدان الاد م اًيئاخ نينليمللب كلذ كعب

 نوسألا نب ناجرلا كليع لاقف ىلع ليضع ناك م لاقف نينقولا وبمأ

 ةحرابلا نايثع ىقنءاج هلل لاقن مع ىلع عم تسلجن ه تودغف

 ام كعب هل «ئلقف لاق لاف ىثناو :دثاع ريغ* ىلا لوقي لعج

 رد ككدسفن نم تبيطعأو معلص هللا لوسر ورجخم ىلع كد تيل

 ه) 0 هده. 5) 0 هل126 1296180. 6 8 تلقف. 2) 8 ٠.8

 هز رد فاكيع) :0١5 مر ذهل ةذانع نأ 2) 87 نيلسلاب 253 0

 :٠ نأو٠. 7) 8 تنغلدر 0 ة. م. 2 0000. 8. م.ر 14 15225. دقيسر

 030. 881. ه4 1عةط. مفيسر 07[2. دقيسز دممد2 8 مفوعسن. 8) 0
 متيكصو . 7 0 لاقف. 70 © مرت تدم 0هماططتق مانصعأتف نط 1

 م 0 7) 8 ىنتا, 0 ىننْيا. )0  0 مدتتسم كيلا دياعبر 1606

 دياعب ل لخاحب ةنممموانن#» رم) 82 ابياحو 0 ا أت

 .لاق. 9و) 8 التاب ندعو م. 300 ه6 ليان), 0 القاب . .طمعأقلو ةطح

 همس هولا ١ دز 008:5. 5) 8 ه2 م:-20 تيياكك كلا

 2) ط2 8 تك



 رو فس ارنا

 ىهف كهجو هكل وسأف* فرح اهنيكذت ال نامثع لاقف ةضفارقلا

 رع نيب كم لاق 6< ناورم فكف لاق كنم ىل جحصنا هتلاو

 ناولا كيع كيمو لاق هبببأ نع نوع نأ ىب ليبحرش ىنثداحو

 حبق هلق مككلا نب ناورم ركذي ثوغي لمع 6 ىب قيال لاو

 5 ربخا ىلع ىكبو ىضرلا اطعاف سانلا ىلا نامتع ح رح 0 نآورم كللا

 عومهدلاا نم :ةلصخم نامثع هيحصل ىلا ثرظن ىناح سانلا ىكبو

 ىنا مهللا كيلا بونا ىنا مهللا كيلا بوذا ىنأ مهلا لوقي وهو

 نَيضرأَل انق !ًدبع نوكا نا ىلا تقلملا قدر نعل هللاو هكنيلا .بوثا

 7 بجتحخا ال هللا 3 رف ىلع 006 7 تاخد 1 هب

 ناورم 4 ديلع ع ةتيب ١ لخفو جفف 06 ب 1 املخ لاق

 هلازأو 9 نع 7 هلذف 0006 براغلاو 0 3 2 هلخفب 5 ملف

 قو نحال 0 تعاش لاقت "اغلا. ىلا .ناورم كنو ”ساقلا

 ود مكنم دحأب ةجاح نينموملا ريمال ىكي ناف مكلزانم ىلا ا

 ىلع 5 552 .نانجولا ديع لاق < هتيب م رق هّلاو هيلا لسوُ

 كيو # رساي نب رابغ * ةدنع نيقفاو ربنملاو ربقلا نيب كجم

 0) 8 ك 0 116 ك كل سان 0 قاوساق و 14 قوساقو 860 21077. ءوساف .

 ة) 0 ىع هطقاور هى. 1طد 10م5. 1ءر 15د 1180زة2 11, م. ري 1 ١

 لاقت. 2 © 200. لاق. ه2 0 ننو*دصت 200. كبلا بوذا 0 مهللا .

 م) 0 اذاف. 'و) 8 ه. من, 0 ىمحم الا 8) 8و6. 1في 8 هاشنر
 0 هب ركذو. 42 0 هدم. ) 8 هيلقدر 0 هلئنقن. 7 0 حدس ىع.

 7 0 لاقف. ) © ًارايع.



 أ 1 مس

 لع للكو نسج ايهفم مع ىلع ءهاجغ بخل ةبخاف. ابلغ: قل

 8كفرصاب الا . كنما ئضر الو .ناورم 'نم“ « تيضر اما لابقف نامثع

 دج: راسو ثيح داقي* ةنيعظلا لمج لثم كلقع ىعو كنيد نع

 يقل هللا ميو ه«سفن 0 الو منيد ىف ىأر ىنذب ناورم ام هللاو

 مي ىماقم لعد داعب انأ امو كردعي هل ِظ تكد كرويس هأرال 5

 ىلع جوخ م < كرما نع تابلك 6 كفوش تيبهذأ كنتم

 ا وأ ملكتأ تلاقف و هتأرمأ ةصفاوفلا خيا خلكان / هيلع تماخد

 كدواعي سيل هّذاو 8كل ىلع ليق تيعمس دق تلاقف ىملكت لاقف

 ىقتت تلق عنصا اف لاق ءاش ثيح كدوقي ناورم تعطا دقو

 كاف كلبق نم كيبحاص ةئس عبتتو ؛هل كيرش 5 هّدحو هللا م

 ا روع هل سانلل .كيمع هل+ عوبلا ناوزمو) كلدك.» ناورم/ كغطا- ىتم
 5 0 2ع ب دب

 ئلع ىلأ لسرأف ناورم ناكمل سانلا ككرت امنأو ةبح الو ةبيفه

 نابتع لسرات لاق ىصعي ال فو كنم ةباق هل نان هكالصتساف

 «دثاعب كيسل 2 ىنا هقملعا لق. لاو. مينأي نا ىنأف ىلع ىلا

 سلجن هنامتع ىلا ءاجن* لاق هيف ةلئان ةلاقم ناورم غلبف لاق ؛5

 تنب نأ لئاقف ملكت لاقف نكسا موا ملكتا لاقف هيدي نيب

 ه) 400101 24567010. ة5) 115 كليبكب . ه 8 رات مودستؤ ه داعت

 طقوم هن 0هز206 راسن هب كلس تيحز 4 خدر ءاشب ثيبح دأقي

 (20059. هبراشي): 115 هب راسد ثيح راس. 2) 8 200. ىف. 4 115

 اف م 0 هين م) 8 ةيبلكلا_, مز 8 ن4 قلك هزيل 4 10

 6 78 7١-109 76) 1اكب ىللا هذ هدد خيبه 3و2 , 7 82 فلخ. نزل

 ىننا. م 0 800. دبلا. 605) 0 هذ 14 هدم. هن 0هنطل6 طقطوتك

 نأمتع ىحي م20 هيديز 112 هدد. يحي نجد نسا. از 8 مأ



 رهو نب كه

 نيحو ءىبولا ليسلا 3فلخو هنييبّطلا مارخل غلب نيح تلق

 ةعيطخ ىلع ءةماقال هللاو 4ٌليلذلا ةليلذلا ةطُخلا * ىطعَأ

 نا* كناو اهيلع و فوضت خبيث نم لمجا اهنم مهللا رفغتست *

 كيلا* عمتجا دقو ةعيطخلاب ةريقت رثو ةبيتلاب 7تبرقت تئش

 5 هيلا 7يرخاف نامثع لاقذ سانلا نم لابإل 8لتثم بابلا ىلع
 ل ب 3 3 3ع 0 هود

 بابلا ىلأ ناورم جرت لاق عبلكحا نأ 111 ىببكذسأ ىناف عيلكف

 مكنك متعيتجا دق مكتأش ام لاقذ اضعب مضعب بكري سانلاو

 ةهيحاص نوحي نحل ناسنا 3ك هةوجولا تءىفاش بهنل منّمج لق

 ايجرخاآ انيديا نم انكلم اوعرنت نأ نودكيرت متتج كثيرآ نم الا
 :همكرسي ال ومآ هانم مكيلع ىرميل انومتمر .ىتل هللاو هاما اًمع

 م نحن ام* هللاو انف مكلزانم ىلا ارعجرأ مكيأ, بغ اودمحت الو

 ىتح عاضعب جرخو ..سانلا» عجتف لاق انيديا ىف ام ىلع نيبولغم

 ه) 01. 1'»هراهع , لهل. هو. 1, م. 293.- 5) 0 هناذ

 ظنا. هك اكفط. غلبور هغ همسه ظءيذدق 1.1. 1, م. 151: 11 ©

 ركور. دحض 8 هغ 14 هند. هعزدطغزو 2202 8 ليسسلا. 2 8

 هذ 116 ايلا, © ايلا, 207. ىبرلا. 2) 8 ه. م., © ليلدلا رطخلو
 112 ليلدلا هلملدلا هبطألا 4 8 همادال. مي) 8 هللا رفغتسد , 0

 رفغتست , 14 رفغتسيور 2107. © 111 رفغتسي. 7) 8 فوكادو 0

 فوت, 14 فوك, 2108. فوخر 11 فوح . 2 7) 0 كفرعت تعمدأ ز

 112 طقطء4 هيطخلاب انل ردقد رو عبوتلا تدرعت تيبش ل 2 14

 400. 881. هغ لكفط. قتر وصم4 هععؤم ذص ه0. ممسط. أ هج. 21035,
 12 تيبرقأل 22111856112. )1  5]1 86611608 81012: 23 لم تابلا لع

 0 لاتمأ بابلاب كيلعر 14 هغ 20. لاتمأ بابلاب. 8-72 ه.. ف.

 7) 8 ىحسأ. 7 0, 14ش ه6 1آط0". 022.  ه) 0 68 1لك 5

 رسمت 8 أرمأر 111 بمآ. م) 0 قا



 5 نع مكه 0

 قفا لاكا نامل سعباتمل : ىلا كبأ" .ىتلا ىلا ؟ةاوتدتإ“ عأ

 كيز نب كيعس هيلا ماقو نم ىكب نم ىكبو ذتموي ءدل سانلا

 هللا كلعم | سايلا م ؟كلا 2 لدصاوت . سيل :نينموملا ريما اي "لاسفف

 ىف نجو ناهتع ليثءاقلف كتلق:ام ىلع ميتاف' كسفن ى هللا

 اودهش اونوكي مو 2 0 1000 ناورم هلزنم

 كتمصا ما مّلكتا نينموملا ريما اب ناورم لاق سلج املف ةبطخلا

 نمصأ لب ال «ةيبلكلا نامثع ةأرمأ ةصفارقلا ةنبا ةلئان تلاقف

 نأ هل ىغبني ال ةلاقم لاق دق سنا مص هواناق دللاو مهناف

 كقل هللاوف كاذو سنا مام لاقف* ناورم بلكت لفقد انيق عوني

 رك" عع راما ا هلم هل :تناققأ انضوتي“ 8 ننسي .امو كوبا تام 0

 عيطتسي ال كابا ّناو هيلع بذكت بئاغ وهو ىا نع ربخت ءابآلا

 كثربخا م؟هّمغ هلاني هّناو دمع هنا اليل هللاو امأ هنع عفدي نا

 اب لق مث ناورم اهنع ضرعاف لاق هيلع بذكا نل ةام هنع

 ىنأب ناورم هلاقف ملكت لب ”لق كتمصا ما مّلكتا نينموملا ريما

 عنتم* تناو تناك هذه قتلاقم نأ ثددول 'هللاو ئّمأو ثنا
 ام تاق كنكلو ا.هدبلع ناعأو 5 ىضر 89 َّصأ تنكذ 2م عينم

 ه) 8 اونددر 0 سكن. 6) 8 ىنعيابتل. 60 8 ه5 ]4 هدل.ز

 هموان. لكل تموي هدم. 115. 24) 8 لحاربز 115 126ه. ه) 1آ15
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 زد اردنا

 تضخم دق دالبلا مناف «ةباثالاو عوزنلا نم كيلق ىف ام ىلع هللا

 ىلع اب ليقتف ةفوكلا ءنم نومحقي نيرخآ ابكر ىمأ ةالف كيلع

 لعفا رف مناف ميلا بكرآ ىلع اي لوقتف ةرصبلا نم نورَخآ بكر
 : نامثع يرخث لاق كّقح نففخاساو كيحر تعطق م دق ىنقيأر

 ةبوتلا هسفن نم سانلا 8ىطعاو اهيف عون هلل ةبطخكلا بطخن

 اهيا دعب اما لق مث هلها يه اب هيلع ىنثاو هللا كيحن ماقف

 تّدج امو ةهلهجا ايش مكنم باع ىم باع هام هللاوف سانلا

 و لبو كيد و ىبسفن ىتكنيف 1 كلو هفقرعأ انأو الا 0

 10 بتيلخ ل نم ليقي معلص ىللا لوسر كصعيعدي 7 كقأو ىدسةر

 4 ىبع نم نا! ةكلملا 3: ىداعي الوم بكيلف ابليخلاقي#
 ع 26 2 03 5 ها

 هللا رفغتسا ظعنا ىم ملوأ اناث* (ةقيرطلا ه نم دعبأ ناك ريجلا

 « مكفارشا ىندأيلف تلون اذاف باتو عون ىلتف هيلا بوتاو تملعف ام
 ةيعلا»ةنسي رب نسأل !اذيع كلل قدر نعل ةلئاوق ةيلرا درر

 تك ْح د 5 تح دب سيادي #2

 15 يقبع نأو وريص كلم نأ قيقرم اك ننوكالو كسيعلا لذ نلذالو

 مكرايخ مكنع 5 نزجعي الف هيلا الا بقذم هللا نع امو ركش

 ه) 8 مدتسم هنامالاوز 1لهدد 14 م>2ءطءغر سم2 11070. 5) 0

 66 1ك ©. ىو. ي) 0 4615:5200 ليخ. 2 0 تدك ما :
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 كفو 115 76208 دق ىنتيأار هنم. 7) 1ك ملعاو. 2 8 اهف.

 2) 8 هليتحا و هع 11 6255 هليجا لاق رق هعو0همدصكتم 7 0

 هن 11 ىللو . 7 8 حقل هللاو. 7 8 هدص. ه0) 115 ىع. م) 0

 لواب انأ امو: 115 لوأ اناو. 9) 8 مكوارساز 115 ه ؟ه2015 5600.20 دبعلا 3
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 1 ا

 ثكف لاق هقيب ىلا ه«يرخ رث لاق سلق ام رثكا كبف لات

 ملكت هل لاقف ناورم هءاج سغلا ناك اذا ىثح ميلا كلذ نامثع

 عاماما ننع هغلب ام نو ارعجر سق رصم لها نا سانلا ملعأو

 اسفل "تلصي» نا :لسبق  دالبلا .ق ريت كسعيطخس ناد الظاب ناك

 قاف لاق هعفذ عيطتست ال نم كينأيف عراصما نم ةكئيلعو

 ىلع سلجن بخ ىتقح ناورم هب لزي ملف لاق جر نأ نامتع

 نم ممقلا ءاليه نا لعب اها لق مث هيلع ىنتاو هللا كديحن ربنملا

 ان لطاب هنا اونقيت امل ريما جماما قع جغلب ناك رصم لها

 خيتحات نم صاعلا نب ورع هادانف لاق مدالب ىلأ أوعجر هنع غلب

 اهانيكرو #ريباهت تبكر دق كّناذ نامثع اي هللا فدا ىكسملا دو

 ليلا, هانلعب قار نافع هادابح قاف 6 تنك ذللا ١ ىلا نيف كعلم
 قادوفف لاق ليتل“ نم قشكرت مدعم كمبجم هللاو سلمك. تخباخلا

 الع سانلا و فكي ةبيتلا رهظأو هللا ىلا بث _ىرخأ ةيحان 8

 8 ىذا مهللا [لاقف خلبقلا لبقتتسأو نتي دك نامتع عفرف لاق

 قاع ماعلا "نوب وربع يزتكو 'هلزنم . ىلا ةدجرو فيلا تات تنأث ليا ذو
 ىععارلا ىقلال كنك نأ هللاو ليقي ناكف نيطسلفب هلونم لون
 ع ركع رب ىلع ىكتس رهع نب يي لاق «« هيلع هضرحأف

 لاقف نييرصملا فارصنا :ىعب : نامثع ءاجب اًيلعا نا رث قلق هيبا

 دكهشيو ”هبلع نودحهشيو كنم سانلا هعمسي اًمالك مّلكت هل

 ه) 0 مهموءهتص 200. نامتع. 5) 0 كنع. ه) 0 ,مار [آ4

 ة6 20. انم. + ©) 0000. 8: مءؤ هج ةراوقب# 11١1و 8 ١0-16

 لي نفك 1 4 عادلا رزه: قت راو هققف
 «.و. 5 ظانأ. 7 0 هن ف.2 +0 1لكر ظل هذ 10. كيلعت



 ا*ثم. خذني 5 ؟أ

 نور ضن دعحب بك ىلع 0 هنع 0 ودرب نأ 6 هللا لوسر

 نب ريبجو 82 مهج وبار. كيز نب لكيعس هيف نيرجاهملا

 سصاعلا نب كيعسو مككالا نب ناورمتو ماو نئب ميك>و معطم

 6 2ع ب

 5 كيسأ وبدأ راصنالا نم جرخو لكيبسأ نب 6 باتع نب نامولا لبعو

 نب 5 كنبات نب كيزو ىدعاسلا ب وبأو ا

 10 ردصض 0 نيعجأر 0 0-0 008 ىذ نم 5 ءام لق

 سيدع نب ناجولا لبع ليق ىسنا ماف ىلع نوملسي ابعجو

 هذحو هللا ىقتت تلق لاق ةجاح ناجرلا .دبع ابا اي ءانيصوتا

 نأ انكعو عكف هنا" 2دءماما نع كتلبق نك درتو 7, كيش ال

 ميقلا عجرف لق «هللا ءاش نأ لعفا سيدع ىبأ لق عونيو عجيي

 15 نب * هللا كبع 8 ىيتدي رمع نب * 3-0 لاق « تيدا ىل

 يخل دضر .قانمتع ىلع ىلع مج امن لف لينا نع مليك

 ىنا ملعأ عل لاق دسفن 32 امالك 2 هبلكو اجر لذ جنا

 ه) 0 0 مر 8 ممننسمو ثابع. 6) 0 هده. م0 زوكمو

 0100 هعوذوأ 12 2 هذ ةجا0 1خر ةععات201123 050 ا! , مر 1طن 120/37

 111, م. 111“ م. مل"ةثبو 211056720917: ةأأأ بكم عع51561201182 8.

 0) 8 كيح, 0 كيبل نب دومحت. 2 0 هلت. م/) 8 8. فَ

 مم هصت00 امسنأ. 09) 8 انضونا. 7) كه. 6 ؟8. 163. 214

 مماماو 0 كيمامأ. 2) 0 ىنتتدح . : 7 8 هد
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 8 1/و زال يدب

 جر نميف جر الآ ناظقيلا ابا اب لاقف رامع ىلع لخد ىح

 لسراو .لافا عم حي دخت ع ايكوم "كيرح نهريفلا' ةميسحللا ىقان

 نامثع ناوعا نم ناكو «ءىدنكلا تلصلا نب ريثك هىلا نامثع

 ثري امو رامعل ءدعس ليقي ام عمبأاف دعس رثا ىف فقلطنأ لاقفو

 لآلحا عيتح ريتك جوخ لاق اعيرس 0-52 1 لعدم ىلع زامع

 ءديلا ماقف بابلا ركج هتيغ مقلاف هب كاًيلكم رابع دنع اًدعس

 ىذنعلا ركجلا بتيضقلا ل.خداذ .تيضق هدب قو هشرعب و رامع

 لسيلق مأ ,خبا :لسيإلق اي 6 قىقانو هرثا .فوعف رابمع 0 اعدقتما و

 تانقفل ف كذا ثعبرد ىل هللاو ىتيدح 9 عيتستو علطت ميلف

 رامع عجر رث كلذ ٌلحا دق معكص هللا لوسر ناذ بيضقلاب كنيع

 ككلذ رخآ ناكف هجيوا لكب 8 هلئقي لعجو دعس ةيلكف كعس ىلا

 ناسسقع ىلا كعس عجيف لبا هنع مذرا ال هللاو راهمع لاق نأ

 مسقاف .هككاني رف نوكي نا ادعس نأمتع جناف رامع لويقب هربخاف م

 7 ىلع بكرو .لاق 8 نامتع همم لبقف *ضرح ىكقل .هللب دعس هدهل

 لامك لاق 3 نييعجأر ا!يفرصناف ةنع عدرف ردصم , لعا ىلآ مع

 0 ن6 ا ور 5 ل راو هو د و 0 اهلك

 تإ 0 كاكانك رمز 0 8:10 عممسلو ٠ 2 1 8. 0, 0( ةليعت

 ه 8 ضرحر 0 تصرخ. .8) 8 300. ءضر نافع نب. 2

 بلاعط ىا نب ىلع نينموللا ريما. 7 0 هرس. 2 8 دتتسع

 خد_كحاطر ملم جلصو هل. 50م18 م.!ماذر 11. 60) 8هماطه 152

 مممط1 دعس لاتصت م0 رييعز هل“ 1 الر امءر ةلااننا-ططهطم 1, طر 0١



 ا*ه خنس 1

 ماكحالاو ةرهاظلا ةرَكألاو نحالاو ةكوفسملا ءامدلا نم « نوري

 موقلا نأ ربخل ءاج بشخُح اذ موقلا لون اًملف ةلاق ةريغملا*

 كاز الطفل يلع ملا هلوسر .قاو عوني - رثا نأ :نامثع لصق“ "نوحي

 ةديف ام ىلع رهظي «ملف ىلع ىلا باتكلاب 2 اهياسكت حاول

 اب لاقف هتبب هبباع ل. ىف انلع ءاسح ىأر نامتع ىأر يلق

 ميطغ قع دوا ةمبيق بارع 0ا2/ ةةرعم د سينا تاع لا

 ملعا انو ىحبصم مو ميقلا ءاوه نم ىرق ام ءاج دقو كيلع

 5 ٌبحأ داق كنه خووعمسي! هقاواردنق نلقلاةىنه كلا
 ه0 نانا نيلع 'اولخى مي. نا« بجأ 7 ققافإ ئنغ «2ىرعف هيلا تكرق

 نازك ىلع ناقل جيغ كلذب /عمسيلو ىلع هنم ةءج كلذ

 تيسلو ىلا هقيارو ىلع هب تونا ام ىلا ريصا ا عله هل

 دعب ةّرم كتملك 0 دق 1 ع 0 كيدي نم م جرخأ

 نأ هملكي رساي نب رامع ىلا نامثع لسراو لاق راصنالاو نورجاهملا

 ْنصاَقَو ىبأ نب دعس ىلا نامتع لسسراف ىبأف ىلع عم بحري

 لعس جر لاق ىلع عم بكري نأ هقلكيف ارامع 3 رك 0

 2 0 نوديري اف 1هءم ام 14 ه30. ل. هأ؛ 1عذط. اه 8) 0

 ةريغتملا )0 فو كرقف. )١4 ١ 0000. ليته. 00 6. 7
 م5. ل. ا 2) 8“ كأ+ ٠ /0) طاهر“ )0 هتك 128
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 اال اه نس

 2اس

 « ًءاوس امم قلل ىف قربعبلا نوكي نأو لطايلا « ةرفاح ىم

 يك تعذب ميثلك 6م 0 ناسمتع ل 6 ورع كنع كيفك

 مقلي ره نب دمع لاق «, هلوع نيح اهقرافف ل ىأ نبا

 لييكاو ركب ىنأ نب يح ناك لاق ديبا نع 0 نب هللا دبع

 ىنأ نب كيحت مدقف نامتع ىلع حاضرك* ريع« ةفيّدح لأ نبأ ة

 جرخ نوييرصملا جوخ املف 0 دعم ةفيذح نأ نب ليد ماقأ وكب

 هذا اورهظاو شام .سمخ ىف ىولبلا سيدع نب ناجرلا ىبع

 الوسر دكعس نب هللا لكبع ثعبو بجر 3 أبجرخو ةرمعلا نودي

 هباغكاو :نسيدع با نأ نابثع, ءربكي 8 ةرشع ىدحا راس

 ركع كك دسك هيرو ىنيأ نب 0 نأو ا ارهجو كق

 لاش ولا راحوا هرلتكب الاوان عون ابغا ةماعلا للا»:و معلا: خرحت+

 رصم لأ نم ميق ءالوه ك.عس نب هللا دبع لوسر 1 هءاج نيح

 لخد دق سانلا نللو اهنوديري ارا ام هللاو ةرمعلا معرب نوديري ؛5

 جتقراف نتل هللاو اما ىربع ٍغيلع لاطو ةنتفلا ىلا اوعرساو عب

 اني+ نسب مدل لك ناكم بلع 7لاط ناك ىرمع نأ 1 نونمتبل

 «) 0000. ةريصاخز ه0101 6011. ؛(10 11, اح (1) ةريفح. 5) 0 204

 ذكموي . 0) 0 هرم. ©) 1ص طه عأطو 8 1060 طمالان2 761001111 6

 ز2 ةهعات ه>ع6106ةهأ ر ةهعم]1 اتت أ نودربصملأ ىنيدع 1غ ناصرخحد 1

 0م امرأ 0| اواو وز 0أ اوجرخلا 0 تب

 هز 01 نأ 111-801 ) 0 عل. 7 8 8. ل. ه0) 2 هذ ]آخ هت. 6

 061206 228916121 لس .



 ا” زئْنس مك

 نامثتع « دنع نم وريع يرخ لاق هاب اوركذ لاجرلا ءابأ ركذ نم

 رجول قأيو نامتع ىلع تلوم قرم ان قا هيلع لقت وفو

 نامتع ىلع ةبلويف 0 فرم ةدكلط ىقأيو © نامتع ىلع * هبّلويف 0 فرم

 « نامثتع رصح ناك * ايلف نابثع ثدحا اب مربخيف جامل 4ضرتعيو

 5 لاقي نيطسلفب هل ضرا ىلا ىهنتا ىتح ةنيدملا نم يرخ لوالا

 مبجتلا ليقي فو نالجعلا هل لاقي هل رصق ىف لونف عبسلا اهل

 كلذ هرصق ىف سلاج. هه.انيبق لق نافع .ىبا-و نع انيتاياظ

 نا ئماذجلا ور نب ةمالسو #هللا دبعو كّيحن* هانبا هعمو

 خنيدا نم لاقف ليجولا مدق نبيا نم ورم ه!دانف بكار عب ره

 كيد اروصح هنكرت لاق نامثع ىنعي لجرلا لعف ام لاق

 1 ىف ةاوكملاو ريعلا طرضي كق* هللا لبع ىهبأ انا وربع لق راصعلا

 هادانف رَخآ بكار هب رم ىتح «كلذ هسلج“ رع ملف ةرانلا

 هللا ىبع وبا انا لق لتق لق نامتع ىنعي لجولا لعف ام ورع

 خا قودحبا :بلع ضْرَحْأَل انك 7 ١ 1اهتأكت حرف تك اذإ *

 ىب ةمالس هل لاقف ليش عن 5 هيدخ 8 ىجعارل ديلع صرحأل

 ؛5 فيثو باب برعلا نيبو مكنيب ناك « دنا نع رشعم اي 771 حور

 قل م يرض نا اندر 0لاقف كلذ ىلع مكلج امف هومترسكف

 ه) 0 هرم. 5) 8 طثع ه6 زمأئ5 حكيلويف. 0 8 هده. © 8

 صورعبتو. © 0 راصخل نامتع رصخح . 70 0 بجعل. 9و) 0

 نم. 7) 14 مه]16 هللا دبع ىب ديو . 4# 0 لاقف. م 8عهر1ةعر

 له. طهر«. آ[1, م. 248. 7 18»هيرذوعر 1. ©. 1ر م. 48 0

 تئككح 8 كحا. د 0 204. ئماذجلا. 7) 0 204. فق.

 0) © 8:2. ضس) 4 جم تكاد ٠



 ارقاإلل اه زغيببي

 لق روسملا ليم نوع نا نع هثحح رفعج نب هللا دبع نا
 جارضلا 0 هلرعف نامثعل المع رصم ىلع صاعلا نب ورع ناك

 مث جارخب ىلع دعس ىب هللا كيع ليعتساو ةالصلا ىلع هلعتساو

 ةنيدملا صاعلا نب وريع مدق املف دعس نب هللا دبعل اييعيج

 ةءب ايلاخ نامتع اموي* هيلا « لسراف نايتع ىلع نعطي لعج ه

 كديع اتا فهيج  نابرج ليمق ام عرسا ام خغبانلا ىبا اي لاقف

 1 را ورا وجي قييدانوت كم نعل قلن م اع لعلب
 دو ا ارق امتي لابتكار 05 وكلا *) تلحفا: اهلا ل الول

 ىر نيتمولا ريما: اي. هللا فاق ليطاب ةتالو ىلا 2نولقفو  شاطنلا

 خلاقلا >ةرثكو كعلط ىلع كيوتل نحف هللاو نامتع لاقف كتبعر 0

 وهو ىنقرافف باطل نب رعل المع نينك دق ةورع لابقف كيف

 هب كذخا اهب كتذخا ول هللاو انو نامتع لاقف لاق ضار ىنع

 انأل هللاو اما ىلع تأرتجاف كيلع تنل ىنكلو 8 تيقتسال رع

 001 . ناطلسلا اذيعلا اننا ليقو هييلعلللا قف اوفن كنم زعأ

 هب انادهو معلص ديحمب انمركا ىذلا هلل ديحاف اذه كنع عدوو

 ناك صاعلل هللاوف نافع كايا تييارو لثاو ىب 7 ىصاعلا تيار كيف

 ةيلعاإل ركذلو انل ام لاقو نابتع رسكناف »لاق كيبا نم فرشا

 /تنغلي دقو نينموملا ريما اب لاقف ناورم لخدو ورمع جرخو لاق
 هةاسا د

 كنع اذه عد نامثع لاقف كابا صاعلا ىب وريع ركذي انقلبم

 مر © 65... 50 اًيلاخ امو نامتع. 6) 0000, م. ». ©

 70. 0) 8 ماع. ه) 002.5: 000. هللا. مير © كل. م) 0 نوغلبيو :

 7) 8 بريكو. 42) 8 طقم هن زمثله 200. صاعلا ىب. )

 تهقنخسال. 7) 00010. صاعلا. ) 0 هده. 7) 8 كغلب.

 نيرو ا
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 زو غخنس ان

 هىشتفف رص هلماع ىلا نينموملا ريما لوسر انا «لاقف لاق كتأش

 نأ رصمب هلماع ىلا هقاخ هيلع نامثع ناسل ىلع باتكلاب © !ذاف

 لاق 5فالخ نم* عهلجرا و ميديا عطقي وا مهلتقي وأ عبتصي

 ودع خر : رثا ارلاقف اًيلع اوتاق لاق ةنيدملا ارمدق ىنتح اولبقاف

 5 مك همد ّلحا دق 2هللا ناو اذكو !اذكب انيف بتك هدفا هللا

 تبتك ملف ابلق نا ىلا* مكعم ممقا ال هللاو لق هيلا انعم

 لا تضعي رظنف لاك ف اًياتك مكيلا كيبتك ام هلل /لاقف انيلا

 لاق نوبَصْعَت اذهل وا نولتاقث اذهلأ نسجل نا لف و َ ضعب

 ىتح اوقلطناف لاق ةيرق ىلا ةنيدملا نم # يرن 38 قلطناف *

 رم اهنا «كافف لاق 1نكو+"!قكب “انيك تئبتك املاقف نامتع ىلع اولخد

 : هللاب قيمي وا نيملسملا نم ىيلجر ىلع .اوميقث نا نافنكا انه

 دقو لق تيلع الو تللما الو تبتك ام وه الا هلا ال ىتللا

 زهاكل 8شقني دقو  لجرلا ناسل :نلع ِبتكي باتكلا نأ نوملعت

 دهعلا :تضقنو كمد هللا ّلحا هللاو كقف ايلاقف لاق رتاكل ىلع

 © هورصاحت لاق قاثيملاو

 نامثع ىلا نييرصملا ريسم ببس هىف ركذ هتاف ئدقاولا ه«امأو

 اهنمو «هيركذ مذقت هدق ام اهنم ةريثك اًريمأ بش اذ جلوزنو

 ركذ ام اهنمو هتعاشبل هدبكذ ىتم ةهارك * هركذ نع نتيضرعأ ام

 0 0 هدصب )١2 12 مدن: ه2 لكم> 5 552 227 0كاظ

 0) ١0 200:77 كالعت 7 ")185 ودرست" مرام. كف 1 00 2025 60

 قلطناف لع جرح 4 85 0 رضوا لج 7527 8١ قمت 06

 ضقنل. 0 8 ممووطت1 1616 رفعج ىهبأ لاق. ) 8 ددسصع هركذ

 20) 8 هدت.: 202 0 جتعانشل. 'ء



 اريزيإر منو خئس

 الاد نيخو رحب رثو لاق فئموي كنس ىف اناو ةرضت ىبأ

 رث ةنس نيثلت ىبا فئسوي انو ىرخا ةرم لق لق هّلعلو ىردا

 رفغتسأ لاقف اهفرعف لاق ٍيِرُكَم اهنم هدنع نكي مل ءايشأب هوذخا

 4الآ جيلع هذخاو لاق اًطرش هيلع اوبتكو لق ة هبسحلو لاق

 اوذخا امك وا هطرشب هل مق ام* عامج اوقراغي الو اًصع اوقشي

 /ةنيدملا لها نخأي الأ هيث اولق نوديرت ام هل لاقف لاق هيلع
 باكا نم خويشلا. ءالوهلو هيلع لثآق ىمل لامل اذه مايمتاف ةطع

 ةنيدملا ىلا هعم اولبقاو 2 كدلذب اوضرف لاق معاص 7, هللا لوس *

 ىف اًدَشَو 1هللاو تيار ام* ىثا >لاقف بط# ماقف لاق نيضار

 ىلع اومدق ىيذلا دفولا اذه نم :«قابوكل ريخ م صرالا

 الأ رصم ليها نم كفولا اذه نم تيشخ ىورخا ةرم لق دقو

 بلتحاف عوض هل ناك نمو 7 هعرزسب فحكلياف عرز هل ناك ىم

 ءالوهلو هيلع لت ىمل لامل اذه امثا اندنع مكل للم ال هنا الا

 ايلاقو سانلا بضغف لاق معاص هللا لوسر باصا نم خويشنلا 5

 انيبغ 0 نيضار ووصل دثولا عجر 1 نا ىنب وكم اذه

 عجري رث متقرافي رث عل صّرعتي بكارب مه اذا فيرطلا ىف م
 ام ارمال كل 5 تكل ام هل أولاق لاق م جعيشيو جقراسي رع جيلا َِ عد 7 1-1 6-2 ..ه . 00

 م) © 500. هيلعر ةه4 متصله 61و86. 5) "هع. 2800. ه6) 0
 اليلاو. | م 0 طع هءدمتعف الا نأ. 20 8 متفوب 7/09

 دل 0 نراف ٠ 7) 0 طثع هذ ةمعو تتيح ]كر
 2 ا ه:. .. 17 0 تيار ام هللاو هور (00در هع : 12 ىكان وكر

 2 قا 0 هيعرز 0ه) 58 ىممأ . 2) 0000. ةدسنو.



 زن نتي ارالكر#

 ناتسمتتغ موعقلا ةرظاتغم كفاك لق نم نم نافذ فيس ريغ اسماو

 اس لاق ميبعاربأ نب بوقغي دب ىنتدخ ام هءايأ 4 راصحح ببسو

 نع ةرضت وبا اسد لق قا اسد لق ىميغلا نامهلس نب ةرَدَقْعَم
 ىكسفو نا ناهثع غمس لق ىراصنالا عفا ا ىلونم 50

 ةنم ةجراخ هل ةيرق ىف ناكو علبقتساف لاق اولبقا كق رصم لقا
 ىذا ناكملا ىلا هونك اهليقا هب اوعْمس اهلف لق اهك وأ ةنيدملا

 كلذ نم كاب وا ةنيدملا هيلع اومهكقي نا ةركو لاق هعيف ف

 38 -:ف سلا ةضرقق» 35 تاكشملاب عدآ 1 ارلاقف هونأف لاق

 ةعباسلا سنوي ةزوس نومسي اوناكو لاق ةعباسلا عقأ هل .ءاولاقف

 10 هلل 0 انم ممر لق معكيآألا هذه ىلع قا ىناخ 0 لاق

 أ مت ندأ هللا لف* كحد اًمْرَح هنم ْمملَعجَت قير نم مْ
 تيمخ اف تيارا هل اولاقف فق هل اولاق و3 نورفَت هلل للك

 هبضمأ لاقف لاق ىرتغت .8هللا ىلع ما كل نذا هلآ محلا 5-5

 لت نمل نيج تح كى انو لق اذكو ةاذك ىف تلون

 15 اهل نمل :خ تدرف ةقحصلا لتأ تقاز كيلو اهلف ةقدصلا نبال

 ةصْمأ ليقيف ةيالاب :هنوذخأي اولعجن لاق هصمأ ةقدصلا لبا ىف ناز

 ٌفتفوي* امتع مالك ىّلوتي .6ىنذلاو لاق اذكو !ذك ىف تاون
 لاق ىديعس ونبأ 74 كاذ* ليقي ةرضن وبا ليقي لاق 1كتس ىف

 ه) 0 مهقلا راصخ . 6) 8 ن. عزنا. 60 0 كعشسر طتقآلفر 61. 1

 1820زهمم 19, م.ادء. 2) 8 وكن. 2 8 ةةدفتتم اولاقز ةءوه3. هل هآتت. ٠

 10-210 00 ةيالأا. 72) 8 هد. 2 8 مومو

 ©«. ىئ. 5) 0000. 8. م.ز طتماع 8ر 011611 866111118 8111و مدلك وعدو

 0 نك. 2 8 كلضوب كنس ىف. 10 0 كاذ ىل
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 مو متو خش

 نع ورع ىبا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنتك

 ةاناو معذ لاق « نامثع رصح* تدهش له هل تلق لاق نسحكلا

 توناج طغُللا رثك ١61ذاذ كسلا ىف ىل ا 0 ملغ ذتموب

 ودجسملا اولزن ىتح اوليقا نيح موقلا ملبقاف تن وا ٌىتبكر ىلع

 أبعنص ام نومظعي * ةنيدملا لها نم نبا ميلا عيتجاف هلوح امود

 ىف كلذك م هانيبف قنودعوتي 8ةنيدملا لعا ىلع ارلبقأو

 ف [ تّدفط ارا * .تناك امثأكف نامتاع علطف بابلا لوح# ٍعاطْعَل

 لجر هدعقان لجر راثف هيلع ىنثاو هللا دين هدعصف ربنملا ىلا

 عرص 0 :ايض يلم ملا قاد رح مييستو ماقو

 ىيةالصلا نم هوعنم رث اموي نيرشع عب ىلصف 2 ليمتحاف 0

 ةحلطو دبح نع فيس نع بيعش نع ىسلا ىلا بتك

 هب اولرن ام دعب سانلاب نامتع ىأص اولق نامثتع او ةثراح ناو

 عريما سانلاب ىلصف ةالصلا هوعنم هنا رث اًموي. نيثتلث ككسملا ىف

 ةنيدملا لعا ىفتو نويرصبلاو نويفوكلاو نويرصملا هل ناد ٌيقفاغلا
 هيلعو آلا سلجج الو دحا يرخ ال هتويب اومزلو غناطيح 5 15

 5 اموي نيعبرا راصحلا ناكو ه موقلا فقر نم هب عنتج 7 دفيس

 كلذ لبق اوناكو ردا هيف وعضو هل ضرعت نمو لتقلا ن

 © نوفكي اموت نيةلق

 0 0 ارطخ نايتع. زا 8 هيون 0 هم :4) 0 باوشأ .

 كر لظ م كد | /)400101ف: ١ 0:)9 يوتا ) 18:62 ١1

 ممحسقز طممدع 0 نود عاوتي . 2) 0 اهنتنف. 2 2 عظفلت . 7 0

 تمبيفطاف 1 70) 8 هن. ) 82 دعس. 60) 0 دنتغلا: مممتع
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 اخو خنس ارامل

 معلص ديد ناسل ىلع نوئوعلم مكنا نوملعيل ةنيدملا لها نأ

 ىيسلا وحي ال ةٌلَجو رع* هللا ناذ باوصلاب هاياطخل احأف*

 هذخأت كلذب كهشا انا لاقف ةملسم ىب دمحم ماقف نسكلاب لا

 باتا مىنغبأ لاقذ تبباث ىب كيز ماقف هدعقاف ةلبج نب ميكح

 5 لاقو هدعقاق . / ريتش قا نب ىيح + ىرخا ةيحان 0 نم هيلا راقق

 نم مموجرخا ىثح سانلا اوبصخ غعيجاب ميقلا راثو عظفأف

 هيلع اًيشغم ربنملا 8 نع عرص ىّتح نابثع راوبصحو .نجسلا

 نع :دنحا .ةخ..ىوعمطي 3 قويا نكي ناد لكاس وجت
 جنولساري اونك هتاف رفن تقلق ىف الا مدعاسي نأ *نيدللا لعأ

 :ه رسب نب :رامعو. «ةلفيحح علا“ ني دكمكو وكي ياا نيا د

 حل كلام ىب كعس عهنم 2!ولتقتساف سانلا نم قلل ]م رهشو

 نايثع هيلا ثعبف ئلع نب  نّسكلاو تبث نب ديزو ةريرغ
 ىلع لخد ىتح مع ىلع لسبقأو اوفرصناف ايفرصنا امل همزعب

 لخد ىتح ريبرلا ليقاو هيلع ليخد ىتح ةحكلط ليبقاو نامثع

 قفيإ

 15 «« خلزانم ىلآ أبعجر كر عتب نويكشيو ه«-ت:عرص نم هنودوعب هسبالع

 اتطوسم ةءماوكاسس ءواقمأ ءاجا131 68[: 0 ه6 ”6عواتقاتت ز 115 اغلا ر أ. ه.

 ءاوغلا ن100 طه ةعأ5 هنن هاته 1ةهعا15م ه1: [ش هد
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 ه) 2 ىعباو 11 ىف كنا. ..24) 0 ق١ 2) 1 هن 8-7 00008 )7 
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 نسر زد دس

 8 يبل عيبولا نب 6 ةلظنحو 5 ىأ ىب هللا 06 0: ورع

 نيعباتلا نم ةفوللاب نيضضخلا ناكو معلص ىبنلا باككا نم علاتما

 0 حبوشو دوي نب نوسألاو عَحِجَألا نب قورسم هللا «ديع باكا
 اسهيف .نوريسي هل لاثما -ق ء ميكع نب هللا كيعو ثراذل ىبا

 مولا مالكلا ّنأ سانلا اهنا اب , نولوقي اهسلاج ىلع /نوفوطبو 5
 لاتقلا ناو اًدغ مبقيو مويلا نسح رظنلا ناو !ادغ هب سيلو
 ماقو < مكرما ةامصعو مكتفيلخ ىلا اوضهنآ ادع ميكو مييلا لك

 ىف رمع ىب ماشهو كلام نب سنأو 8 نيصح نب نارمع ةرصبلاب
 نيعباتلا نمو كلذ لثم نولوقي معلص ىبنلا باككا نم جالاتما

 :نولوقي امهل هابشاو ىدبعلا نايتح نب مرو روس نب بعك 0
 ىف ةمامأ وباو ءادرّدلا وباو تماصلا نب ةدابُع مآشلاب ماقو <كلذ
 نيعباتلا“ نيو كلذ لثم نولوقي معلص ىبنلا باكصا نم علاثمأ

 جل نييك جمالكلا لششبواوب ىراشتا دعما نب دير
 عراك ققوح ول: ءاسيشا ا رص مقو < كلذ لثع 1 قا لا

 ىلإ اينرصنأ لاح اوار املف .عمودق كيش سلق نيضصتكملا ضعب 5

 رثا ىلع هلا ةعمجلا تءاج املو « هيف :«أوماقو 3 عراصما

 ىلصف نامثع يرخ معلص هللا لوسر* تجسم نييرصملا لوزن
 هللاوف هللا للا م ىّدعلا ءالوه اي هلاقف ربنمل ىلع مق رق سانلاب

 ه) 14 مماع. 5) 0 لظنحو . م © هدس.ز م086 هللا ذص 8 ىو

 مموؤمو ةعوفستم. 0) 0000. م. م. © 14 ميكح . زر
 و) 8 ليعت. 7) 8 ه. هما ل 2) 0 ناليقي. 5) 2 تايحل#
 هع. قلموء71ه517: 1ءر 1ط» 820]ةتن 11, م. ؟هاز ممتع 0 كيلا.

 7 8 منعر 0 مْنُغَو سمرع 0 لغم. )0 أبماقأو . 12 0 لوسولا .
 0) 0 لق مث. رم) 8 صصصم ميقلار ةنط قتنم ةلطتنع ىذعتلا 8



 وا ع 1

 0« عمجا 0 مل نم دام نع ةلعسم و ملع روغ نع ىروشلا

 ىنم بلط ريغ ىلع سانلا نمو ةهنم الم* نع ىروشلا للعأ

 عيتاتتسم رم اعبات © ن وركن الو © نوفرعي ام يف تلعف 1 تليف بحت 2و

 رومالا تيهتننا ايلف فلكتم ريغ اًيدتقم 0 عدتبم يع اعبتم

 5 الو 6 ماوس 7 ريغ ىلع ءاوهأو نئاغض تدب هلهأب وشلا تكتنأو

 ريبغب ةريغ ينل اما أببلطخ باتكلا ءاضما لا ىضم اميف اخرت

 نع ءايشاو نوضري اوناك انيق ءاتشا ىلع ابباعف رذع هلو ةكاح

 اهتففكو ىسفن مهل تربصف اهريغ حلصي ال ةنيدملا لما نم لم

 0100 وع هللا * لع أودادنزاف عممأو ىرأ انو /نينس نعم منع

 ؛0 ضرأو هيمرحو معليص هللا ليسر راوجج ىف انيلع اوراغا ىتح ةعج

 شح ابلف اثني قاحكللا ىلع ردق قع نورهظب ام لإ نحب اناوغ

 ثعبف ُليلّذلاو :خبعصلا ىلع اوجرخن راصمالا لها باتكلا قف

 / كعس نب هللا كبع ثعبو ىرهغلا يا نب بيبح ةخبواعم

 ؛5 نب عاقعقلا ةفوكلا لها نم يرخو ىنوكسلا ييحح نب ةيواعم

 نب ةبقع ةنيدملا لعا ةناعا ىلع ةفوكلاب :نيضّصخملا ناكو وويع

 م) 0 عمتجا. ة) 8 عتمالم و 1202 0 نكأ 5 6 ط 00

 0 0 ملبتم © 0 مارضتجا. م 8 نيتنس. 89) 0 هدم

 مر: 0 يرعلا رد 14 بعصلا. 2) 1ه 15 دموطاتق م0816-

 12101, 01136 كلعسس 2 11123110 01218581102 112 22218126 5112216715,

 تازقتط 31216 ةيوعمر 8 010 56011618 5 01016101, نب 01011

 7 856 هذ طمع 8 8. مي, © نيصصخلملا نم



 اكد ا*ن خنس

 سانلا ماتأف مالك نم اذحا اوعنع رثو متويد سانلا مزلو امايأ

 نع مكعوجرو مكباهت لعب مكذر ام لاقف ىلع جيفو موملكف
 2 لاقف ةحلط ماثأو انلتقب ابنتك كيرب عم هانذخأ اولق مكيأر

 : لاقو كلذ لثم نويفوكلا لاقف ريبؤلا 111 كل لي نيورضبلا
 9 امّتك اًعيمج ةجعنمو انناوخا رصنن نكانف نويرصبلاو نويفوكلا 5

 قالإ

 4 خفوكلا لحا اي متملع فيك ه ىلع عل لاقف * داعيم ىلع اوذاك

 متيوط رث لحارم ترس دقو رصم لما ىقل اب ةرصبلا لها ايو
 ال متتش ام ىلع هوعصف ءاولق ةنيدلاي ىبأ رمأ هلو اذه انيك
 و هب ىلصي كلذ ىف وهو انلوتعيل لجولا اذه ىف انل لاح

 نم /قدا ةديع ق3 7 نامتع ءاش م ىشعيو دفاخ لش 10

 نوعنك خفي كمل اب رمز اوناكو مالللا نم ادحا نوعفك 2 ابناكو بارننلا

 + #دمتسي راصمالا ليحتا ىلا نامتع بتكو عامتجالا نم سانلا

 ثعب 2لٌلجو رع هللا مرذ كعب امأ و ميحرلا نكرلا هللا مسب*

 18 كريمهأ ام هللا ىدع
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 هلالخح هيف هناتك انيف فلخو هيلع ىذلا ىضق كقو ىضم 5

 دب - 5-52 2 - باع نم روكا هل
 علتخ 2 اريخسنو ريشب فحك ب ا!اديح . 30 ٌ 4 5 أ 0 32 ل 3

 دايعلا ٌبحا ام ىلع اهاضماف ركق هلل رومالا ناوبو همارحو
 5 7 7 2-8 50 3 .٠
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 4) 8 متسع انكحور 564 هدط و 7عمزمق )] 6151 ةاهقاتتت 20
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 8 كتب

 8 مع نقو -:نصيق“ .ءكلنع ج نبل .قبسلا دلقتم ينام ءاريح

 دنع سلاج 6« ىسكالاف هيلا عيتجا نميف نامتع ىلا ىسكلا
 5 5 5 0 2 ع 5

 أبضرعو نوبرصملا ل ماسف تيوؤلأ راجحا كاع ىلعو نامتع

 ىنذ* شيج نأ" نوحناصلا ملع يقل لاقو جدرطاو مهب اصف 4 هل

 ىقاو ؟7كلذ ىلع* هدنع نم ماوفيصناف معن اولق هللا /7مكبحص

 ىقو 4 ىلع "بنج 1+ نرخا  "ةقامكب ىو هدكلط' نيورتفبلا

 مب ماصف هل اوضرعو هيلع نويرصبلا ملسق نامثع ىلا هينبأ لسرأ

 ىو ةورملا ىن شيج عنا نونموملا ماع ىقل لاقو ثدرطاو

 نويدوللا -قاو «ءدعلص قي" ناش لع قودوعلم ئكوعالاو "نق

 نامثع ىلا هللا دبع 4هنبا سرس دقو ىرخا ةعامج ىف وهو ريبزلا

 نيملسملا ملع كقل لاقو ثدرطاو هب ىاصف هل اوضرعو هيلع اوملسف

 ناسل ىلع :نونوعام صوعالاو بشخ ىنذو ةورملا ىذ شيج نا

 ىذ نع أوشنفناف نؤعجرب نأ ورأو ميهقلا جوخ معاص 1

 نك لحام كعلث ىو مكاسع ىلا اوهتنأ ئتح ندوعالاو" بشخ

 ٍججورخ ةنيدملا لها قتفاف نيعجار اوركي مث ةنيدملا لها قتفي

 ةنيدلا لما اكفي ملف ميتغبف عب اورك عكاسع ميقلا غلب املف

 اوطاحاو مكاسع عضاوم ىف اولونف ةنيدملا ىحاون ىف ريبكتلاو الأ

 سانلاب نامثع » ىلصو ىمأ وهف هلي فك نم اولقو نامثعب

 ه) 15 سيلو. 5) 115 2004 خذبأ, 6) 0 ©. و. 0) 0

 0 0 ةورملا ىنتو بشخ ىذر 14: 200. ضوعالاو. /2) 8 مككجص»
 92) 11 6. و... "572 8 كلتر 0 كلت قعر 115 05 266062811

 هدت. ) 8 ىن شيجو. 7 8 هللا لوسر. 0 0 ه ف.
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 امل أ

 انغلب هثاذ داترنو ةنيدملا ملت لخدن ىتح انرلجكت الو اولجكت ال

 اييفاخ ىق ةنيدملا لها ناك نا هلاوف انل اوركسع هدف هنا

 ناو ثشا انمّلع اهيلع اذا ةمهف انمّلع اوملعي رثو انلاتق اولحتساو

 مح 0 نر. ابا راع 2: ناز :لطابت اذه انرمأ

 2 ايقلف نالجرلا لخدف ابقذآ ءاولاق ربخلاب 5 نعجيتل الطابق

 اذه ممنأت امنا مالقو ريبزلاو ةحلطو ءايلعو معلص ىبنلا جاوزا

 :كلذل الا انتج ام انلامع .ضعب نم. ىلاولا اذه ىفعتسنو تيبلا

 ( ضسصا ع لتر نينو ه١ هلكت ليكدياب نيني, 8 ةانتاتشلو

 نمو الع أناف وفن رصم ليها نم عمننجاف < جيلا اعجرف نكرفي

 ريبزلا اوتأف رفن ةفوكلا لها نمو ةحلط اوتأف رغن ةرصبلا لها 0

 انقرفو ”انكك الو انبحاص /«اوعياب نا هنم فقيرف لك لاو

 هيف وهو ايلع نويرصملا قاف تعبت ىتح ارك رث عتعامج
 0 هع

 ا
37 9 

 901 قمن 17 فاوفأ خذا ح مويبلع تيزؤلا راكحا لنع ركسع
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 شدي 7 اال

 6 ىلعو قافر عبرأ ُىى ةرصبلا لفأ جرخو < مصألا نب ©« ورمع اعيمج

 ىديعلا 6«دايع نب 8 حيد قدبقلا ةلبج نب 0 قائلا

 آل شو كلا نبأو و ىسيفقلا ةغروص نب مطكلا / حرش نب رشبو *

 اعيمج عريمأو ودصص لل.مأ ددعك غددعو ىفنحكلا ورم لبع ىبأ

 5سانلا نم عقب فحدحالد قع ىوبس ىدعسلا ريف نب صوقرح

 ايناك هتاف ةرصبلا لها اماو ايلع نوهتشي اونك هتاف رصم لها اًماف

 ايجرخن ريبرلا نوهتشي اوناك هتاف ةفوكلا لها اماو ةحلط نوهتشي

 الا ةاقرف لك كشي ال ىتش سانلا ىفو : عيمج ورحل ىلع مو

 ٠ ةرصبلا لها نم سان ماقت ثلث ىلع ةنيدملا نم اوناك اذا

 ةءاسجو :صوعألا . اولوتف ةفوكلا“ لبعا نم: ناتو بُشخ اذ «ةاوكوفت

 نيب اميف ىشمو ةوريلا ىذب جتماع 0 رقم لعأ قحط

 ©) 0 ويع. 65) 8 8. و. لير 0) 8 هذ 11

 020-8 جدرذو 14 1همد. عبر زو (96 1 جيبرد) و 600. 281. ©5

 1ك جيرذوز 11100 000 5 0 تاتا 265 نع

 72 09 جدرشو لمتسلم ه000. هن 115 طقطود# ىبر 0504 061691 ةهع.
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 را ىو مد

 م رضعبك هجلو ,لعجن هدأ ىم ق.دضراو هلق مسق دف

 شع علاجر مكحلا لآ «ىطعاف صاعلا ىنا ىنيب أدبف ىطعي

 لستم نامتع ىنب ىطعاو فلا ةئام اوذخان فالآ ةشع فالآ

 ءايفوحبا,_ىنيا 4قو صيعلا ىنب ىفو صاعلا 5 ىنب ىف مسقو كلذ

 ملتق الأ نوملسملا نأ, 2 فئاوطلا كشلوال نامثع ةيشاح- تنالو و

 عم متوزغي نأ ىلع جدالب ىلا ءارعجرو اوهبهذفن عكرن الا ناو

 يف ةنيدملا ىئحاوض مككعوم اولقو اوبتاكتف مياجحلاك ل

 جاجحلاك اويرض ةرشع ىتنتا ةنس و نم لاوش لخد اذا ىتح لاوش

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك  «ةنيدملا برق اولونف

 ناك امل الق نامتع او ةتراح ىأو ةكلطو دكيح نع فيس و

 ءارما ةعبرا ىلع قاثر عبرإ ىف رصم لما يرخ 0# خنس الاوضه

 نامرلا كبع قاثرلا نكع اهغلا- لوقي رثكملاو ةيفقام نس لوقي لّأقملا

 وارد نب ناس يقلل رشب نب ةنانكو ىولبلا سبيع ىبنا

 7 ىقفاغلا اعيبمج موقلا ىلعو قمل نالف ىب درسا قيكعيلا

 ىلا مجورخب سانلا ماوملعي نا اوثرتجج رو ىععلا بوح ىبادت

 لعأ جرخو < ءادوسلا 50 عمو اجلك ابجرخ امتعناو برأ

 ىدبعلا ناحوص نب كييزأ :نافولا ' ىذا كافر, عسير: ىأ ةفوتكلا

 للا هينا دنللا ا ةنيغو ىقراخمل ”«رضنلا نب دايو ٌىعّصَتلا رقشافاَو

 ميلعو رصم لأ دلدعك 2ددعو ذ_عصعص نب رماع ىنب «كحا

 ه) 0 «. وز صمت>2 8 ىلآ. :5) 0004. 200. قا. 0 8 هدد. ىف

 0) 0 كارطلا . كرا عل فدع 7200 نورهمنزستنع 2 أباقف أبيتاكتي .

 9) © هرج. ."2) © معللك عع 2 0 عقافلا . 6) 8 ملعي .

 /) 0 ه8. و. ») 8 طقم هغ ذصقمو رصنلا. 7) 0 نجع



 مم نس مى

 سمُخ هقلفن امنأ ىناو هيلع هللا ءفا ام رس نا نبا تيطعا

 لقم .قفنا نفور دعلا قم ناك يخلا ا نم دلع للا ءاكاارل

 هتددرف كلذ نومركي هنأ دنلخل معرف امهضر رو ركب وبا كلذ

 لما ٌبحأ ىنأ اهلقو معن اولاق كاذكا هل كاذ سيلو هيلع

 هّلجأ لب روج ىلع مهعم لمي مث هلاف ىبح اما غيطعأو ىتيب
 ََ 4 3 ع 5 97

 لحتسا الو ىلم نم هيطعأ ام ىنذ ثواطعا امأو ٍعيلع قوقل
 ع 5 ّ

 او معلص هللا لوسر نامزا لام بلص نم ةبيغرلا ةريبكلا ةيطعلا
 د 1-1 2 : مل

 ىلع «٠ تينا نيكافأ صيردح مجيكش لتموي انأو فىيضر رو ركب

 :٠لاق ىلها ىف ىل ىذلا تيعدوو ىرمع ىنقو ىتيب لقا نانسأ

 راصمالا نم رصم ىلع تلمح ام هللاو ىتاو اولق ام نودحتملا

 ىلع مدق امو يلع هتددر كقلو هلق ىمل كلذ زوجف اًلضف

 ىف اهعضو نوملسملا ىلوف ءىش اهنه مل للحي الو سايخالا الا

 6 غّلبتا امو هقوف اف سلقب هللا لام نم تفلتي الو قود اهلها

 ؛ةنأو الاجر ضرالا تييطعا اولقو ىلام ءنم الا لكآ ام هنم

 نف تيحتتفا مايا راصنالاو نورجاهملا اهيف مهكراش نيضرالا هذه

 ةلها 2 ىلا عجر نمو ءلفأ ده وهذ ح بتغلا هدف نم ناكمي ماقأ

 امن غبيصي ىنذلا ىف ثرظنف هل هللا ىوح ام كلذ بهذي من

 داليب راقع لفا لاجر نم جرمأب هل هتعبف ءقيلع هللا ءافأ

 ه) نامثع ناكو «؟ىود يحيا ىف وهف معهبيصن هيلا * نتلقنق بوعلا

 6006002 رجإاا 857!70001)35 ه1 ديفا" )1000. قال نر م

 12عان232ع 15 0. 6#) 0 022. م0 86011. 77890 8 دعس, (0 هدتعبق .

 7 6 مكبيصن مكيبلا هذ 86 مكيديأ : رتمزع 8 هو .



 زوز 0

 6لعا ةيف ادلب تلمدق اوتار لأ متت“ ال .كاناكو. رفشلا ىف. .ةالصلا

 تيجو ةاولقو معن مهللا اولق كلذكوا نيرمالا نيذهل تمفاف

 دحال ايش اومح ام هللاو ىلبق ىمح تيب ام هللاو ْطط ىمح

 ةيعر نم اوعنب مث مث ةنيدملا لحما هيلع هبلغ ام الا اوجح ام

 نم نيب نوكي الثل ءاهنومج نيملسملا 8تاقدصل اورصتقاو اًدحا و

 نَم آلا اًدحا اهنم ماوكن الو اوعنم ام ث عزانت دحا نيبو اهيلي

 ميلا ىل اف ءاشو اًريعب برعلا رثكا ىناو تيّلو دق ىَناو ةيغار
 معن مهللا اولق كلذكا ىكحل ىيريعب ريغ ريعب الو ةاش

 دحاو نآرقلا ناو الأ ةاذحاو الا اهتكرتف ابتك نارقلا ناك اولقو

 كلذكا ءاوهل عبات كلذ ىف هانا امّنو دحاو دنع نم ءاج

 هريس دقو مككلا ثددر ىنأ اولقو علتقي نا هولأسو معن اولق

 لطف 1 فلمع لف لوفر ايضرم المتنحت اسعمناج# لا "ع

 ليقو عنم ثدحا ىلبق ىم 8 ىقلو هدلب لا ءالوو هسنع

 ةماسأ هلاعتسا ىف ىل ليق امن ٌلَشا معلص هللا لوسيل كلذ ىف

 ىلا لقوا( قورردش عا لورا: .نماننلا ..قوتمعم» معند مهلا © اولق فا ننكا

 0 12ه نقم6 1066ج لام فئاطلاب كلور 01. م“ 10. 5) 000.8. و.
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 مو نس الكمأ

 ىلا اعجرف اهايا تمئاكو هانلتق ىأ نان هعلخنف هب طيخحنف

 جيلست رن نأ كتاف ءالوه مكس مهللا لقو كحضف ربخاب نامتع

 هكرعو بهل ىأ 0 نب :ينع نع .سابع* ىلع لمح رامع اما اوقش

 نر ىف نان قاري قح ب جفا هقاننوكب ناد: نويصتتم اكلي

 5 نييفوكلا ىلا لسراف ءالبلل ضرعتي ةدناف ةلهس* نبا اماو همزلت

 ليقاف ربنملا لصا ىف هدنع مو ةعماج ةالصلا .ىدانو نييرصبلاو

 هيلع ىنثاو هللا ديخ عقب اوطاحا ىتح معلص هللا ليسر باككأ

 لوسر راف جْلتقا اعيمج اولاقف نالجرلا ماقو منقل وبخا عربخاو

 مامأ سانلا ىلعو دحا ىلا وا ءدسفن ىلا اعد ىم لاق معلص هللا

 10 مكل لجأ ال ضر باطل نب ربع لقو هولتفآف هللا ةنعل هيلعف

 جصبنو .لبقنو 4ىفعن لب نامتع لاقف مككيرش اناو كمتلنق ام الا

 نار ارفكي ىحلنييب وا, اًدحل بكايا ىح اذحا ادا الور انحيك

 هنا الا متملع ىذلا لثم اهنم اوملع دق ًاروما اوركذ ءالوه

 متا اولقو ملعي ال نم دنع ىلع اجربجويل اهينوركاذي مذا او

 ه) 0004. متطتل طقطوأ متقأ بند ه6 ذص م2328. 200. ىبأار 48

 205 دك رعو ممتقامف ةسقو1ا ىب. 1106 1ع1أا01 ىبر 8]611 1068 6
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 ا اه: نس

 دحال كلذ مقتسي ملف واما صخش ثيح اموي اودعتاو جتئارما

 ىبحرألا سيف نب كيزي ناف ةفوكلا لسا لا ضهني مو نم

 وربع نب عاقعقلا فتموي برغل ىلعو هباحصا هيلا عمتجاو اهيف راث

 كليبس ام 0 ديول لاقت مودات هوا. ىبحلا طاحأف هانأف

 و ىعابجوم مزال ل عيطم عماست ل هللاوف ءالوه ىلعو ىلع

 ةصانشل كعتسا لاقف كيعس ةرامآأ نم ىرتث نمو عسل قنانقلا

 عكرتف نينموملا ريما ىلا كاذف لق ةماعلا هتيضر دق رما نم

 #5 !كبقتساف ك.لذ ريغ 0 أ !يعيطتسي مو ه, ءا.فعنسالاو

 نامتع هرقأو (ىدرومض يأ ىلع سسننلا عمتجاو ةعرجلا نم هودرف

 ىلا يورك ىلا لئيبس ةةيئابسلل ىكي رف .ءارمالا عجر انملو. < ضر 0

 اورظنيل ةنيدملاب !وقاوتي نا راصمالا لها نم غعايشا اوبتاكو راصمالا

 نع نامثع نولعسيو فورعملاب نورمأب جنا أورهظأاو نوديري اسميف

 ليسراو ة/فيدملاب اوفاوتف هيلع قيحتلم سانلا ىف ريطتل ءايشا

 رو نقحللا اريطصان بدا: 4 نايتع. نم, هل قف :نم .اناكو مهملع 5

 مكعم 0 ةلاقف نودبري اه |©وربخا و اهوثاب انوا َ املف عل

 ال اولاق الا لج الاقف رفن +ةلق اولق ةنيدملا ليتا نم اذه ىلع

 ءادمشا هل ركذن نا كسيرن اولق اوعنصت نأ نودبرت فيكت الاق

 هنررق اسنأ هل معرنف هيلا عجرن رث سانلا بولق ىف اهانعرز كف

 /مدقن ىتح جاجحح انأك جرخأ مث بتي رثو اهنم يرخ ملف اهب #

 0) 000. ىفعتسالاو. 285) ةجيياسلل . . 0) 000, اويظنا :

 0) 000. 800. نافع ىنب. 2 000. مدتستكاف انفطصن ور 011061

 رهو. هم. زم ايغطصي. مثر 000. مدقي.



 موا ؤنسي اركز

 هقبارق ىطعي ناك معلص هللا لوسر نأو اباسنحا ليبسب 1

 هئثأا فن: ىذتت نط زف نيلي ةلقو ه ةليع لأ طهر

 0 ىل كلذ نأ ثييزو هيف هب ميقا ام ناكل لأ كلف نم

 اولا“ تنسحلاو.:تبصا !اولاق 3 كرا ولع اقلك ككل
 و هنأ نومعزي اوناكو ناورمو نيا نب كلاخ ىب هللا كبع تيظعأ

 أودرف انقذ وشامل بوي 0 و انلقثلا «دهخا ةيَمَح ناورم ىطعا

 © نيضار ايجرخو البقو اهضرف كلذ ةامهنم

 ةيواعم ناكو هخويش نع فيس ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 ىنم فلطنأ نينموملا هريمأي رخو هعذو ةادغ نامتعل لق دف
 لما ناف هب كل َلَبق ال 4نم كيلع مجهي نأ لبق مآشلا#

 مللا ليسر راوج عيبا هال انا لاقف الزي رل رمالا ىلع مآشلا
5 : 5 0 
 كيلا ثعبأف لق ىقنع طيخ عطق هيف ناك ناو ءىشب معلص

 ةنيدملا تبان نأ ةيكانل ةنيدلا لها ٌقارهيَظ نيب ميقي غنم اقبح

 دنجب قازرالا عا هللا كلر "اريك نغأاع دق انا: "قلق كايا“

 نو ةماعلا كللار يلق رمل ةرجاهلا راد: لنعأ' ىلع" فيو مدكاس

 ), ليكولا منو هللا يسحق و يِرْعَتُل وا /نلاتغتل نينموملا

 ىنح جر مث روزخل راسيا +نياو روزجكلا راسيا اي ةيواعم لقو

 عهعايشا اوبتاك رصم لهأ ناك دقو + ىضم رث رفنلا ىلع فقو

 قالخ اوروثي نا عباجأ نم عيمجو ةرصبلا لعاو ةفوكلا لمعا نم

 ه) 000. هلع. 5) 000. ام. 6) 4 رمماب 6. مم 566م2.

 0) 14 هذ 0[2. ام. ه6) 000. هرص.ر هع 14 ممة6601.6 مث) الك

 ىلتاقتل. 0 000. ىبرقتلو ماتتعأف 300. 22. 260.: 12107. 0

 7) 1كم. 3 78. 1675. 2 0084. ىبأو ه. 5. 560.



 مم م6 مب

 لاقف 7 اجب ٍهعذو م ك4 لةنو همم ىف أوذوكت 0 دوغناكو

 0 دل ا رح اه ف يا ىرا تنك اهون لع

 دبع ىنكثكح 2 «ةادغلا هنم انروكدصو كردص ىف مظعا طق ناك

 هللا, تبع ىكذح, لق ..نأ :ىنتدح. لاق م هيوبَشا نب. .دحا ىب هللا

 نامثع لسرأ لق ةكللط ىب ىسوم نع ىيك نب قاح“ ىعو

 اا ل ني د ل تجرخ هوعدي ةكلط ىلأ

 اب هيلع ىنتاو ةيواعم هللا مد ةيواعمو نامثعو وييزلاو كعسو

 ضرالا ىف هتريخو معلص هللا ليسر باكا متنا لاق مث هلحا ف

 رقرتخا مكريغ 5 كلذ ىف عمطي ال ما رسما 2 ةالوو

 ا د هذس تربك دقو عمط الو ةبَلَع ريغ نع مكبحاص م

 ىلع ميكا نوكي نأ وجرا ىلا عم ابيرق ناك مرهلا هب مترظتنا

 «متبتع اف مكيلع اهتفخ غلق كتشف دقو كلذ هب غلبي نا هللا

 مكرما ىف سانلا اوعمطت الو هب مكل ىدي هذهف ةىش نم هيف

 لاق « ارابدا الا اًدبا ماهيف متيار ال.كلذ ىف ابعمط نمل ةعللاوج

 0 ديلا نال كرا يزول, اهب نعلق ركل ايو عم

 ىبَجُأو معلص ىبنلا تعيابو تنلسا زنق مكتب وشب تكسي

 ىتع مكربخأ ىلا ىخا نبا ىدص نامثع لاقف كل'ليقأ اميف
 ناك نمو امهسقنا املط ىلبق انك ىيذللا ىبحاص نأ تيلو اعو

 ه) 0034. كوفتاكو 6. م. 500., 721077. هوقباكو . 5) 000. نينموم ا ريما
 م 5 1 ْش ويس السلا هيلع ىلع: 86011. ام هزه. آخ 668 210. 6) 000. ةيوبس .
 0) 000. دتالوو. 2 000. مدتسُش م8211 متبنغر 000 ةذضف 016

 متيتع 812216696011 22311118 1766621105 مات2أ9 9502172 مع 0616915

 نأ ةصقعو 11131020116 1165:2332 2112111122 م0101. 1 مئيناعر 1

 متاييغر 21017. متينع . 2 7) 14 68 21077. اهنم .



 سس 0 كغ

 ا
 ل
 03 هد 5 ًِك د

 ربخاف ةيواعم ىنعي هدعب ءابهشلا بحاص تبذك بعك لاق

 اهنكلو هدعب ريمالا ثنا معن لق هغلب ىذلا نع هلأسف ةيواعم

 سفن ىف تعقوف اذه ىتيدحك بّدكت ىدح . كيلا ليصت ل هللأو

 2 . ء 5- - نه دي يو ََ

 ىضر فلخ ريبزلا ىفو ىلع هدعب ريمالا

 ع نع نامتع باو ةقرادح بأ ناتكلا اذه 35 مهكر اشو «خدواعم

 ىلا ةءارمالا قر ةفييدملا نامثغ "كرو 'املف 'اولق .هريغو "ويح نب. كاجر

 نايثع ةيواعم عدو املف 2دعب ىيعس ماو اعيمج اوضف علاعا

 هيلع ماقف ىلعو ريبزلاو ةكلط ٍعيف نيرجاهملا نم رغنب يه اذاف

 , نأ متملع لق مكلا لق مث هيلع مّلس ام لعب هسوق ىلع ًاكوتف

 مكتم نكي ملف لاحر ىلا نيبئاغتي سانلا اذا ناك رمالا اذه

 هنود ورهالا س1 غاطعيو ' هيلع ؛ ةبتسيو: هضاب نم 6 تليف“ قو اللا قحلا

 ز

 2خرماو هدحعي نم ءاج نم نوسّنري اوناكف دعبقا نم هب مركاو
 ؛: اوذخا ناف داهتجالاو ةمّدقلاو ةفقباسلاب نولضاغتي منيب ىروش

 ارتصا ناو هل عبك سانلاو عرما رمالا ناك هيلع اوماقو كلخب
 ناك نم ىلا هللا هدرو كلذ اوبلس .بلاغتلاب .امهوبلطو ايئدلا ىلا

 ةعيشملا هلو ٌردق لّذَبلا ىلع هللا ناف ريغلا اورذكلف لاو عساي

 يحد 0 اًخيش مكيف تفاخ دق لأ هاو دك 5

 0) 000. ©. ض. 5) 000. هدهشن © 220 هرمأون ءاتتتت 8

 مومعمطلطصق.' 0) 000. مهكعب. 2) ]سم6 و © ١ 21130 هذول

 روجاطاتست ةهعقأهأغ, 0100 ىع 1سلسعأأا ةذطتأاو هقأر 011211011313

 بع 761 بع 16عآ1 م0م5515: طقتتل 5ةع10 ه0 8ث 60 12169 ناكو 0104

 7 هدو 21 ©

310 



 مع

 0 هد 2 0 -

 اًديخ سانلا لآ رث ىتا هللا ملع دقو ءفققح ةّحخ ىلع دحأل - 2> -

 نأ نامثعل ىبوطف ةرئادل ةنتفلا 4 ىئحر .موا هللاوو :ىسفن الو

 اذاو مهل اورفتتغاو عقوقح يل اوبقو سانلا اوفكفك اهكرحي رثو تام

 /مصخشا نامثع رفن املف ءاهيف ءاينهذت الق هللا قرقح تيطوعت

 دكيعسو رماع ىبا عجرو ةنيدملا ىلأ دف نب هللا دبعو 32

 ىدال وجر نامثع لقتسا املو دعم

 تسلا يون ترتط* ١ يطتلا مم تدلع د
 ةٌئَصَر ٌفَلَخ رولا فو  ٌىلَع هدعب ريمالا نأ

 0 ابن ىماحلا ةَحْلَطو

 بحاص هدعب هللاو ريمالا نامثع فلخ ريسي وهو بعك لاقف

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك  «ةيواعم ىلا راشاو ةلغبلا

 نع ىدسألا ةبّطق نب نامثع نب ليلخل نب ردب نع فيس
 همّدقم دعب اهيف عمطي ةيواعم لاز ام لق دىسا ىنب نم لجر

 أادخ لترا ِ مسوماب هيلا ايعينجاذ ةعمج نيح نامتع ىلع

 زجارلا هب

 ه) 0ههزوءادعو. 000. ففرن - هدش. 2 5) 000. ىكقيلو 80261-

 ةنمتمأ5 هزع1م حر عامدوودسم ة0قءمتطو»ع مععافعت#. 6) 000. سكن

 انمودتسسر 0036 نسق مهعتس 2ع هةأر ير 0100 هالقطت ىعح» !16عأ

 موامقأر ةصقنل 1م815 م5114 فص . )0  000. ه6 2107. اجر. 6) 0

 اهبهذت. /م) 000. صخش. و) 1009165 96 16561418 566. 1
0 

 ؟"همدط ودع: 112 28565 ىسعلا جمع 7/) 11 ىضرم. 42) 168 الك

 ةزصع 7هع.: ذط ؟©00. ام ةدنوقاتتمر 011351 211114 0114, 6 اهلو 85-

85161616 011161156 1 



 ري ملغم

 الو اورب الو ايقدص ام هللاو ال ءىشب دىحا عهفاشي رثو اوعجري

 ىلع كميقيف اًدحا هب «ذخأتل تنك امو اًلصا رمالا اذهل ملعن

 اهيلا ةءاهتنالا الو اهب فنخالا لك ال ةعاذا الأ ى امو ةئش

 عّتصي عونصم رما اذه صاعلا نب كيعس لاقف ىلع اوريشأف لق

 5 قاف ثّركتيف د ربخيف ةخفرعم ا ىذ ريغ كب ىقليف رسلا 8

 ءاوه ءّلتق مث موقلا ءالوه بلط لق كلذ ءاود اف لق عسلاج

 نم ذخ دعس ىب هللا دبع لقو 2«#دنع نم اذه يح نيذلا

 نأ نم ريخ هاف هل ىذلا جتيطعا اذا هيلع ىذلا 4سانلا

 الا هنع كينأي ال اًموق تيلوف ىنَتيَلِو لق ةيواعم لق < هعكت

 ؛بدالا ىسحح- لق ىأرلا اف لق امهيتيحانب ملعا نالجرلاو ريخلا

 نع تيخاوتو عل 550 ىرا لق ورع اب ىرش اف لاق

 كيبحاص ةقيرط مزلت نأ ىراف ريع عنصي ناك ام ىلع مقنادزو

 ةداشلا نا نيللا عضوم ىف نيلتو ةداشلا عضوم ىف ءلتشتف

 مصنلاب سانلا فلخإ نمل نيللاو اوش سانلا مولأي ال نمل ىغبنت

 هيلع ىنثاو هللا دمحن نامثع ماقو ؟نيللا اعيمج امهتشرف دقو

 6 باب رمأ لدكلو تعا كف ىلع كب مقرشأ ام 5 لاقو

 هباب ناو نثاك ةمألا هذه ىلع فاضي ىذلا رمالا اذه نأ هنم

 ىف الا ةعباتملاو ةاتاوملو نيللا هب فكفكيف هيلع 76قّلغي ىذلا

 عيطتسي ال هلا. هبكذ ىملاعت هللا دودح

 6) 000. لخانلز هموت. ك.ميقيف طلضتتق م68م166ر هأ كبيعتف 16عذ

 2085عأرو طه ع 22161 010 م1219 511م617123 12122 ع 5025621م50 : ]4

 هأ الو. ةةعوص6. )5  000. ىهتنالا. 60) 000. لبق. 2) 000. هدصم

 ” 14 ه4 20«. كشتف. م/) 004. اولاي. م) 004. فلعت.
 /) 000. ىداني .



 نارا اه خذس

 هلل ىبع نم هيلا ارعطقنا ىقو رص هميق هلامتسا* دق ًارامع

 نب ةنانك 19 اريح ىب 3 مرا قوشو مكلم ١ ن د كلاخو ءادوسلا ىبأ

 نييك | نعم يسرا عا بايع ىوعا# طرسلا ىلا ١١ بسك د.“ :كلاوقتب

 دعب اما © راصمالا لها ىلا نامتع بنتك 2 اولاق ةيطعو ةحاطو

 ال تطال نيكل هيوم زكي ف ةقافاودج لاخلا رفا تاق
 0 عقري الف ركنملا ىع ىهنلاو فورعملاب رمالا ىلع تيلو ذنم

 فح ىكايعلو ىلا سيلو تيما لاا ناوخنا نك نحل قع هلوانا وف

 ام ما هرا . ةضيونملا "لهآ" ىبلاا عفر ا ىقو.: هل نزرع الا ةيعرلا لبق

 نم 0 مقشثو رس ) برص نم ايف نوري نورسخأو نومتشي
 كي ماطمخ .ليضارلات + مسوملا فاوهلف كلذ نم اًيش ىعدا 0

 6 نيفتستملا ىَرْجَي هللأ ناف* اوقّدصت وا كاّمْع نم وا ىتم نك
 دطللا اولاقو نامتعل اكو نيس سيان اراطإلا قت كامل

 هللا دبع 1ديلع اومدقف راصمالا لامع ىلا ثعبو رشب قدحوتل

 ةروشملا ىف هغعم لخداو دعس نب هللا كبعو ها رماع ىبأ

 ةعاذالا هذه امو ةياكشلا هذفم ام 0 لاقف اًريعو اًديعس ؛5

 اذه 7 بصعي امو 5 اًقرودصم اينوكت نا فئاضل هللاو ىنأ

 رنأ 7 ميقلا ى ء ربل كيلا عجين رلا ثعبت رثا هل ايلاقف ى آلا

 000 امرد لايتسا ١ )8 داوسو 80 تتكو.. ىف) 0,لاق»
 © ظرصم. م) 8 دجأ. 3 مكتمع 1111:8115 1261128 12 0. 7)

 211116 بيدرض , 860 2111016118 برص طهطتتتعوو 710617. 4) آخ نستلم

 هقح فنخابر 501 207. مفك اوذخايلو. 8) 1م. 12 58.

 7” 14 200. مسوملا قر 20 مسوللأ ىف 5 كم ىلإ" 277) 0002 ثتصخعت:

 7) آ1ذ هأ 0. ماوعلا ا



 او نمل ارم اق

 يف انهتوعضي ةبتكب راصمالا ىلا نوبتكي اولعجو .هركنملا نع

 رصم لكك لقا بتكيو كلذ لثمب هناوخا غيتاكيو ماتالو بويع

 ومو هراتقتا قل كتلوإ مردف 12230 ركخحآ رصم ىلا غنم

 ّ ةعاذا ضرالا اهعسواو ةنيدملا كلذب اولوانت ا عراصما ىف

 هلا ليقيف نودبي ام ريغ نورسيو نورهظي ام ريغ نوديري
 ةنيدملا لها الا ءاوه هدب ىلتبا امن ةيفع ىفل انا رصم لك

 هيف اه خيفاع ىفل انا اولاقف راصمالا عيمج ىع كلذ مءاج جنان

 اوتأف * ! اولاق: ناكملا اذه. نم: ءةهكلظو, شح * دعماجوا,6 لفلثلا

 انينأب ىذلا سانلا ىع كيتأيا نينموملا ريما اي 2 اولاقذ نامثع

 ؛0 /دكوربخاو انتا لق اذاف اولق ةمالسلا الا ءقءاج ام هللاو ال لاق

 اوريشأفا نييموملا هوزيشرار ئقاكر مجدا لق هيلا ليطعسا ىلا

 لا وي عقم نعي انافجر ضعت ناةكيلغ زيهتا لزلاع لح

 ةملسم نب دي اطدف عرابخأب كيلا ارعجري ىتح راصمالا

 راع ليت اوياقرصبلا لاجل ب ةياسأ :لسيناو لن ةفوكالا كا نا

 ؛5 الاجر فوفو ماشلا ىلا ريع .ىب هللا ىبع لسراو رصم: ىلا رشاي نبا

 ايش انركنا ام سانلا اهيا اولاقف رامع لبق اًعيمج اوعجرف ماوس

 رثخا ريمالاز انعيتج :اولاقو «هيهما نع لو * قيملسللا . مالعا ةنكفا ا

 ءمهيلع 9 نيموقيو مهنبب نوطسقي مهءارما نأ الا نيبلسملا

 اجفي ملف ليتمأ لق هنا اوتظ ا اامعاساتفا مال

 هو نأ عربخج رع نأ نب يعس نب دللا نبع «نم باتك د

 م) 8 هس 5) 0 اًبتك. هه 8 ةحلط ه4 3هزد0ه لاقف.
 2) 8ةدمم1و,1 هد آذ. 0 0 ناك. 7) 0625 00

 عوميعيو



 المر اه نس

 لا نم ايدوهي اًبس ى د هللا دبع ه ناك لاق ىسعققلا ديزي نع

 قادلب ىف ءةاششن وم ناسمتع نام 2 ملساف اوس ا ءاجتضص

 رث ةفوكلا رت ةرصبلا رث زاجحلاب ًادبف متلالص لواحج نيملسما

 نسل لم نياوحا نيع وبري ام لعرردقي ملف ماشنلا

 بكل ليقي اميف 3 لافقف خايف 6 رمتعاف رصم كك ىتح هوج خاف

 لهدقو عجب انيس ناب 6بلكيو عجرب 0  ىسيع 3 معزي نم

 ىلا كذارل نارغلا كدلع نضوف ىذلا ن 95 ملم رع ك-للا لاق

 ه«نع كلذ ليقف « لاق ىسيع نم 0 1 ديكف داعم

 ناك هنأ كلذ دعب ل لاق مث 2 ابملكتف ةعجرلا هل عضوو

 10 ديس اص د ىو ىبن. لكلو. ئبنا»فلا

 نم كلذ دعب لاق مث ءايصوالا متاخ 0 ءايبنالا متاخ لمح

 ىصو ىلع بوو معلص هللا ليسر ةيصو وجي رث* نم ملظا
 نأ كلذ كعب مل ولق ىث ملا رمأ وانتو معلص هللا لوسر

 ”تهفان معاصر ىلا, ليسر| ىو, اذه, كح ريغ اهذاخا:.نامتع
 0 اورهُظَأو مكتارما ىلع نعطلاب اوعدبأو هوكركف رمالا هاذه ىف

 اذه ىلا :2وعدأو سانلا اوليمتست رك ىلا نع ىهنلاو فورعملاب

 هوبناكو راصمالا ىف ىسفتسا ناك نم بتاكو هئاعد 8 كبف رمالا

 ىهنلاو * فورعم اب رمالا اورهظأو هير ةللللع اما أ رسلا ىف اوعدو

 ه) 0 هس. 56) 0 رئمتعانز 14 66 20. ماقذ. 60 8 بيكاعتز

 14 كل 05 بحلا. 2 8 5340. مع. 20 8 بذكنو. 7 0

 ىلاعت . - 102. 28 78. 85. م0) 0 مكذ رت ضو ملظ. م8
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 او ةئس مك

 يف كقطنم ةام قاكصاو ىنعد «تنّكس ال نكسأ نامثع لاقف

 © نامتع لزنو ناورم تكسف قطنت الأ كيلا ه«ملقتا ثا اذه

 ىرحب وهو ةنيدملاب /ربج ىب ءسبع وبا* تام ةنسلا هذه ىفو

 دعس ىنب نم ريكبلا نأ نب لقاعو ةثاثأ نب مطسم واًضيا تامو

 : © ناَيرْذَب اهو َىَحَع ةىبل فيلح تّيَل نبا
 © هضر و نافع نب* نامتع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 كاومنلا ني طيبت « يك انا كد

 ىقتح «ءبشخخ ١3 رصم لفا لوزن كلذ نم اهيف. ناك ءاممق

 10 9 ىسيع نب * قانا 5-5000 نمع* م تباث نب* دا كلذب

 لاق كلذكو مه ةنس 7-25 ” وذ ناك لاق رشعم قا. :عوع

 < ئدقاولا

 رصم لا نم بشخ ىذ ىلا رس نم وريسم ركذ

 نم ةورملا ىذ ىلا راس نم ريسم ببسو

 15 قارسعسلا لص

 ةيطع 'نوغ. فيس .نح 'تيعش. نع ىرسلا ولا 9 د "“تتك [اهْبَق

 نادفغمو 5 الل تبني , 560 و هرئهفانل 681 , 10177. ىيبذي . 2 8 ٠.8

 ه) "00. هذ 120861410 ذط 0: 1207”. تكساأ. 5) 0 66 ]لك امو.

 م 0 بدهعا. 2) 0 ه8 0[12». 3 نأر 115 2. 62 0 سمع ىبأ.

 7) 8 ريح , 115 برح . 7) 8 هدم. 7) 8 022.: ىدع 8110م1 671
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 1 مع نس

 ىفتك همكل تأطواو * مكل ةْْنْلو متغرك هوا متببحا ام ىلع هل
 كال للا را ور ب بكرم )نامل "ىو ةيفقكو

 0 م مله تلق انا 6 قيقاو !اذجسعا رى شكاو :اوصان برقأو .اًرقذ

 مكل تشكو ًلوضف قل تلضفاو مكناوقا مكل و تددعا دكقلو

 1 اا بيحا قكاارش منح 7 ىنم متجرخاو* قا ىع ة

 مكتالو |لع مكبيعو مكنعطو كتنسلا_ 1: هكيلع' اويقيَكف ب. قطنا

 قيصر ع مكملكي :ئذدل اوه ناك اولإ نم. مكنع ثففك دق . ىلا
 ام 1دللاو مكقح نم نودقفت اف الا اذه ىقطنم نودب هنم

 «ابنوكت ملا نمو* ىلبق 1 غلبي ناك ام غولب »” ىف ترصق

 لشفلا ىف عنصا ال ىل اف هلام نم لصف ليضف هيلع نوفلتنخ

 نا لاقف مكَحلا نب ناورم ماقف ءاّماما ثنك ملف كيرُأ ام

 امك متتاو دللاو نحن فقيسلا مكنيبو اننيب مدللاو انّمَّكَح* متتش
 رعاشلا لاق

 ىرتلا نمد جن نونبت همكسراعم مكب ”كتبتق انضارعأ مكل و انشق

 ه) 11[, 14 هأآ 2107. وى. 5) 000. تنكو. 0 115 هن ]ذ

 مكتاطوأور 20. متاطوأو. 2) 115 ه.و. 4 0084. ال ىئلز 8, آه
 هأن 2لآو97. 14 260. )/  806. 11[: 14 ىرخحأو , 2107. ىرجأو ز 600. 6

 رهقأوو عم0 ذه ]1 6ةةدنه ع 1 ءانانس 11666196 . ةلطتتع مواتقم1 عونه 166.
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 ريو لاا

 ةهبلج فرح هنع هغلب نأ ه«دخامص ىلع ضي“ نيت ىلإ قع لك

 ىلع ءتقفرو تفعض لعفت ال تناو ةياغلا ىصقا هب غلب رث

 جحر نأ 4ىرمعل ىلع لاقف اًصضيأ كوايرقأ © نامتع لق <كئابرقا

 رمع /نأ ملعت له رد وا وربح نكلو ةبيرقل + م
 : لع هللا كدشنا 0 لاقف ةثيبلو لقف اهلك هتفالخ ةيواعم ىو

 ةنم ورع مالغ وافي م ومص نم قوخا 0 د 6 نأ ملعت

 اهملعت تناو* 00 ريمالا / عطنقي ةيواعم نا 5 لاق معذ لاق

 < ةيواعم ىلع رهغتأ الو كغلبيف نامثتع رما اذه سانلل :ليقيف

 وينملا ىلع سلجن هرثا ىلع نامتع خو هدنع نم ىلع يرخ رق

 0 هذه ذأ نأ زخفاع رمهأ لدكللو خفأ ءىثذن لكل نواف كعب امأ لاقف

 نوبكات ام ةكتو نوناعط نوبايع هايديلا و نلف ذفاعو ةمألا

 نوعبتي ماعنلا لاتما 7نولوقيو مكل نولوقي نوعهركت ام 8 نووسيو

 ”اَصْعَت الا نويرشي ال ثيعبلا 0 اهدراوم ٌبحا فعان لو

 تردعتو ريمالا ٍجديبعأ ىكقو دكار هل مق 05 ركع هلا نودرب و

 يا ىدالا مرمرردلا اع ل منابع 3 دكقف الا بساكملا ةيلع

 مئانلاف ه«ناسلب 0 مكعفو هدب مكبرضو هلجرب مكُمطو ةهدكلو هلثع

 0 115 يكرم 7 "16) 415 ةباكل ا" و1 ممل
 تققرو . 2) 112, 14 66 20. لجأ. ه2 400101 866. 11[, 14 ©
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 اما ري

 ليقذا معلصا هللا ليسر" تعمس :١ ىتاو :ةكوزتم "عذب ايخاو ”ةمولعم

 ىقليف «رذاع الو ريصن هعم سيلو رث مامالب ةمايقلا 5

 ىف ءمطتري مث ىحيلا 5 ا فيك يحاول نيف يح

 ناذ 4هتامقتو هّقوطس كرذحأو هللا كرّذحأ ىّناو منيح!

 خمألا هذه ماسمهأ د نأ « كرّذحأو كيلا قيد رك لك

 اهيلع عفيف و ماما غمألا هذه َّق للامم ناك قنا /لونقملا

 اعيش ةهكرتيو اهيلع اهروما 7سبلتو ةمايقلا موي ىلإ لاتقلاو لتقلا

 نوجرمبو اًجوم اهيف نويجوعي لطابلا ! لعل قد نورصبي / الف

 ىذلا , ىلوقيل تيلع هللاو كق* نامثع 7 لاقف ءاجرم اهيف

 الو كتملسا الو* كتفتع ام ىناكم تنك ول هللاو اما تلق

 :لخ رب تددسو امحر كلف نأ ادكنم 0 الو كيلع 0 تبع

 اب هللا كدشنا ىلوي ريع ناك نمي ايينع 1[تيلو: ا اعناك "تيواز

 لق معن لق كانه سيل كح 52 ةريغملا نا ملعت لع ىلع

 رماع نبا تييأو نأ ىنمولت ملف لآق معن لق هالو اع د11 "لكعف

 ناك و باطل سد 2 مو كربخأس ا لق هتبارقو همحر 32

 06) 115 ميمح. 165) رودير 8560 مات2019 76062118 82+

 «) 8هءدسلسسس 11: 6000. طبري. 4) 11 هتمقنو. 0 116 رذحاو.
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 مدع ”ةتئئير موي

 ٍبعكو .ىدعاسلا فيي ,وياو .كيات نب ديو. هريقن الا "بذي )ذو
 نب ىلع ةاويلكو سانلا عمتجاف تباث نب ناسحو كلام ىبا

 ويلك دقو ققارو !سليلا  ءدابف.' ىاؤتع نع نيج ةفلاط

 ةالو هلهجت ايش فرعا امو كل لوقا ام ىردا ام 28دللاو كيف

 ىلا كانقبس ءام ملعن ام ملعتل كنأ هفرعت ال رما ىلع ىكلدا

 رمأب * اتصيمخ ١اموب هيكعلبقت وهب انيلخي الوديع فرضت عك

 0 تلنو معاص هللا لوسر تميدكو : تدعمدو تيار دقو / كنود

 ا نبا لوا كيما قط ليس لمي ييماكم انا للا

 100 كقلو اًمحَر معلص هللا لوسر ىلا برقا كنأو كنم ريخل نم ةىشب

 ءىتن ل كاقيس الو و اناني م ام معلص جالا لوسر رص نم ل

 8ث ملعت الو !مينع نم طر صبف !ام وبللاو كن كيسفنا قي دلل هللا

 ةمئاقل ىنبيدلا مالسعأ ل 0 جضاول فيرطلا أو 3 نم

 تع لداع مامأ الا دلذع هللا دابع لضتنأ و نامتع اب : ماعت

 اة الك نأ هللاوف 8 ةكورتم ةعزب تامأو ةمولعم هس مقف ىدقو
5-5 

 مالعا اهل ةمئاقل عّابلا 8 مالعا ايل ةيقفن نّنسلا و 0

 ةنس تاق هب ٌّلَشو لص رئاج مما هللا دنع سانلا رش نو

 0) 14 ه4 الو. 200. نم. 65) 004. 200. نينموملا ريهأ © م55

 كتلاط 22565 ةيلعرادللا ىلض. 6 1في 20. هؤ 1ك 200: 2

 2) 11 هللاوو. ه6 ام ةط ءم016و ه طممققات م0362. 1 اف 13م

 هدا: اركز" 11 كك روماب ٠ 9) 14 ه5 205. مالذي هذ م0 امو.

 /) ال06. هت 0 0 آش. 2 008. ماعتر 115 ة. مز آه ©

 07 ملعا . /2) 000. ه6 11 ةمولعم .



 ورح موكب اس

 ال سلا تسون قا انيلعا فلا هيك دانا لالفم هناحا

 هباككا كيري 5 بلجتساو فعتساف لق ال نق كلذ آلا للهف

 هيلا بتكف ىسوم ابا اهبل اًديعس اودرف ءاوناك ثيح نم

 ةكيلعا كرما نقد. ىعبأ اما, . «محإلا :نوولاب هللا مسب* نامتع

 تخلو ع رع / مكنش أل هللاو كبعس نم 0007 رقرتخأ نك

 00 ا اوعَدَت الد ه ىديح ىتخكلصدسألو  ىربض- خلا

 د ل يدع انش الو وسلا هلا ناجم ذبل نسعي ال

 ىتح متببحا ام كنع 8هيف نأ هنم متيفعتسا الا :هيف هللا

 كيده ةراصخالا قب ولو لكما ثنكو ا, ةكخ 1 ىلعا ملك نكي ١

 نأ لامعلا عجرو ئبوم وبا رمآتو ةفيذح ورغو ىبوم دا ةرامأ ؛

 © بابلا ىلا ةفيذح ىضمو عهلاعا

 هبا نحةثدح ادب موب: هللا .كبع ا ١ معو هتاف ىدقاولا :امأو

 هضعب معاص هللا ليسر باحضا بتك * ةنس تناك امل لق

 نجل نسيني ةاكيجألا+ نونيوتا منك نات اومكتفآ' نأ "ضعب اذا

 0و ليف 2 هنم اولانو نامتع ىلع سانلا «: رثكو 15

 0) 181جم مانالةا18 8م18 19 عات2 01. )6  000. من ستلاتتو فملخت سا

 طقطاتتووو 710660. )0  ©36 ةءونتص 4+0 30 ىلأ علا 811019 2

 2ئو1 علم 685926. 0) 81218 01021859. 6) 9 مييععأو .

 /) 8 مدكصرعال 14 ه5 80 مكنضرقالو 1105 000. ىضرغ.

 9و) 512 ىبلدتالو . 7) 000. 200. اهر 01100 5ا1م13 15 06

 هن همان0 14 هذ الوز. 0عقو[6. 42 8دما"ه ءهيع10وطات2. )2 

 طقع هدص.ر 860 ةهدعوأون هدمه ةذط 222ع. هأ 2م 14 هذ 2ك05.: [ذ

 200. ام هطغو متيفعتسا. 7 8صمانه ه5 2م010 14 هم الو. 20-
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 مسرع دس / هم

 لوع دبممم باو أبعنص م صاعلا "نب ل. عدد سانلا عنص ثيح

 اهيف نوكي ىتح اهيبقع ىلع كرت نأ ىرا ام لوقيو كلذ مظعي
 اهيف نوكي الو اهيبقع ىلع « ندرتل هللاو ةفيذح لاقف ءامد

 هتملع دقو الا ايش ميلا اهنم ملعا امو مد نم ةمجحم

 امو ىسمي مث مالسالا ىلع ميصيل لجرلا ناو ىح معلص كمحو

 صكنيف ادع هللا ةلتقيو ةلبقلا لحما لئاقي رث ءىش هنم ةعم

 هللاو ال لاق ناك لق هّلعلف روق ىنال تلقف هثسأ هولعتف هبلق

 ىبوم ايا لسرا اًدورطم نامثع ىلا صاعلا نب كيعس عجر املف

 1 © اهيلع هورقاف ةفوكلا ىلع اويما
 ملبس" قي ىو قع كيسا علا بيعشأ قع: ىرصلا ىلا تح
 ءّيىعَجَشَألا ريمع ىب هللا دبع نع هللا دبع نب كقاو نع

 /ىناف ايتكسأ سانلا اهيا ءلاقف ةنتفلا ىف ىجسملا ىف 2 مق لاق

 هللاو ماما سانلا ىلعو بخ نم ليقي معلص هللا ليسر تنعمس

 نم اًنثك كنلتقأف متعامج #فقزفيو ماصع فشيل لداع لاق ام

 قبيح نع فيس نع بدببعدت نع ىرسلا عل َعَكأ « ناك

 نب* ديعس ىلع سانلا شيق نب كيزي ىوعتسا امل الق ةحلطو
- 

 ىنخح ورع نب عاقعقلا ديلا لبقاف نامتعل ركذ كنم جرخ صاعلا

 02 000 ندريل ٠ 8) ©0186 ءعع11021111 105105 12211 8

 هيوم مالكم. 2 60) 186252 وهن 365418 20 ةتعامج- ةانم22 م. 011 1
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 موسع رد

 لق ارقرفت اذا ىّتح ورع تكسان كنم جلا «اذها كورف لمق

 نأ دكر وكلت , نك لف كلا تال نيتموللا اريمأ اي كلاودتال

 كيلع ريشنا ايتعيج كدا, هيلع رق اسوق ..بابلاب نا: تفلغ

 ءارش كنع عفدا وا اريخ كل ةدوقاف ىلوق هغلبي نا تببحاف

 لبق نك ىلع فقييضتلاب ,.ماو لامعا ىلع هلامع نامدتع درش

 هوغيطيل ختايطعا ميركك ع مزعو ثوعبلا ىف 9 00 0

 انيلع ىلي ال هللاو ال اولقو هودرف هوقلتف سالسلاب هيلع 0

 ىلعو ورع ب لاق رفعج ىنتتددح 3 انفويس انلي><2 م ا

 ىبكت مالا نع لل عس نب نوراف نع ا نع 101 6 نبأ 10

 كيلم ا رسألا انا رظنأ ا نتانك لهدا نعقتلا نفع نب رومع

 حو ويقل نيلمتم خو رابغلا ههجو ىلع ٌىعكنلا تثراخل نبل

 كللدوو ايعس ] غي: انفويس  انلجا اه: يلع اهلي: الاةدلاو ليقي

 هاقلت كانهو ةيسداقلا بق فرم ناك هعحلاو ةعرحلاا كي

 2 ىلسعو ور ا لاق رفعج ىنتدح 3 ة-ةوكت لآ ليتفا 5

 تمحلا اة قرم ئىب ورع نع ل.عدب ىب نوراش نع كيد نع نيل

 ءكدحما ىتادكلا 0 لأ نع ىئاطلا' هك لأ نع

 دوعسم او نامملا نب ةقئوح لل تعقدت لقط كارم نم 0
 تا

 ةعركلا موي خ-فوكلا دكاسم ىف اهو ىراصنالا ورمع ىب ب كد

 م) 004. اذه. 5) 0084. ليقاث. 0 ىدغ ىب ذص نع هطصمات-

 0326, ةاتآ ىسيع نب نيسح نع 00815 نيسح 1215616176 1.

 04) 000. ىرتحكملا, ه, 1هط. 111, ١س. 0 000. ىادتل هغ سماع

 ىدحوزر 14 ىنادكلا و هاو ر هك. 1,075 0110545 هذ 010507104817١ |ةء.



 مخ ءنل اضن

 قاف لادتعت# نا مزنعأف نوعركي امب سانلا تيبكر كف كنا ىبرأ

 2اكتنعلا كلا اًمزَع مزتعاف تيبا ناف لزتعت نأ مرتعاف تيبا

 ا نفل اذعا 00 كل ام 22 لاقف

 نينموملا ريما اب هللاو 5 هيغل يب وف اذا ىتح اًرهد

 5 قسانلا لبيس 1 نأل تسلم عطا كلو“ كون يح وع يزل

 كيلا توقاذ ىن اوقتيف لق مغلبي نا تدرأف اتم للجر لك لوق
 ىب ورع آس لق د ميول بر« ارش : كنع عفدا وأ اديخ

 نا سس ا لسع دل الق: نيشحبا |( يلعو ةالح

 نامتع عمج لآ هنأ قرفزلا رب دع د كلملا دبع نع مادقملا يأ

 :0قبعو' ماعلا يب. اجييعسو - نايغسا نا ب هتيواعما كابكللا هينا

 صاعلا نب ورعو جرس نأ نب دعس نب هللا دبعو رماع نب هللا
 ريما هيوم رول ةللفف ىااو او هيك نق قيانلا ب حان لع يحن وج
 هلبق ام غنم لجر لك كيفكيف كدانجا ءارما رمأت نا كيلع

 َّك كل ىرا رماع ىب هللا دبع هل لاقف مأشلا لما انأ كيفكأو

 قهتبأد وبد غنم لجر لك مهي مدع ثوعبلا هذه ىف عرمجات

 هيلع يشأ: لمس قي هللا, ويبعب لاقتع قب فاجرإلا#ىع «ةلغشتو

 4 مسقيف لاملا اذه :'جل روك مث هيضرتف عطخسا ام رظنت ن

 تبكر لق ككذإ قارس اهزادتف «ضاسلا نب اور ال

 لوتعأ وا ٌلحتعاف اوغازو تعزو اولقو تلق ا يدي تا للا

 ه»كل ام نامتع هل لاقف امذدق / ضمأو اًمِرع « مزتعاف 5 نإف

 ه) 0 520 5) 000. أورمتيز 14 أ 2آو؟. ةةعوطأ ل. 6

 ملغشيو. 24) 000. مي.سقتف. ) 1192. م0868 6021. ذه مزعاسف .

 7) 000. ىضم



 موردإرت نس ا

 نب هللا دبع ىأو نابيغس يأ ىب خيواعم ىلأ نامتع لسسراف كل

 سصاعلا نب ورم كلو نصاعلا نب كبعس ىلأو كرس نأ نب كعس

 كارتر وايل ةعيجت مرماع با هللا نحتع  ىلؤن* نق يكس جا

 جل قلد منئع ابيننجا املف عانع هغلب امو مسدلا نين امو 9

 ىنقت لا ىداكاصنو "0 مكنأو ءاحاضتو ءارزو رمل لكل ىأ5

 مكبأر ني ىدمحب ام: كالا ع م عيمج نع عجرأ

 رسيمأ اب كل ل رماع ىسب كللاء يتنع قل لاقف ل 5

 ىراغملا ىف متمجت ناو كنع ملغشي داهجب عرمات نا نينموملا

 قيرت متينك نا نينمؤملا ريما اي :لق "كسر. ام دل لابقف :صانعلا

 ىيأرب لعأو فخ ىذلا كنع عطقأو ءادلا كنع مسحآف اني

 | ةرفتني ءكلهت ىنم داق موق لكل 5 لاق 4 امو لاق ٌبصت

 رفا هدد ام الو ئاأريا اذه و نامتع لاقف - ل عمت الو 15

 نا نينموملا ىيما اي كل ىرا .لق :كيأر ام لاقف ةيواعم ىلع لببقأ

 رق « ىليق 4كل نماض اناو ملبق امل ةيافكلا ىلع كلامع كرت

 ريما اي ىرا لق كيأر, ام لاقف دعس نب هللا دبع ىلع لبقا
 © 6 2 0 0 5 ع

 كيلع فيدعت لالا اذه نم .عطعف عمط لأ سانلا نأ نينموملا

 لاق كيار ام هل لافف صاعلا ند هرع لع لبفا رق « مهبواق 0

 ) 4040101 ةوءمملمسص 1كر ال07. هذ 15. 5) ]كر ل07". 6+

 115 هتورف. 6) 000. كءاهير 8606 مانطصعأو 15 8019265 2 222111 6٠

 200158 ةانطق. 0) 18هرنو هيعزلتا امع.



 زو اركارال]

 اكييا لاقف خ_فوكلاب ملكتف ,نىدوم وببأ ماثو نات نع 200

 مكتعامج اومزلا هلثم اودوعت الو اذه لثم ىف او رفنت ال سانلا

 لق“ ابشع لصف الاق ريمأب مكناكف أوربصأ ةلكعلاو كَ خعاطلاو

 عملا 0 اولق ناقفع نب ناسمهتثعل خعاطلاو عميسلا ىلع هوز

 :ىديحيلا هللا دبع نب رفغج ىنثدح 2« هنامثعت :ةعاظلاو

 ىسيبع نب ناسح نب ئىلعو خكحلط ىب نايخ نب ورمع ال

 ءالعلا نع دعس نب نوراع نع هيبا نع ىسيع ىب نيسح ةايد الق*

 نم سان عمتجا للقااكتلا 6 ىرينعملا كيز نب هللا كليع ىيبأ

 ١ ىلع عيار عمتجاف عنص امو نامتع لاعا اوركاذنف نيملسملا

 ٠ نب رماع هيلا اولسرف هتادحأب نبخيو هملكي الجر هيلا اوثعبي
 كننع' ني ماع "ىف ىطتلا هو" ئزبتعلا 8:8 ىمحلا هللا" بع

 0 نيملسملا نِم اسان نا هل لاقف هيلع لخدف هاذ سيق

 وع حالا فنان انافاأ]ا ارومأ تبكر دق كودحوف كلاعا ىف ىف اورظنف

 ناف اذه ل النا نامتع هل لق * اهنع عر هيلا كو لجو

 , هللاوف /تارقدملا ىف ىنيلكيف ءىجي وع رق ىرق هنا نوري سانلا
 هلئاو معن لق هللا ىيا ىردا ال انا رمع لق هللا نيا ىرحي ام

 و داصرملاب هللا نأ ىردال ىّنا هللاو ىلب رماع لق هللا نيا ىردت ام

 ه) 83ثع ص 223عأ26 01126 6201410568 200عطقطخاتت, 052326 م1110

 12118 12 ًامعأات 11023 2055 22212112311 داعم 85601111116111. 3

 طاتطعرو نان 015ةذطتنا15 86011 سهدقأق :طتطا15ممعج ءمل1ععمد 2115

 هزانق "ةهقامدم طقطتتو ةطماتأ 99 ه1, 211 2151 1119 12 ع236213 6588ه

 ننوم سلمت ةععاتةأن5 06و63 طوطت. 2 6) 000. لق. 0 000. طثع

 0 ت02 ىزنعلا. 2) 000. ىميتلا. © 14 هن 20. لقف

 )ورظنا امتع. /) تارفكلا . 9) 01. 1ك. 89 98. 5.

1 3068 



 م ارا

 لأ ءاغوعلا نكست 5 هللاو 9 تاهيت ه هجأر 8 نع تاو ل ددراش

 «نادتعلا جيجحع نوجاعي 20 تت 3 كسشويو تقم

 وبصا .لاقف ربضاف !اًدبا. يلع ؛هللا :«تري: الف هيف. © ام نيّنمتيو

 هع ةعخأ الرنج سيف نب كيوب جرخو « هلونم ىلا لوكتو

 مو كيعس جقيلع عاطف فيرطلا ىف ثيلث كيعس ناك كقو رهشالا

 متفلتخا اف لاقف د انلا ةيكاطيإلال اناقتك نوركسعم)» ملا نوملقم

 امعضتو ال 0007 نامل كيزاوةعبكا ىا 505 ناك ردم نول

 فرصنا رق ليجر ىلا ليقع مهل فلالا يرخ لهو هنجوا 0 علا

 ناك ام هللاو لاقف رسح دق ريعب ىلع هل ىّلوَع ءاوسحتو مهنع

 ىتح ديعس ينمو هقنع رققلا ترضخ عجب نأ :سيعسل ئغبني

 نيروادي |يعاكأ * نوديري ام لاق ربخل . هربخاف . نامثع ىلع مدق

 ايا لاق نوديرير نمف لق :لدتبلا ,نودورب] مهنأ (اورهظا لق ةصاط

 ادع نيل رسال كلوت هيلع ىسوم ابا انتبتأ لق لق ىسوم

 0 يي راما ينل تح ايار اكل يصل [ةيحخاب مهلا اق الو
- 2 0 

 ءايسيقرق نم ريرج عجرو ةفوكلا نم هلع برق نم عجرو

 ه) 01. 1:هرادعر لب. طممه. 11, م. 626 ه6 693: 10عم ديابع

 600. ديابع. 5) 896. 14 601. ىصعنر 7107. مسا ,ىضقأ و

 طاتلع ىبضقتت. 60) نادمعلا و نص عامووذ لامثل ىنعيز

 نادتعلا هنكو ناذعلا 14 ةممسطععر وسم4 004. 8ذل.266 آكفطم ذه

 ناديبعلا هممسمومحتسغر مانه115 684 7ههنو دونعلا . 4 8زو سوون6

 14 ةمأ6 هبكعست ىل 1ةعوسلسسس هق5. )2  159 ةؤتقس آخ هتان. ؟.

 أوسسجلاو : ه00. ظفآل. ه5 ظكقط. 606: 61ات1 ابيكا 07. 1

 /) 000. ادب افلخا :



 مههخ ا ة ارز

 ميقلاو اًعبس رتشالا راسف كاوسلا ىف عيلطف اولحر ىق هنأ ناجرلا

 باي“ لح: تيالاو امال مج موو امك «خرئاسوبلا اجي مكلتع- رهو

 نينسرلا ريما دنع نم مكتُمج كق ونآ سانلا ينك لوقب دكاسملا

 مرد اةئام 31 رك هاسف-. ناصقن ىلع خيري ”ةيعس .تكرتو ' ناطمكع

 ةءاسنلا فارشا لب ام ليقيو ئيقلا ىلا مكنم ءالبلا لهاا كرو

 نانسب 00 قا مهو نيلدعلا ى ىيذع نيب ةوالعلا هذهو

 هنقراف ىتح .كلذب .ةوجيري 'لاز امف ةئاحرم :ةقرياس دقو شوف

 03 تع. 06 كح

 ذم ءاسنلا فارشال ليو
> 

 ه2 6562-2

 06 نج 0 55 جويكامص

 0 نم عمسي الف عنوهني ىجحلا لما نقعجي سامنلا فكتشلن

 خرا بداعش - نم فاخمم ايدام او ديوي برت 4 ةئعقت نتناكو

 لعفيلف ريغ ريمآ بلطو ديعس درل سيق نب دكيزيب قحلي
 نم بهذو ىجسملا ىف متحجوجوو عفارشأو سانلا ءاملح © ىقبو

 هللا كمحن ربنلا تعصف ةفيلخل ذمار / تدرح نب وردتو عاوس

 5 -- ءدعأ مهخنك 3 مكيلع لنآ يع ذ اوك لا * لاقؤإ :ديبلع مكاو

 اهي ىلع 0 3 يس داو هتيعنب ٌكحبَصَف مكبولق نب

 مك لقنتسا هازل رش ىف اودوعت الف ا 3 د2 رانلا نم ةرفح

 اًقح نوفرعت ل 1 هيدكو مالسالا قيحبأ ظلم لكم وع هللا

 ا نع ليلا َنوَتَأ * درع نب عاقعقلا لاقف 7 هباب نوي الو

 ه) 14 هأ اللوأ. ىلع. 5) رحم 6) 0063 قه: م. 0) 0004

 مكفن. 6 000. ىىموز 14 ه6 209 ىقبف. م) 000. بدرح

 كك ؟؟ةقنوصلعالر 2269و. م. 25. ى) كم. 3 78. 98 عن 99. 7) 4

 هيا“



 انا ري

 - - هع -- سبا ان

 نب كلام دام ىلعو ع مقالا ند ايفا ناكل ىلعو ىلجعلا

 رعد ىماولا ه ةمالس نب ميكح ليصوملا ىلعو ىبعوبرمملا بيبح

 : ىلع هللا كبع نبأ

0 
2 

 ىلعو بابلا ىلع ةعيبر نب نامّلسو ءايسيقرق ِ->
 تآخو ةياجيسلا "نبا ةنيسععا ناجح ا وربع نب عاقعقلا برا

 سيق نب كيزي يرخث < نوتفم وا عوزنم الأ لل نا نع وسلا

 دنجلا باتر,. ةببف شلل دعانا كح دم نامتع َعْلَخ كبري ىو

 ذخأف عاقعقلا هيلع ضقنف مابتاكي ءادوسلا نبا هيف ناك ىيذلا

 ال ام اذه لاق كيعس نم ةىفعتسن امنا لاقف سيق 000

 بلطآو كيلا نعينجج الو ءاذهل سلجت ال هيف مكل ضرعي

 هاطعاو الجر رجأتساو هقيب ىلا عجرف اهتيطعتل ىرعلف كتجاح

 4 قياتك اوعضت* ال هيلا بتكو نيريسملا قاب نا ىلع اًلغبو مارد

 لجرلا قاضناف انوعماج دق رصملا لما ناف اوعيج ىتح مكيديا نم

 كيسا ام اولاقف باتكلا هيلا عفدف رتشالا عجر دقو هيلع قّأف

 نوينعلا | تخرب! لطينلف عيش اولا تدك نم. .لاقنا عا اولقن هذا لق
 هباككا لق 0 اييلخ ل ايداع عجرو رتشالا هفلاخو كب انل ةجاح ال5

 كنيع. انبي: ملع نإ عنص ام ادب دج ال هللا هجرخا انّجرخا

 دبع غلبو قحلي ملف كعبتاف اهلقتسي رو انقذصي رن ناجرلا

 ه) 14 مالسر 860 ؟. 1. هغ 205. ةمالسز طمع 00. هذ ؟. 1. 4

 14 0 ا ارم. 1ع طمع معتصم هاتسط0ع همتطتا هم عدت ةمتح

 طقطوم. 6) 000. ىفغتسي . 60 000. ممتستكدم اهلر 0ةهذط06 010.

 آص طقتو. )20  000. ىلاثك اوعفت هن 0هزد06 أءيكر 560 مانتعأ9

 سمت. همءمأ15»: 14 هيلع مودقلا ىف نيس بئاكوه. 62

 رخعب هأذ 0هز006 تعبي . ظطصع208371 ةوءدصلاتطط 1207045 ه6 لش عا

 رخغب هأ 11056118171 م. نه.



 مخ دع رار

 نيقلتو عبرأ ةنس تلخد مت

 ةروكذملا ثادحالا نم اهيف ناك ام ركذ

 كلذب ىنتدح اهيف تناك ىراوصلا ةورغ نأ رشعم وبأ ©« معرف

 هذه نع ربخأ .5ىصم كقو هنع قاحنا نع هكدح ىيع نجا

 5 © اهنتقو ىف رشعم ابا فلاخ 3م 6 ةووغلا

 ةفوكلا» لح . قماعلا“» خرق" يبطل ةقركلا مقفل نزل جك

 عامتجالل نافع نب نامتع نع نوفرحنملا بتاكت ةئسلا هذه ىفو

 < لارض ملا نادت انيعأجا ١
 ةعركلا ريخو كلذل #هعابتجا ةفص نع ربخل ركذ

 هه د

 10 .ينةسملا ور افييدبي وع ببعد 3 ىرسلا خد 08 تنك 07

 ةخبواعم عجر انتمل هلق ىعكتلا ديزي 3 ف نع ديزي نبا

 ةريزجلاب مكيلعف رادب انل اسيل ماشلاو .قارعلا نا اوناق ع قيريصلا

 ةدحشلا خماسف ىكلاخ نب ناجولا ديع 5 ادغن ارايتخا اهونأق

 3 مت --+

 0 د ع -

 15 نع ليعس كثوو عجرف ناجولا دكيع ىلأ عجرأ لاقف تكئش تبدد

 كثنحعد ىورخأ ضعبو ةفخسي ةفوكلا نم سصاعلا نب كيعس يرختم

 - وهدد - ننام ه- كك ا

 ربيسنلا اكييدع لعجت لزعف ناذمع ىلع سبق ند كيعس ناكو

 0) 000. مهمرستاا 1 رفعج وبا لاق. 5) 8هم>8 م. ماو. .)

 ه. 2. 2 0) 000. ةماتكم طماع 200. نافع ىبز 202 يدق.



 !كز مه يس

 اهومزلت مث نأو هنود كلذب رقدعس مكتعامج متمزل نا مكنا

 هيلع اونثاو اريخ هوزجن اًدحا اورضنا مثو نود كللذخب متيقنش

 سلا 4 لا هيغل لو انا بزحت_ ىلإ ءاوكلا :ىنانأب 0

 ناكزاا نبل نكر ةملحلا كيلع بلاغلا روغلا ديعب «ةهيدبلا بّيط

 لما 2نع ىنربخأف لق ءمءةفوخت ةجوف كب تكس مالسالا

 ا ىكباكما لقعا كشاف راصمالا لما نم ثادحالا

 اثيي

 ةنيدملا لما نم ثادحالا لها اما عتقرعو ىنوركناو ىقوبتاكو

 تاو لقا امآو هتنع .ءدوجعاو» رشلا , لع. ةلمألا صرخ »سقف

 اماو ريبكل ءدبكراو ريغص ىف سانلا رظنا جهناف ةفوكلا لأ نم

 نوردصيو اعيمج نودري مناف ةرصبلا لما نم ثادحالا لها م

 رشي سانلا ىفوا عهف رصم لها نم ثادحالا لما اماو يع

 سانلا َعَوُْطَف ماشلا لها نم ثادحالا لها اًماو ٌةمادت ءدعرساو

 © هيرقمل مداصعاو مدشرمل

 © نامثع ةنسلا هذه ىف سانلاب و حو

 / تركذ دقو ةنسلا هذه ىف ناك سربق خف نأ رشعم وبا معزو 5

 © :كلذ ىف هفلاخ نم

 ه) 2 ةيدينلا, 00 ددهبكبنا. 5) 8 مكلل و 860 811219 دك 1

 . م856ل. 6 00 دبوكع. 24) 00 نم. ه) 00 (هأ آش) © 81111. 2111.

 /) 00 هاصقاوز 14 ءاصعاو . و) 8 زوتص طثع طهطو؛ هضر نامثع.

 7) 8م ع م.)مل.. 2 8ثع هدعواتءلتت 00 , ةءوتن 200150 6211086 :

 ريرجج نب دمت رفعج ىأ [000. قانك] باتك نم عباسلا وز رو

 . عبرا ةنس تلخد رث نماشلا وول ىف هولتيو ىربطلا ديزي نب
 ىنلا ىيح# .ائديس .ىلع هللا, ىللصو نيملاعلا بر هلل كمل نيئثلثو



 ماس الر

 قش ناسا دو وس كساب يس سك 2 را 2
 « عجرأف لاق ان سبح ا فاغنلا ىافنلا ليقي لأ ف ه«اهكذم

 ميقأ ىكلو اولككشا ام ىتم هلف# قصاسا ىللب: ىلا عضرأ اهلل

 ناكو* لسخاوشلا قبب نوكيا اكو لي هللا راهخلا "ئذلا دلبلا_ ادني

 وال ليقيف كتجاح ليقي نا «ةيواعم رتكيف* ةيواعم 2 ىقلي

 للعلا ةرصبلا رح "نم ئلع. توق لق 0 رثكا اًملف ىل ةجاح

 «مكدالب ىف ىلع فضي هتف اًئيش ىلع قتشي نا موصلا

 قاوبب ةقراج لاا نع مفيش نع, تبيعش + نع _ىوسلا !ىلا |؟بناك

 اراد هلرنا ةيواعم ىلع ةفوكلا لها ةيسم مدق امل الق نامتع

 ,هنم اَلا اوتو مل لق اوغرذ املف هل اولقو هل ولاقف هب الخ رث

 اًملح الو اًنيبم ءارذع الو 2اًديدس اقطنم ىرا ام هللاو فيكلا

 الدم معتش ام“ الوش اوبنطا ب هقحأل 220000-

 الا مكل «لمتكي ءىت لك 7ناف هللا وما نم ايش ايعدت*

 دعب مثارذ مكسفنإ ءارما متناف مكنيبو اننيب اميف اماث 7 هتيصعم

 (ةرز2 خيبلع ل خدف عامل صاق عم 04 نيفقيو ةالصلا نود عيشي و

 متمدق امن اًفلكل اذه ىف ّنا لاقف اًضعب ىرقي هضعبو اموي
 اويلعأو متتش تيح اهبهذأ ةيلعال-ل رما ىل عازنلا نم ىلع هب

- 

 ه) 00 هن 1خ اهقلح. 85) 14 هك 0:20 اهكذز 050 900. مهو ِإ

 هللا مسا يمي كارب هر 0و هيقدر 20 علبو . © 14 (66 080) 8

 560608 ان: 18 دعم ربكيو تكفر 00 دعم بكيو ,ىبكيف. 7/) 00 هدتع

 9) 06.6.1 و. ر1(!!كسحدتتر 00602 214 2661:2120 اند

 رز ةةاابش لا قم عرس و نم بن ةهقل ومب ررع بلا
 7) 00 ديصعم . 20) 00 نوعععدو ه6 2202 ضاق. #م) 00 ديلع .



 مور ا” نس

 هاا 0 26 كك 2 تحمل 2 ل8 ك7 2و1 ك1 كا تم

 ملوغا دل نيبو هب ىئسفا هتعما كلذ عيت ' رارمح نر انملق

 3 دايدتلا مزلو 9 كاف هل اهنذا 1 ابلع املف ماسلا ىلا كوبي سف

 نأ خكلطو ن1 نع فيس نع ببعد ْنَع ىرسلا لا دكا

 كك 2 هد 03

 قرفو اهتلع ىف ةأرما جوت 4 نأ نابآأ نب نارمح ريس نامثع
 هاتاو هللا ءاش ام هيلع ىتا املاف ةرصيلا ىلا هريسو هبرضو امهنيب

 لكأي الر 'يديورتلا' يري ال هنا سيق دبع نب رماعب .ءاوع

 هلك هلع ناكو ضايقنأ رماع 9و عم ناكو ةعمكالا دهشي الو مكللا

 املف ةخبواعع , هفخاف كلذ ماع 5 للا كبع ىلا بنتكذ ل 10

 نأ .فرعف .غابيرغ الكا لكأف 1ةديرت هدنعو هقفاو هيلع مدق

 جرجا 7:اميف ىردت لع اذه اب 7لاقنف هيلع بوذكم ليجولا

 تفرع كيارو 0 م <للا لكات 23 ةلينأ ةغيلشل ,« علب ق ل لاق

 ىف عجرا مث دجسملا رخوم ىف اهدهشا ىتاف ةعمجلا اما لق و

 ماو ىلع بحكي اناو تيجرخ ىف ميوؤتلا اًماو سانلا لثاوا

 نييبباصقلا مئابذ لكآ ال اءيمأ تننك ىتكلو م تيار كقف مكاللا

 0 101 25 85590 00 عنتتمف 66 هرص. حلم. 6) 00 هد.

 2) 00 هنأ هرصيلا دللا (761 5 هر أذو) كأذو . 60) 8 اوعيتنر, 5641 8

 موعمصأطتق ةاتطصل. مث) 0000. هن آخ ء.ةضام و) 00 ىبأ 5 1

 605 2 00 14 51 059 111, مم تيت. م)راذ ا (00 هدظ.ؤ

 0و4 6«. 8 هع م 1) 00 8. ف. 0 00 ال. 7 082 غلبز سمع

 8 هفياألا 0) 00ام. ر) 00 204. هلكا اناو ىنقيأر.



 منتو مورس

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك 2« جنيب لاجرلا « فلتخو
 ةأرسما يورت- حلبا قف قاررخلا ناذدلا# ةنحرطر: يريح للا نول

 © مزلف ةرصبلا ىلآ هريسو امهنيب 86 فرفو نامتع هب لكنف اهتّدع يف

 سيق :ىبغ* .ىَب زماعب ©رووملاو .بوكرلا- اًموي اوزكاذتق 2

 :نبحلافا مكفبسا اق[ ناريس ؤللع نيلسلا مك انعبقنف <85
 نأ دارا ريمالا لاقف فحصملا ىف ارقي ومو هيلع لخدف 2

 هيلع لبقي رثو هتءارق عطقي ملف ةزبحأ نا ترحل نع

 لاقف رماع ىبأ هيقل بابلا ىلا ىهتنا املف اًجراخ هحنع ىم ماقف

 نذاتساو الضف هيلع ميفاربا لآل ىري ال ىرما كنع نم كتئج

 تحض ذلك 6في ليلا نعلحو يا هادو يرو ره“ قلب

 نب دعس ؛«لاقف اناشغت الا رماع ىبا 1مل لاقن ةعاس هتكحو

 نب نيصح لاقف هكلعتسن الآ لاقف فشلا بكج «ءاجنعلا قا

 لسع نب ةعيبر لاقف كجوزن الا لاقف لعلا مب ركلا ىأ
 كيلع ميعاربا لآل ىرت' ال كنا معزي اذه: ّنا لق ءاسنلا هبجكي

 نا* «دنم ختفاو* هيلع عقو ام لوأ ناكف فحاصملا مفصف اًلضف
 نا 55
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 اركارإر 0

 ماكنا لأ عيعبلا

 ةيطع نع فيس نع بوهعش نع ىرسلا قبلا 0 حد بنك امم *

 ثلث رماع ئبا ةراما نم ىضم امل لق ىسعققفلا ةديزي نع

 ةلبج نب ميكح 0ع الزان الجر لسيقلا كيبع ىف نأ هغلب نينس ه5

 6 سنخ شويلل لفق اذا اصل الجر .هظلبج نب ميكح ناكو*

 ممل / كنتم ةمنذلا لها ىلع ريغيف سراف ضرأ ىف «ىبعسف غنع

 خمذلا لها هاكشف عجري رق ءاش ام و بيصيو ضرالا ف دسفيو

 دا حا نا رماع ىب هللا دبع ىلا بئتكف نامثع ىلا ةلبقلا لعاو

 هم /: اوسنات تح ةرصبلا نم :نجرك دلق 8 هلثم ناك نمو 0

 ءادوسلا نبا « عل سرطف :«رغن هيلا عمتجاو هيلع لون ةءادوسلا

 مهلاسف رماع ىبأ 58 0 لسرأو هومظعننساو * تا أبابقف معي مو

 بغرو مالسالا ىف بغر بانللا لكنا نم لجر هنأ هربخاف تنا ام

 نأ ” ىتح جرح ىنع جرخأ كلذ ىنغلبي ام* لاقذ كراج ا:
 «فوبتاكيو هبناكي لعجو رصمب هرقتساف اهنم رخأف ةفوكلا

 «) 0 بتكز 8 ممومرستن6 رفعج- بأ لق.© 65) 0 كيز. )8

 هدت.ز 56010. الجر هدم. 00. 2) 8 66 0 سيح, 00 سنح. م) 0
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 مخمل + ير 1

 نابتع بتكف ٍهنم مضي نامثع ىلا كيعس «بتكو اوعجر نيح

 ديلولا نب ىلاخ نب نايورلا دبع ىلا عريس نأ دكيعس ىلا

 ْئَكف دعب-اما ةباككاو رتشألا كل بتكو صح ىلخ .ًاريمآ 5قكو

 اهيلا اويجرخآف اذه ناتك مكاتا ءاذاف صممح كلب مكر ! كيت

 : ارقد اسف“ © مالسلاو فوض .ةيلعأو .ءمالشالا قيلت ميسم ككل

 هيف مانلعاو 0# 00 انأوسأ مهللا لق مباتكلا رتشالا*

 راسو نامثع ىلا ديعس #كلذب بتكف ةيقنلا هل ٌلِكعف ةيصعلاب

 لحاسلا كلاخ نب ناجرلا دبع عنزناف 7 صمح ىلا 5005 وتشالا

 نبا ضيع ىكاخ ةرغا قبب ىمح لق +٠ ىئاقر, هيلع :نرجاو

 (0 ةفوكلاب رن عمتجا لاق ىناديهلا فاح نأ نع نامرلا كبع

 ثراخل ىب كلام قارعلا لها فارشا نم نامثع ىلع نونعطي

 , ىعكنلا داير ىب ليمكو * .1ىعجنلا سيق ىب تباثو رتشالا

 م ىدماغلا ريعز نب هبدنجو ىديعلا ”ناحوص ىنب دكني

 ىب نسب ورحت و تعكلا نب ةورصعو * 8 ىدرألا بعك نب بنحو *

 ب نامتع ىلا صاعلا ىب لديعس 7م بنكف ىعاولا فقمحلا

 © «بوردلا عملو ماششلا ىلا هعرْيَس نا هيلا بتكف عرمأب

 24) 0 هاف. 5) 8 ه. فز 00 هدم. كيلولا نب. 0) 00 8. ف.

 02) 8 هرص6 2 00 مالسالاب. مثر 8 ه6 0 ةصعورمم هجلتصف. وىم) 0

 اهليعاو. 7) 8 كلذ ىل. 2) 8 وريع. 5 00 هدم. 7) 0 ىتيللاو

 14 ه8 0. ىنادمهلا ١. ت0 _ (06 هدصنر 14ر11." 65 1ك
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 060 هغ ]11 ىرماعلا . 2 09) 8 96 00 هدصير عن م0 869073. ورهعو 00 طقطوأ
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 اننا م تس

 نا هم لاقف هتيحلو هسأب ءاوذخأف هيلع اردت وحسب

 متعنص ام 5 مأشلا لها ىار ول هللاو ةفوكلا ضرأب تسيل هذه
 ىرعلف مكولتقي ىتح مكنع ماهنا نا تكلم ام جمامأ اناو «ىن

 ال هللاو 4لاقف دنع نم ماق مث اتي صعبا يشيل مكعينص نأ

 هللا ! سي ع عرامتحا ىلا بنك ]4 تيقن ام, الخدم مكيلع لتخبدا

 نب ةيواعم نم نينموملا ريما نامتع هللا دبعل ميحرلا ناجرلا
 ءاّماوقا, ىلا :تاقعب» كتاف. نينموملا ويمأ :اي نع اما 50

 [ساتسعلا كوشانيو ا اهيلع ”نودفي امو. نيطايشلا ةنسلاب نوملكتب

 سانلا ّلك سيلو سانلا /ىلع نوهبشيف نآرقلا لبق نم اويتز
 جلقتا ىف ةنتف 7 نوبرقيو ةقرق و نودحيري امناو * نودبري ام ملعي

 اودسفا ىقف عبرلق 6 نم ناطيشلا ىقر :تنكفتو عرجحضاو مالسالا
 ةفوكلا لما نم «قيئارهظ نيب 7 اوذك نمت سانلا نم / اريتك

 عركاسب مورغي نأ ماشلا لها ٌطسو اوماقا نأ نمأ تنسلو

 مجن ىذلا ميرصم ىف راد هىكتلف عرصم ىلا مددرأت جروجافو
 دكيعس ىلا جدري نا هرمأي نامتع هيلا بتكف « مالسلاو عاقافن هيف ؛5

 عنم ةنسملا فلطا مالا اينوكي ملف هيلا 2درف ةقوكلاب ا ل

 ه) 0, 1خ هذ 07[12. ©«. و. 5) 0 مالسالا . 6 00 ف 6س

 عمدنط18 14 تكلم ام ىن 1207. 2261 تكلم اميف. 42) 0 6

 ©) 0 668 0 اًموق . 1 0 ىلا. ملو) 00 هت, 560 12 21318.
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 ,) 8 هينارهظ. 60 00 نكيلفز رسمرع 8 مارد هن 0هتص06 00 ىلأ .

 7) 0 65 (00 هد.



 رم 81

 نيماسملا ىف 5 ناف كلع هلوتعت نا كرمأن انف ةعصعص لاقف

 نسحا هوبا ناك نم لق وه ءنم لق* كنم هب حا وع نَم
 مالسالا ىف 4كنم اَمَلَق* ىسحا هسفنب وهو كيبا نم امَدَق

 امحق نسحا «ناك ىريغلو اًمذق مالسالا ىف ىلا نا :هللاو لاقف

 : ىنم كنق انا كام هلع" ىمقانرو كحل قاس _ ق1 سيل ونكلو ملل

 2 ىذم ىوقا ىريغ ناك كلف كانا للاب نب ريع كلذ 7ىأر دكقلو

 تدخلا نم ثدحأ رمثو ىريغل الو ةداوه رمع دنع ىل نكي من

 ةعايجمو ..نيتموملا نينا كلك او .ولوا' ليغ .ليتعل" ىأ رطل لعبا

 و هللا ىضق ولو هلع تلوتعاذ ةءدي ظخ * ىلا بقكل نيملسملا

 ؛هريخ وهو الا كلذ ىلع هل معي ال نا توجرل كلذ لعفي نا

 ىرعلو رمأيو ناطيشلا ىّتمتي ”ام هفابشاو كلذ ىف ّنذ الهف
 رومالا تماقتسا ام مكيناماو مكيأر ىلع ىَصَقُت رومالا تناك ول

 وهو اهربديو اهيضقي هللا نكلو ٌةليل هالو اًموي مالسالا لعال

 ك1 للا تي واع « ولوقو ريخل اودواعف مدرمأ علاب*

 ىو اوعياتت نأ مكيلع فئاخ ىناو تامقنو تاوطسل هلل 3 هللاو امأ

 هيصخر نانطلا ها مكلكت ىتح ناطيشلا ةعواطم ىف

 ما / ىزخ !او ومالا ليجاع ىف هللا مق نم ناوهلا راد ناجرلا
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 كام ا

 ل لج ا اينسدلو ايم كاي رشللا «دافصإ الا ايش :ةيخاضلا

 5 ىناو هقرنو اهنع.هللا همركا آلا ىحا ىف ايش ةميسلا قالخالا
 لاقي كا نايلي ها ساينللا :ىلوت ول + نانيغسأ ابا. ىأ طال . >2 - .٠ َ . 23 ا 1
 هللا ةقلخ ىم نايفس قا نم ريخ دلو لق تبذك ةعصعص
 ناكف هل اودحسف ةكتالملا رماو 0 هحور نم هيف ٍعَقْتو* هديب:

 نم ةليللا كلت سرح «سيكلاو فجالاو رجافلاو ربنا هيف

 ميقلا اهي' لاق مث اليبط جدنع ءثكحف ةلباقلا ماتا رت دنع

 عفنيو مكعفني اميف ماورظنأو اوركفتو * اوتكسأ وأ اريخ ىلع أودر

 و نبلطاف نيملسملا ةعامج عفنيو مكرئاشع عفنيو مكيلعأ

 الو تلد: للفأي : تنل ::ةعصعص ليقف مكب شعتو .ةءاوشيعتاا
 دع 5 د 3 ّ_َ

 مكذادتبا ام سيلوأ //لاقف هللا خيصعم ىف عاطت نأ كل ةمارك

 فالخو ةقرفلاب ترما لب اولاق «اوُرقَت الو اًعيِمَج هلبحك اومصتعت
 تلعف تنذك 3 نالا مكرمآ ىناف لاق معلص ىلا كب ءاح ام

 موزلو معاص هيبن ةعاطو هم.ةعاطو م هاوقتب مكرمأو للا ىلا 0 بينات

 < عهنم ناك نا ءىت و ىف فطأو نيل ىف موظعتو مقردق ام نسح
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 10022 8 شعبور 0 سريعدو, 00 يعدو. 2) © هرس. ) 8 هك (00
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 را #00 مكب

 ءديعس ىلا نامتع* بتكف © اورثكي نأ مرما 6 تبث نأ تيشخ

 2و عريسف ماشلا ىلع ذّمموي ةيواعمو. ةيواعم ىلا مريس نأ

 نب سيق ىب تباثو رةهشالا كلام يف ةيواعم ىلا رفن ةعست

 ةركذ رت ناحوص نب ةعصعصو ىعكنلا دايز نب ليمكو و عقنم
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 معلص ةجرلا ىبن هيبنل هللا لعج ام الا هاهمركا نباو* اهمركا

 قالخالا نم «دحا ىف * فلخ ملف همركاو هبختانا : هن هللا ناف*

 ه) 8 نووي 00 نسابعب . 5 8 رفظلاو ىتبيغو كتببيغو

 هم مدصعت» 300. سقس. هءود6., 00 كيف ىظلاو ىسيعو سا

 ©) 0 تستر 83 بتير 00 تعب. 2) 8 اوربكي. 6) 00 نامثع هيلا .

 /) 006 مريسي. 9و) 8 عفنم, 00 عنقمو 062198 200101. )8

 ديعسز 00 800. فيس ىع. 42) 0 هيواعمز 00 200. ناحوص ىب

 ه6 طصمدع هد. ف. 2) 00004. تقرتحأ ه6 0هذزم0ه قرتك . 2 0

 صلخاد, 3 66 00 صلخت . 70 0 ه4 00 8. ف. 7) 0 عضتف.

 0) "0" همن: م0206 ةلاقلا.  م) 18 8.1521 00 8:11

 14 كقور 860 1107. ان6 266628111. 5) 00 ىسفن هب. 42 00

 ىنيصاخحو, 0 ىتماحو . 2 4 0 هدص. عم طماع 2856 ناكو ٠ 2) 00 هدقم

 م) 0 هرج. 2) 00, 14 هؤ 70. جدئافز 8 200. دناكسز طمع 0 دبكتنا

 00 هجتنا. 7 0 مووؤ خغاصلا ةئوصقموونتأ.



 قلل ما نس

 ةةيقلعو كيزي * ىب دوسألاو ئحرألا «بعك نب كلام* هنم ةفوللا

 ةويعش لادقف لاجر ىلا ركشألا هدم ١ عايفو ناّيعَحَنلا سيق نبا

 تاوسلا نأ ءمعوتا وتشالا لاقذ شيرقل ناتسب داوسلا 21ذع اما

 لايت فيفا اكل قات .اييقابساب انيلعو هللا مانأ يذلا

 هغمص :ملكتو اندحاك .نوكي .نرا 4الا ابيصن 8دبينق. مكانوا 9 كيوي

 كييعس ةطرش قع نزاكو لا ناجرلا دبع 2لاقف لاق* ميقلا

 ةانهاه نم رقشالا لاقف هل ظلغاو هتلاقم ريمالا ىلع نودوتا

 ىشغ ىتح اًذيدش اَنْطَو كوئطوف هيلع دع لجيلا مكنتوفي ال

 ,/لديعس هل لاقف قافاق ءامب حضنف ىق ىقلأف ,» هلجرب رس مث هديبلع

 هلاقف مالسالل تدعز م تبكنا ىم ىنلتق هلاقف ةايد كب 10

 ىف نيسلج العجن اًدبا لحا ءىدنع عنم* ريسي ال هللاو*

 جيلا 0 عيتجاو اًديعسو نامثع نومتشي جعتويبو عسلاج“

 هربخ نامثع ىلا ديعس .تتكف هيلا فلتخ هنم رثك * ىتح

 ةرشع هل عامس ةفوكلا لها نم اطهر نا ليقيو :كلنذب

 ه) 0 (هن 11, ونت1 100 ىحر الأ طقطو6 ىدزالا) كلام ىب بنعك .
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 8برشب ةبقع نب كيلولا ىلع دهش هنيح اهيلع اريما ةفوكلا ىلأ
 38/ ةبقعا قي قليلولا + طبلا ١ عني نا: ةليفاو هكيلع !ننهقتا نك هزوقل

 نيينموملا ريما نأ حيلولا ىلا لسراف ةفوكلا صاعلا ىب كيعس .مدقف

 ىلا فلطنأ هل ملاقف اًمايا ءعّحصضتق لاق هب فحلت نا كرمأي
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 ربنم /دعص امو لاق و ديلا كتعبا نا ىرمأ دق هناف كيخا

 نك اوان انس) اجر دعا 10سم "نا ادلب: رم : فتم فول
 اذه دارا ل هللاو مبق اذه نا اولاقو ةيمأ ىنب نم هعم ايجرخ
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 ما درت

 ابحرم ال ناطيشلا «ةلي لاقف عب امدف ةقلاو نادح ةيزلل لماع

 ةرسخ طاشن دعب متناو اروسح ناطيشلا عجر دق الما الو مكب

 ال نم رشعم اي مكرسح ىتتح همكبذوي رل نا ناجرلا دبع هللا
 نولوقت مكنا ىنغلبي ام ىل اولوقت ال 4 ىكل مجت ما برعأ ىردا

 هتمجع ىلق نم ىبا انا ىيلولا نب ىلاخ ىبا انا «ةيواعم

 ّلَذ نب ةعصعص اب ىنغلب ىنتل هللاو ةدرلا ٌيقاذ ىبا انا تايجاعلا

 اريط كب نريطأل و كصما رق كفنا قد /ىعم نم اًدحا ّنا
 اي لاق هب رم اذاف عاشما بكر املك ارهشا هماقف < ىوهَملا ةديعب

 ام شالا مءكااصأ ربل هياتم مم نس 0 تيلعا 2 ةعيطلل نبأ

 ليقيف «ةيواعمو كيعسل ليقت كنا ىنغلبي ناك امك ليقت ال كل

 بات لق ىتح هب اولاز اف هللا كلقا انّلقأ هللا ىلا بونن نولوقبو

 متتش نا متكش ام مهل لاو نامثع ىلا متَشألا حسو مكيلع هللا
 مخنلاو ةبيتلاب نامثع قف رتشالا رخو اوميق متتش ناو اوجرخآف

 نب كيعس مدقو هللا مكملس لاقف هباحا نعو هنع عوزنلاو

 ناجرلا دبع عم لاقف تتش ثيح ٌلَدَحأ :رتشالل نامتع لاقف صاعلا

 © نامرلا دبع ىلا عجرف مكيلا 8كاذ لاقف هلضف نم ركذو كلاخ ىبا
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 ا“ ذخنس انقل

 قروب ف هوجن ره اهدا لكس فلولا ا
 فلختسا :رث قالوق ربع فلختسا رق ىقالوف  هضر ركب وبا فلختسا

 ىّنع ضار وقو الا ىنْويي لو نم «دحال لأ ملف ىفالوف نامتع

 نيملسملا نع ةءاوجلا . لها لاعالل كف هللا .ليسر .بلط امّناو

 ةاهنع فعضلاو اهب لهذلو داهتجالا لما اهل بلطي رثو ه ءانغلاو

 ارضرعت الف هب ركم 4 نم ركمي اتامقنو تاوطَس وذ هللا ّنأو

 ريغ هللا اف نورهظت ام ريغ مكسفنا نم نوملعت متناو هرمأل

 نح» لقا يقرر ذو مكر تاؤسا 1 نتانلا,ءعطيبم مكزومكرا ىع مككرات

 ل ل ا سلا بسحأ ملا هنو

  ماوقأ ىلع محق هدلأ نامتع ىلا ةيواعم بتكو <« نونتفي

 ال دلا رجحضاو مالسالا هولا و .ايدا الو ليقع هل تسيل

 /لاوصاو ةنتفلا جيم امئا ةكك نوملكتي الو ءىشب هللا نوديري

 ابسيلو 1 عيرضمو ةحضاف 2 0 جيلتبم هللاو ةمذخلا لعا

 ع هلبق نمو اًديعس_هناف عريغ. عم الا اًدحا ١ نيكني .ىيذلاب

  فشمد نم ميقلا رخو «ريكن و ١ بغش نم هوتكال | أسيل هداف

 ىلا .اننبر اليو مكوم نوتسشم ا هذأت ةفوكلا ىلا مارعجرت ال اولاقف

 دبع عب را ةيرخل وى اوواف * الا. فاعلا 052 2

 ” لوو صيمح هالو ىق ةيواعم ناكو كيلولا نب كلاخ نب ناجرلا
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 انفلار م“ نس

 2 ثا 0 : وي

 انامع ىف هريطش عيزن* ثناو هتوعد ةاكتبكنو معلص ىنلا ةوعد

 7 تناق 6 معاص فلا وعد < 8 4 كرش يدق نييركابلا ىكست 0

 مَمّألا ىلع كلجو سانلإب كطلخو مالسالا كرربا اذأ ىتح كموت

 ىلا عونتو /اجوع هللا ىيد ىغبت تلبقا كيلع تناك هلله

 عنج ىأو عرضي ىلو اضيف كلذ 7 عضي الو ةلاقبلاو و ءمآللا

 مكفرع ىق لفاغ ريغ مكنع ناطيشلا نأ هيلع ام ا

 ملع دنقل 4 مكعراص وهو سانلا مكب ىرغاف مكتمأ نيب نم رشلاب

 هدارأ ارما الو هللا ههاضق ةضق مكب ثي* نا عيطتسي ال هنا

 هنم ارش مكيلع هللا يف آلا اًذبا أزما رشلاب نوكردت الو هللا 0

 اهاف سفن 7 ايلا ترصافقتف * اورمالنف عاكرتو ماق ا < ىَرْخَأو

 تيح اوبهذاف مكل تنذا دق ىّنا لاقف ماتأ كلذ دعب ناك
 ” لاجرب متنا الو هردضيل الو اًدحا مكب هللا عفني ال هللاو ال متتش

 ةاجنلا قدرا ناف دكعبو هريكن 00 مكتكلو ةرضم الو ةعفُتم
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 0 ارز

 عضوي 0 و 2 للمس 1 تقلا هب هللاب الا تت 0 لأي

 5 يقض

 0 نا هنااا شييرف نع نال :اهنالا لؤي ' هيعيطرجيو فحل 3

 ا نيد نر نك هةلاورتمب هنا سيعش سنن يردوا

 ايندلا ناوق نم هنيد عبتاو ميكا ىم :فذقنتي نا هللا دارا

 اباحصا هل ىضترا رق !هقلخ ريخ كلذل ىصضتراف ةرخآلا نرم ءوسو

 فالكل هذه لعجو عيلع كليملا اذه ىنب ث اًشيرق عرايخ ناكف

 ةيلعال.ل ىف مطوحك هللا ناكف هيلع الا كلذ حلصي ا ٍعيف

 م هطاخ دقو هنيد ىلع 2و عطوج ال دارتقأ هللاب فك ىلع مو

 هكباحككالو كل قأ مكنونيدي اوناك ىيذلا كولمل نم ةيلهاتمل ىف

 ةعصعص اي ثنا انف تأدتبا كنكلو ملكت كريغ اًمّلكتنم“ نأ ولو

 اهثوعاو , اّيداو اهقيعاو ماَنبن اهنتنا مةيبرع ىَرَق 7 كي ناف

 الا عيضو الو طق فيرش اهنكسي ل هاناريج انهمألاو* شلي
1 5 2 
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 اهك 1310 مدنعا لك اادءول اشيركا ناو +. اشيرخ. ا متمقن» كفا

 اهي د و ا ع اج ا نونا رجلا نو كوتا هتك

 ةنووملا مكنم نولمتكو 0 روجلا ىلع ملل نوربصي مويلا مكتمثا ناو
 و مكدنمع الارق /مكموسي نع هللا: مكتيلتبيل وا + نهتنتل :هللاو

 مكتايح ىف ةيعرلا ىلع رزرج اميف مءاكرش نونوكت رث ربصلا ىلع#
 اهناف شيرف نم تركذ ام اما مهقلا نم لجر لاقف مكتوم دعبو

 تركذ ام اماو فقوضتف ةيلهامل ىف اهعنما الو برعلا رثكا نكت رث

 ةيواعم لاقف انيلا صلخ #تقرتخا اذا ةّنكلا ناف ةّنكلا نم

 لوقعلا ةلق اذه ىلع ةمكارغا ىذلا نأ تيملع نآلا مكتفرع

 ها رول يطل لفك اننا نيا روب نعل تييطخت را ايا ل
 هنا* كنج !امل ع كتظعو ىقو ةّيلعالل ىقركذتو هب كرك ذأو

 هاماوقا هللا ىرخا ةنجلا ىلا تك ام «بسني الو ”قتخي

 نأ نوهقفت مكنطا الو ارهقنآ مكتفيلخ ىلا اوعفو مكرما اومظعا
 رف ولجو رع* هلاب لا م مالسا الو مةيلعاج ىف رعت ل اًشيرف

 هضد/او اًباسسَحْلا .غمركا ااوناك .غّتكلو مّقشا الو برعلا رثكاب بكت :

 سانلاو ”ةيلعاإل ىف ايعنتي رثو ةورم هلمكاو اًرطخا عمظعاو اًياسنا
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 ةلاقف نالجرلا قافاو مدرو « هلأسف ايعجارتو غتيدح ىف اوداعو

 اًدنبا هلاو *ققشعيا هل الف كيتيفاعت اهل. هلق ءاديج انشا

 عطقنا .اًملو العفن سانلا ىلع ادجت 4الو امكتنسلأ ىلع اظقحاف

 ةعاذالا ىلع .اولبقاو::قتوهب ى اودعق كلذ: نم رقنلا  كقلوا“ ءاجن
 :نأ قاهن ىقو مكريما اذع لاقف مثرما ىف ةقوكلا لها همال ىقح
 7 بنكذ هكركيلف ءابش كركي * نأ مكنم دارا ىف ايش كرحأ

 أذل

 بتكف #جارخا ىف 8 ناستنع ىلا واح لصو ةفوكلا و لها فاوشأ

 اولْذف وجرخأف ةيواعمب م ٍعيقكلأف كلذ ىلع مكألَم عمتجا اذأ

 نامتع ىلا كلْذب ايببتكف ةرشع ةعضب مو هوتأ ى دح اوداقناو

 0 ارغذ كيلا اوجرخا مدق ةقفوكلا لحما نأ ةيواعم ىلأ نامثع بتكو

 جنم ليقف اًدّشر هنم تسنآ ناذ عيلع مقو :هغف ةنتفلل اقلخ

 هب بحر ةيواعم ىلع اومدق املف ا هن كوببعأ 72 نأو

 تي ا عا نيا وق م ميَرَم ىمست* ةسينك علزناو
 لاقف عم  ىّشعتيو ىدغتي لازي ال لعجو قارعلاب يلع ىرج

 كرد ذاق ةنسلأو نراعشا افلا برسل نم نك يعقب انتوا قف

 ىنغلب دقو م جتيراومو مابتارم مقيرحو* مُمَألا متبلغو اَقَرَش مالسالاب
 ل 8 علسف 0 1هءاتم هعمؤو ممم دمأوز هب 20216 ةبسغ # خدك

 (هل ءاسف) مثع 52 )ذه طاف. 0) 0 ىدوسعت: 4 8 6 ف 2201

 8 ايرخت , 0 ايرجتو 14 طهطوأ؟ سانلا (؟. 1. ايزخ) ابزكت , 20. ايركت

 سانلا. 6 8 هكرجك. مث) 0 ه.و. و) 0 همس. 7) 8 200. ىب

 نافع. 42 8 اباقر 560 ذص سهو. ةاتونتال 2020 ةةئانتع ء28غ, 4

 سمسع 8 طلط115همووو مءعءلؤمتس هع. م 8 ةرشع. 87 8 عقر 0

 8. 2.5 220: 0 عقور 14 2825+ مقانر 860 21077. مقف . 2227156: كفا

 7 0 عارعلاب خيلع ىردك ناك اب نامتع رماق. 605) © هده.

 14 هأ 2107. ميره. م) 0 ةقيراوم مترحو .



 10 8 اكاد

 هيلع لخحي هتاف سانلل سلج اذا اًمذ الخ اذا هَتلخَد ءالره

 نيلح 2 هانييف مملكا الكشف .انوي ”سانللا' نييل ىحا نك
5 525 6 5 3 5 

 نب ةحلط دوجا ام ىدسالا نالف ىب 5 سينخ لاق نوتدحتي

 جمتساشنلا لد دل نإ صاعلا نب نييعس هلاقفا هللا ىيبع

 (2 دهللا يفطل اهلهم لا قإ ول هللاو قادارج "نوكيا نإ فيقع نك
 نإ تددوط دالاورر تايجر يو سين نب .ناجرلا ىبع لاه. اَنْ
 ةادلا هنئاحا لع ىرسك لل ناك ام: ىعي كل طانطاملا اذف

 001 اميه و دبقلا هلو ركن هللا قدف اول كفركلا لي ”ىلتلا
 ىتمتيو لاق انداوس نم دل ىنمتي اولاقف ءهوزاجحت الف مالغ سيَنْح

 0 تنأ اولق مكب اذه ام لق هل الو انل ىتمتي ال اولق هفاعضأ مكل

 كيدنجو  [ةكبكألا .ىذ ,ىباو رتشالا عبلا :راثف اذهب _دترما .هللاو

 مدت يرحب ىباضا ربا ريمعو .لييكو ءاوكلا ,ىناو_ةعضصعصو

 ديعس لعجو ايهيلع ىشغ ىّتح اهوبرضف هنم عنميل دبا

 ونب كلذب م تيعمسف ارظو امهنم اوضق ىنح نوبأيو مدشاني
 اوذاعق لئابقلا كييكرو رصقلاب اوطاحاف ةذحُيلُط هيفو اوواجت كسا ::

 اهيا لاقف سانلا ىلا ديعس ير انصّلختو ةانتلفأ املاقو :ةيعسي

 /اودعق رث* ةيفاعلا ظهللا قرر * دقو اوواهتو اوعرانت موق سانلا

 ه) 0 ه6 لو. امنيبف. 5) 0 طثم هذ ةصقمو هى. م.: 14 هغ آد

 82201 1, م. ثم هذ 111, م. 11 2 87 هرتو 1ةءأازم 1م عومآ[3 68أنو

 65 14050/11082// م امك هطست 5: 6 0 200. خل: 2 3) 58 200 م.

 0) 168 14 ه6 :12007١ 8 ةوراتكأر 0 دورواك 6«. حومطوةتممم. م 0

 5. م.: 2 هن []ذ هللا 860 [1017. 111 566128111 566111101122 85

 هأ اللف ةدط كبح, هك هنلدطم لؤعذكت 11, 1.1, 12: مما 0 بيبحو

 خعصعص يب. 9) 8 ©. و. 7) ]4 ةءءاتأطاتق ةاتنتتز 8ر 0 هذ 1210.

 خحلط. ) 8 فنلقاز 14 68668. ) هلل اودر. 7 0 اودعقو .
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 مح تس مكب

 ةيحان نم مورلا ضرأ نم ةأرملا ىصح ةيبواعم ةوزغ تناك اهيقف

 © ىدتقاولا ليق ىف اسم

 ةيقيرفا 6 حرس ف ىليأ نب كعس نب هللا قدك وو نقاش يحل

 © ءديعلا اهلها ضقن نيح ةةيناثلا

 نسيب اج نع تود هاب دل
 فال

 ذورلا 59 اًكلص ناجماشلا و 9 نيورملا خفف - ذ اهلها ضقتنت طرن أ كفو

 اهيكفف رهَشربأ لونق اع نب دللا لبع هعيتو ل.يدش لانق كعب

 © ىدقاولا ليق ىف اًكلص

  ءىزارلا تباث نب* دا ىنتتح اميف لق هنا رشعم وبأ اماو

 شربق "كذاك الق هع 6 ئسيع + وي* "قلل ىع 8 ةفكخ وع

 2 ع رمد كلذ ىف هفلاخ نم لويق ءانيكذ كقو #7 ةئس

 قارعلا ءلختا نم ريس نم /نافع نب* نامتع رييست ناك اهمفو
 < ماشلا ىلا

 1 /ماهيلا ةفوللا لأ نم ريس نم رييست ركذ
 بتك اميف ركذ هناف فيس امان كلن ىف ريسلا لعا فلتخا

 0 القإ +كلطو لنيح#  نعإ هنع بيعش ع ىسلا نلا "لي

 لما هوجوو ةفوكلا لحما «لرزات الا هاشغي ال صاعلا نب ديعس

 / ناكو نوتهستملاو و ةرصبلا لها ءارقو ةيسداقلا ملهاو مايالا*

 ه) 0 04. ىلا. 5) 0 هتلاتلا ةرلا. 6 8 هدمن 4) 8 دركذ.

 4 06 ةدم7ه م. مث“ . مث) 0 هرصت و) 14 ةقوكلاز مم 0 نيتيسملاو.

 1 ا .
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 اي#/ 3 / ي م /

 انك ا" دس

 ىبا ةمّدقمو كلذ جلايف اًدحا نوري الف عفترتو «ضةختتو رخأنتو

 مزهذأو نراق لتقف ه نيملسملاب مزاخ ىبا خايشغ م 0 جنولتاقي مزاخ

 معرف «ءاريتك 4ايبس اوباصاو اوءاش فيك جنولتقي خوعبتأف ودعلا
 © هس

 ركضع, نامخ ؛ىبا قخا لق خماسم اد ىلع لق < هنم هسيقفلا

 اذا

 ىلع «هرقاو ىضرف رماع نبا ىلا صتفلاب بتكو هيف ناك <١ نراق

 ةرصبلا ىلا لبقاف لمخل رما ىضقنا ىتح اهيلع ثبلف ناسارخ
 لق 4 انيبتس راد ىف عم نناكو :ىمرصحلا نيا ةنعقو .لهشت

 ىبعارشلا ريتك نب ناميلس نع كيشر نب نسكلا انربخاو ىلع .

 لاقف جرماب نوملسملا قاضف ماريثتك اًعمج نيملسملل نراق عمج لق

 ال كنا ىرا لاق ىرت ام مزاخ ىب هللا دبعل متيهلا نب سيف

 1 هربضتف رماع ىبا ىلا كسفنب خأف اناتأ ودق نم ةرثتك فيطت

 جلواطتو نوصل هذه ىف نحن ميقنو انل ايعمج مدق نم ةرثكب

 نعما املف مثيهلا نب سيق يرض لق :مكدحم انينأيو مدقت ىتح

 ىلا راسف ناسارخ /رماع نبا ىنالو دق لاقو اذهع مناخ ىبا رهظا

 ىلع رماع ؛ىبا رقاق, سماع : ىبا ىلا خفلاب بتكو هب ارغظف نر

 ليما نم اص نكي مث نم نوزغي ةرصبلا للصا لزي ملف ناسارخ
 كلذ ىلع 7« اوناكف ةبقعلل فالآ ةعبرأ اوفلخ اوعجر اذاف ناساخ

 © خنتفلا تناك ىنح وم

 ه«) 18, 14 ءا 205:7. ضفخنتو . 6) 0 خلتاقد ' )2 هك مه 1

 (ءاككك انش: . 211:21 ىف: /) 8 اريبك٠ ىي) 181 هدد /:) 8 كربخاف .

 2) 0 #ددم. 2) 18 200. ىلع. 2111 © و. 72) 8 © و.



 ورك 20 كم

 © 7 خنس ىف اهنم رماع ىبا جرخو متيبهلا ع ند سيق ناساخ ىلع رماع ىبا

 سيغّذاب لهاو نيسبطلا ةيحان نم هاريثك :اعمج :نزا#. غيت:

 اخ نب هللا بعل ةلاقف اًقلا نيعبرا ىف لبقف نانسهقو ةارقو

 نبا نم دهع ىمو اهريما ءىّناذ دالبلا كح نأ ىرا لق ىرت ام

 :هلعتفا دق اباتك يرخاو اهريما انف ناسارخب بروح تناك اذا رماع

 همالف رمهاع ىبأ ىلا لبقاو دناليلاو هالخو :ةيقانكم سيق هركف ءاذع

 كنم دهعب ىنءاج لق تلبقاو مايح دالبلا تتكرث لاقو رمع ىبا

 : ةيلع يبْعشَي مناف كلب ىف اميعّدت ن .رأ 2كتيهن كق هما هل و ىلاقف

 أبيح سانلا رماو ا عبرا ىف نراق ىلا مزاخ نمار كيف قع

 100 لجر لكك جرديل لاقف سانلا ومأ هركسع نم /: برق املف كدولا

 فوص وأ نطق وأ ةقرخ نم !هعم ناك ام هاوار ا

 سانلا رماو عينا مث ةئايتس هتمدقم «مدق ىسما اذا * ىتح راس

 ضعب نم 4 ةضعب سبنقي* لعجو حامولا فاورطا قي نارونلا ابلعشاف

 ,5 هلو ليبلا ا مع .,رراق ركسع ىلا هتمّدقم نتيهتناو ملاق

 / ملاقناتو 22 ةنمي نارينلا اوارف هنم ف نبأ" اكنو ١تايبلا قف

 329] اك 6) 182 1 متيهلا نبأ سيق ىأ١ 2 0 انأو .

 2) 8ىناف. هم 113 1 ري) 0, 14 © 21077. ابارخ . ى) 8
 اعمر )© كييلح 7 2) 135 كيلع د 2 © ابرق 6+ 50207 كسعلا .

 2) 111 هده. ) 0 دوقسأو. #) 8 مدقو ىسمأ, 1ك ءأ 7,

 ملقف ىسماز 020 ىسما 111 ىشمر 560 12 52218. 111' ىسمأ هلعلو

 م62 0 (عغ 115) 0 هز 181 020. 1صال”. م) 18 هدح : طممتع 0 ىهتناو.

 9) 0 قدرح . 7 8, 14 © 21077. 5. وز 0 طقط66 رخاتو مهقنو.



 اهل مر ةنس

 ام لثم ةاولاقف هنع ملأسف هبخاف فنحالا مدقو هضبقف هرظنأ

 هنع هربخاف رمهاع ىبأ ىلا #هلمحت ويهدا دب ىلا لاقف هيع نبال أولاق

 رماع ىبا لاق هيف ىل ةجاح ال هلق كل وهف رك ابي هضبفأ لاقف

 واسعا ناكو" ْقصرفلا - ةفضفا شتا لق ملأت رامهسم ايا كين كيف

 ةرم“ ىنب نم خايشأ نع ىرملا دمد نب ورع انربخاو ىلع لاق 5

 ىلع لاق 4 سسمملا نب 7 3 ىلع ليعتسا فنحالا نو

 07-0 هللا دبع نب وي خلب 30 فئحالا حلاصو ورم لعا

 3 نراق عم اويناكف كعب /ءاورفك مث اهكتنفاف سيغابو قاض ىلإ

 نبا ىلا فنحالا عجر امل لق دواد نع ةملسم ةانربخإو ىلع لاق 0

 كيلع جف دق ام دحا ىلع يق ام رماع نبال سانلا لاق رماع

 ىركش ّنلعجال ََج ال 1لاق ناسارخ ةّماعو ناتسيكسو نامركو سراف

 مرحأف «اذه ىفقوم نم اًرمتعم امركم يرخا نأ كلذ ىلع هلل

 هنم مج 0ىذلا نقولا منم كلذ طبضت كتيل لقو راسا

 فلختسا لاق ”ىيرعلا ةداتق نب ىكسلا ىع ةملسم اد ىلع لاق 6 سانلا

 "301 1 نر هل ع1 تأ 727 0 ليغ
 ©) 0 لاقف . ركز 151 هدم.ز م05[ 5ءونت. لاق © 1025. هبأ . ىي) 1706. 0

 1181. - 130. ةءوان. 111 هدم., م31ع. 8 هانم 205ءتمأق ه1 1

 7عوععأا2 عدا. 2) 0 ء 151 ٌّودعلا رفك © م50 ايناكف 111 ناكفو 0 أوباثو .
 2) 8 هءو. 2 2هصخنس آد 8. .2) 181, 14 © 11 لقف. ) 18 هطصنز
 ]مخ ءغ لآ 0797. 0. أرمذنعم ٠ - 112 22566 لفأ ىفقوم نم ةرعب مرجحأ نأ

 ايتام . 7) 0 ©[ 111 نص. 2) 8 200. محضر نافع نب. م) 151 هدم:
 ؟) 8 هلأ : 11]0©5. مرتك آم 2000.5. م.: 14 ءأ 115 غ2 ععدأغ 7) 0 ىرعلاو

 152 قرعلا 2ك. ءالوطم 511212 2. ؟ممثع 212212.



 ل كلا

 كلذب ربخكلا ردن

 ةئاعبرا ىلع اهلها هحناصف صاحت يلب ىلا ذورلا ورم نم فنحالا

 قليزبأ ودرب يبنعر نأ < ليعمل 2 ككندضص يعم * صم علا

 5 / مزراتخ ىلا ىضم ىضمو هبلع « وخاص ام 0 قنم 5201 سمّشتملا نب

 هل وللق نورت ام. هباككال لاقف.ءاغشلا هيلع مجع ئتح "5

 لاق لاق لاق امو لق* برك ىدعم ىب ورع :كل لق دق 2 نيصح

 عيطقست اهيل هزواسجو هعدف ةارمأ ٌعطَتْسَت رف اذا

 نبا ضبق دقو يلب ىلا فصنا رق ليحرلاب فنحالا رماف لاق

 م اودعأف ناجرهملا :هيبجك هو ففاو ناكو هيلع مخحلاص ام دمع

 عاتمو 72 اردو رهناندو * ةضقلاو تفللا  ةيتا نم انادع كلا

 ال اولق هيلع ه0مكانحلاص ام اذه فنحالا مع نبا لاقف 7 بايتثو

 هب هفطعتسن انْيلو من ميلا اذه ىف هعنصن ءىت اذه نكلو

 ىناو اذه ام ىردا ام لاق ناجيهملا اولق مويلا اذه امو لاق
32206 

 15: تح هلزعأو :تىضيقأ 0و نكلو رمح نم تلو هدرأ نأ ركل

 ©) 111 ىنربخا. )65  0 ©[ 111 مهنم كتلكحت: 28 200

 كيسا. ©4) 0 هس. 2.115 اوحلاص. /) 18 هك آه مزراوخو

 5ءو11. ماقاذف هرم. 0. يم) 18 لاقفث. /) 0015دهطت طلع 5آغ نيا
5 

 لنء عع معودعم. 14 طقطءع: رذنملا نب اصح 2) 411 هدضن د ل

 طماتتت لاق غدصخاتتط 128 0. م2 0 ء ]1ك اك 2) 32 52000

 قبنكاد 12 قيج# 111 كلش 1 خببع 72 () ءكتلق

 ؟ءععوم هلتدعزر 8و أ أردو ٠ ,2) 0 ع« 18 باودوز []ث ةتتاتو 2.

 101 1عععج لن بابتو عاشمو باودو٠ هر لد 525 نل ل ل) 8 نما

 7) © كلل 0
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 اين

 ردق 0 احرف ن2 | ىحا قيمي اهو 68 ىكسر ذأ اوهتقا+ تح

 مس فنحالا رفطظ املف هلق رمأ نم نوكي ام رظنيل هيلع

 العفف 2هاضبقي ىتح هاملكي ال نا اهرماو نابزرملا .ىلا نيلجر

 «هيلع ناك ام لمحث اورفط دقو الا هب كاذ اوعنصي رث هنا ملعف

 نب عرقالا راس لق يبا ا ا ولا حاول ىلع ع

 ةيقب ىلا و ليخ ةديرج ىف فنحالا هتعب ناجزول ىلا سباح

 لاجث 2 هلتاقف فنحالا همومه ىنيذلا فوحزلا نم تيقب كا

 نيملسملا ,ادللا ىفقطا !مك ناسف "نم: ناسرف . لصقف ةلوج 0
 0 هم هن

 ىلشهنلا 1 رمتك 7 لفف معوانقو 0

 .٠ نفور ةيتاف عراسمسم ا انأ باحسلا نوه ىقس

 ناعرس آلا كانف مهفداقا م طوخ ى 5-5 ر نم نيرصقتلا ىلا

 © ةليبط ىو

 < كلب لفأ نيبو فنحالا نيب جلصلا ىرج ةنزسلا هذه ىو

 هز 5ءءمصلاممم ]ةعاغ 11, بمءز 8 ءا 111 ركسدر 5ءل 10 8 1

 نكسر ةناماانسم هع, 0 ىكشدر آد 12010. 8, 6 نكسرأ. 6) 0 ءأ

 12 ورم: © 8 هده. 2) 0 همافنعير 18 مءاعنقي. ه1 عارم عال 5

 [هيذا كا اعيمستي» مز 8 3-5. ى) 8 200. راسف. /) 06و: زم كط

 ريقك بار 115 5. م.ز 151 ريبك ىياز صعملم»] ةعع. [طص رك

 6 عا ةطط. 2, 111 ءالقطط 1ء110111 10ءزر نانثاطان5 ط1 7ءطوانو 0611111012[

 211ععوطتاتت عا ؟ةئ12ع 1ععاتهطعد 20 زم1101:عاض 1؟ءقداتلتت 311 عالاقل ات. )0و

 اذ لاك ع( 1115 م 110- طوح 6 َح هاه نحر لق وحر 31: و

 ظعءاقذلاط. فوح. 002:ءى1 ةءء. كوز. ء ]ةعلغز 1006 ءاتدسح ]ةعاغ ]1

 00 اطانرر لك هديل تر 210, زك نلةس2 زان, 11. 2 6 مهداقأ 5ءاملطم

 © داذا ١ كيا هانا 112 جدايا “8: جناقت> '10)2 200: ضيا



 ا زذس انك.

 ليلق ددعب اًريثك اًعيج ىقليف مدالب ىف ةاركصم ودعلا هّدح

 باغرملا نيج لزني نأ هل ىأرلا ىكلو ءانوملطصا ةلوج اولاج ناف

 نم ©0هاقلي الف هراسي نع نبذل دنبيج نع باغرملا لعكنف ليش

 ام دقتعا لقو فنحالا عجرف هباككا ندع الأ ءاورثك ناو هودع

 5 نأ هيلع نوضرعي ورم مللها هيلا لسراف ماقأو ةركدسع برضف لاق

 ىلع اوميقاأف 9 نيكرشملاب رصنتسأ نا هركا تا ملاقف دعم اولتاقي

 قفاوف لق «مكسفنا ىع اولئاقف مكولتاقتو انب اورفظ ناو مكل

 1: 2 اناقف عوضا نق 2 نيك شم ا خلجاعف رصعلا ةالسص 7 نييملسلملا

 ؛0ةيوج ىبا ورعشب لّثمتي فنحالاو اوسما ىنتح ناقيرفلا ربصو

 1 ىجوعألا

 كرد بسلا رك هينملا دركي ل نم قحأ

 هيدا ع لاق هبيدأ 2 دي بهش الأ 110 ا ىلع لاق

 15 م عياتقف و هللا 0 مث ليللا ةماع بهذ ىتح م جلتاقف

 ه) 0 كنج. 6) 8 اركصم. 6) 0 5. دانك“. 4) 8 ©أ 8ءاق ل

 ةنيزووقلم ب2 0 نيتك نت كوكا سر 0 حل 12

 نومملسملا. 5 9 نيسملسملا. )ا © هرصني . 42) © ىجيعالاو 8

 كد 17عواتك 5ءومنعد5 23م1 1طد دادذكمطةتكو 0 كل

 طناتك5ذن3 م. 1١ ناتذ نا110عدح 21-ثاص 2112 م06أغة12 1311013غو ءأ

 ادعو كا ل05 روزح مععات 1غ: 5ع0 11. 11. مءلا15 ع1 51 ءطمانتل

 طاتز ان522001 1ء1عد ان : عينات سانلا ندا كش 72 0 ىبأز 121012

 111 ثععشأالا ©( 012. ىدعسلا. #) 158 200. سيق موجالا 52 0

 بايرمهغلاو. مز © تاور 127 2007 فبحالا مز ظ هس



 را ا” خنس

 هد 35 ٍّ 6 35

 ناسيك بتكو هىديسألا ءاقرو ىب ةضايعو ناينزاما «رايخل ىبا

 لق ٠١ «هللا كبعن فنحالا ءرتاخ“ شقنو سيق ىب فنحالا

 خاص لاق نابح ىب لتاقم هيخأ نع ناكح نب 20 1 ادلع

 نانسراخاط * ىلا فالآ ةعبرأ ىف فنحالا ثنحعبو وره لها وماع ىبأ 5

 لا /2ل عمجو ثذورورم نم فذندالا رصق عضوم لون ىتح ليقات

 فيحر ةةلث و اوناكف بابراغلاو ناقلاطلاو ناجرولل لفاو ناتسراضط

 سانلا راشتساف هل ايعمج امر 2يبخ فنحالا ىقاو افلا نيثلت
1 2 7 

-0 

 فنحالا ىسما املف لق :جرجاننف تاقلن لئثاقو :ةمتسنو ميقن 0

 ءابخ لماب وف سانلا ثيحح عيتسيو ركسعلا ىف ىشع يخ
 د

 ودعلا نوركذيو نوتدكاي و ىجكي وأ ةريوخ تح دقوي لجرو

 ميقلا ىقلي -- 7 حبصأ اآذأ رديت نأ * ريمالل ىأولا مقضعب لاقف

 وأ ةيزخل بحاص لاقف مرجانيف هل بعرأ هتاف ” ٍعيقل ثيح*

 ىقلي نا هنورمأتا 0 متأطخاو أطخا ىفقف كلذ لعف نا نيجكلا 5

 ©) 8 رايملا 0 ىانيفت, ا مز لج 6016 1211132: نفاطغوا 8

 صايبغو. 6) 560ه. 1851: 0 © 8 ىدحسالاا 2 0 هنس. 2) 0 ©

 111 هفتاخز 0056: فنحالا 111 200. سيق ىبز لعءعاملع 0 ءغ 18

 كيعي. . ر/) طلوعع 7253 321101 8 12 20318. 5112[, © (0) 5

 ءيععالعمتسغزر 128 هدم. ملز 5ءوات. لغأ مص 12 128. ى) 0 أ

 3 وز ت1 2 ذل كارت ممر 181 ه6 0 نتف 7 نيتعيف زر

 مصموؤ هصوانا2 لثاق 0 200. ليقي. 2) 0 لمتست» ) 8 عيسيو.
 2) 111 ريسي نأ حسيصأ أذا اد 0 ةسنز 111 اييعلا تايح

722 ©7110 



 ا” نس اكل

 نع ىذديت نا ىلع تيضرعو تلأس ام ىلا كانبجإ كقو

 ىدعب نم ىلأولا ىلأو علا ه غرد فلا * ني نيضرالاو كيحالفو

 ضرصك نا .تركذ» نفل نيطرالا وم اف دهدنالا (مييلسلل كلل

 ىتلا يخل هلتق ىم ناك امل كيبا لج عطقا هسفنل رالظلا

 : نم اهثروي * هلوسرلو هلل ضرالاو لبسلا تعطقو ضرالا "تدسفا

 نمب ءعودع لاتقو نيملسملا ةرصن كيلع نآأو ا هدابع م ءاشي

 ىلع كل ناو 2ةوداراو كلذ نوملسملا بحا نأ ةرواسالا نم كعم

 كتتلم لسا نم و كءارو نم /لئاقي نم ىلع نيملسملا ءةرصن كلذ

 ارح الو ىدعب كل نوكي باتك +ىّتم كلذب كل ةراج

 ةلونملاو ءاطعلا 70 نيملسملا نم* كل ناك 1ليسللا تعبتاو تملسا

 71 مهذو ىفآ ةمذو ىقمذ 0كلذب كلو «غوخا تسناو قزولاو

 نب و ءرج باتكلا اذه ىف ام ىلع ىهش جشابآ ممذو نيملسملا

 لييدو سامرهنا نب ةزمحو لا ٍِس نب ةدواعم وأ ةيواعم

 2) 0 افلا. 82) 1دصخدسص ذص 111: قا 10ءاتق 101. 7 75.

 ء) 8 300. معمز ء 0 76283 ناو - كيلع ءىءلعمتسا“ 4) 8

 و. 808. 6) 0 ءا 111 رصق. 7) 6 لاتاقتا ١١ )1115 ان روز 0

 هلكت كمارو ا ا اكتا 0 اح ص 1

 2 0 نق 0 تك ط8 5257 مر ا رمعالص.+. 0) 114 اه

 نم نيملسملل. 7) 0 ححا. ه) 8 300. ىنم. َ) 0 ء6 111 ةمذو.

 0) 8 مرسم ريرجر لعاملع 2عاعر7ا 11غعطهق دز 5عءانض لان 111110

 )18, 12 ععاتاتت <11 ىرج .,. 2) 12 مدردير © ه6 ١ ىديعلا علام

 1داناتطسم , ءمع7201351 ةءىتنصلتنتت 626ه. 727. آه ءهغ 050 1, )١مل.
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 0 اا

 انا شيل ريمأ ىلا هوه اذا لق باتكلا «ارقف فنحالا ىلا

 ير كلا ني واجن اموريغوا ليحلا , «ناييت ىذا دنا نيك

 ىلا ىنادد هنا ةعقرلا عب ءاش منم عضيو ةّلذلا دعب ءاش /منم

 رار اتا صوتو ءالتسا» نم ماكر ام نيد كتحلاصم

 ادا ردا مكمل انحرف ل دلال ةلاركلا لما هعبح اص <لم

 نيتس 4 اجارخ كيلا ىَذوأ نأ ىلع اننيبو مكنيب اميف حلصلا ىلا

 ل ىرسك كيلملا كبلتم_ ناكر ام" نقلل اورق, ناو رد: غلا

 1 تعطقو سانلا "ل ىلا ةيلل لتق ثيح منا دج #*

 دحا نم «اوذخأت الو لاجرلا نم اهيف اب ىرقلاو ؛ نيضرالا نم

 ىتيب لكحأ نم ةيزرملا 0 جر الو جارخل نم اي ىتيب لأ نم

 كيلا نكثعب دقو كيلا تجرخ مى كلذ تلعج ناف مريغ ىلا

 هلأ 5بتكف لق </”نلأس اب كنم فئوتسيل كفقام ىخا ؟ىبا

 ىبأ ناف نك و امم نوعا نك قبلا عبتا * نم ىلع مالس

 دقو كنع غاباو هدهج كل مصنف ىلع مكدق كقام كيخا

 ءارس كيلع اميذ و انأو نيملسللا نم ىتم نم ىلع كلذ ضرع

 ه«) 8 هو. 82) 118 هدم. ر صم 8 اذه اي. 2) 566. 831. م. 572 ءأ ملل.

 1. 14 ع 000. 2ع 01556 710 أتم فورورمه نابزومه ناذاب نم ©) 0 انافز 2054

 ةعولضت. هللا 8 200. للجو وع. ) © ءاقنا ا /ز 8 تك 16 كرالخإ عا 1

 انك مم لت اسما !8/)14 لين م2) 12,انجارخ 2*1) 0!!ىاتجلا
 2 182 طلع ©« 3 لكلا 17( 10 ضرالا. 12( 15 اوذخابو

 0 هرل. للحأ نم. هز 0 جرم 111 أبجرخ#و 1 أوجرخادز 20

 © كت خيزارما١ م) 0 هنت. 2) 8 نبا. 7) 8 كتلاس. 5) 0

 © 5 كلا نها ميلا. , مز 8 هده * )2 مجتلاو. نإ 0 ءع 8 نو



 ا تنس امك

 اا عي

 0 نبباو 15 لقرف ىب ةبتع نب ورجو يي سيوس نبا
 نب دايزو ىةيينلا 6 خبعتنم سب كيوسو ىنفوملا عشار هبأو اا

 © ىنابيشلا كضعم هوخاو ىبَصلا عّترقلا وخاو ىعكتلا ةيواعم

 هناجزوملو «بايرافلاو ناقلاطلاو فورورم رماع ىبا تف ا"* ةنس 4ىفو

 < ناتسراخاطو

 كلذ نع ربشل رك

 مات نسمي ليعافا نع هريغو نافع ندير لسان كح لك

 ىلا سيق سيف ىب كيحألا وسماع نبأ تعب لاق ىيريس ىسبأ نع

2-6 - 

 10 تت 0 / قمزهف خبلناقف جيلا | يجرد اهلها و اد 9 ذورورم

 متنك ام برعلا ,شعم اب | اولاقف خيلع او أيفردتاف 1 نصح ىللأ جورطضا

 لاح مكلو انل تناكل ىزن امك مكنا انملع ةولو ىرث امك اندنع
 عجرف 0 مك ركسع ىلأ ايعجرأو انموي [رظنن انولهمأف هذع رسبسغ

 لجر جرح برش هل اودعا دقو 7 ماداغ عبصا املف فنحالا

 157 هونماق ىونماق ليسر كل لاقف ةئيدملا نم باتك هعم مجكلا نم

 نايزرملا باتك !ذاو هنامجرتو ديخا نبا ورم نابزره 0 نم لوسر |

 «) 500101 ةءءادتصلات>2 1ك. 87) ]آخ ها 560 ©15. 511213

 ؟”ةؤهر 5. 12) 00 هيخاو. 2) طلسع 1معام)6 ظر 0110 51819 20-

 هلماتق ظاط110غطععدع 1عوعادع 8عجهانصع2515 60016633

 435: 42)) 2216 5 مد تايراغلاو , و113 5هتط عد 01 521056 ءانوتم

 11تيتك ال ري 60 لاش و عارض 1 12611111 (2661:71

 مانع من 478, ه15.)ر ع ءاندمم ةاتزم12 2 وكب 7. 10) 110

 ذورلا ورس. 2) 8 هدت. 2) 18 عانيصحو 220+ 8 افرشاو. 6) 3

 50177/11250055 ار مكرك ا سسسع. مر مسهل داع.

 6ه) 0 هده.



 0 رلر 7

 بيبعشا:لرخ# ىرشسلا | ىلا تنك ٠ ١ 6 هنوكس جيدخ ىب «عنفارل

 دلك نكح لك ١ ىلع ةدلصلا قب: عاففقلا/ا نع تيس ' نع

 دوعسم نبا عم انجرخ لق ءْئَرُذ نب لاحلكلا ىع لاحلكلا

 اذا ةذيرلا لَغ انيتا ١ تح اي هع عجورا نوسكتوت 481 عمل

 انغلب الو كمأب انرعش امو رذ ابا اودهشأ سلاقف انتقلت دق ةأرما 5

 ةنيدملا قراف تلآق هل ام انلقف ءابخ ىلآ تراششاف رذ وبا نياو انلقف

 بارعالا ىلا هاند ام دوعسم قع لاق اهقرافف 0 دغلب كق رمال

 يف ليقي ناك هتكلو كلذ درك دغ نينموملا ريما نا ءامأ تلاقف

 هاتفكو هانلسغف ىبي وهو هيلا دوعسم نبا لاف ةَنيِحَم كو ّلَعَب
 تلاقف اذه ام ةأرملل انلقف كسمب /خوضنم ءابخ هوابخ !ذأو 0

 نودجي .دوهش هرضحي تيملا مأ لق رضح املف ةكسم و تناك

 كارلا اهب ىّشر مق كامب ةكسملا كلق قودف نولكأب الو جدولا

 نوخاص ميق ىندهشيس هناف محللا اذه ىضبطأو ابكر 7 هيرقأف

 اندرو انلكأف ماعطلا ىلا انتعد هانفد املف هيرقاف ىفد نيلي

 انمدقف هماتسن بيرق نينموملا ريما ديعسم نبأ لاقف اهلامتحأا ؛5

 ةذبرلا هلوؤزن هل رفغيو رذ ابا هللا محيي لاقف ربخل هانربخاف كم

 هجمتو هلايع ىلا هلايع مضف ةذيرلا قيرط فخاف يخ ردص املو
 ت1

 روم وبأو دوعسم ىبأ انتدعو قارعلا وبك انهجوتو ةنيدملا ع

 ب : باغ ع 6 5 3

 ىعخنلا كبزي نب دوسالاو ىميمتلا هللا دبع نب ركبو ىميهتلا

 ْ ه) 000. عئارلوز 14 1عععم ةءطبرلا هلوزن هل رفغيو ء 2011هدع

 12153 56011621. 65) نىمم. )2  000. طقع عا 8 ىرد»

 2) 600. ىدحا. 2862 000. ©«. 2م, 214. رك) :وضقم.

 ى) هَل 71 انل 1صقءقعملتتتط ءقوع مالكه. 2 /2) 000. 5. م. 2 00

 عرس



 ا نس دك

 © دحر خحكلط با تام اهيفو لاق

 « فيس ةخيأور 2 هضر رَذ بأ تام اهيقو

 كيوب نح يطع ندع فيس ىع ببعش نع ىرسلا ىلا بتك

 :ىف نامث ةنس ىف كلذو ةافولا َرَّذ ابا ترضح امل لق ىسعققلا

 هتنبال لق فرشا املف ْرَذ أب «لزن نامتغ ةراما نم ةكلل ىذ

 تءاج اف. لق 2 تلق اًدحا نيرت لع ىظناف ةينب اي ىرشتسا

 كءاج !ذا لق ث اهتخبط رق ةاش نحذف 9 2ث نعبا عاش

 أوبكرت ل نأ مكيلع منيع 5 ابأ 7 هل ى ةف ىقونفحي ىيذلا

 0 ادحا ىجدرت لف ىرظنأ اهل لاق اهركق تاجكاضت املف اولكأت ىتح

 لاقو تلعفذ ةبعكلا 2 لبعتكلا] لاق اب يك ءالوف معذ تلاق

 ه«ننبأ 0 نجرخ 2م معاص هللا لور 0 ىلعو هللابو هللا مدس

 هل تراشاف وه ىيأو اولق رّذ ابا اودهشا هللا مكر تلاقو عتقلنف

 هللا انمركا ىقل نيع ةمعنو معن اولق دونفذأف تام دقو هيلأ

 ؛5 هيلا اولاق دوعسم.ىبأ هيف ةفوكلا لجأ نم بكر ءاذاو كلذب

 هّدحو تومي معلص هللا لويسر نددص ليقيو ىكبب لوع دس م ىبأو

 اودارأ املف هونثلو َتلَع امايع 3 0 :ولسغف هلحو 00

 كم عيمدقا ىتح 0 ا 0 قدح اوبكرشا هلا

 20 رفغيو * رَّذ ابا هللا محري لقو هلايع ىلا هتنبا مضف نامثع ىلا هوعنو

 «) كموعات5 810:05. 0)آ1ذ تدجرخ تام مو 20: نجر تامو

 ء) 5انطاسأعا]1 علت مع 2) 000. طقع ءا ةآصأ13 ع. 64

 ©) 5نمزت1ءم1 هع ]ش١ رك 14 ها 2107. تعم هلعا اولجو.
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 انريما رعت رغتلف اوطسقت ناو

 200 تيتانكلا ف دفا ا!ذهو

 متم نس ا نوخف
 :لكتنو رغم لك ىمرد ىليت

 ريما رماتي ناك امك تابلا بحاض ىلع رمأتي نا بيبح تاراخ#

 اهازغف اورقاو وقا ةفيذخح سحا اًملف ةفوكلا نم ءاج اذا شيلل

 عيقلو ةتلاتلا 3 نامتع لتقف تاوزغ ثسات ناميلا نب ةفيذح

 ةانشو نامتع ع ةاوغو نامتع خلتق نعلا مهللا لاقذ نامتع لئقم

 لبق نمر قك امد نم -انيتاعيو ردبتاعت صنم انا ١ ميهتللا :نايتع

 ل عتمت ال مهللا ةنتفلا ىلا املس كلذ اوذخضتاف هبتاعنو انبتاعي 0

 ١ . 8 فويسلاب

 ىدقاولا معز ءهضر فيع ىب ناجرلا دبع تام ةنسلا هذه ىفو

 هناو ةبتع نب بوقعي نع كلذب هتّدح رقْعَح ىب هللا ىبع نأ

 © خنس نيعبسو سمخ نبأ ناك تام مدي

 نامت نبا فتممي فو ءبلطملا كيع نب سابعلا تام اهيفو لق 5

 © نينس تلثب معلص هللا .ليسر نم ىسا ناكو. ةنس نينامثو

 دلال دحر .عبرز نبع [ىبي اني, :ىفراللا, ىلينع تام, اهيقو "لق

 © ناذألا ىأ

 هحر عيقبلاب ىفدف ةنيدلاب دوعسم نب هللا دبع ىّقوت اهيفو لق

 © نامتع هيلع ىلص لكاق لاقو رامع هيلع ىلص لثق لاقف هم

 هز 14 رمال. 3) 008. ٌلكنتوز 14 لكعتوز 11 لكوم. 22 04

 200 مالسلا ةبلعر 10163.55 0111112 ع ائبنلا مع 01100 ءا 56246 ةجآ10 14.



 يا وس
 ما" تس اراكررا

 رجح نم 6 ةيظنش دانأف خمقلعل هد نبكي ركاتعا هاذ لضعم اماف

 خمقلع همد لسغف تاف هيلع هدب عضوو هرغصتساف هماق فينكانم

 ديذ نأ هيلع ٠ ىنصرك لاقو خعمكالا هيف رضك ناكو جرح ملف

 ىلع مال لآ نسحا ام لاقو ضيا ةابق سيلخف ورم اماف ليضعم مد

 و ءىش بلع 4 ىلكف ديزي امأو امد هالمو هلنقف رح هاناذ اذه

 هينا عرج دوه سجل: لاروع يسرا هلا دلع نا اففاقلا [ىيساوع قبأ

 اليمج هاقيفر ديزي ناكو لاوغلا كلذ وه ناكف هيف نفد جدخ

 ثكتنا نوعجار هيلا اناو هلل انا لاقف نامثع كلذ غلبو هحر

 ,( ىرسلا ىلا بتك «#عب لبقأو يلع بث مهللا ةقرللا لعا

 ديعس لعتسا الق ةكلطو ديح نع فيس نع بيعش نع

 ةفيكلا لهأب وزغلا ىلع لعتساو ةعيبر نب ناملس جرفلا كلذ ىلع

 ناجرلا دبع كلذ لبق فلا كلذ ىلع ناكو ناميلا نب ةفيذح

 بيبح عيلع مأشلا لعأب رشع نس ىف نامثع مّدماو ةعيبر نبا

 6 ىتح بيبخ هيلع  قاو ناملس ' هيلع رماتف ىضرقلا ةنآسما نما

 اَّذا سانلا كلذ ىف لاقف ناملس برضب اني كقل مأشلا لحما لق
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 مم "| نس

 ةنس نيرشع درجدزي كلم ءىاكف < هباب !بمدرو ةديف هوراوو «هل

 ةيراكم نم بعت ىف ةنس ةرشع تمسو ةعد ىف نينس عبرا اهنم

 ريشدرا لأ ىم كلم «كلم رخآ كاكوإ هيلع 2 عتظلغو هايا برعلا

 © برعلل هدعب كلملا افصو كباب /نبا

 ىلآ رماع ى هو هللا لع صخادت ١ كنس ىنعأ نقلا ا هذه 9 ىثو

 9 5- ه6 هع -ن

 ع :عغلب ىتح /ءاسنو ٠ قروهبو لقيط رهشوبأ خفف ناسارخ

 «ورم لخأ اهيف ملاصو

 2 كلذ نع* 54 3

 خاتفالا 9 كيدي نيب 0 3 ريما هللا ا 1 ىميهتلا 0

 ريسملاب هومأن رثوا لاق كرصان هللا راف رشف” ليبقلا: الا كلذ“ ىم

 مةملسم نأ كوح نب ئلع ركذف «هيأر لبق هنا ريظي نأ هركو

 نبأ 7 لاق 4ىنترع ا ةدانق ند 0 ع دريخأ براكم ىبأ

 2) (060 هدطم.ز 520 00 ةورأدود 0 ةوراثو ٠ 2) 60 02012 2 1ث
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 معد لمص لانطم ة721. )2  00 كد م 60 كلذ هر لف

 سوأ نب بيبح ٠ هر © ا: 2-20 060 ءاذض خفير 1[ جدشفتو
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 ما دنس ميس

 ةسيحتل رهنلا كلذ ىف هذيان تناك ءافرط ليصا نم ًلوصا

 بلطيو ©«فرعيف لفسي* الف هدهيف اهاقلا ىذلا عضوملا ىف هئّج

 درج د زب لنتق غلدو ةكيح 0 برو ةيليليم نم ذفخا امو هلثاق

 ءايليا هل «لاقي ورم ىلع اًنارطم ناك زاوهألا لها نم اًلَجر

 5و سرفلا كلم نا ءهل لقو ىراصنلا نم مهلبق ناك نم عمجن .

 نييريش كلو رايرهش ةامناو ىرسك 7 نب رايرهمت نبأ اوقو لتق فق
 ريغ 6م اهتلم لها ىلا اهناسحاو اهقح متفرع كق هلل ةنموملا

 ىف ىراصنلا لان ام عم ةينارصنلا ىف رصتع كلملا 1اذهلو هجو

 نمح لخط ةلكومت نيف قيلطير ليفوا سلا قع ىرسك هّدج كلم

 ؛ »يل دكسو* عيبلا ”ضعب هل ىنب* ىتح ريل ىم هفالسا

 ههتمارك نم كلما اذه لتقل نزح نأ انل ىغبنيف عيلم ضعب

 دقو ىراصنلا ءىلا ناك نيريش هتلدجو هفالسا ناسحا ردقب

 كح ' اهتزارأ ىطم جمارك قراشتجيا لضاوب ءافاوزا د سال اللا

 كيأار ىلع كن نتكأو عبت نارطملا اهيا كرمال انرمهأ ىراصنلا لافقف

 ةةورع ةينراطملا ناتسب فوج ىف ىنبف نارظملا رماف م نوتطاوم اذه

 هتانيب رمأ ىذلا سووانلا مب اوتا ىتح عقتاوع ىلع ىراصنلا نم

 اه). (006 ثبات . “٠ 2) 00: ويكمل 00 لسبكيل 100)1112

 4) 00 فرعتذ لقتني. ه6) (6 لاقيو. رم“ 66, :متتفم “< 0

 سراف. 2) 4001012 )2  00 © ف. ) 00 ىف. 2) 0 اذهو.

 7) 0 صضخغب خلاني . 7) © لشو. ه65) 00 هتنمك. 2م) 0

 نوبطوم . 2 62) 0 نمو.
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 امل" 2 فدع

 ردص رغوبو لئاوغلا ناكانس ىغبد زاوب لاعجو * ناكنس ه كلذ

 ام ىشفاو هلتق ىلع منع ىتح* 5 ناجنسب ىسو هيلع درج دز

 0 اهاطاو زارب ناك ةءتاست نم ظأرمأ كا كلذ نم هبلع مزدع ناك

 ناكنس لنق 4 ىلع درجدوي عامجاب تر 0 ةوسنب زارب ىلا تماسراف

 دخلو ناجنس ر كنف كلذ نم درجدري باع مزع كك ام انفو 5

 /درجدزي عم * ناك نموز ارب باحكصا ؟ كنك نعي عمجو هرذح

 كلذ غلبو هلزان درج ناك ىدذلا رصقلا وك هتاجوتو نيش نم

 ناجكانس عمج بعروو و هعومج ةرتكل ن .راكانس نع صكنف زارب

 الجار ههجو ىلع ىضمو /: ًاركنتنم هررصتق نم جوخ هفاخأو اه درجلإي

 ةام كد ىلا عقو * ىتح نيكاسرف نم او ىشف هسفنب هكانيل

 ىحولا بحاص رق اننرغأ ل دينا سلك ىدحرلا تيب لخدف

 معطف ماعطب هانأر سلجن هل شفف ةهيرك ةّربو ةرظو ةعيق اذ

 ل هل بلا نا كر ال خاصا ةيانمم ا ةلقلوا اكيد تلكم

 نع ايوا ات فلعل ا تناك موج كتر اف طت !ةن قيد

 مارد ةعبرا ةقطنملا هذه نم ىنيضرب ناك اننا لقي ايليف نأ

 بدحاص هقلمتف 7 دعم قو ال دنا * هريخاف برشأو اهب معطأ تنك

 هلتقف هقماع اهب برصف هل سأفب هيلا مق افغ اذا ىّتح ىحبلا

 ! هتفيج ىقلاو ةقطنمو بايت نم هيلع ناك ام ذخاو هسأر زتحاو

 هيف لخداو هنطب رقبو هاححر هثاع مرودت ناك ىنذلا ”هرهنلا ىف

 ه) 0 هده. 8) 8 0 ءيعلعمتسأز: 00 لغويو 1000 ,مغويز 60

 ناكانسير 0500 هد 14 266ععوو1 ©0 ةلتق قف اطر 11 60 210

 انسال انزا(0 5 بك ١ 2) 0 5. كرا ركز 60 0 3) 00 دعيج.

 /)1980 10)1١2 !١ امادر ىلا غلب, 0 تاماحر يف عقو. 6) 0

 ف دعم ام نأر © وناتموانع 8-5 نأ 50 000 محم 0

 0 ” 00 دعلك 7) 00 هدللسجح . 72) 00 رمبلا ٠ 7) 00 نودي



 مإ خرس ا"ممأ

 ركناو هعضوم ةهل فصوف ءىشب هملكي هدهنأك هنم ائدو هيلع

 لاقو ولتقي ال نا ءديجدبي هيلا بلطف هدوتأف هباككا لجبلا

 هبقاع كولملا لتق ىلع ًارتجا نم نأ انبتك ىف دجن انا مكحبو
 قوتاآو قولتقت الف هيلع مدق وص ام عم ايندلا ىف فيرخلاب هللا

 : كولملا نم ىلتم نويككسي جناف برعلا ىلا قيوحرس وا* ناقعدلا

 هيلع اويتخو بارج ىف ءدولعب ّىلكلا نم 9 ناك ام اوذخأف

 ىهتنا ىتح ءاملا هب ىرجن ورم رهن ىف /هوحرطو رثوب هرقنخ رث
 يف هقلو هلمحت ورم فقسا هاتف دوعب فلعتف و قيزرلا ةعوف ىلا

 ناجم“ ليفسا“عرابأ“ هى ام كا" هلجو توات ى؟هلعجم؟هاسع قاس
 0 لأسو «همدرو هيف فقسالا «ءسلج نوكي ناك نقع ىف هعضوف

 هيلع ّلد ىذلا 5ذخأف هدقتفا نيح نيطرقلا ىحا ىع زارب وبا

 ةضيرقك هن اس يوما "لج نشيف) ءظدكن وعام كاكا تت

 نورخخأ لاقو ««دوقفملا طرقلا ةميق ناقهدلا ةفيلخل ميغاذ فتموي

 قيع نكاد ةاتعانيا برعلا دوو لبق ناقإك نءاادركطت الل ود

 ةفالآ ةعبرا ءاعز ىف ورم فراش ىتح ناتسهقو نيسبطلا فقيرط

 ةلتاقيو برعلا ىلا ركيو اعومج ناسارخ لصعا «نم عمجل لجر
 ابهدحال لاقي ورعب انك نادساحتم # ناضغابتم نادثاق ”هاقلتف

 1 زارب 0نصخو ورمب ماقاو ةعاطلا هاكنمو ناجنس رخآلاو زارب

 2) (0) هرج. - 87236011 01135 12121 5ع 0192535 7ع124105ع5 ءمصأاتح
 دمك ءدوع معد مل عاتانست ع5. 2) م ع يشل. 200 هه. 2) 00 ابحر ساوز

 سم» هداف. 6) ©0 هلعجن . رك) 00 هوحرط مث. م) © فيوؤلاو 0
 فيرولا و كك ]ةعانغ 11, بيبر مععمم» 151. الكا 72 ءعغدصم. 2151. 0085.

 11/2426. . 2)) ©0 انف." 2) 5ءوسصلتسم لدعقشل 17 0 60600: كان

 2) 0 «ذخان. 7) 00 ©« 14 اهيلا. 2 00 جاقلتف. 72 0

 راضعابتم و 0 نامغابتم ا صخادو .



 لمح 0

 لاكفف ءارإ قلد بنر تكن :ناخط نيف لخدو هسف نع لونف

 تعج دق كنف اًنيش معطف يخآ «ّيقشلا اهيا ناّمطلا هل

 ليجتب مكر فورا اقزز كفيلا ٌلكصأ سل اللا ور الع نم

 ناحطلا هملكف كاهنعطيل هل هذطتح يرخا* ورم ةمزامز ىم

 زاوب ابا عمس فرصنأ املفذ كلذ لعفف لكأيل ءمهدنع مزمز نأ 5

 ءأر هىسنأ مريخاف مول هوفصوف هنياح نع علاسف درجدري ركذي

 طرقم .ايانثلا .ىسح ا نورقما سعج لجن وو: ناخط تيب ىف

 وه نأ كماو ةرواسالا نم الجر كلذ دنع هيلا هّجوف روسم

 هرحطلا علف زوم رفد ر ير كرطم ١ رق رتوب يعد: نا ب رِفَط

 نيبأ فرعي نوكي نأ 2دكجو لسعفي ملف هياع نحيل ةويرضف 0

 تح ىتإرا نم ليج: هلا. لق, 2هبنع فارطنالا اوندارار املك رخو

 7 هبذننجاف ءاملا ىف * جابيد نم هبوت فوط ىلا رظنو كسملا 1: حدر

 لعجإو هيلع لدي الو هلنقي ال نأ هلاسف درجدني هه !ذاف هببلا

 مح هاردي طم عقلا نوعا اونو هماح هل

 خيبات صخ هذ 50 ىفاخ نكت اك لاق 7 كنع 5

 راو دكر ىلا رابحاسا لكل ويخأ» ىنك م دق لجن لق هيلع

 / قعاجو تنياع كقف ٌرهلا لكا ىلكا 4نوكي نا ىلأ رطضأو

 هنامثكل ةهل ٌةافاكم نكس هاطعاف يطرق هدلحا عوتناو* هتقيفك

 <) 00 ىقتلا . 3) 0 ةتلك . 0 ©0 ةظخ جرخ . 4) ©0 اهضطي .

 0)6 دنعرا 60 هدبع. /) 0 كل ير كم لدول 1 ا

 2) ©6 ©22 © 00 محجار . 2) 00 هب لخاف. 2 0 درجدؤوبب . 7 0

 ملكي. ]006 قكقو. م0 جاننخا . 0) 00 نوكأ. 72 0

 ىلواج. 5) (00 ىدحا عرشأو .



 | خامس محبا

 نيكس ةاةفجأ قي. نا قارخرف مارا هةجهتج :اقع يفر اذاكر

 برض كيري هيدي نيب اًدوع لوانتو هبيج فشو فازخرف ساصف

 اذه. ىلفاق> مكنظاو يكلم ''معلتق ''كولملاب الت از ةلقو “أه ةلجر زار قل

 اذه ةاباتك هلي طخ دكجدزي هل بنك ىتح فارخرف مربي رثو

 5 هتيضشاحو 20 هدلوو هلعأو درج دويب تسملس كق كنا ناوخرفل باتك

 . كرين لبقاف «كلذب هيلع كهشاو ورم ناقهد مديرعام ىلا دعم ءامو

 درجدزي عيجا املف و نادساح هل لاقي ىيورملا نيب عضوم ىلا

 ىف هاقلي 0 نا زاوب وبا هيلع راشأ هيلا ريسناو هئاقل ىلع

 لعفف ىفالملاو ريمازملاب ءداقلي نكلو هنع رفنيو هدب باتريف حالسلا

 ,هزارب وبا هنع سعاقتو هل ىمسو هيوفام هيلع راشا نميف راسف*

 ايشام كزين هليقتسا اينادث املف سيدارك هباكت #كزين سدركو

 اهبكرف هبئانج نم ةيينجع كزينل رماث* هل سرف ىلع درجدزيو

 ىنجوز ليقي اميف كزين هل لاقف افقاوت هركسع طسوت اًملف

 درجدزي هل لاقف كردع كعم لتاتاو +ككصانأو كتانب ىححا

 (5 درج دزي ماصو هتقفكمب كزين هالعف بلكلا اهيا 7 ىرتجت ىلعو

 اورثكاف هيف ةقويس كزين باكا عضوو اًمزهتم ضكرو رداغلا رذغ

 ورم ضرأ نم 7 ناكم ىلا هتعزه نم دجدزي ىهتقناو لثقلا هيف

 ©) 0 هدونج. 2) 16د 12موؤعط اي“, 22. .م) ن6 هده. ©4) 0

 6512 29055 7 3عوا11 6102 زأرب 2. زميبر 16 1211 2151 21111113 32

 ع1 مهأز05 161122 1121015 ء55زءر 10 01100 60 عمم 31111, 01100
 10 ورم نابزرم زاوبأ عهغ 12153 556 3. اا ور نابزرم زاوبأ هيومام

 دممعا1 دعاس. 17 ءماماس11ع ءوأ ة2عاجعأإ7 ماتا 12211241012115 2. )مرييو 6 3 راسو

 111172161558 5 زاوبا 0 زاب أ زاوب وبا 2136111556 أ !هررصقتم زاربأ

 00 زاوب ىبأ © زاوب مععطا11556. 2 ) 118 0:0 رادساحز 1121111101 و

 86140. از, ي 62666 كبانج . 2816ه 0 املو. 72) ©0 لنف.
 2) 8 00ه ييعالعمتصأ. 6) 06 اف. 2) 00 200.اي. 2 00 ناك ام.
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 زمام من رت

 نأ هربخي ناخرط كين ىلا بنكو دجدزي هكاله ىف ليف

 ايهيديا ءىوكتل هيلع موحقلا ىلا هادو 5 اًليلفم هيلا عقو درجدزي

 برعلا هيلع اواصي وأ 4: ولتقيف هنم ىاتيتسالاو هذخا ىف* اعم

 ةقلاسلا كك لك وهل ىنقيئرا أ م مكنم ىتكارا وه نأ ءدل لعجو

 رع ستيل *| ملال اركايمه درج دري ىلا 1 كتكوت اناا 'هلاتسو غرد

 نوكيف 7 هصاوخو 6-1 نم ةفئاط ىف :لصحكو هدنج م ةماع

 نإ هيلا اياك راق ه هملعت لاقو هتكوشل نوفاو 0 هنكرل فعضا

 برعلا نم مهودع ىلع هتنوعمو هتكصانم نم /هيلع تمزع

 لها ءامسأ نم امسأ كل قتشي نا هيلا بلطتو و عرهقي ىتح

 هيلع اًمدق تسل كذأ هيلعتو بهذلاب موتخ باتكب تاجردلا 0

 درجدزي ىلا «كلذب كوين بتكف م فاوُخْرق نعت لنكش»*! حج

 هل لاقف مراشتساف ورم ءامظع ىلا ثعب هباتك هيلع درو املف

 الدر عادل ناوح ذا اذلرقج ١ مع تبت نا قرا اتاينلا ناحتم

 لبقف لاس ام ىلا هبيكاتتو كرين «فلانت نا* ىرا +لب زاوب وبا

 ناكر راك و راكد ز 14 ناكانصو 0113103011312 22110 1م51112 0110-

 ونانع 1111 12465 ص ءا س 11101221. 7) 00 دنحا نبا اص 00

© 

 «) ©060 ىب لاله. 85 00 البلغم. 2 06 نيكيف. ه4) 0

 هذخاعيف هذخاو فاشسالا هذ خاف. 2 00 للا 7) 06 هدم

 مز 0 200. ىف. 2) 0 هقه. هل. 2) م اًركم. 8 © ىّحنيل

 ةنعر 00 هماع ىجكنيل. 00:)227 لصيو . . *) 0 ةصاوخ: 00 0 ٠

 كلا 425) 66 ملعَي ءهأ ا مرد 6 5ع 160 عقتر

 هو
 ستم+ 00 بلطيو © نم 1060 نأ. 7 00 منع دا كانت .

 و تا و فيلل س00 تا
2 6 



 روز زماباب

 فاطاذ هاهلوخد دارا ىذلا ميلا ب درج دوي تك ٍش هركقو هيكل

 حاص هنم اهلوخد داراو اهباوبا نم باب ىلا ىهتنا املف ةنيدملاب

 هملعان ةدرجدوي باكا نم لج كلذ ىطفو لعفي 8 نأ هيلا

 ةكل تقص تلعف نا لقو هيوهام قنع برض ىف هنذأتساو كلذ

 درجدني ناك لب عضعب لاَقو « هيلع قاذ خيحانلا هذهب ريمالا

 ىف هيلا ةنيدملاو ردتهقلا 4 عفدي نا زارب رماو ذارَخرق هورم و*
 لقو كلذب ءوهيلا مدقت زارب ابا هيوهام نال كلذ ةنيدملا لما

 ورمو اًحورجص 2 اًلولغم مكءاج ودقف كلب مكل اذه سيئ مهل

 الف اًدغ ةمكتتج اذاف روكلا ىم اهريغ ليتك ام :لمتحت ال

 نيب اثجنث 7فارخرف فرصناو كلذ اولعف ماتا اماف بايلا اوكتفت

 اهب ميقنو كرثلا دالبب «فحلن نا ىأرلا لق ىأرلا اف لق

 لق اهرلخد الا ةدلب نوعتي ال هناف برعلا رما انل نيبني ىتح

 و لسيقي رثو هاصعف م ىلع ىدوع عجرا 0 ىنكلو لسعفا كثمسل

 /فرص ىلع* عمجأو ورم نافقحد زارب /قاف دجدزي راسو «ر ديار
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 امر ا" خنس

 <ةرواسالا نم لجر فلا ىف ورم ىلا اهنم راس رث نانسجاس ىلا

 نيبنس عبرأ اهب ماقاذ سراف ضرا ىلا عقو ه«درجدزي منا هضعب لاقو

 بلطف هنينس ثلث وأ* نيتنس اهسب ماقاف نامرك ضرا ىلا ة رث

 نم بلطو لعفي ملخ هدنع ميقي نا* ناممك ناقهد هيلا

 ملك ليش اعزكم ناقفح ع ءظعيج الق: .ةقنيهر :ةديطعتا ارا ناققاحلا 5

 عقوف هدالب نع هدرطو هبحسف هلجرب قيضافراو كلظراءامر# ويطل

 نأ عمجا مث نينس سمخ نم اما اهب ماقف نانسد# ىلا اهنم

 ىلع هبلغ نم ىلا هب ريسيو اهيف عومإل عمجف ناسارخ لزني

 نيقاهدلا نالوا نم نقولا هعمو ورم ىلا هعم نمي راسف ةتكلم

 كولملب ء#هنم ثاغتسا ورم مكق اًملف نارُخرَف ةئاسور نم هعمو

 كلمو * :ناغرق :كلمو نيصلا: بحاص 'ىلو 2ةبتسي. هيلا :بتكو

 نب مهانفام نب هيوعام ورع ذتموي ناقهدلاو مروكلا كلمو هلباك

 هيلا تناكو ورم ةنيدع زاوب هنبا هيوعام لكوو ةزارب هبا 7كيف

 هيوعام ناكو اهندنهق ىلآو اهيلا رظنيل ةنيدملا لويخد دجدزي داراو

 + يرو كتوم نال ابصتيلاول "نإ ١ ةييلا دل متع دفق

 هر طرد 0 ككل عصا قزا 00و. 2 00 هطلت 2 00

 كك ندا 2) 60 |ييف6 ر) ©6000 52527 ىي) 16 60 ةادام و
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 هكد/د213ي6 ءأع. 7. 88 أ 105 12. 941) 101103. 7ءأانقأت 01 ةاوتتع 601
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 | خضع امو

 ةكلذ ىف* نورخآ لاق»و «6سووان ىف ةعضوف رخطصا ىلا هلجو
 دعب بره دججدوي نأ هل ركذ هانا ديح نب ماشع ركذ ام

 ناهبصا ضرا ىلا طقس ىتح 28تاعقو رخآ تناكو كنواهَت ةعقو

 لاتقل ناك بدتنملا ضو اهنيقاهد نم 101 هل لاقي 0 اهبو

 5 تيلو نا لاقق هسفن ىلا ءاعحدف اهنع مجاءالا تملكن منيح بععلا

 كلضفب /كن رن اولاقف ل* نولعجت ام عيلا مكب ترسو مكروما
 لانو ©8دنع هب ىظحف اريسي ايش برعلا نم باصاف هب راسف

 اهلزذو ناهبصأ ةرما دجدزي ىأر املف ةهيف تاجردلا لضفا ةهب

 نذأتسأ ىتح فق هل لقو هباوب .هبجحن اًرئاز مهي تاذ رايطم ةدهاتا

 م لخدو هاي هبُصحل ةّيِجو ٌدفتأ هجشف !ديلع بتوف 1هيلع كل
 تكرو.:هلذ دفا فيلا نظن. الفا صحم ادرج زو لع ؟باوزرلا

 هنتاكلع' ىنفقا !تأي قا فيلغ ل يشأ. :كابعصا هوم هللا طحالب

 اهجوتم راسف موي ىلا هيف © امب ةدهنع برعلا لاغتشال اهب نوكيف

 // ضرعو ناتْسِرِبَط بحاص هيلأ بخ اهمدق اهلف ىرلا ةيحان ىلا

 ىنبجت مم تنا نا هل لاقو هاهنتناصعك: هربخاو هدالب هيلع

 15 ةكع كاف كوأ مو كلبقا رم كلذ دعب ىنتيتا رت اذه كموي

 راجع ذه امض ا 6 هقدر 2

 ىلا ا
 ه) 18 ةهءوو. مهدعاعيسس]ت[ 6. )2  020ه هده. 2 (ن0 لاق ءغ لعتس0ع

 00000 خقعياقو . )6  1ك 5ععاتغاتق 5ان0 : «220عا3 1201111115 1

 طهاطعو طقستو 1, 2 ءأ 71/7257 هو 4: 0 راطنم 0 راطمو 7. 1. 0

 14 راطيبم . /) 006 ىتح. ى) 00 ىقب أولاق . /) 0 هدرض.ز صحم 00

 مظعأ 9" 260 ضرأ ٠ /2) 00 هدم.ر 5عل 12 72315. 200. هاج. 7) 0 هدد.

 7) © ىم. 7) 00 ضرعي . ه) 00 ذص 523158. 200. قافز 0ءادلع لاقف .

 رض) 60 حملا تتكف 0 007) 0 ىلع“



 ارك ري

 نينليل 86 هيف ثكف بابل طش ه ىلع ىحر هيف تيب ىلا ىهتنا

 لاخد ىققاشلا . ميلا جبصا املخ هيلع ردقي ملف هيوفام «هبلطف

 ىسنا تنا ام لاق درزجلزي 0 ةعيه ىأو ايلف ةتيب ىحرلا بحاص

 :لاقف هب هانأف و معن لاق ماعط كدنع لهف مئسنا لق ىذج هوا

 نم راوسا ىلا ناككطلا بهزذف هب مزمزا امب ىنتأف ؛ موهزم خيناذ

 ىدنع لق هب عنصن امو 7لق هب مزمزي ام هنم ا بلطف ةرواسالا

 هيوعام ىلع هلخداف ,ىنم اذه* بلط ىكقو طق هلثم رأ الجر

 سيل قييملا ههل لاقف هسأرب ىقوعيح بهذا 7 درجدزي اذه* لاقف

 ميقتسي ال نائرتقم و كللاو ىيدلا* نا تملع دق كل ماكلذ

 افدعب ال هلا ةموكلا تكيتنا تلعذ ىتمو ”رخآلاب آلا اهدحا 0

 نم ةرواسالل لاقو هيوعام و: هيتشف كلذ اومظعاو سانلا ملكتو

 النقي نأ عرمأو ناحطلا عم ابهذف ادع رمأو هولتفاف ملكت

 ماولقو كلذ اوعفادتو هلتق ارهرك هوار املف اوقلطناف درجدزي

 ححشف «رخ هعمو مكان وهو ةديلع لخدف هلتقاف لخدآ ناكطلل

 باغرملا ىف هدلسج ىقلاو هيلا هعفدق مدسأر وتححا* مث هسأر هب 5

 يرخو هاحر اومدهو ناكطلا اولتقف ورم لسهأ نم مهق يخت *

 توبات ىف هلعف 10 باغرم ا نم درجدزي ل سحجح جيمخاف ورم فقرييأ

 نر 66 3512 تر ©60 هده© 2) © كو. 2) 121 هك ©(6 هدضن
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 2) 06 لاقف. 7) 111 © 11 هءلتمع ذه»عمه. )0 0 كنع نأ

 لاقف درج دزيب اذعحهز 6. اوهبعذا 020: 0)00110 هده:  م) 2

 انعم -7)-6 نيحلاو فكلما“ سر 60 عنخ اطتا 53) 0 أبنشف .

 2 00 اق 9] 620 رجانخ. ترا 11 كك 11 نتحا. هم) 0

 هدلسج جمخاف كيوم ءاجتر 118 022. ىسجحج 12 أ جرخاو.



 ني 0007 مميز

 ةكلذو فشلا .بهاذ اًمالغ هل تدلوف اهب « ةأرمأ ىئطو دجدزي

 انساب «فالوا بلا كلو ءي3كملا ىمسف نجدزي لتق ام كعب *

 ايهّنا هل ليقف نيتيراج اهريغ وأ دغصلا جتقا نيح ةبيتق لجوف

 نب ياَجمل ىلا ءاهادحاب وا ايهب ثعبف ٍبِتُكِملا 8دلو نم

 ةديلولل تداوف م كلملا دبع نب كياولا ىلا /اهب ثعبف فسوي

 دبع نب 17 انربخأو ىلع * لاق « صقانلا #كيلولا ىب كيوي

 /رهمذازرخ هعمو ناسارخ ىلا درجدزي نأ ىنزاولا :ةبذادر> نع هللا

 كيلا ؛«نيمّلس دق ىََّقا ورم نايزرم 1هيوقامل لاقف متسر وخا

 هيوتام لزعب مهو ورب دكجدوي ”ماقاو قارعلا ىلا فرصنا مث كلملا

 كرتلا للبقاو لاق فيرطلا هل ىّلخو مهيلع جترزاوم ىلع غدعاعو
 هعمو جلتاقف هباككأ نم هعم نىميف درجدزي جيلا جرخو ورم ىلأ

 هيوعام ىشخأ كرا 3 درج نب نىخكتاف * وره ظرواسأ ىف ةيوبام

 1 درجدزي 7 كنج موهناذ وورم ةرواسأ ىف جيلا ليكتاف كرنلا موهني نأ

 ه) 1151 مه56 اهب ممطقغز 00 هتارمأ ٠ 6) 0 كاذو. ه) (060 طقع

 عدجملا 1110 عدخلملا . 5 2) 18 كلذ. )2  0000: ك 12 شدا

 12812 «0:1. آد اههيدحاب . - (نأ. 10243:11, 10د 5: رز 12

 ى) © 200. لاق . 2) 118 200. كلملا دبع ىب. 2) 00 هتدارج- © 0.

 ىزاولا ز 111 16غ 50146 «داغعصقتت 012. م) 0 رهم دار ردح و 00 رهمدأز >>, 111

 رهفدازرخ . تان رهم (رهش) 13 ع2ع 710 عانت زمر خ ند نك ةاتطئ3 م. "كل

 126غ خس 25 2) 0 5: 3 06 مموه اهل ت) 128 كتفلسا . 6

 0 ا جياع. رض) 0 هده. 2) الرع 18 ت2ع10ءئاتطغز (00 0

 ىف ةضقع ةرواسأ ٠ 7) 00 هت. ى) 1151 2266 سرف 51



 لميا م[ كدب

 3 0 سراف كام درج ل ءب لنق* ظخمسلا هدف ىفو

 6 ءاننقم بيربيي * َنَح ربل ركذ

 ىلع لاقف كلذ ناك 98 فيكو .هلتققم كبس :«© ىفا فلتخا

 برق لاق تاكا 6 نبأ نع ميهأ وب دأ نب تثايغ ا 5 نسب

 اهناب ايزو لاكش 0 ىلأ 1 ةربسي تاب ىف 0 نم دريجدوي 5

 هيلع 7 عنورصنتسي كذا ىلإ اولسرف ٍغسفنا ىلع ماوفاخت هعنف كام

 لجر لونم ىلا ىتح ةدرجدوي برهو هبادكا اولنقف ةوتببف دونأف

 «« هلذق مان املف ل حبلا تع تاقرملا طق ىلع ءاحرالا رقني

 نامرك نم ابراه ورم درجدزي ىل لق ىلّذهلا ةءانربخاو ىلع* لاق

 ايشيجاسي رو كتيبف دفاخو هوعنف الام :اهلهاو اهتابزرم لأسف

 هتقطنم دعم هيلجر ىلع اًبراه جرو هباككا ارلتقف كرتلا هيلع

 05-5 0 ىلع ر ع لونم كَ 1 ىهننا ىتح ةكحاتو ” هفيببسو

 3 ةدتشح ىقلاو ةعاننم نخأو راقنلا هلززق درج دوي لغفغ لف

 لونم لنذع يلع د ىتح هرشأ أوعبتاف ورم لف 7 حبصأو باغوللا

 هتيب لعاو راقنلا اولتقف دعاتم يرخاو هلتقب مل رقاذ هوذخأف راقنلا 5

 ىفذ ةولعج باسغوألأ نم هوجرخأو دوجدزي عاتمو ه«-عاتم اودخا

 نفدف ركطصا ىلإ ليح ذأ مهضعب معرف لاق بشخ نم تببات

 ناك كىقو 70 ىمشد «أذخ * ورم ةنيمسو 1 هسا ل15 اهب

 ©) 0 يلا رابوهس ىبأ درجدوي بره ان 50052 2. امو 15و

 داتمعتت1 هعوت 2ء12410هجعدج 11501164 20 2. )مك, و معمم عططعات 250©77-

 عاتق 1عمعغع7ق. (01. اتت مع )مك ةصصم#. 8) 0 درجدني لنقم .

 ©) © ىع ريسلا لهاز ءانتص 0 دعاك 18 (8ع201. 1. 228 7. , 11

 مهم 74): ٠ 0:)2 8. و. )2  00 قا.  ي) 111 ريسيلا 11 يشن.

 ى) © هس. 2 17 نور صنتسيل و 011004 182 همزت. ام هب اورصنتسيل و

 5ءولل عبلع هذي 2) (0 012 2 111 ىقريخأو ىتاحلا7 كر لك

 كى 0 00 نيد انيخر 1117 ىمشد ءانخرا 1112 قامشد اذخ,



 0 ام

 ركب ابا هب فلاخ امو ريغ امو نامثع بيع هارهظاف دعس ىبا

 لعس نب هللا لبيع ليعشسا نلوقبو لالح نامتع مد نأو رمتو

 يرخاو ةدوفكب نآرقلا لزنو همد حبا معلص هللا ليسر ناك الجر

 معلص هللا لوسر باكا عونو ملخداو اًموق معلص هللا ليسر

 ةدبع كلذ علبف ومهاع ىب هللا ىبعو صاعلا نب كبعس ليعتساو

 دحا هيف ام بكرم ىف ابكرق © انعم ابكرت 0 لاقف هءدعس نب هللا

 امهل ليقف اًلاتق نيملسملا لكنا اناكو ودعلا ءاوقلو نيملسملا نم

 ,همككأ نأ انل ىغبني ال لجر عم ملتاقن فيك الاقف كلذ ىف

 م ادسفاف لعفو لعف #* نامثعو نامتع هليتسأ دعس ىب هللا لكبع

 1 دعس نب هللا دبع لساف بيعلا لشا نامتع اباعو ةازغلا كلت لعا

 ام ىردا ال ىننا الول هللاو لاقو ىهنلا كشا 1اهناهني امهيلا

 © 7 اكنسبحو اهتئبقاعل نيفلووملا ريهأ قفاوي

 ومو بح نب نايفس وبا ىقوت ةنسلا هذه ىفو* ىدقاولا لاق

 !5 ىدقاولا ليق ىف* هةية رو تي ىنعا ةنسلا هذه ىفو

 © قرهفلا 5207 نب بيبح 71 ىدي ىلع 0 خينيمرأ

 «( 0 رهظاف . 2 65) 0 دنعلبيز طقعع 5مععاقضأ 30 1501.6 75.3.

 660 200 0 ىبأ نب. 2) 00 ىتبم. ) 06 ايقلوز آش ©

 11 تكتسح 0 ؟دعزاتت. م) 5ءعتسلانسم 11: 0 قع 006 لكآاو 4

 12 22318. 1. 22212. ©0113. 2 لقا 30010 110 جصز 1ك 010011

 لقا 120+ (0 نينموملا. ىي) 0 لك /) 00 مكحتا 2) 00

 ناقع ىبا. 42) 00 كسفاو. 42) 11 اهاهنف. 7 00اهكتسحنو.
 /) 00 هدم. 6) 00 ىدقاولا ليق ىف ةينيمراز © هد» ىئدقأولاز

 11 235+ يلا ةنسلا هذه ىو تدقاولا لاق .
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 ثم ا نس

 هلا دعم ام هلحو بكر م ىف بكورف لاق تعش تبيح بحرا

 ةثامسمخ ىف مورلا «عومج اوقلف ىراوصلا تاذ اوغلب ىتح طبقلا
3 3 0 3-02 

 نولصي نوملسملا تايو سيئقاونلاب نوبرضي ءهاوتابف ةليللا ةرظنن اولاق

 © اويرقف لئاقي نأ نيطناسقلا عمجا دقو اوكجصا رق هللا نوعديو

 هللا ىبع فصو ضعب ىلا اهضعب اوطيرف نوملسملا «برقو هنفس

 ناوقلا ةعارقب عرماب لعجو ىنفسلا ىحاون ىلع نيماسملا دعس ىبا

 1, اولتتقاف لاق م0فوفص ريغ ىلع نولتاقي ايناكف اهوضقن ىتح*

 ةميظع ةلتقم عنم اولتقف نينموملا رصن هللا نأ رث اًديدش دانق

 ىراوصلا تاذب هللا دبع ماو لاق «ىكيرشلا الا مورلا نم مني 2

 ىما نب دي لعجو ان اعجار ليقا ث ميقلا ةخ-هعرف دعب امايا

 ”داهجللا انفاخ* انكرت دقل هللاو امأ 7لجرلل ليقي ةفيذح

 !اذك لعف نافع :ىب نامتع ليقيف داهج ىأو لجيلا ليقيف اقح

 دقو* كلب ايمدقف سانلا لسفا ىتح اذكو اذك لعفو اذكو

 لاق مهب نوقطني اونوكي مل ام لوقلا نم اورهظاو » 2دسفا

 جرخ لاق ىرعولا نع كار نب رمعم ىنتدح رع ىب دمت

 هللا دبع جر ماع ركب ىبأ نب لدمد#و خفيذح ىببا ىب ديح#

 2( 0 عبج, 7. 511213 المك ةلطط. 2. 2 6) 181 5ءعاتكاتك 51112: 0 رظلتاو

 00 ظنق .٠ 0 151 © وز 0 أبدقف . 2) 11812 ابمدعم ءه لعالم

 مللفو ٠ ه) 00 نفس ٠ ري 60 موولأ ةفوو) © كريو و 111

 1عيضكتلل < ج) 0 هرصن: ل نوانتقي اوناكو 1!« نولئاقي أبناكفو

 5عون. لاق هدم. (0. م6) 111 ء..و. 2) 1288 هزم. 2 ظلنع 5011

 111. 42) 00 لاجيلل. ) 00 ةصحعت5م 0201هع. 2 2) (00 هد



 الو فس اه

 هباصا امل الا فشكنا اذ ريدم 6 نيطنطسقلا مزهناو « مالسالا لها*

 6« اهنم ا تاحاو 2 ذكموي ة«باصأ دقلو حار ,ركلاو لتقلا

 نع قوت مأ ىلوم 55 ىتلح رع نبا لاق . اكجرج -

 ءلق ئفاغتصلا هللا ىيع نب 6 شئ نع قارمع نأ ىف ىلاخ

 سانئلاب در ىلا نب دعس نب ةللا لبع ىلض اهل زو نس ركبلا

 غرف ىتح هقوص 9 عفرو اديبكت ةفيذح ىنأ ىب نقيم ع رضعلا

 مام ١7 فرصنأ ايلف 0 هنا“ قبا *: نب * لعس نب ةذللا كبع مامالا

 دبع هادف ربكي ةفيذخ 64 نب ليسحص ةاذق ملل ليقف اذه

 ةماف هدل لاقف ثّدَحلاو ةعدبلا هذه ام ءهل لاقذ دعس نب اللا

 35 3 ردوعت 3> لك نحب 'ريبكتلاب امر ثدتح الر ةلعذل وف

 نب هللا دبع برغملا ىّلَص املف ةفيذح ىبا ىب كيك تكسأف

 [ لسنراف لوالا نم عفرا :اريبكت ةفياقت ”ىبا" ىب ىنح ربك ؟لعس

 ريمأ ففاوي ام ىردأ ال ىّنأ الول ةللاو افا فجحا مالغ ككنا هيلا

 15 ةللاو قة حح ىبل نب كيت نا كوطَخ نيد تدبراقل نينهولا

 فقكف لق هببلغ تردق ام ذب تعم ولو ليبس كلذ ىلا كل ام
 0 ع و

 لاق نيملسملا عم ٌبكرأف +لق انعم بكرت هال هللاو ككل ريخ

 ىبد

 2) 2م هع318 نييلسلا ٠ .2) 078200. هللا هتعل..- )ا 660

 4) 0 شح هك. ]ةءعمغ 11, 8يز 111, 10: عام 2 ,ىب تع ناريع

 ئبا ءهرععالعمتمسغ. )2  18 معهم 5ءوو. طقهطعأ : ركلا سانلا كر

 اقل ىراوصنا تاذ أفلب امله كءععم نب هللا للبع عم ا* خنس

 يلا مور عومج“ رغ) 000. نب ىكللا ؟قييغا. 6 )5 ١

 /) 00 يم 2) © ا 2) 00 نودوعت د 120 تكس 2١00

 5. ف ©( 2056 هيلا 200. لاقف .



 0 ا

 تناكو طق اهلثم انيار ام بكارم ىلا انرظنف رجلا ىف انيقتلاف عم
 5 ا ًِ 0

 انع « جبولا تداكسو انم ابيرق اوسرأو ةعاس انيسراف انيللع * جيولا

 ©انلق .رث مكنم انلو مكل كلذ اولق* مكنيبو اننيب 5 نمالا انلقف

 متتش ناو مكنمو انم ءلجمالا توج ىتح لحاسلاف متببحا نا

 انطيرق نم انونهف ءاملا اولقو ةلحاو ةركَت اورخنف لاق وكلا 5

 0ع اًضعب انضعب 7 برضي انك ىنح /ضعب ىلا* اهضعب ىفسلا

 لاجرلا ىلع +لاجرلا تيبثوو * لاتقلا كش 2 انلتاقذ هنفسو اننفس

 لاجرلا ثّتِج ٍياومالا تمحرطو اومالا اهبرضت لحاسلا ىلا ةءامدلا

 نب كيز ىع كعس نب ماتت ىتدخغ رمع ىبأ لاق <« اماكر 0

 ثيعح لحاسلا تيار لاق ميببلأ كلذ م,ضح ىع هيبا ىع ملسأ

 نم فتموي * لتقف داقلو ءاملا ىلع ٌبلاغلا مهلا ناو .لاجرلا

 ىلع ,هربطن ؟هللا ”لونا: رق 0 ظق. ىطوم . ىف اوربصي 2ث اربص فنكموي 5

 ه) 8 00 ءيعالعمتمأ. )6  (ن0 ء( 0 مالا, 5ع0 0 مرلططتغات5 نمالا ز

 14 نامالا : 111 ا( 251 ء) 00 محلن لاق ٠ 4) 0 أولاق .

 2) 121 6 11 رجالاو لال“ كورت" رز ل8 شعب 2 060

 برصن . 72) ©0 انلتاقتف . 2) 00 لاجرلل تبتوز 151 لاجرلا بكووز

 11 220+ لاجرلا دك م) 0 نوجاوتندور 600 نوحواببو 1111

 نوذخاوتيو 111* نوزخاوتش . 4) 0 20 120 اهبرضف . 72) 0

 بورضلا لقملا اهيلع. 7) 00 ذّةموي نيملسملا نم. ه4) 18151



 اذ نس ذمتك

 ىلا نيرسّتقو صمح مضو هل نذأف هلها ىلا عوجرلا ىف ةنذأتساو

 قا: نع فيس ' نع ببعش- نح.ئرسلا ىلا :تتكو ٠ ٠ «ةليواغم

 امتع دو ءامل لق «ناقعم "عج ىلا . نع . قامتغا او ة«قراذخ

 ةّىنانللا ةمقلع نب نامحرلا دبع تام اًملف مأشلا ىلع ريع لامع رقا

 هىف لعس نب ريمع ضرمو ةيواعم ىلا هليع مض نيطسلف ىلع ناكو
 مضو هل نذأف هنذأتساو #هافعتساف هب هلاط اًضرم نامثع ةرامأ

 ةراما نم نيتنسل «ةيواعم ىلع مأشلا عيتجاف* ةيواعم ىلا هلع

 مول عمت رع (خنامز وصم, ىلع نضانعلا ١ نب وريح ا ناكو: نات

 « هترامأ نم اركص نامثع هرقاف

 0 ىدقاولا ثيدح ىلا ثيدحلا عجر

 امهتركذ نيتللا نيتوزغلا ربخ نع

 للا ىلعو نايفس ىنا نب ةيواعم و عيلع اوجرخ مأشلا لما نا

 ذكماع رخو #لاقو حرس نا نب دعس ىنب هللا دبع رجلا

 ىف اوجرخن ةيقيرفاب /عنم نوملسملا باصا امل لفرع نب نيطْنْطُسق
 مف اوجرخث مالسالا ناك نم طق هلثم ؛موولل عمتجج* رل عمج
 عاضعب 7ىماذ دعس نب هللا كبعو 8 رع بكرم ةئام سمخ

 «اهيراوص نيب كرس هلا لعأو نيملسملا ىفس نيب 7» اونرق ىح أضعب

 نبا «ىب' هللا دبع نع ةيقلع" نب ىسّيعأ ىتلحلا رك نبأ "لك

 تننك لاق ناثتككلا نب #سوا نب كلام نع هيبا ىع نايفس

 ©) 00 كعسو 10214, تك 5212 2: 61 206. 2) © ىناكرل)و 0

 ىلاتكلا. <2) 0 لاطق . -2) (606 5:7 )2  00 نورس: 14 !طفطءأا

 ةيواعمل“ /) ©0022 5 خيلعو ٠ /2) © ع6 ل0

 2 00, 14 ©[ 205. مورلا (20 عيجج) عمجتز 151 مورلا ري. 2 0

 هر. 2) 060 ماق. ) 0 ابرق. 7) 00 سنار 1.



 م ا د

 قيلي ال دوجلاب اروهشم اًداوج ناكو هعم ناكو ماشلاب ةديبع

 اًدلاخ تلوع مل ليقف كلذ ىف هرعع ملكف اًدءحأ عن< الو 0

 اًنيش عني ال ماطعاو برعلا دوا ضايعو ءاطعلا هيلع تبتعو
 نورك كل دلاماب قا ضايع" 7 ةميتم تح * 26

 تامو د وبا هاسضق ارم 1 ميغ كا مم كلذ ف او الام 5

 نب ةهلعشا هلع قع رع تاق ةنيبع قا٠دعب ا د ضايع

 ىب ريمع هناكم رع وماف نلت ديعمس تامو ىك كيكلا ميلح

 لا فيشمد ىلع ةيواسعمت رمع تامو ىراصنالا 0 كعس

 ةيواعم نيرسنق و ضم امو نيرسنقو صيخح ىلع دعس نب ريمعو

 ءكيزي تامو نقار رعلا لفا نم هب كا + 1 نايعس نبا دا ف

 لاه نابعش ننال ا ةيواعم هناكم رع لعجت نايفس ىبا نبا

 كتلصو لاقف ةيواعم لاقف نينموملا ريما اب هلع ىلع تلعج نم

 ىلع ةيواعمو ريع تامو .فشمدو 8 ةيواعمللا تعمتجاف 0

 نب" ةيقلعو (قيوستقوءا نصح قع !دعش نبأ زيمَعو  خودرلاوا !كقيشمد

 ىلا بتكو ««ر يعم ىلع صاعلا نب ورم نيطسلف ىلع /زجم

 لوا ناك لاقأ رفا ئع "اشتم +: قكيزر كيس“ قع كنيكش؟غرع ىرستلا

 د1 علا صاقو يبا ون اكعس . نافعا وو ' نامت ءلزكتسا# لكما

 نامتع ىفعتساف اهنم ءىنضأف نعُط كعس نب ريمع 5 مع

 ©) 00 نامتع. 25) © 5200 : 606 (ةسالتس ينس - 2) (6 هس

 2) (©0 انط10164 لب حس . | 2) 111 (60| 12عع 72داب2 661022011

 مجهعععلعد 02 ة2ض0ع 2 اسماور انت نبأ سيق 0 ىيرسنف ]ءعلغر

 1212181126 2 ديزي ماسثنلا ىلعو عيمع2 0243 511221. (ن1. 510213 2. اكبر

 14 5و0 ض 0 رو 60 زروكام



 نإ 57 ام

 نويغلتو ىدحأ ةنس تلخد مد

 «ةروهشملا ثادحالا ىم اهيذ ناك ام ركذ

 اهل لاقي كلا مورلا نيملسملا ةوزغ كلذ نم ةاهيف ناك امف

 ىراوصلا انوزخ

 :ىنب دجحا ىنتّثح ايميف لق هتاف رشعم وبا اًمذ ىدقاولا ليق يف

 ظوزخ تناك هنع ىسيع ىب قاك“ نع هركذ ىمع ىزأولا تنبات

 رجلا ىف 4ةدواسالا "ا خنس ةىف تناك ملاقو * ةنس ىراوصلا

 م ا.#اتلك ةدواسالاو ىراوصلا ةوزغ ىدقاولا لاقو ؛ىرسك « عئاقوو

 ب ا»إ خنزس ىف تناك

 ١ ييتوزغلا .نيتاع . نع بخل وكذ *
 نب ع نب مصاع نع 1 خاص نب كدنيح 58 ىدقولا ركذ

 تنذاكو نايغس ىنأ نب ةيواعم يلع أبجرخ ماشلا لأ 59 ةدانق

 < 5 نايفس ىأ ند ةيواعل اهعمج عيج لذ ماشنلا

 هل اهعمج ”ىف ببسلا وكذ

 ةديبع وبأ رضح امل اولق ةثراح او نامثع ناو 8كلاجملا قاو*

 ناك دقو همع نباو هلاخ وعو ِمْنَع نب ضايع هليع ىلع فلختسا

 ىبأب فقحلف ةدضر باطخل ىب* رع هلرعف الع : ةريزجناب دو

 © 060 5. و. 4) 0000. ءغ 1 طقع ع( رصنو ع( [ط٠ص 1504213 10 12

 ةرواسالا و هك هوم28 م. 1 ة0١١16,012611:)2 عداقو : 600 عناصو 00 ٠

 اهلك ع6 نر تتاكد 2 © نع. /20© 022: 2) ©6075: 3:



 اذاب

 تب 1-7

 أر إل

 ةرتست نم * ةرصملا لهأ كفو ىلع عشاجم جرح لق « هتضشم

 داو * ماجلت ىلع ةدحاو هةقادغ ىف ذكخاو فنحالا قيفو

 «ءارمعلا ةنبا * ءارغلا ذنبا ءارفصلا ىلع قبس افلا 8 نيسمخ

 /كلقف ىلع لاق هلاومالا هلامع مسق نيح رمع هنم اهذخأف

 قدص لاقف ثيدلمل !ذه ركذ مادقملا ابا نأ قاحكحا ىب رضنلل

 و ءارغلا ةنبا ءارفصلا * هسرفو عريغو احلا ةّدع نم هتعمم

 ني قناع* ني لمَ نب دوعسم ني عشاجم وهو ءاربقلا هبا
 قرصا نب فوع نب :لامس نب* عوبري نب ةعيبر نب #بشو

 © ناميلس ابا 7ىنكيو ميلس. نب /ةثهب نب سيفلا
 ءاروزلا ىلع «ثلاثلا ءادنلا نامتع داز ةنسلا هذه ىو »لاق

 © اععبرأ ىتمب ىَلضو

 © هضر نامثع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 ه) 00 هجشم. 60) (0 تستو. ) 0 طقع ءادغر 1058 5. م.

 08, ءارع.. 3 .2) 0 1022 ه4 ©0, (نيسيختو! اًقطلحاو :: 2 00 .مدصب

 /) 0 102122 < فر 120+ 60 رصنللو نأ 5كان0292 6 اانمل) 92 ىي) ©

 طثع هك ذمه2 ارفغصلا تنبا ارغلا. ) ©60. 220. ©, 18 11هطعتط
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 0 ا

 و نم درجدزي برهو اهحكتتفاف سراث ىلأ جوخ رو ةرصملا رماع

 75 عشاجأ هرثا .ىءزماعا ىلا هجمف .٠ حنس قب هخ 555 ه و

 ناجريسلا ة عشاج لزنف نامّرَك ىلا هعبتاف ٌىمَلَسلا دوعسم
 هوست رذل اهنا وخن يسااخ هيج بوس

 :ليقت لثاو ىب ركبوا ىدنبعلا ناّيح ىب مرش ملعب قلبا بجو

 لاق «  عشاجن اندنع هكصاو ءلاق ىكْشيلا ناسح نبا هّجو

 لهأ نم يش نع /اًلضاف ناكو نامثتع ىب ةملس انربخاو ىلخ

 جرخت تح عشا عبدا لق هيبا نع ىنامركلا و لضفلاو نامرك

 لاقي ىذلا وهو : دنميب ىف رصقلا ىنع ناك اًملف ناجريسلا 7 نم

 ؛دربلا ٌتتشاو ميلثلا عقوف فمذدلاو ملثلا عباصا عشا رصق هل

 كين ونجد عفا اسوان دهت يراهم حلحلا 1
 نم ناك املف برهو هيف ”اهلخداف ريعب ىطب فشف ةيراج دعم

 رصق رصقلا كلذ «ىمسف اهلمخ ةّيح اهدجوف ءاج دغلا

 وأ يسأرف ةسيمخ ه5 ىلع ضو هيف ايكله هشيج و عشجم

 قة ضعب * نع مادقملا وبا اذ ؟ىلع لاق ««ناجريسلا نم م ةتس

 ©) 00 وهو. ةر 0 سقت 200. ىف . ) اك ءمدزءءانز 0 طقع ركسعلا و

 1ه13 هده, 00 كسعلاو . ©) 0000. طقع ءا 120 ليقي 0 طثع 200.لب.

 ه) © طقع لقو. /) © طقع 204. اًيضاد, ع م:36ع2ءد55 الضاف 1؟ءطاتتس

 205160 014611523.  ى) 513110 5210 ق2 56عا11201113 1111611016223 0

 رص عآ1ت15 521 طعم لضجل 51غ لضفملا ٠ 7/2 0 11615 2 2 نلع كرجل

 101153 لييمد 120 كرمت 20 حيه : «261203:71 5ععا172013

 مو. م) 0 زمظد ه« 14 ناكو. 7) © ةهكظد نك. ) 0 ةصظو

 هل وني 1وو) 607 ئطسايفل )8  0 انقل 300: سارتبالا| 1! 2) 10 ل
 ةيناهك٠ )١7  ©! 1ع 02
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 ار 0 ٠ فد

 نيرينعم انجرخ لاق ةتابن نب خماس * نع هيلا نب مصاع نع

 بهذ اولقو هذجن ملف هلونم ةىف رَّذ ابا انبلطف ةذبرلا انيتأف

 زج مظع عمو رهف هلونم نى م اير 6 انلؤنو انيكنتف ءالا ىلأ

 ل كثكمي ملف ل : وهم ىلل ىنح ىضم رو ملسف مدلغ ىعم ةهلمك

 ىل لاق معلص هللا لبشر أ لاقو انيلا 0 ءانجا يح البلع

 ءالا اذه كتلنف عكجم ىشبح 02 كيلع ناك ناو ٌعطْأو

 عدجأب سيو عسح 0 هللا لام فيقر نم فيقر 0

 منغلا نم ةخم رص لاق لانا نم كلوا كل كايعو انأ هلكأ مظع

 7 ىمالغو ىنمأ را ىو ىمالغ ماهجدحا قف لكدا نم عيطقو 10

 4سانلا رثكا انيق كباحصا ّْنأ تلق لاق ةنسلا سأر ىلأ رح

 «هلثم ةىلو الا قح هللا لام ىف هل سيل هنا هاما لق الام

 اروماو ةريثك ءايشا كلذ ببس ىف اوور جّناف نورخآلا اماو

 © اهركذ تيعرك 1 ةعينش

 نم عاضعب لق 3 رايوهش نب دوج وي بره خنسلا هذه 11 ىفو 15

 < ناسار , ىلإ "سان

 1 دك القا دواذا نع ريحا  ةيلسم نارا دمح+ نير ىلع ركذ

 ©6) 060 تلك" 2) 11 00 21 لص 2) ©6000 كفا 06

 هرصب 2) 00 كلغ رز ©0 5905-7 2) © 23-01: 1260+ 6

 عمو مالغ ٠ /) 00 مالغو "2 60010: 67 225222: 205 00 0

 2 0 ه.و. 2) 0 ظعنش. 700 مههعستأان( ىم درجدوي بره

 « دحر رفعج هدأ لاق ناسارخ هل سياف ٠ 7 0 11 هرص., 560 225عأ

 121153 ةانأط ة2120 51 151 0352 1212© 113112:61011613 1



 م لدم امك

 نامتع هبهوتساف 0« :-كشف خيرضف نجاحي هرذ ذ هبا* ع عفيف هيلع ام

 ناك ىقو كناسلو ككي ففكأو هللا فنا رد ابا اب لقو هل هبهوف

 وأ ىتم نعمستل هللاو انها امو 500 ىبا اي هل لق

 نع بيع قا فوماللا ىلا * نبكي ما اكل رس
 00 لاق نيريس نب تميم نع راوس نى تيعشألا نب فيس

 مل عزني ال نامتع ىلر امل هسفن لبق نم ةذبرلا 5 رَذ وبأ
 ج معهعمو هيلا ه«ابجرخث هلعب نم* هلها 2 ةيواعم جوخ

 انتقل ف دقزي ىذلا اذه ىلا اورظنا /لاقف لجرلا ءديب لقثي*

 اهتكلو رد الو رانيد مديف ام هللاو اما هتأرما تيلاقف هدنع ام

 فاملو ءانجئاوحخل اسولف هنم عاتنا ةواطع - اذا ناك: سولف

 ةفقدصلا ىلب للحجر ماهيلعو ةالصلا :اكيفيقأ ةذبرلا رذ بأ لون

 نيعاص هللا لوسر واف تنا 322 1 لاوقك رذ ايأ اب مق لاقف

 10 عالج قلع هيلع مناكاجلاو ٌعطأو عمسأ ىل لاق

 هل لاقي دوا ناكو ةقدصلا قيقر نم ناكو ركل تسلو

 ب نع *" كفي", موعاو كبح عم رسل, ١ ىلا» قيقككو اذا] < عشاجم

 لك * رذ لا لع ناقتع "رجل لق وياج نع ليصقلا 5 رشبم

 ىع ايكنت دق م اناكو هلثم ميدخ نب عفار ىلعو امظع 4 موي

 ! < اًمطوأ كقو ارصبأو امهل وسفي من ه هاعمس ءىشل* ةنيدلا

 2 006 هزت 0)2 لح فا ©2460 لحفل 600 ير 2.012 ©

 دعم- - 2) 0075 20. خد لفتت رز © 5 )2  ١ 60 ايي

 /) 00 جرا ٠ 2) 000 تسمميقاو. 72) 00 ىلعو ءا زذ 23358. 0

 هددرملا 0.6. ةطبرلا» 47) 00 تو. ) 00 ىباز 220: 6000. لضفلا و

 دزعام 5013 م. 221. م) 00 ناكف. ه54) 00 اعمس ىشد



 م روق خامس

 لصا ىف سلاجاملا ىارو ةنيدملا مدق املف ليلد ديف رَذ ىأب

 لخدو راكذم 0 ءاوعش ةراغسب خنيدلا هلله وشب لاق علس

 هربخاف كبرَذ نوكشي 5 مآشلا لعال ام رذ ابا اب لاقذ نامتع ىلع

 اونتقي نا ءاينغالل ىغبني الو هللا لام لاقي نا ىغبني ال هنا

 ةيبعولا ىلع ام فخاو لع ىصضقا نأ 1 رَذ ابا اب 2لاقف الام

 لق «داصتقالو داهتجالا* ىلا موعدا نو دمبلا ىلع عربجُأ الود

 لدبتستوا لاقف رادب ىل تسيل ةنيدملا ناف يوركلا ىف ىل /نذأنق

 اذا اهنم يرخلا نا معلص .هللا .ليسر قرما لق.اهنم ارش الا اهب

 لزن ىتح يرخت لاق هب كرما ام ققداف لك  راشعلس هانبلا * غلب

 هاطعاو لبالا نم ةمرص نامثع هعطقاو اذجسم اهب طف ةذبرلا

 اًيبارعأ , كقرن )ل 5 ظخنيدملا مث دقاعت نأ ةهيلا لسرأو نيكولم

 يحل مرح فيس حا اهدا عاللار ضبا ردا لا. يتكو ار لنظفم

 فلتخي رذ وبا ناك لق سابع نبا نع ةمركع نع فوع نبا

 ةرلضلاو ةدحولا بك ناكو ةيبارعألا ةفاخ ةنيحما ىا ةذَب 00

 ابطرت ال نامتعل لاقف رابخألا بعك هدنعو نامثع # ىلع لخدف

 ىغبني للقو فورعملا ماولذبي ىتح 0ىذألا فكب نيانلا مو

 ال ان شحل ىس اييزلع + لسع اننا قا ماسكإلا و قوما"
 ىبضق كقف ةضيرفلا ىذا نم بعك لاقف تابارقلا ليو ناوخالاو

 ©6) ©( هزت 27) 06 ة2نتوتلا © 0 ليقي. 2) © 5 دف

 د او دابنل رب ركز 0 نينافو ليخا ها 2ه9-مقوتان حا دعو انما
 'علس . 2) 8 همهزءءاءز 0 صخغو © َ هان طوهتمأم , 00 صحو. 00)2

 هزم. 6) 00 1 2) 06 ء 11 هدط. هةب) 00 كيوي. )00

 ىلإ ١ .0) 00 ىنألا .٠ م) 6 ارلدبت. 00)2 ىيذرملل .٠ 7) 0 ضبق.



 1 لنسب امن

 ىحمبو * نيملسملا نود هدنكأك نأ ديري هناك ذل طك قك 8

 لام ىمست نا ىلا كوعدي ام لاقف رَّذ وبا هاتف 5 نيملسملا مسا

 لاملاو هللا دابع انسلا وذ ابا اي 2هللا كري هلق هللا لام نيملسملا

 لوقا ال ىتاف ملق هّلقت الف هلق هما رمالو هقلخ فلخلاو هلام

 ةءءافوسلا نبا قدا لاق «نملسلا لم ليقاس (ىكلو هلل "سيفا و داك

 نب ةدابع أف ايدوهي هللاو كتظا تنا ىَم هل لاقف ءادردلا ابا

 5 كلاو ١7ذه لاقف -- 2 2 ب وعل تيماصلاأ

 0 ةضفألأو بعزل 0 9 21 8 ٠و ءاينغالا

 0 مهحابج اب ىوكت * ران نم واكمب :ءللآ ليبس 0 اهنوقفني

 !هوبجواو كلذ لش هارقفلا علو تح لو اه موه ميج
 بتكق .سانلا "نم وقلي ام. هاينغالا اكش: ىتحو؛ ءاينغالا' ىلع

 درمأ., نم نراك "ىبقؤأ عي :لصعا ؛لق رد ايا. نا" نامح خل كوع

 تجرخا دق ةنتفلا نا نابثع هيلا بتكف 7” تيذو تيذ*

 مع ماكنت الف ه بثت نأ الا قبي ملف «اهينيعو اهمطَخ

 فكقكو م فقفرأو هدوزو اليلد هعم ثعبأو ىلا رَذ ايا ةرهجو

 كعبف © تكسمتسا ام كسمت .ايتاث .تيعطتسا ام كسفنتو سانلا

 2) (0 هن 205. دبجكعحج. 825) © هدم.: 20 (00 قلق. 2 (6

 ارك هرج. لافف. 62 5مرماعرر هع دق ءك كلور ع) ©6060 لاعف:

 رز 60 062 5 (6060 5ك 2 © هرظت 2 ك0 52 5

 6) 1010عط2 175. 355 (00 هد. عبوبنجو ٠ 2) © لا كف ١ از

 تيكر تيك )60 اهني 100 رت ا ر

 0) ©0060 كسوتسا .



 امدمو 0

 سأر ىلع كعقف نيملسملل اًبرش ةنيدملاب اًرمب رفح نينس ه« تس

 هعبصأ نم راك لسناف هعرصاب هريدبو زاقان :كبعي لعخف وبلا

 ملف ءاملا نم اهيف ام اوحرنو رثبلا ىف هوبلطف رّمبلا ىف عقوف

 كلذل متغاو هب ءاج ىل اًنيظَْع هلام هيف لعخ هيلع هناي

 رخآ ياخ !هل 'عنضقاا ما :رئتاكل نم" 0 ستي ' الف اًكيدش امغ

 لوسر دمح هيلع شقنو ههبشو هلاثم ىلع ةضف ىم هقلح هلثم

 نم* تاكل بهذ لتق ءاملف كله ىتح هعبصا ىف هلعجن هللا

 تو هذخا ىم 0 ملف / هدد

 دحر رذ ىنأ رابخا * 10

 ردنا رما# قم زكذ »ام اك امو عبس ئعا  ةنسلا هذف ىو

 ركُذ ىقو ةنيدملا ىلا ماشلا نم هاي دلع ام نطاخاساو " ةضيزاعنب

 ركذ نعرك ةريثك ريما ةاهيلا اهنم «هايا هصاخشا ببس ىف

 خصق كلذ ىف اوركذ جّذاف «كلذ ىف* ةيواعم نورذاعلا اًماذ اهرثكأ

 نع فيس نع 7 تلح اًبيعش و ركذي ىرسلا اهب ارا بنتك 5

 ايأ ىقل ماشلا ءادوسلا ىبا كرو امل لق ىسعقفلا كيزي نع ةيطع

 الا هللا لما لاخلا ؟ليقي ةفواعما نا كيف" الاد" اي" اي لاتقفا رذ

 ©6) 60 0122 2) ©( 2-0122 0 ردقي . 4) (0 رسيار

 دكا 62 60 00 نأ رز 606 ءالش هرب 52) 60 ل212 21

 200. نطو ةصكتد 20 ةمعصم طاتزاتق ةطصصأ 5ةوا1ع2412: خنسلا هذه ىقو

 سانلاب محو اًعبرا ىنع ّلصو ءاروزلا ىلع ثلاثلا !دذنلا نامثع داز
 .٠ خنس ىتعا .نامتع ةنسلا هذه ف /) 00 اههكو. 2) 0

 ديلا. 2 00 200. اهي.



 اك

 -  -هييصربسم ورسوم 7

 ]م ةخفس م نال

 هللا ليسر هذبنف كعيصا ةىم هّذبنَأ هل لاقف لييربج هاتأف

 اخ هل لييعفا هلا لدتعي هرخت ابحر ىماو ديعيصا/ ني لع

 نم هّكبنأ مع ليربج هل لاقف* هعبصا ى:هلعجت سخن ىم

 معاص هللا لوسر 111 نم معلص هللا ليسر هذينف كعبصا

 ه4 رفا هعبصا ىف هلعج# ىرو نم رتاخ هل عنصف قرو نم رتاج

 هب همتخاي لعجت هللا لوس, كم هيلع. شقني, نا ماو: ليربج

 شفت ناكر مجادلا نم. هضيسلا قيتكما نارا تار للي

 عم هقعبف زمرف نب ىرسك ىلأ اًباتك بتكف رطسا ةثلث رتاخل

 تيفتلو- ملف :باهعلا- /ىرخ ىرسكا رتع هبا كاما تالت 17
 , ىلع تننا كءادق هللا ىنلعج هللا لوسر اب ريح لاتعف ةناشلا ل

23203 

 بهذ نم رييرس ىلع ومره نب ىرسكو فيبللاب و ليمرم رسدرس

 مل +نوكي نأ ىضرت اما 7معّلص هللا ليسر لاقف ٍبابيدلا هيلعو

 بتكو تيبضر ل كءادف هللا ىنلعج 7 لاقف ةرخالا انلو اهندلا

 لقوم ع ه ّىبْلكلا خفيات نب 2: عم هب كثدحعبف * رخآ انا

 ؛ةددنع هعضوو هيلا همضو هأرقف مالسالا ىلا وعدي مورلا كلم

 هللا هضبق ىتح هب متخكي معلص هللا ليسر عبصا ىف متاخل ناكف

 هللا هضبق* ىتح هب « متكاف ركب وبا فلضتسا رث 1لجو ّرع

 ىتحأ هب متخكاي لعج كعب باطخلا نب رع ذو رق لجو وع

 ©2) 06 0124 تر 00 نع. 6) (0113ع ناتات12 © (00 ©«210155ع24و

 1ص مقنع. 21. طق 320م051ا016 هذبنف هذبنا لاقف ليربج هاناذ.

 ©) 06 هرماذز 14 ط36عأ ىرقاف رقي نأ ليثربج هرماف ٠ 3 6 مناخ.

 ري) 0 أارقف. ى) © كومرم, 00 ليسر. 20 60 200. ريل. 2 0
 نوسكت. 6# 0 5. ف. 2) 60 200. هيلا. 7 00 متخضف.

 7) (0 تام.



 ام نو

 يبارعا و ١ «ءىثان نم فخال هب فحل !ذا ناكف* هيلع سانناو

 ناصقن ىف سانلا ناكو ةدايز ىف اوناكف 5 همالك ىلحتسا * 0 ا

 فرص الق ةكالطو دم ىع فيس نع بيعش نع را ١) لا قفكو

 ةعيبر نب ناججولا ديعل اذ بابلا وزع ذل ىلا وزغ نع ا

 نوعنصي أوناك كن كلذكو ناكبر نأ دعم 6 غلبف صاعلا ىب ليعس دعم 5 مح

 0 ءاعجر ري لك لفق ىتح © ماقاف |ءر سانلل ا

 معلص هللا ليسر متاخ طقس ا". خنس ىنعا ة*نسلا هلق ىفو

 5 كيذا نىم * 0007 ن2 م سيرأ رثب ىف نامتع لكي نم

 < اهرعق خعاسلا راح كردأ اذ م رابالا ل1 نم تناكو 0

 نامتع لبد نم ماك طوقس 9 بيس ىع ل كَ

 دللا انيلعا قلخ ىوفا اش لق 7 وشاكللا' ئنوم: مننا دبع  ىتلد

 نانو داك لبا سوم كتيره ناكر ال ةراوشلا» سيق نقيا

 للا ليست حوا" نساحيع# قباب وغ ةمركع نع نه ىأ نب دواد

 زو لجو رع# للا ىلا ' غوعدي استك لا ها ؟كيدتكي :خرلا قارا علت

 ومأف اموتخم الا اباتك نولبقي ال هنا هللا ليسر اي لجر هل لاقف

 دعبصأ ىف هلعف يدخل نك متاخ هل لمعي نا معلص هللا لوسر

 ©) 00 .نناث ىم فحال قلل ١ذأ. 2) 06 هدم. 22 00 ء. و.

 2) 00 ماقف اهفادر نولكدز 14 سانلا مه سانلل. ) 0

 اهعيجر. رث) ©60 هد. : © 0 9) © رنا )2 06

 ىسركلا و لقد, كك ةلمدعةاهطقلل ال. 2) © رارضلا , 005. م.,

 17052/22217744 10660 هدا ر 14 لاعت



 خف 7

 نم برعلا ةريزج ىف هل تناك «لاوماب : قارعلاب لتابقلا نم لاجر

 ىرتشا امن ناكف تومرضحو نميلاو فئاطلاو ةكمو ةنيدملا لعأ

 ذابانريطب هل .ناك ام تومرضح ىف هل 5ك لامب ثعّشألا هنم
 ءىقلا 2نابرج ةدعبو كلذ ىف فاثآلا لها ىلا* نامثع بتكو

 ةمءوك كولملل ناك ام هيف راصمالا لها هاعادتي ىذلا ءىفلاو

 ماتق مدنع ىلجات* مدالب لما نم مهعبات نمو رصِمتو ىرسك
 ةنيدملا لها نم اهدهش ىم ةداع ردقب فخاأو هوفرع نش

 ةلاومالا نم * هيلي امب هوعابذ هيلا كلذ ةمضو عهبيصن ردقبو

 اودهش نيذلا اهلعا ىلع نري تومرضحو نميلاو ةكمو زاجخلاب

 ٠ نع ىرسلا لا بعكو ,. اكوتمدملا لتما 8ك
 الق امهنا الا كلذ لثم ةحلطو دمت نع فيس ىع بيعش

 كلانه هل ناك 7نم ةليبق للك ةىم لاجر برضلا اذه ىرتشا

 نع مل راجو اوذخأف هيلي .اميف هب لجبتسو .نإ دارا ؟ىنق

 ةقباس ال نيذسلا نا الا ىوقحلاب رارفاو سانلا نمو عقنم ضارت
 ؛: سلاجملا ىف ةمدقلاو ةقباسلا لقا 0 نوغلبي ال ةمدق ٍِ عل

 وج هّنولعجو + ليطفتلا هر نوبيعي اوناك رق ةرظحلاو ةسلكااو
 مهل ةحح ال هّنال هنورهظي نوداكي الو هب ؟ نوفتتخج كلذ ىف 28و

 ل

 2) 0 5. ب. م) 00 هص2 6 060 ىه. ©2) (6 ىلا كلذ ىف

 نايج هلكبقفو "قارغلا لكفا . : )60 قم. "يرام ةفياكا

 ى) طقعع ؟هادودن روس 1ص ةنعطعاألمو كملت ءعاممم 00 عا 0 5056 رصيقو

 قصف م05142 ©2325. )2/  (00 رش. 2) (00 5. و. 2)' © .هنصم )6

 ىف همز © هدم.ر 20 ©0 كانف. .7) 060 الو. 25) 66 5. م:

 رضز 60 دهودحح ل هلعدكادو . 9( 0 نوف 00 نودمكا .
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 ا

 رمح

 مح

 مهو ا اكد دمي

 ح ل ارح فيد ند ببعد كر ىرسلا يلا بتكو

 هوو. هتعمل لقب رمغ :ىب هللا ٠5 ديببغ نع يكمحلا اللا .قيبع

 ةنيدملا لها اي لاقف ةنيدملا لها عمج نامتع نأ نأل لوقب

 ئذلا مكل» 4 نصّلَخُأل هللاو ىّناو .ةنتغلاب ٠ نوضخمتي .سانلا 3

 نم قأي ىتح هنورت لهف كلذ متيار نا مكيلا هلقنا ىتح مكل

 ماقف هدالب ىف هعم م ميقيف هيف / حوتفلا ّ قاوعلا لقا ءعم ىهش

 اي نيضرالا نم انيلع هللا ءفا ام انل 8لقنت فيك اءلقو كلوا

 اوحرفف ناجحلاب هل ناك اب ءاش. ىمت .اهعيبت :لاقف  نينموملا ع

 اهجرذ كقو اوقرتقاف باسح ىف نكي ف ارمأ هب 8 يلع هللا خافو

 ةماع هل عيجتسا دق هللا كيبع نكي هحلطا قاكق ءاج نع هللا

 هنم ةحلط ىرتشاف كلذ ىيس هل ناك ام ىلا رَبي نامهس

 " ةنيدملا لها نم نئثادملاو ةّيسداقلا كدهش نم 1بيصن ىم*

 ربيكب ل١ ناك امب « متساشنلا قارعلا ىلا انمي لو ااهاند وع
2 2 

 ناك ايش سيرأ رمبب هنم ىرقشاو * لاومالا هكلت ىم اهريغو

 امنم ىرتشاو ةمجا فذقموي فو ناورم رهن ” نامتع هايا هاطعا

 ©) 00 ىملثل انإ ةاتم13. 2 85) 0000. دبعر 5 نم طا

 هدضس 2 26 نوصحخي: )42©  (060 صلخي ال. هه ©0 نم.

 2 جوتغلاو ٠ ي) © ميقنفو 00 مقيما ١)١2 00 نقفي ١ عزا

 5. م.ز (00 2 يلع - نيضرالا
 نم 01 14 121غ نم اهعيمب

 ءاش. #م) 14 يقل ءكأ هدم. حي. 2) 00 هضم 2 00 مايالا 00 7 .٠

 200. ةكلط ىرتشاف . 0) 00 كلذ . م) ©6 طدعع 2056 خذمجاأ

 [225م05016. 2) 00 كلع. م ©0 300. زدت 10 58



 ١ + يد بس بسم حمس تيس ا

 هد د

 2 زخطدم زم مز*

 2 ١ 2ع د 2 1

 انوغاباف 10 ح 0 ىجبخد مهجوأاو * مكءارو م دوو متنأ لاقف

 3 2 ا 5
 ليتج ىم هعم لخدأو ةلّكلا ىذ ةلَخو ةجاتل ىذ ةجاح

 نيف 5 نيتمستم او, ءارقلاسب, نصلخو فداورلاو !فقحلوللا» نم

 كلذ ىلا عطقناف رث هتلمش اسبي ةفوكلا تناك امئاكف

 : كلذب ناسمتع ىلا كيعس بتكف 4ةعاذالاو ةلاقلا * تشفو قابرض

 ىذلاب مربخاف اوعيتجان ةعماج ةالصلا نايثع ىدانم ىدانف

 نلف ق /: ةفعسن الف تيبصا اولاقف م ةعاذالاو ةلاقلا نم مدءاج

 ىم رومالا ىف ضهن اذا هّنذ لهأب هل اوسيل اميف غعمطت الو

 ولف. ايا:نامتع لاعف !افحسنفاو اهليتجت زكر و لتعأوا اهل* نبيل

 لزنو < ىتفلا مكيلا 1تدببد لقف اوكسمتساو اوكدعتسا ةنيدحملا

 امعش ىنيذلا برصلا اذه لتمو ::هلتم لّتمغو* هلونم ىلا ىوأف

 فالخلا ىف
 و0 7-1-2-3 0 55 هع 1 0-5 ع

 رعاشلا رعشو مكتلاقم مكنع مكعابشا كا ديبع ىنبا

 5 رساسلاب ةريصب* حامرلا نأ اوسيلتف هذه مكتتا اذاف
 2ع

 ©6) 00 ىنبت هوجولاو. 5) 00 نيمتنلاو . ) 14 5ةءانأكاتك 51112

 0 هوهسر 00 هريهنق. ©) 6072770260 ن7

 هءاج ىذلاو . 4ي) 0 هعاذالابو . 2) 00 عفسعتلو 0 سعت ز 10عم ىف

 «000. نمز 14 3ع 2) 0 ماب ءا ص0 ايلمك . 2) © ك7 را

 566عا1أ 115 دان: (0 0-05 0", 2060 2 72 00 هذ

 ه6 لعتملع طقطع4# برضل. 7 00 رسام نورصن. 20 00 يعش

 رمع ىب هللا ليع ىع 2 هللا لبيع نع كل هللا للبيع ىب ©

 ©26ع123: 210111003



 امه ا دس

2 002 

 بانجو ىرافغلا شح هدأو ركشالا ه ةنيدملا وا* ةذكم نم دعم

 عم صخش نميف اناكو ةماتج ىسب م هباو هللا دبع ىبا

 هللا ىمحت ربنلا ديعس كعصف اذه عم ايعجرف ةهنوبيعي كيلولا

 رخل علا ايزقاوا رجلا ثثعب هدقل هللاو لقو هيلع ىنثاو

 طخ ايها لح عنفلا قاما هويتك ألا ترم النا, اة بعدجلا »

 كثارل ىناو ,ى ٍهييعنا وأ اهعناا ىتح اههجو نبرضال /هللاوو اهينيعو

 اهلها لاح ىلع نيا ةخذوكلا للمأ نى 2 لاو «<لونو مويبلا 7 ىسفن

 برطضا ىكق ةخفوكلا لعأ نأ هيلا ىهتنا ىذلاب نامتع ىلا بتكف

 6 بلاغلاو ةلمّوقلاو ةقياسلاو توسل ٍهنم فرشلا لها بلغو مرما

 ذل ةمرظني ب ىتح 0 بارعأ و تشد فداور دال.بلا كللت ىلع 0

 نامتع هيلا بنتنكف ”«اهنتنبان الو 2اهتلزان نم ءالب الو فرش ىذ

 كلت هيلع هللا خف نمت خمدقلاو ةقباسلا لعا 0 دكا

 القات اونوكي نا الا هل اعبت قيبسب اهلون نم نكملو دالبلا

 هتلزنم 0 ظفحأو ءالوه هب ماقو هب مايقلا اوكرتو 1 نع

 باصي اهب سانلاب ةفرعملا مف فل نم هونطسقب اعيمج عاطعأو ؛

 ةيسداقلاو ماييالا لها نم سانلا هوجو ىلا كيعس لسرف لدحعلا

 2( 00 ةخنيدلاو ٠ 7( 00 ءهغ ]1 هتونيبعيز 1]ذف بلع و هرابصق

 هك. ءانمسم كيت. 117, اماو 8. ه) (00 كقو . 24) 14 اذار 4 0 5

 ه] 08 فز ١/0 دالاو ١5 ١ مئتي, الك 1 هاما قييقغت (810):

 ء00. 801. عا [ك فاد. نأ 2عععدكاتتر 017[2. 23256 ىننيعيو . /2) 00 ىيسفنل.

 2) © قباسلاو . ) 0 ,طلشز 060 مم اهيلا. 2) 0 اهيلزان 1( 0

 اهينياب», 00 اهسيانر 14 116 7عععطقانا, 560 1251017. اهضشياب. 7) 0

 الضقتفا 10 6 عتطسب .



 ا امهأ

 كثدعبأ نأ ةيواعم ىلا لسراث توملاب ميما ىبتو هدب دعاعلا دكهع

 «فند 2 هيلا هب تدعيذ لقنم ىف 5 صاعلا نب لد بعس* اكل

 كبنع“ ىغلب :دسق :ىخا  ىباب لاقف..فانأ ىتح. ةنيدملا غلب انك

 ةجوز نم كل هله لاقو* اريخ هللا كدي ددزاف 2 حالصو عالي *

 5 نيكن نأ مالسغلا اذه نم كعنم منام ورع * ايأ اي لاق 2 لاق

 ىهتناف وبلا ىف ريسي جم لاف و هيلع تضرع كق لآق هتاجوز

 نتنا ىمو كل ام لاقف هل ىمقف ةوسن عبرا هيلع 2 ىقلف كم ىلا

 نيم كلاققب نهمأ !ىيعمورج 2 قيوع نبا نابع تاني ىلكت

 نهئتافكا ىف ىهعصف :» ءاسنلا عاض 7لاجرلا كلع اذاو انلاجر كله

 10 كْيلولاَو ىرخالا فوع ب ناكرلا ل.يعو ىعمادحأ نك 0

 اكدر
2 

 اكتمنلا ميعذ نب دوعسم تانب 74 ةاتأو ختلاتنلا 00 ىبأ

 اًديعس ٍوزف انئافكا ىف انعصف نايبصلا ىقبو انلاجر كله دق

 «ءالوهو ءالوه هديعس كراشف. ىهادحا معطم نب ريبجو نمادحا

 م عي سح دل منو 5 ءالب ىوذ 76 ناك لدقو

 5 نم .لبعس ناك ىتح 1 ع اك و ملف معلص رم هللا لوسر *

 م60 فد روق 8 ادعس /ك مز تتم نرد حالص

 البوز ةطم* © ثندراف. )2  © لهف لاق.“ ر) 00 امو رمعو © امو ويعو
 0 امو ورع. ثطن ثطط7 ء5أ 61سصفس.ا 2 816 هكيراتعك (( 1 6

 /) 0 هيقلف. 2) (6(0© لاجر . مر !نا اه كالشت © فرع

 /) 00 هدم. 72)] 0 ضواسن» 7) 00 هتقاو. . 0) (0 510 عءأ نا

 مود ١ ضرما ىتلا# 112 نإ يول ادراك نفهم را
 سانلاسنلار 1ث شيرق. 7) 60 ظراصأ ٠



 ام ١

 ةالوم نع نارك < 13 فلفل ىلع كيش لا

 اًيخ سانلا ىلع ةلخدا كيلولا ناك تلق أريخ اهيلع ىنثاو جل

 رارحالا هيلع عجفت دكقلو كيبعلاو دكثالولل مسقي لعج ه تح

 ىلقي دكادال ءنهيلعو كئالولا 4 عمسي ناك كيلامملاو

 1 ل وللا و اعوكم انتءاجو كيلوا لوع ل7 انهتلكو اي 5

 2 ةييبعلاو ءامالا# خويحم 7" ليي 31 عاصلا ىف صقني

 نب نّصْعلا نع فيس نع بيعش نع قرسلا ىلا :بنكو
 ديك م تينا لع نيك نوعي ناشي كاك ونت يمنع

 .« ياتك "سار امل ةيياتبلا الو ةلئابشا# تلو ردا كلملا ةجعبي )ل

 هكلطور نب نخفي نع شا يع !ىرسلا) ىلا 1 بتكاو 0

 ةرامآ نم عبس ةنس ىف صاعلا ىب كيعس مدق الق اهدانسب

 0 ب ماعلا راسنا ضاعلاو نفي دعا ناك 1 افنع

 ةيواعم عم ماقذ اهمدق مأشلا هللا متف اًملف هاوعباتت اًريثك هلعا
 هنع كاص استبرق "وع ع كنف 9 نامتع ركاح قياس ا امش ناكو

 فشمدب وه نينموملا ريما اي ليقف سانلا روما نم كقفتي اميف ؛:

 20060 ىبأد رطكفل ع كل 5022 2: زا )1, 7 120- 6 نأوك د 62 تارك

 6) 00 لخد اذأ ءا م0514 سانا 1عع. 20312. 12 10318. اولاق .

 6 6 نيد 2( 00 عجهدسب 0 عود كالا عمل. 101 1عععصد

 لان عمديل ٠ هه 060 خيلعوز دادش 66026 ءم1 ب 0 رار عأ 0 : ال 50 كل

 ار 0 ا ال 16164.12166 سلفر د ذ) 60 نعوم
 7/) 00 عومج# . 'ّ 2) 6 طمسعأ 2301ه سعرتت 012:27 7) 660 كلك

 2) © 5. و. 22 © هضر 2016 00 76252 نضاغلا ٠ نب ةنس ىف

 «عع10عداتس ١ 72) ©6060 51 مير 0 هتعب. 605) 00 ايعيابتا © اهعبايت ٠

 2) 0 مشا ٠ ؟) 1ذ وع. 2 ©6060 © © نامتع . ش



 - ١ د0 اهم ديس هوساوي روح

 3 ادبي مر

 كيلع بكا ةصيمخل بحاص انيارو فرطم هيلع ليوط لجرو

 الم نع هامههجو وه اذاف امهبلطي* يرخن بتيو وبا كاذ لاق

 امدقف كلذ ىم ةادأرأ ام كيلولا ىركي الو امهل باكتأ نم

 «مدقف كيلولا ىلا لسراف سانلا سوع, ىلع ربل هاربخاف نامثتع ىلع

 ة6نادهشتا نادهشت مب* لاقذ نامتع امهب 2اعدو امهب هه اذاف

 اهاترصتعا الق مفيكف لاق افاخو ال الاقف مرمكل برشي هامتيار اهكنا

 ثروأف هداج صاعلا . ٍَْس كيعس 0 يد ءىقي هلو هكر مو

 بيعش نع ئرسلا ىلا #بتكو كامهيلعا نيب ةواذع كلذ

 الق ئسعقفلا :طكيؤيو فيرعلا نا ىع ةيطع نعا قيس" ع

 ,هلاز اف هيلع 2ةصاخلو هعم ةماعلا نيتقرف كيلولا ىف سانلا ناك

 !بعجغ مة وف نيبفص تناك تح عوشخ 0 نم 7 غيلع

 امو مكنا # مع يلع 5 لاقف لطابلاب را 11 بيع نيلوقي

 ىف نامتع 5 أم هقدر لتعيلا سفن ىنعاطلاك ن .. افتح اق نوريَكت

 عنص اميف نابثع بنذ امو هليع نع هلوعو هلوقب هبرص ىق لجر

 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا هبتكو «انرما نع

 موصر  نايعع لاق لق يبجلا جا نانا ع شل 005 050-

 هبتكو «هتداهش تزاج هتبوت ترهظ مت ٌدَْل لجرلا ودلج اذا

 ©) 060 امههوجو !ذاو امهبلطض . 2 2) 0 اودارا. ه) 0

 هيلع... 00)022 © ف... )00 1نيشنا“ ١ 7/) 607 8 ءك لش هل

 ةهتمع الق ١ .م) نه |عنووا مطمعز 00161 © للق ” 20 2 8

 طقسع 2322105652 012. 2) © كيزو ٠ 2 6 ءصاخل تناكو. 0

 هديا |(172) (6 52 م: 2 6 هضر ٠ 2) 6 مز (0 هدم.

 7) © تنحل



 نر ا

 ىرعش تيلف يعاد ادارا ىقو عروم وبا رَخآلا» بنيز يبا «كاذ
 ةنيدملا ىلا امههجو  ناكو امهيلع ردقي ملف امهبلطت ناديري ةاذ ام

 لوع كف نم نامتع فرعي نم فن اههعمو نامتع ىلع امدقف

 بنيز وبا ءاولق تهشي ىم لاقف هل اولاقف لاعالا ىع ثيلولا

 هتيشاغ نم اتك ءالق امتيار فيك لاقف نارخآلا 2 عاكو عروم وباو تا

 اهراش لا ريثلا ءقب ام لاقت ريكا و قي, وهو, يلع انلجدي

 الثمتم /لاقف اهنا, * نامتع ىلع لخد املف هيلا ثعبف

 مراح اهلاغتأ يلع ككل ملف هب تولخ رمأ ىلع تيشخ نأ ام*

 دفاش ءوبيو دوددل ميقذ لاقف ربخ هبا دكيلولا هل 06

 هو كيوواق, هدلجف . صاعلا, ني سيعسا .ةرمأف, ىَحْأ اي ربصاف رانلاب روؤلا 0

 ديلولا ىلع تناكو « ميلا ىتح امهيدلو نيب ةوادع كلذ

 بلاط ىا نب ىلع هنع اهعونف « دلحي نأ عب رمأ* ميد ةصيمخ

 7 ا فيس ب نحر يييحش ايرع .قرسلا» ىلا سكر ع كو رع

 وباو بنيز وبا جرخ لاق ىدايالا ةديبع ىنأ نع ىسفانُطلا ديبع

 0 ا د ين للا يي الحم م عروم

 هيلع بكاف اهادحا نلق مئان وهو ليقع ىأ تنبو رامكلا ىذ

 هانذخا ام انلاقف ظقيتسا نيح امهلأسف ةهسضاخ نيك اا

 هز © كا5تف ٠ 2) 60 61 6( هت 2 660 لق: 7 ت) 660 عاروز

 ]10 عا نارخأآلا 257 60137 5 نورخالا' 2 1 لت 00

 هللا را ام طلعرعا صفع "قدح 2) 60 لقب اهافاا يضزإ امو 0

 ام 8072) 0 2) © © 0١ 60 0227 79ك222 ماعلا كك رماف .

 رز 601 لاو 7 يزن 00" لجل مهئترمأ.١ 5) 0 هيلع هللا تاولص.

 رض). 00. ءغ 0 هال



 ا ل المخ

 كلذ 0 كرضي ال لاقف ناروتوم نامصخ ! امهنا هللاوف هللا كدشنا

 الخ بتيعش» عا ئيلللا» ىلا, بحك ورا ع فاز قلو .ةنفقظ عفط

 لاق شبح نب ناجولا دكبع نب 0 نكس ناسغ أ نع فيس

 ةوبأ /بدتناف كيلولا لوع ىف اءلعف ةفوكلا لها نم رغن عمتجا
 5 ع سب 5

 «بلع ةدامهشلل ىدسالا نالف ند عروم ىبأو فوع نب بنيز

 ةلو* .نتيببلا "ىف اسوي دعم. 2-انيبف "هيلع اوبكاو "كيلولا اوشغف

 هنع موقلا قرفتو كيلولا :مانف ليقع أ تنب ىرخالاو ةرامخلا
 هةءاجرخ رق هفاخ اهدحا لوانتف عروم وباو بنيز وبا تبكو

 هنع امهيلأسف [ ههاخ ري ملف * ةسأر كنع هاتأرمأو كيلولا ظقيتساف

 انئاق عنع نيل موقلا ىلا 0 لاق انهلعل ةيوم اهدي دج ملف

 ر

 فرطملا ”بحاصو فرظم رخآلا ىلعو ةصيمخ اهدحا ىلع واتلاقن

 اهايثَح* لق بيرق فم الا مكايشع- ام امهفرعت 0ل- نالمج

 اههبرقا ةصييخل +بحاصو معت اتلق ةلاوطلا لاقت كنم اهدعبا

 لق كدي ىلع هحي هانيا دقو معن انتلق ريصقلا «لاقف كيلا

 م) 00 كايضي. /2) ©00 لعيو © ليت .. 2 © هللا ناك“ تا

 وكس ٠ 2) © شبحو (060 سيح نت. 16 1117,12,6. رز 06

 و. م) ©0 ناترمالاو ©«: طه*+ امهنيبو. 72) 00 طثع نامثخل قار

 2 1111 نامحلا ىذ ١١. 2) 0 ماقف أ 0عا50ع تتوو 6 . ٠
 ةعواجم ؟عجطاتطصت (00 ©. و. )7  00 عك (0 هدص. 22) 00 هاطن 7200

 ترق. 70) (0 ام, ,( مهرس. رر © كاتنشخ ا 7) © تلت هل

 ل 6ك 7 ى) 00 ملم 1ع, كعاصلع ل دمعات 01غ”

 5) ©06 ت2 كود كك بحاصو نام. 22 0 5 قا ت) 0 هانيأر .
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 كر 0

 بعلي الجر نا دجسملا ىف اودانف كيلولا «فلطناف هلتفاف

 وه نيا ليقي اهينتغاو بْدَنِج لبقاو اولبقاف كيلولا دنع ركاسلاب
 هسيح ىلع دكيلولاو هللا دبع عيتجاف هيرضف هيأ تح فب ىيا

 اج ني 1 0 رب اييعاط ورح ناحل تيك تح

 ليطعت عج م هلوقب عيداضت عيناوؤا موبي مكيأرب « ملع 5

 الاسس ال, خارق السلا ىلا .تتسحو ةلييش امك 3 هدح
 ققفن ةةاناف ناطلسلا نود دود اميقي و ال نأو نونظلاب

 باصا هال كرثو محب كلذ لعفف بيصملا 0 ىطخملا

 : شخ وبا جيف ةنيدلا ىلا ابجرخت هباكتأ فحل بصضغو 5

 بذنج 7هعمو ةماتج نب بعصلا ىب 2ةماّتَجو ئرافغلا

 ىف نوعطختو نونظلاب نولعت نامثع مهل لاقف ديلولا نم 5

 خفوكلا ىلا 5 اهلف ©درف ابعجرأ نذا ريغب نوجرخو مالسالا

 مم هور دضاذ أر ىعا, اهعنستجلفا ماق1 الا : هتيسفتكا :ىارؤتوسا "كي داق

 تنير ونا هيلع لخلف باح هيلع سيلا ناكو كيلولا .!ولقغت رق

 نامثع ىلا اجرخ رث همتاخ السف ىدسألا عَروم وباو «ئدزألا 5

 ميلا ثعيف عناوعأ نم فرعي نم رفن ديد يلف اديهشف

 نينموملا ريما اب لاق صاعلا ىب ٌتيعس هب رما مدق اًملف © نامثع

 ه2) 060 هك 0 و. 2) 00 2كخات. 2 © ملعاتر 00 ملعأو.

 200601 7 06 ةوروغو ٠ رز (0 هزت" 5) 60 هك © مس

 در 60 كرد 220040 ةييفيح و (١ كسا هه 60 ءابن6 (0)

 ىراقعلا : ه؟ 1لهوء]رفمدطت اة", انكم 2) © طقع ءهغ طم © َح

 ا ع عانمو ٠ هز 206 ود 0 هور خبات ٠ 7) 0 ىدسالا. 6)

 200. ضر نافع نب.



 نيرو و ع ا وست

 2 كنس اثم

 لك لح ترا لأ سقي لعاب قاقلاب ا ناقع نبت امثعا كراك

 تيب ا لك ىف ةثلت لاومالا ليضف نم ةفوكلاب كولم

 ىرسلا ىلا بنك  «ماازرا ءنم ميلاوَم «صقني نأ* ريغ نع
 قي در وجع !عساعتلاو أي نصغلا» نع. فيس نحا بيعش نع
 ةايلاقف دوعسم ىبا ىلا هعم طقرو بدنج ءاج لق هللا دبع

 نسل ىلع رُط ىتح كلذ اوعاذاو رمل ىلع 8فكتعي كيلولا

 هقزؤج, / عيونا .ةزيشن .اقعن حشامو ننس دوعممر خيل ظتض نرش
 لاقو كلذ ىف هيناعذ هاتاذ دوعسم با ىلا لسيراف كراس كتيهن مو

 ىلع تبجا اهب نيروتوم اًموق بيجي 8نأب كلتم نم و ىّصرِبا
 ؛اقففاو .ايحالتق تيرملل اذه .لاعبي ءاملأ هب وتتشا * رشا قل

 ىلا بتكو كلذ نم رثكا امهنيب نكي رن بضاغت ىلع
 ديلولا قأو الق ةحلطو دّمحن نع فيس نع بيعش نع ىرسلا
 كيردي امو لاقف هّدح نع هلعسي ةدوعسم نبا ىلأ لسرف رحاسب
 لق ةرحاس هنا هب اوءاج رفنل رفنلا تاليه معز لق رحاس هنا

 ؛5 لاق تمنا ل لاق 7كاذ معوي * اولق هءرحاس كنا * ا امو

 «بكري 0لعجن راج ىلا راثو معن لق رحسلا «ام ىرحتو لق معن

 دوعسم نبأ لاقف 2 ةتسأو هن* (نم جرح هن يربو هبنذ لبق نم

 ©) 00 هدأز اكهسسا2 000 نوعبتي ) 6010213 0

 ككعي . 216 /) © عبتتن , 00 عببتت ٠ مى) © ىضرقأ و 00 ىضويب.

 /) 00 5. ب. 2) 0 اهتأو هرتسأ ٠ /2) 21126 5 هضر 5111:5115 11121014

 © 20052956 260 حاسل ا. 7 (0 كلذ معزز 120 6 لانعف

 مز © 0ه22:) 6© حك 52 رز 06 دكر ةحشأ6 -- 5ءععمدص ل12 1ث

 ©5506 ©[3122115 مف نم : رخو دهتساأ ف لخدي عنأز ©. ءاندصص 1
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 اارنرا 0

 هلا هبابو ىجحسملا نم هيلع اويكقاف باب هيلع سيلو ةبقع ىبا

 احر دحين ايش نكسب لإ ا ةتيلولا اجت: ملق+نيحسلا

 هيلع قبَط اذف كماوي ال هجرخاف هدي * جضعب لخداف ريرسلا

 الا هيلع سيل هقيط اوري نأ ءايحتسا هاكن امناو بتع فقيراغت

 ضعب ىلع 5 هضعب لبقاذ سانلا ىلع ايجرخم اوماقف 5 فيرافذ 5

 عنونعليو عانوبسي يلع سانلا لبقاق كلذب سانلا اي

 ماءدف 2 باتكلا همغرا عضعبو هلعل ههللا بضغ ماوقا نولوقبو '

 هاوطو كلذ كيلولا و هيلع رتسف < مثحلاو سسحلا * ىلا ءكلذ

 نأ ةركو ءىشب كلذ ىف سانلا نيب لخدي مو نامتع نع

 ىرسلا ىلا بتكو «ربصو كلذ ىع #7 تيكسف هنيب لسفي 0

 يعل كارا لع بت جا عصيقلاب وها عفيف ىف يلع نع

 وهو ةبقع نبا ىنعي كيبولا ىب 4 دع بر نوح نا: سلج

 لاقف ةملسم وزغ دمحم ركذف كلمل ىبع نب ديح ةفيلخ

 ىهتنيف « وزغيل ناك نأ هقراماو !دوزغ كيلولا متكردا ول فيك

 ع لوع تح 5 كك 0 ضقتنا الو «رصق ام اذكو اذك ىلا 5

 ناو ىلعابلا ةعيبر نب ناجحرلا دبع فتموي بابلا ىلعو هلع
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 د د يا يبيني "نوبل نا هجرس ليش...” هع ناو زب تسد ب

 ست "ا

 م عت مروع

 ىلا بتكو ««لزانم فايضالل نامثع ذخاف «لامس ىنا ىلع

 ىوم نع ةحّلط لآل ىَّلوَم نع فيس نع بيعش نع ىرسلا
 فيس نع بيعش نع ىرسلا .ىلا بتكو. ..«هلتم ةحّلط ىبا

 تيارا | لكيكتما موب لا د

 :ديبز وبأ ناكو بلغت ىب ءىف لزنف ةريزجل برع ىلع ةبقع ىبا
 وس وكم س02

 اهكشف هقح دكيلولا هل طخأف هل اًنيَد 2 هلاوخا هدهطضان * هلاوخا

 ةفوكلا «ديلولا ىلو اًملف ةنيحلاب هيشغو هيلا عطقناو كيبز وبا هل

 لونف ةنيدملاو ةريرجناب هينأي ناك ام لثم ىلع اًمّظعم املسم هنأ

 (٠ كقو 2كنيلولا ىلع كيبز وبا اهمدق ةملق / رخو نافيا

 هب ديلولا لزي ملف كلذ لبق 501 ناكو عجريو و دعجتني ناك

 هلخدتساف همالسا ىسحو * كيلولا ةراما رخآ ىف ملسا ىتح هنعو

 ابآ تآ ىنَأف مالسالا ىلع مق :نيح رعامت م 8 قيلولا

 داني لقشر تامل نودقكإ و ا /: عروم اياو بتيز

 ىابأ تراشي :كيلولا ىف مكل ل هل لاقف # نويعلا هل نوعضيو

 سانأل بذتجو ع روم باو بتيو وبا لاقف كلذ ىف اوراثق كيب

 اهو ه هتريخ كيبز وبا, مكريما اذه ةفوكلا 3 لها هوجو نم

 داص عما هجوتار يا انيك ل6 د ييص يا ل
 : 5 0 ©. هال )5  00 هدم. 2 00 ىم. 2) 00 ةورهطضاف.

 ) 0 هدص. رمث) 00 خا كلذو. مىي) 00 ةعيملس. 2) 8ع 0 تع

 كلعمتسأ. 2 00©.)2 ىح . 2) كين. 17و 000 245. عرزم. 2) 09

 ©« 14 نورفك ١ 00 نورقتتكان ٠ /) 00 14 ذنم. ) 0 بييعلا .

 0) 00 هتريح,و 0 هتريح . 2) 00 ةرمثل .



 معلا | عن

 ةلتقلا ىع* سانلا «مطفيل ليتقملا ىلو ليقب تخأو :ماسقلا

 بيعش نع ىرسلا لا بنكو «لذكتموي سانلا نم دم نع

 لق لق ريبج نب عفان نع بيرك نب دمحم نع فيس نع
 هنم فلكي هثايلوا ىلعو هيلع ىعذملا ىلع ةماسقلا نامثع

 نأ وأ عهتماسق نيصقن ناف ةنيب 18 ىكت ىلا اذإ الجر نيسيخ :

 نقف ملح د هرقل ايتلوور ةتماكم كير "قحاب بجي لكن

 بيعش نع ئرسلا ىلا بتكو 2« ارقحسا نوسمخ قنم فلح

 لاق هللا لبيع نب نوع نع مساقلا نب نصغلا نع فيس نع

 ليا كنا ريكا لما اك لم ىلا فقركلاب « نايتع تحل ان” ناك

 داق قاداعر نيمو عا نو وعن نق ىدسأالا 0 لامس انآ ناب

 نالف ىنب وا بلك نم يانهماه ناك نم ميرايملا مدق اذا عل

 راد عضوم فخناف نالف ىنأ ىلع هلونف لونم اهب جموقل سيل

 نب هللا لبع لونم ناكو رابع نبأ رادو نافيصضلا راد ليقع

 9 راد كرذو * راد عضوم لونف ةدامرلا عضوم 2 ليذع ىف دوعسم

 هيلع قاض اذا ليذعمم ىف هراد نولزني فايضالا ناكو ةفايضلا راد ؛5

 نع ببيعش نع ىرسلا خلا يح « دكاسللا ليح ام

 ةفوكلا 7لها ءاملع نم كردا نمع مسقم ىب ةريغملا نع فيس

 ناك نم ةسانكلاو ىوسلا قل هتيذانم ىداشي. ناك لاصس كب نا

 هلدبأ ادطحل اهي دل كسايلل "نمل" "+ نالفو' قالفإب ىبا' نك اننغاع

 ه) (0 مظعيل 0 عطقيل ر ]4 نأ :عععطكاتل. 2 2) 512171 ءزء اخذ
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 ن2 باسل داسيا 2 ا 0 ١

 مدرة "ملا

 عنذ هبلع الخد هنا ه هنبأو عيرش هنأ عقيلع كهشف ةذع 3

 نامثع ىلا يف ةبتكف عضعب هلتقف سانلا نم اًضعب عضعب

 ىف لاقو «ةبحرلا ىف رصقلا باب ىلع علتقف علتق ىف هيلا بتكف

 ققييتلا ماع نش ورم ىكلذ

 ' ناقل يب دازخا نكات

 نافعا قنا كلم ىف 4 ةراعّذلا لأ

 مك وقتا عاهتع !حيرأل نأ

 ناقرسفلا مكحمب صوصللا مطق

 اتييهم 0باتكلاب لمعي لاز ام
 -- 336 ه د هب

 10 نانتبو مه خم فمن ّح ىت

 نب هللا دبع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتكو

 باكا ىم ىعارخلا ميرش وبا ناك لق ديعس ىا نع 7 دكيعس

 هزغلا نم ونديل ةفوكلا ىلا ةنيدملا ىم ليكتف معلص هللا لوسر

 وه* اذا فرشاف هراج ثاغتسا ةذا عحطسلا ىلع ةليل وه انيبف

 ال 18 نولوقي اولعجو* هاج اوتيِب دق ةفوكلا لها نم 8بابّشب

 نامثع ىلا لحتراف لتقف «كجرت ىتح* ةبرض ى امثذ «عصت
 0000 رتك نيح ثيدشلل هاذهلو هلها لقنو ةنيدملا ىلا عجرو

 2) 00 نامتع ءا هدم. 7622 5600. 201 بتكف. 625) 51116عغ

 ل1314 4 2256 ل5: © 6ك و2 2 6 20 2006 ةعاردلا .
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 ؟ءرطاتص دص 05. م... ى) (0 باتللا ف. /) (نظ م. !هاثا و ةطقطن 4

 زا مودزورألا) (2) نون قادوا 12و وا ار عتافت .

 7) 00 كحكرت . 605) 00 اذهو ءا عادم تيرح 100 تقدحأ .



 الي

 ا ا تتش

 نع ب نب كيلولا نامتع لزع .١ خنس ىنعأ ةنسلا هذه ىثو

 6 00 نب فيس 5 835 (نضاعلا . نب دكيعس «اهالوو ةفوكلا

 اهيلع « اًديعس

 الق ةحلطو دكيحن نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك

 اههيباع بضغ دكعسو هللا دبع 2 نيب ناك ىدلا نامتع غلب امل

 دبع رقأو هيلع ام خاو !قيعس لزعو كلذ كرن و اههب مهو

 ىلع ناكو :ةبقع ىب .كّيلَولا دعس , ناكم رماو ديلا, ءمتقتو هللا

 ةيناثلا ةنسلا ىف /كيلولا مدقف باطل ىب رعل اًلماع ةريزلمل برع

 ىرخا) ضعبو خنس اهيلع لع دكعس ناك كقو نامثع ظرامأ نم

 ناسكف عب عاقفرأ و سانلا 8 سانلا حا 7 ناكو خلفوكلا 9 مك.قف

 نم م اًبابش نأ م باب ةرأد ىلع سبلو نيكس سيخ 2 كلذك

 هورثاكو فلو .ابسدحلا ىبأ ىلع أببقن خفوكلا لها كابات

 / اولاقف خرصتسا عترتك ىأر املذ فيسلاب غيلع جم عنب رخنف

 هذه ةعورا نم كون 7 ىقح ةبرض* دينو تكا

 ”ويرضو قاب 0 غيلع فرشم ىعاركلا حيوش ثا ونأو ةخليللا

 0 نب ره // ايفو 2وذخأف 1 سانا طاحاو هولانقذ

ٍِ 
 قدزألا ا ل 000 ىدسلا عروم ىلأ 0 عروسو ىدز 5

 ها 66 < ا 0 كرر 10 00 08. 2 000 الع 0

 نم ه) (0 مدقيو ٠ رثز 66 هيلا 575 60 5: مى 4

 كقف )2  ©0 كلا 20 ناش عه 20 تاق 7) 00 لاقف .
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 ل مو

 قلو مكَلبك مئات 'ام عشا < نوبت

 اسك نيعراد م قىيكاشت

 نأ هرجع فلك ني كلك 0 ىع' قلع اعنا لق ءزيعالا و عكدحو

 تأي ملف اورفكو اوعنتما رث ناجرج لها اص صاعلا نب ديعس
 ةدحا نكي ءملذ فيرطلا كلذ اوعنمو دحا دكيعس دعب َناجرَج

 فوخو للجو ىلع الا سموق ةيحان نم ناسارخ فيرط مكلسي
 ىلا سراف نم ناسارخ ىلا فيرطلا ناك ناجرج و لعا نم

 [ملسم نب ةبيتق سموق نم فيرطلا ريص نم 5لوذ نامك

 بيلك نع لع هاند لق رمح «ىقدحو 2«. ناسارخ ىو نيح
 10 سيرذأو 7 ىمعلا سادرم ىب لعل نع * ىمعلا هفلخ ىبأ

 اوناكو 52 لما ماص صاعلا نب دكيعس نأ ئمعلا ةلظنح نبا

 ىتثم اًنايحاو انكلص ماذ» نيلوقيو فلا ةثام اًنايحا نوبكي

 ووعنم امبرو كلذ اوطعا امّير اونكو فلا ةثامثلت اًنايحاو فلا

 بّلهملا نب كيزي ماتا ىتح اًجارخ اوطعي ملف اورفكو اوعنتنما مث

 نى ةريكبلا غمفو هاًلوص ماص املف اهمدق نيح دحا ”هزاعي ملف

 © صاعلا نب ديعس ملص ىلع ناجرج لغا ملاص ناتسهدو
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 زمام ادد اريبلا

 ىنربخأ لقف تارحم + ىب يلع امك. لاق: 8 ةبش و ص ه ىنتتدحو

 مازبغ لق 6ئىبلغتلا كلام نب نتح نع ىفاجم 4 قب ىلع

 ساّبعلا * ىب هللا ىبع دعم ناتسربطو ناجرج قاف ا. ةنس بيعس

 صاعلا نيب ويمع نب هللا كبعو رهبؤلا 0 ىبأو ريع نب هللا ليبعو

 الكا اذاف هد عينا تنك لق و ومدخ نك ملع ىتكحن :

 كلهو لاق < هيقاب ىوطعا اوسما اذاف اهتقلعو اهتضفنف ىنورما

 ا ىردتا مّدكاق اب * : مّدكاقل فسوبد لاقف رمت نب افسوي لَح

 ىب كيعس عم .كلهشتسا .معت لق مككلا نب ىمخ تام ىيا

 دكديغس لفق و هةوقفش عم وو اهب تام 5 لاق نانتسربطب صاعلا 0

 لاقف لايعجا نب 201 هلو ةليركلا أ

 هلو ناليج نا كا نفل معنف
- 

 - هع سد 2-6 2 2-2

 أمهسبا مث 7 ىبتسد ىم اوطيقع فاو
 2 تك سا تا 2 ع

 ىتيطعم نأ رمكلا ديعس ملعنت

 يارقعت نأ نم نيقفشأ تطبق اذا 5
- 

 2" 0 تك ذك + 2 © 2
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 زا تل زمني

 ةفيذكل ه«لاقف فول ةالص ىلص ىتح اهلها هلئتاقف ناجرج

 ةالص دكيبيعس ايب ىلصف ةريخاف معلص هللا ليبسر ىلص ص

 ىلع نيكرشملا نم الجر ديعس ذكتموي برضو نولتتقي 2 فوذدل

 نامألا اولأسف 5 عصاحو هققرم تح نم فيسلا يرخث هقئاع لبح

 5 نصحلا أبك تف نفح الجر مهنم لتقي 9 نأ ىلع مهاطعاف

 نصل ىف ناك ام 4ىرحو ءاّدحاو الجر اَلا* اعيمج جلتقف

 اهرج هيف نظف لفق هيلع اًضقس كهت ىنب نم لتجر «باصان

 هلفف وم طفسلاب هاتف ىدهنلا ىلا ثعبف !ًديعس غلبو

 ةجر لم ءادوس* ةقرخ 9 بف !ذاذ دوكثفف اطغفس* هيذ أ!ودجوف

 دهن ىب وجهي ةرعاش لاقف كوو تيمك ناويأ

 طقس ىف ىيرياب.ىهن وتب راقو .١ سين ايابسلاب ماركلا بأ

 طاغ نم مكيعانف اًمْنْغعامعوَنّظض هامقالك نيوفاو كرو تييِمك

 « ىراكح ه3 ةنيدمب تيسيلو ”ةيماث 0 صاعلا ىنب* ديعس فو
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 تيب

 ارا نر 1

 نب فيس اماوأ ةتلع اهدخيش نب* ع كلذب ىتدح ىنئادملا

 ال نأ ىلع نرقم نب ةيوس اص اهذبهبصا نا ؟ ركن هلنان, دع

 اميف لاق هتاف «ئتادملا ديحن ويت ولع الفاو < هضر درع مايبأ « ىف

 نافع ىب نامتع ماق تاج دحا اهزغي م رع هنع هب ىتلح *

 < ه1. ةنس صاعلا نب كيعس اهازنغف هضر

 هلع نع ديح نب ىف ىنتدح لاق 0 بش نب * رمع ىنتتدح

 صاعلا نب كيعس اوغ لاق كلام نب /شتنح نع دعاجم نبأ

 ناسميلا نب ةفيذح هعمو ناسارخ كيري ا". ةنس ةفوكلا نم

 د و نيسكلاو نسكلا هعمو معلص هللا ليسر باكا نم سلو

 صاعلا ىب وربع نب .هللا قيعو ريع ىب هللا نبعو سابع ىب هللا

 ةرصبلا نم 0 د هللا كبع جرخو 0 د هللا يبعو

 لزنف اًفيعس رْهَسَبأ هلوزن غلبو َرْهَبَأ لونو اًديعس فبسف ناسارخ
 ناجرج قاف كتواهت دعب ةفيزح خاص علص و سموق كيعس

 ناتسربط نم اهلك ىو ةسيمط ىلا رق فلا 7 ىتتام ىلع 4# هوخاصف

 موخن ىف ىو رجلا لحاس ىلع ةنيدم كو ناجرج 1ةمخاتم

 ©6) (00 هدم. 2) © 2004 245: 52 6 23٠ >> 2) © هرضأ

 6( 00 وز .٠ ر/) 12 111 (82201: 1 2257 150: 05 27): ©

 516 5: مر 12 سميد (00 55 سدح 1112 سمح . !02) ل

 نيسلخل واز © 2040. مالسلا امهيلع. ) ©0 ةثام. 201111 دجانب

 11“ ذيحانيز 20 116501 ىقاحوح .



 0 خادم زمام

 «تناو لايل ثلث ةريسم فئاطلا نيبو كنيب ناف فئاطلاب

 لهما نم مح نم عجري كلوق اماو فئاطلا لما ىم تسل

 وو نيتعكر ىلصي نامثع مكماما اذه ةنوقيف ريغو نميلا

 ذتموي سانلاو ىحولا هيلع لزني معكص هللا لوسر ناك دقف ميقم
 : مالسالا برضف ريع رق كلذ لثم ركب وبا مث ليلق هيف مالسالا

 ىأر ءاذه نامثع لاقف نيتعكر تام ىنح رع مب ىلصف هنارجج
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 رانيد فالأ اخ عسم مر ىلع عقو ني علص خو فشمد

 سيل اهلثم مورلا ىلا نودويو ةنس لك ىف نيملسملا ىلا 4 اهنودوي
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 فالآ ةرشع اهيلا يرخن ةيقيرفا ىلا سانلا نامثع بدنو ةيقيرفا

 ةماسأ ىنقدحو قدقاولا لاق 2« نيرجاهملاو راصنالاو شرق نم

 دنا جيف ١6 ناستحا هر ابنا لق. عك نبا! ىغربا رعيللا تير, فا

 ةخيقيرفا قيرطب هيلع عخاص ىذلا ناك ةيقيرفا ىلا" دعس  ىبا

 نيرشعو 'هرانيد فلا قمر سيحو ءارانيذ ؛ففلا !ئقلا :ةزيجرجع 5

 :ئامتلث مهنم ذخأي نا هرماو اًلوسر مورلا كلم ثعبف رانيد فلا

 ةيقيرفا ءاسور عمجت دعس ىب هللا دبع هعنم ذخا امك راطنق

 بهذ راطنق :ئامتلثت مكنم فخآ نا ىئنرمأ دق كلملا نا لاقف

 لام اندنع ام 2اولاقف دعس نب هللا لبع مكنم دذخا ام لقم

 1 امأو انسفنا هب انيدنتفا نقف انيدياب ناك ام اماف هي 10

 اذنك ءانيك قو :داج نم اندنع ولا ناك ام ليخايلق انكش منان

 نم موق ىلا اوثعبف عسبكب رما كلذ ىلر اهلف ةنس لك هيطعن

 ىذلا ناكو + مابجردخث ىجحسلا اورسكف ه هيلع ايمدقف عباختا

 اهب رماف بهذ راطنق ةئايتلث و دعس ىب هللا دبع هيلع جخاص

 نبأ كاقسر 4 ىردا»لل لاق ١8 ناورمل وا تلقا مكحلا لال قامتكا دو

 لقو دينحلا نا ني 2 تيري ١ ىعا نيرا نقي* ةماسا 07 :رمع

 رادع داو صملا رحب نعل ىضاعلا» نير اورع نامتعا/ عون

 ه) 060 هده. 8) 0 , درج, 0216و هل. 8130. 112011 24 4 ,١

 ءالوطت 3م110 ] 211 0 ا ريجرج عون 1162011112 5[. 6) © هدم.

 21100 51 فا . 60 خيلع ري 60 57 06 1 ال

 /) 060 ملو مكلل لال كتدسد ع10553 2318. حنم خفتسي رتاك ك1

 12067 اوما ل9 'لاقبو ١ ١ 70:5007)2 ىدقاولا لاق 0")2 يع

 كيري 60 كسدز ن٠



 اب خنس املا

 ىب هللا دبع نامثع 5 لسراو الق ةحلطو دمع ه« ىع فيس

 نم سيقلا لبع نب عفان ىب هللا دبعو نيصخحلا نب عفا

 رجلا لبق ىم اهايتأف سْلَدْنألا ىا ةيقيرفا ءىم كلذ ارو

 ناف كعب نا سلدنالا 4لحتا نم* بدتنا نم ىلا ناهتع بتكو

 ة ءاهومتكتتفا نا مكثاو سلدنالا لبق نم عتفت 520000

 ورابحالا بعك ملاقو ممالسلاو رجالا ىف اهكافي نم ءاكرش متنك

 مي 2عرونب نوفعي /اهتوحتاتفي موقفا سلدنالا ىلا رجلا ربعي
 ديس نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتكو «ةمايقلا
 طاهجتفف اهرحو اهرب نم اهونأف ريربلا هعمو اوجرخن الق ةكلطو

 ,لثم نيملسملا ناطلس ىف اودادزاو ةجْئرفاو نيبلسملا ىلع هللا

 1م قا. نب# هعتس نيالا ةبع قام لزع املف ةيقيرفا

 اهيلع 70 ناكو سيقلا دبع ىب عفان ىب هللا دبع هلع ىلا فرص

 رماك سئدنالا روما لوي فو رصم ىلا يعش نب هللا دبع عجرو

 ىف نم ىقبو مضرا ريربلا عنف ماشحم نامز نك ىتح ةيقيرفا
 هذ نأ ىبأ نأ ركذ مناف ىدكقاولا اماو 4« «هلاح ىلع سلدنالا

 عون ابل .لاق بيرك ..ىغ هلم قنا نب دن نع اهثكح. ةربس

 اًديدش اًبضغ وريع بضغ رصم نع صاعلا نب وريع نامثع

 ىلا ىدضمب نأ هرهأو لاعس نب هللا دبع ةجوف نامتع ىلع دقحو

 2) 8قدعع >355300 111155115 1هعاكات# 32110 2106

 ) ©م ىلإ « ةعنصقع ىو. #) 15 ىلا. 2 151 اهرحتفت مل.
 /) © 5 وذا ترا عم كال امسصلا ا 66 كن لطل خشش كا

 260 عهوجو رونب. /2) 00 اهكتفي. 42) 00 هدم. ) (00

 ف٠. 7 00 هلددحج .



 تب

 امل اب ةخنس

 انب وزغي انييما نأ نينموملا ريما غلبأ اولاقف شربألا ارتأف غيلع ِ : ك0 ل

 صلخا ىه انلقف هب فحا 2 لاقو اننود هلقن باصا اذاف هدنجو

 اومدقت لق ةنيدم انرصاح اذا اولقو ةدنرت رف انل نكي مش ناو

 ىفك مكلثمو داهلل ىف هدايدزا هثناف اومّدقت انلقف هدنج رخو

 انتيشام ىلا ودمع 2عنا مث جانيفكو انسفناب مانيقرف هناوخا

 نينموملا ريمال ضيبلا ءارفلا نوبلطي لاخسلا نع اهنورقبي العجن

 نييمدملا ريمال اذه رسيا ام انلقف كلج ىف ةاش فلا نولتقيف

 ارذخأي نأ انوهماسس تا ءرق يكلذو* مانيلخو كلذ اننلمتحان

 اهبتك عتاقفن تدفنو هيلع لاط هاملف لعفن* لق ال ما كلذ

 ناف انباسناو انوامسأ هذه اولقو ءارزولا ىلا ن اهوعفرو عقر ىف مءامسا

 ةيقيرفأ ىلا 1 8هجو ناك مث هوربخأف اتع نينموملا ريما مكلأس

 اًماشع غلبو ةيقيرفا ىلع اولوتساو دولتقف ماشه لماع ىلع ارجرخن

 ريدا هج جيتا م اذاف واما هيلا تيعفرف رفنلا ىع لأسو وبخل

 نع ببعش نع ىرسلا ل بتكو 3 أبعنص ام أبعنص هنا

 نذالا, 5ء1 لعتسلع 0عاعوتغز 00 طقطعأ عامدودتط 22218. 6ع.

 نذالا ىنعي .

 <) © انراهجا 00 انداهجحب « هس. اثأل. 82) © هثت. 2 ©

 كيزا. 42) 00 شناف. 6 0 كلذ نمو. رك) 00 انياسن. مى) 0

 معلص هلوسر ةنس ىبق و لجو رع هللا. /) كو © 66 2 ١

 املو لعفف. 2) 00 ك آ4 تان. 42) 00 ةهوجو.



 ب نس ادزد

 هتلقن انا ة8#) لاقف ذخا اميف هللا كبع ايكشف اًذفو هكّفوو

 ناغ الا كيلا باق 0كلذب هل تثرما كقو ءعنصي ناك كلذكو

 لق مع.ط+خسن اناف ١ اولاق * : كر وهف متادخس نأو زاج كدقف ٍمتيضر

 باق 7 حال صنتساو كلذ و دوب ىللا لكيع ىلا 7 بنحو 359 ويف

 يع دقو انيلع رمأتي نومي يوت

 3 0 7-5 نم + الجر ةبقدرف أ 5 فلختسأ ْن اهلا

 7 كقو يدعم ىلا كعَس ىب ةلللا كلم عجرو لعفت ء؟لفنلا

 7 هعوطاو نادلبلا لكما عمسا نم اولاز اف لكفا لثقو ةيقيرفا

 ٠ ىّتح ةعاطو امالس ةمأ ىسحا كلملا دبع ىب ماشع نامز ىلأ

 جوراتتساو قاوعلا لها ةاعد هيلا بد اًملف قارعلا لها هيلا بد

 هنا 70 جقيرفت بيس* نم نأكو مولا ىلأ غنيب اوقرقو م اصع ابقش

 لامعلا ىنجت اب ةمثالا فلاخت ال انا اولاقف ءاوهالا لها ىلع اوذر

 كلوا 4 رماب 0 لعي امنأ 5 0 هيلع كلذ لمت 3

 0000 نذالا 0 م ىلع ممدقي ىتحخ 5 رشع

 2) لس .6ه عامودوذ سقنو.. 2ءععااطتت [عم0: قأ] ملأ دكلا ننع ىكت

 نامتع. 5) 15 هد. ) 111 200. لاجرلل بيردتو هفرصن لفنلا امتاو.

 110 مفرصت 1112 ةيرضت ٠ 2) 1ةصختسم ذم 18 ممتع 0 كاذف.

 2) 06 62: 66 هر“ وهف زر ل18 6 207 0 3 ع( 0عاص0ع

 ةاحلصتساو ٠ /) ظحتع انكونانع 1181. . 2) 0 سمخل دا 2-9

 200. للجو رع هللا. 42) 00 208. جريصاو. 0) ©0 هقرفت بابسأ.

 7) 00 رماتب. 0) 00 قب روتن. 2) ©0 محق. و) 0 منسو 4.
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 مما اب خلس

 نع ىرسلا جول ثتكاو 4غ حرس ىيأ نب 6 كاعس نب* هللا كيع

 ىو نامل نهلإو نايلودع هدر عفر اهحريولا نسر 0 كفل قع بنعم

 هلا ادحا لعيب 2 ناكو هلبع ىلع صاعلا نب ورع رقأ ٠ نامقع
| 

 كعس نب هللا دبع ناكو اناكش ويغ نم 2 ءافعتسا وأ ةاكش نع

 هامرو هدنج ىلع ءدعس ىب هللا دبع رماف * رصم نيكل نم 5

 نب عفان نب هللا دبع هعم جرو خمقيرفأ ىلآ هحرسو لاجرلاب

 لاقو نييبرهفلا ىنيصخلا نب عشان ىب هللا كبعو سيقلا دبع

 خيقيرفأ ادغ كيبلع ل ع ىلا خف نأ دعس نب هللا كبعل

 هقايسلا نم ليمكلا سيح و نييلسللا له *+ هللا “كانا انع تكلف

 ىلا انمهحرسو لاجيلاب اهامرو ةننلل ىلع* 8 ئيدبعلا رماو الفن

 ليجألا» لع عامتجالاب :دغس ىنب* هللا كبعو .اهرسماو سندنألا

 «ءاييلع ىلا ناريسبو هلع / ىف كدعس نب هللا ككنع ميقي 0

 /انعماف ةيقيرفا ضرا ىف اولغو املف رصم اوعطق ىتح اوجد

 دبع ههلتق ّلَجَألا "لتقف اولتتقاف ءانفالا هعمو ٌلَجَأْلا ىلإ اوهتنا

 ىلع أبعمتجا رق اهلايحو ”اهلهس خبيقبرفا فو لعس نب شلل 15

 ناورمقلا عضوم ىف اًطاطسف برضو 7” ىرصنلا ا ىبا عم

 ه2) (60 هرم. 85) ىططتصع 1181 ة5انة5ان5 2111110 5ك. م) (0

 ا ف 11200 ةكاعتشا اكيم) 06 وكلا ١ درذأ 0و وج ذهلا ةوقب
 ى) 1 كيءاع : /( 00 نيبدبيعلا ىلع٠ 2( 112 7م 00

 لع. 2 ©0 6ك و1712 200: للا“  م) ©0 اهلهيشل. 601

 0 ضز 182 0 للجو ع 0ز) 00 سامخا © 7 © ىوضنخلا ديلكو ر

 00 ىرصملا هقور 111 ىرصنلا هنتور تهل ةان282 2. !ءها"و +



 7 مرد

 بضغ ناك اميف دعسو هللا دبع نيب ناك ىذلا نامثع غلاب هامل الاق

 رقاو هيلع ام فخاو ادعس لزعو ةكلذ كرت * رث امهب مهو امهيلع

 ةركو ةسبقعىب» قيلولا دعس ناكم. رماو هذيلا .محفكو, لكلا( نبع

 ةنسلا ىف «ديلولا مكقف باطخل نب رعل المع ةريزللل برع ىلع

 هب ماقفراو سانلا ىف سانلا بحا «ناكو ةفوكلا 2مدقف ىرخا

 © باب هرأد ىلع سيلو نينس سمخ كلذب ناكف

 نيرشعو عبس نس تلخد مث

 اكهنريف تناك ىلا ةروسهستنملا تازحالا رحن

 10 نب للا نبع 7كي :لغ ةسيقيرفأ ف كلذ نم واهيف ناك /مامذ

 لاق * ىزارلا تباث نب دجحا ىنتدح كلذك < سرس نبا نب دعس

 ليف 2و وشعم ىبا نع ىسيع ىب فاح نع ءتدحو امد

 ءاضيأ ىدقاولا

 لكعس ند هللا كبع ياو 0 ببس نعو اهكف نع وبخل ركذ

 1 ني وربع نامثع لزعو رشم وحرس قا نبا*
 اهنع صاعلا

 ةفعلطو لي نع :فيس نع بيعش نع ئرسلا ١ ىلا بنتك

 نب ةجراخ اهئاضق ىلعو صاعلا ىب ورع رصم ىلعو ريع تام الق

 ليتساو اويع لوع رو هترامأ ىم نيتنس اهرقاف نامتع لوف ندلف

 2) © هرضل >2) 60 لون ٠ 6) 00 اكهيلا“ 2) 60 2047 0

 )660 ١ كا ىر 5" رثز 0 م 1 رفعج وبا قاف 11115 ©607 هرصت

 7( 06 ىدبيب . 2( 00 درك ذ مع.



 اتي

 اراكلر ارب 257

 ىع ىرسلا ىلا بتك  ه«هللا دبع ءاليه موليو اًدعس ه ءالوع

 نيا نب سيق نع كلاخ نأ نب ليعامبلأ نع فيس نع بيعش

 نب مشاه ديخا ىبا .ةهدنعو كعس دنع اسلاج كنك لاق مراح

 لاقف كلبق ىذلا لاما .ْنأ ههل لاقف !ًدعس دوعسم . ىبأ قاف ةبثع

 ا ا ابك سقما قهرا عل عسل الا كارا ام لعس هل
 ةنيمح نبال كّناو .ديعسم نبال ىّنا هللاو .لجا 2لاقف لّيَذَع نم

 رظني معلص هللا ليسر ابحاصت ءامكلا هللاو* لجا مشاه لاقف

 عفرو ةّلَح هيف الجر ناكو هدي ىف ناك اًدوع دعس مرطف امكيلا

 لق /مكليو هللا ىبع لاقذ ضرالاو تاومسلا ّبر مهللا لقو هيدي
 وءاقثا ال ول هللاو ءاما كلذ دنع دعس لاقف ىعلت الو اًريخ

 اعيرس ةهللا كبع* ىلوف 7 كتطخت ال ٌةوعد كيلع توعدلت هللا

 نع فيتف, نع بيع قعإ ىوجلا !ّيلا: بتكوا . : .«ييزخ ىتح
 هللا دبع نع ريخ دبع 8ع بيسملا نع كيلولا نب مساقلا

 ىف ماليكلا دعسو ٍدوعسم نبا نيب عقو امل لق 7ىكع ىبأ

 بصضغ هواضف دعس ىلع رسيتي ملف هايا هللا ىبع ةضرقا ضر

 هللا كبع ىلع بصضغو هلزعو دعس ىم اهعزتناو نامثع امهيلع

 ةريزجلاب ةعيبر ىلع رعل المع ناكو ةبقع ىب كيلولا لعتساو هرقاو
 يذفوكلا نم بخ ىتح اباب هرادل ذفخضتي ملف ةفوكلا مدقف

 خكلطو ديحام نع فيس نع ببيعش نح ىرسلا ولا بتكو

 ه) 060 اذه ميليو ءت لعاملع اذه. 65) 06 كنعو. 2 00

 كرب هز (60 5-5 كف 2) © ةييهن)و ا ارز ©6160 2 060 نأ

 نقتل هز 07 ةلور لاق: -2) 0هررخألا 2 66 نب © سدد

 د6 40 ميظغز 1206161152. 72) (00 ايلخ ,



 ١ ةئس اما

 ميق نم عاتباو مكعب مايكل دجحاسملا ىف نامثتع داز هاهيف لاقو

 ارحيصف لاملا تيب ىف نامتالا عضوو يلع ةمههف نورخآ او

 هموت امكيصت 8 رمع مكب اذه لعف ىف 7 لا 3

 5 هيك تدع ىب ىكلاخ 0 هللا لمع 5 2

 كينولا 0 ةفوكلا ىع ادعس نامثع لزع ةنسلا هذه 6 ىفو

 هلوع. هستاف ,فيسلوق» / ىف. اماو .+ ىدتقاولا "لوف نيف ةتبقع ؛ نا

 معر 5 هتنا اكلذو هيلع كيلولا "ىلو .انهيلفو 700 ةنلطا وب ىف اهجنع

 10 دجوو رع تام نيح ةخفوكلا نع /ةبعش نب* ةريغملأ لزع و دتا

 < ارهشاو "ةدس-/اهيلغ هلآ لعق لماع الهيلا ١١ كخي

 هلاعتساو ادعس ةفوكلا نع نامثع ليع ببس ركذ

 ديلولا اهيلع

 ىبعشلا نع ورع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا يلا تا

 , غزن وصم لوا وو ةفوكلا لحما نيب هب غوت ام لوا /ناك لق

 9 ضرقتسا صاقو ىنأا نب كعس نأ م ىف م

 املف هضرقاف :مالام لاملا تيب نم دوعسم نب هللا دبع منئم

 كيع* ناعتسا ىتح مالللا امهنيب عفتراف هيلع رسيتي رث هاضاقت

 سانا دعس ناعتساو لال جارختاسا ىلع سانلا نم ا و هللا

 ماد امم اضعب مولي هضعبو اوقرتفاف # هراظنتسا ىلع :سانلا ىم*

 2) 00 اهيفو لقا 2) 606 ةمدبفا. 2) (00 200.321 )2  م

 © ف. 6) 0 م:دعس100غ نان خفوللا ةبقع نب ىكيلولا ةيالو .

 رك) 06 هرص. ير 0 هدص. 2) 066 ىم. 2) 0 ءا آش هدص. مث 6

 ءغن ]14 هراظنا :



 عك

 انما ٠ م فمع

 كعس ىنب هللا ىبع هيجوت ىدقاولا لبق ىف ءاضيا ناك اهيفو

 قي اعلا نك ورع :ناكو لاق. برغملا .ىلا ليتل ناس, نا قنا

 ديع بتكف مئانغ ءاوباصاف برغمل ىلا «8كلذ لبق ةاّثعب ثعب

 © هل نذأف 4 ةيقيوفأ ىلا وزغلا ىف هننآتسي هللا

 © ةنيدملا ىلع فلختساو « نامثع ةنسلا هذه ىف سانلاب محو لاق

 8 نابيغس ىنأ نب ةيواعم ةريمأو نوصعحلا مذ اهيفو لاق

 © ةيواعم نب كبري كلو اهيفو لاق

 © /ىلوالا ريباس تناك اسهيفو «لاق

 نيرشعو اك حلو مك

 و ةروهشملا ثادحالا ىم اهيف ناك ام ركذ *

 م ىضم دقو ةروباس # يف ىدقاولاو رشعم ىا ليق ىف اهيف ناكف

 © كلذ ىف امهفلاخ نم لبق ىق اهنع ربخل ركذ

 © مركل باصنا ىيدجتب نامتع رما اهيف ىدقاولا لاقو

 تر 66 هرضت هز 0 هدصت 2) 660 كو ٠ 2) 06 1ع ءا ماعنس

 012 ديقل رهأ ٠ 6) 00 نامتع ]داع حو 66 سانلاب 4.

 ضر © 200 2 01104 62212 221110 510552 1016 204 تتالك .

3 
 ى
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 مح نس 1

 نه ىععلا نسا يافا حشن ءامقعر سلا را

 ١ © ه ه«دلو

 مح ماضعب لاقف ةنسلا هذه ىف سانلاب مح نميف فلتخاو

 نامثع.رضأب .فوع ىب ناجرلا دبع ةةبسلا "هته ىف« نانلاب

 ةهدءذه مىف يا مح لب ووو لاقو « ىدقاول اواو يلقم وبا لق كلذك

 2اهبسن هلأ. ىوتغلا ىف هفالتخالا اماو نافع نب نامثع ةنسلا

 اهنا هىلا خضعبو ريع دهع ىف ة5تناك اهنا ىلا سانلا ضعب

 انباتك نم ىضم اميف لبق تركذ دقف نامثع ةراما يف تناك

 © كلذ ىم ناك يف لك خيرأت ىف نيفلتخملا فالتخا ميركذ اذه

 0 ندرشعو سمح نس تيلخد مت

 اهيف تناك لأ ةريوهشملا تادحالا ركذ

 ىتدح لاق ةىنزارلا تيبات ىب دجأ و ىنتدح اميف رشعم وبا لاقف

 "0 خئدسي / ةيرحنكسا تناك * دنع ىسيع نب اا نع ثّدحت

 مازغف 0 آم خير كنكسالا نتضقن ةنسلا هذه 2و ىدتقاولا لاق

 000 ىضم اهيف !ليق 0 انركذ كقو لتقف صاعلا نب ورع

 © كلذ خيرأت ىف ىدقاولاو رشعم ابا فلاخ

 ه) 060 طقثع ؟ءنطآك نامتع ةئيسلا  ةنه 2 محو ةمطم 5:7 8-

 عا 12020111. 01136 50111124111: 22110 ءا3122 11115115 5115 22120 50117

 هعءعاتجانصغر انط1 76202 ناضمر هش ىف سانلاب ىيرمتعمللو 2. ام.

 10 ءيعامتاتسأ. 6) (ن0 همم. م) 00 200. سانلا. 2) (00 ايبسني.

 0 08ه لاق ءز/)70 تركذو !١ ى)ا 0 اقتدح: /) 0 جف ناك

 ةيردنكسالا ٠ 2) 0 5. و4 2) 00 5. ةتظ ا 2) 06 اهمأز ©

 2. اهم. 6



 ام.ح ارو

 مورلا ضرأ ىلا ماشلا لها عم اولخد ىتتح اوضف ةفوكلا «لها

 ىلعو قرهفلا كّلاخ ئب ةيلسم نب .بهبح ماشلا لها كنج ؛ىلعو

 ضرا ىلع تاراغلا أونشف ا ةعمبر نب نامملس ةفوكلا لها كنج

 نم هيدحا امسلمو ىبس ىم اوءهاش ام سانلا مباصاف مورلا

 ىذلا 3 ىدقاولا معزو «؟ةريثك انيوصح اهب اوحتتفاو منغملا :

 نب كيعس 2 ناك ةعيبر نب ناملسي ةيلسم ىب بيبح لما

 هرمأي ةيواعم ىلا بتك ىنامثع نأ كلذ ببس 6 ناك لقو * ضاعلا

 ههجوف ةينيمرأ ماشلا لها ىف ةبلسم ىب بيبح ىزغي نا

 نينامث ىف هوبعأ هجوت دق ىمورلا /نايروملا نا اًبيبح غلبف اهيلا
 بتكف ةيواعم ىلا بيبح كلذب بتكف كرا موربلا ىم اهلا م

 هرمأب صاعلا ىب كيعس ىلا نامتع بتكف نامتع ىلا 0 هب :يواعم

 ةتس ىف ةعيبو نم ناملسي هدمان. ةبلسم نب بيب .دادماب

 ةاررمملا 52 نأ ىلع عمجاف 2 يبحانص تييبَح ناكو فالآ

 كلذ ركذي* ةيبلكلا ديزي تدب هللا ىبع ما ف لع

 1 تيب رن * ::نلمل وا نايرمملا قدارس لاق كدعوم /: ىيأف هل تلاقف 5

 يقيس نق هاربا ل.جوف 7-5 قاؤاغلا _مفاشا) نم :لدتقف

 اهتع 0تامو قدارس اهيلع «برض برعلا نم* ةأرما لوأ :» تناكو

 تر 11 ترض 2 0 2004 لعاثلا» 62 ل1 6 57 2 60

 ه) 00 نك مور 60 ع 116 117 كل 1 نابزوملا : ء([لقلط 210

 821. 111, 566 1ءعتاكاتت 1467269472. ٠ ى) (نهم ءأ 18 هنص. 7) (00

 :ةعيدتف ١١ )12 كاف 11 طقهطعغ4 كلذ ءارمالل ليقي . 2) 660

 14 ءا 21017. 5. ف ءا 720+ لقف . - 2:0 كردعوم 11 كعم ىدعيم

 « 200. اًذغ كب عمتجلا نيا ىنعي. 2) 151 عتّيبف. 0 8
 ءعالق © كف. 7) (0 تبرض ٠ 75) لط ةيف.



 ان لما

 لوذف * لسوملا 5 لس دو ه هجرت ىم 8 خنس ىف اهترك 2ك

 ةيواعم ناف كعب امأ هضر نامثتع 4 ىم باتك اتا ءةئيدحلا

 ىلع تبلجا ىف مورلا نأ ىنربكي ىلا بتك نايفس ىا ىبا

 ةهتدجت /ىضرت نع الجر ثعبأف اذه ىقاشك كاتا !ذاف ةفوكلا

 وأ فال عسا وأ" كالا ةيئانهت ىف ه«مالساو و هتعاكشو هكسامو

 ءمالسلاو ىلوسر هيف كيني ىخلا ناكملا نم هيلا فالآ ةرشع

 دعب امأ لق مث هيلع ىنقاو هللا دمحم سانلا ىف 2كديلولا ماقف

 انسح الب ةجولا !اذه ى :نيملسملا ىلبا :ىق هللا“ اف. :سانلا «انهيأ

 ىلا بتك دقو 4نيملاعلا بر هلل ىمحلاف نيروجام. نيماغ نييئاس

 ىلا 6فالآلا ١ ةرشعلا نيب ام مكنم بحتا: نا 6 فرماج نينمؤملا ريمأ

 لشق مذاذ ماكهنلا لقا "نم 1 مكتاودلا ولدت * فالآلا" هينئامثلا

 ه نيبمْلأ ٌلضقلاو ميظعلا رجالا كلذ «ىفو مولا هيلع 7 تشاج

 ىبدتناف لق ٌيلهابلا ةعيبر نب ناملكس عم هللا مكحر اوبحتناف

 نم لبجر قالا عيفاتوك 9 جرخ قح م ةتلاث ضحمي* ملف سانلا

 ه) 18 هدم.ز 00, 12 0110 طلع 010011 "8 ء>563غ,- ىف 100 نم

 مز 66 3 عجروب 14 ه6 ,119. ليغ ةهقيرطر لصجم ٠ 2) 1117 هلا

 7 0, 1 عن 507 هرضن ا عز ل1 200 ةريتك ز 14 ها 20017. 0110-

 واتع 12 عادأ ريتك د 560: هدم. ةميظع٠ .ر/) 00 ىصضتوق ٠ )ل

 200. هءءأخسو. 7 0 200. خبقع نك 201 مدنا: للك كيلو

 1060 قكيخات. م) 111 116 ك طمع كذا 2) 6 جناوخا نو

 7 60 ترلبخا 8 22 60 نرصد 000) 1620 1502:2127517261! مرتك
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 را مخ زخدس

 مرد فلا ةثام « نامت ىلع ناجبرذا لها ملاص كيلولا را

 ناميلا نب + ةيدحا هيلع 07 6 انك ىخلا حلصلا هه كلذو

 اف دنع اهوسبح هنأ ارث ةدسب قس واهن كفرا نكبر ماازلا هون#

 0 رات ةمرعلا | ةطبقع خب ىكيلولار وو! ناقععا لؤااملقا وع

 اذيي مهل متي نا ديلا اوبلطو هل اوداقنا كلذ ةاوأر املف شيجلاب ٍضّمْطو

 نم لوح نميف كعبو' لاما نم © ضبقف 1 جلصلا كلذ 75:

 ليبش ىب هللا دبع هيلا عجر املف تاراغلا منيملسملا ءادعا

 نب ناسملس ثععب منغو ماس لق كلت هتراغ نم نجلا

 راسف* م17* خنس* 5 رخل ذاق ةخينمصرأ ىلا ء ىلهابلا ةعيبر

 الم 6دقو فرصنا ةهنأ رث منغو ىبسو لتقف 8ةينيمرأ نضرأ ىف 0

 © هتجاح باصاو رفظ كقو كيلولا فرصناف كيلولا ىلا ىتح هيدي

 نينا ناوزسا,  يتسلا «ةيلع هقول تلجا»

 7 ةفوكلاب نم ا

 قيما ىتح مورلا تتاح فكم ,اغ] خدأو ذ ةنسلا هذه ىفو
 5ر ى

 تدوم نامتع نم 0 شوهيج نم ماسثنلاب نوم 15

01 35 3 
 011 كلذ نع * ري ردن

 ةوزغلا 7 ىف ةينيمرأ * نم ةنحاح ا باصأ 0 لاق ىدنز لأ

 تإ ظلل كاثح مز 06 ها كل للا ه2: 42) 60 ىأر.٠ 1

 رز 06 ء 18 مالسالا 2 5) 14 ع( اللا هلا 5ع 60 1ع كنس © 32

 61 تانن22 2. )م1 كلتا 22 /) 0 هرتتإ )111, 14 ءعئرلو7. نزض“ )60

 دعب. 4) 00 هده.: 0 200. فعج هبا لفرز 111 !دعع 21206 2 كالحلا

 انكواتع 20 باصأ امل تم 26ء6. 7 00 كلذب. ) 15 هذه.



 ارز اخذدس امد

 رماو نيملسملا رمأ نم ناك امو كلذ نع ربخل ركذ

 را هذه ىف

 نيرو نيو كباس ناد لل
 ىرلا تناك ةفوكلا لحما ىزاغم نا ةئدماغلا ث ٌىدزألا طيقت

 هةر لعل ند لتافتم فالآ ةرشع « نييرغتلاب نو ناكل

 كاذذا ةفوكلاب ناكو ىرلب فالآ ةعبراو ناجبرذاب قالا ةنس

 فالآ اةرشع عانم نونا 56 0 وزغب ناكو لشاقم ىلا نوعبرأ

 /ةوزغ نينس عبرا ّلك ىف هبيصي و لجبلا /ةرايكف .ةدنعر لك ا
 نامتع ناطلس ىف ةفوكلا ىلع ةهتراما ىف 00 نب ديلولا ازغف

 10 همامأ ةهقعبش ىلهابلا ةعيبر نب نانيلس اعدف جفرا . ناجبر نا *

 ىعمي نأ كيري وو سانلا ةعامج ىف 1كيلولا يرخو هل ةمدقم

 كثعبف. ناجبردا لخد .ئتح  سانلا ىف .ىضف, ةيئيمرأ ,ضرأ ىف
 مل 8 نب بهآ - هد د ٍّ

 راغاف فاللا خعبرأ ق3 ىسمحالا فوع نب 7 لبيبش نب هللا لسع

 رز منغو متلاوما نم باص ناسليطلاو وببلاو ناقوم لعا ىلع

 5 ةبقع نب ديلولا ىلا ؟ لبقاف اريسي انيس مب نم ىبسو ه حنه موقلا

 ه) 18 8ءجما. © 227 5., آءاتم0. م. 471 هرق. 5) ىرماعلا .

 ©) 0 ,ىغتلاب, 111 ىيركلاب. 4) (0 ءأ 0 اوزغيز 111 عم.

 6 6 ةيوامار )601 ءكاوودب عز ل: خل ارا 20001210ص ع

 200عمع ؟ه]نتغر 560 معواءتءلكز 00 1نوءل16 مهنم. #) 0 ةارغ.

 2) 111 هنامزأ٠ م) 006 زمحعتتم هرلتصع. 427) 0 200. خبقع ىب.

 رز 00, 118, 1101: 6 58ء1201: ب لبتتر  تكتنص © 12 1

 كلئاطت 2121]1120 117 2: يح (ريغصتلاب) , ]لةعاغ 1, زرع هن 2ءاقلط. ه0. .

 7 1غ5 ةهلطعمع 7ءاتد ]ةلعفشطا 1, ا.ءا*, عه (06011“8135, 287) 0 ربقتاو ر

 ارد لل م10 زيربتلاو و طاطا. 6عمعت. آب امءو 31212.72 220 رملاو ةعدبالو

 مريلأو ٠ 401 0 ه) ©07 هر" 2) © نرلت ير 111
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 ىلا بتكو «اوعدتباو ايفلكت رما هيلع مجحتسا اذاف ةمكعلا

 نامتع 6 ختام عتايطعا

 3 رفكلا لاق معاص هللا لوسر ا نارعللا « مجاعالاو بارعالا

 ىف سافلا كاز دلك لوأ لاق ىبعشلا

 ىف ءيفلا لهأ نم ةسوفنم سفن لكلا لحتكومسالم اكو ترث

 نيكرد معلص م هللا ليسر * ساوزال ضرفو موي لك يف امعرد ناضمر
 2لاقف هيلع* عتعيجن اًماعط هل تععنص ول هل ليقف 5 نيعرد

 ١ د كب سن وفر ى دنع نافع د38 قويق فلل نلصملا] عقمأ
 دكجحسملا ىف فلكي ىذلا كيعتملل لاقف ناضمر ماعط مثعضوف
 © 8 ناضمر +ىف سانلاب 8 نيرتعملاو ليبسلا و ىباو

 60 -ن .هم هد

 ناجييبرذا بقع نب كيلولا أوغ 7ع خنس ىنعا ةنسلا هذ ىفو
 5 َََى 0-5 نع

 رع مايا مالسالا لما هيلع ايحلاص اوناك ام اهلحأ عنمل ةينيمرأو

 ىف ناك كلذ مناف هيغ ةياور . ىف اماو فنكم قا .ةيياوزا ىف

 < 705 خاس

 5) 60 مجكلا ” دز 00 052 هر 060 عدلا 2) 006 لاك

 2) © ه2: ا/,) 6 عضوم ٠ 5) 060 نبالو ٠ / 00 نيرمتعمللو ز

 11 نيكاسملاو ءارقفلاو 0١ 200 وسهل -©125 0110 0( )6/ ٠

 ناتعمألتل ءدمتأام طقع هدمتكدد زص ةصصاتسص 17 1321520121, 0112 15
 رع 14 ه+ 831. كاتاج ©0 02 عئامال111. 0011212115 18111 ©0051 2613
 1012 م2055عر 116 565 16 1313 زوم 3. 52811 عع5وأدع 5124و
 مصعس 22110 ان طتانسص هدأ, ناتتص 12211 1م5ع داتط طمع ةضت0 0ع
 ززو ءععتخ. 0001 ونا ءء 115, 0111 ©35 5 '1' 3 طوتفانطط 0151
 جاتععورءعدص ]210355 كذانط ةصنت0 125177 221134, 111183 ©0 0814117
 ن0 ق0هطاتك د 1015 32110 (©6, 5 10113 2006220, 5
 عجلت زد همر عوعأب دودممصت5 50602018 عال ءاان5 عقل )2  (نم اله.
 هم) 0 ط5 نيرشعو نامت نامت و وعل 1مم ن1 طقعع زغعراتتط 1235عأر

 كتل 00 ها 115 0مم



 ار ارو

 نا ةريسلا لحجعأ ناو الا ءافولاو :نامألاو ءايخلا عطقنا كلذك

 اب عوذخأتو ٍهلام* عوطعتف ا انيك تهيب 0 ٍْق ار

 رح مكناف د اما جورغلا 3 داش 0 ىلإ كيتك تانك 0

 ناك 3 ادم بغي 4 ايم وع 5 عضو مج - نيل

 5 0 >2 00 مكربغ 04 مكب ا ع ام ىللا

 بانك لوا ناكو اولق هيلع مايقلاو هيف رظنلا هللا ىنمزلا اميف رظنأ

 ؛ 2 قحاب فلذل فلخ هللا ناف دعب اما جارك لامح نا نيك

 ةنامألا ةنامألو هب 4قلل اوطعأو قال اوذُخ قالا الا لبقي الف

 نم ءهاكرش اونوكتف م/اهبلسي نم لوا اونوكت الو اهيلع اوموق

 /, نعاعملا الو ميتيلا اوملظت ال ءافولا ءافولاو متبستكا ام ىلا و مكدعب

 اما ةماعلا ىلا هباتك ناكو ©اولاق «عملظ نمل مصخ ةهللا نأف

 ات !مكتتفلت الف عابتالاو مءادتقالاب متغلب ام متغلب امنا مكتاف لعب

 كعي 26 ىلا رخاند ألا هذف 0 نأ 0 3 ايندلا

 2) لنزع () هع 06210: 6 جل ام (0 اهبو 77 جل ىذللا

 ةمذدلاب أنتن وةءع. 8ه9., ©0 ةغمذلا اوبس 75060 نونأ ذنببو 0

 122+ نوبانني نيذلا هر (00: لاق 2 ©6761 2

 انغلبي. م/) ©0 اهبلس. مي) 060 2كعي. 72) 060 تفاعلا 6 2 .٠

 200. هلوسرو . 42) 00 رادتقالب. 7) ©0 مكتفلي © هدم. ايندلا .



 امءلا ا دس

 قط نم يرينا ضمرأ كب ريع نالت يكشلا' نع لابجملا قع

 0 دقو 0 نع هلوعأ مم ىناف صاقو نأ نب دعس ليعتسي نأ

 أ نب دعس نامتع 6 بد ثعب لماع 13 ناكو كلذ نم هقكلي نأ

 لعف ةنيحماب ذتموي ةريغملاو ةبعش نب ةريغملا لزعو ةفوللا ىلع صاّقو

 اماو 2« تاونس ىبوم اب رقاو « ىرخأ ضعبو نس دعس اهيلع 5

 0 ل مدل كم نح هبر يت ةماسل نا ركشز هن ىدقازلا

 ا دا نا او ماملك لبس ةيايع رك درا ضار رعت نأ

 ىأ نب دعس ليعتساو هلزع م ةخذنس #*فةوكلا ىلع ع نبأ

 ام اًصيكع ناك ناف ؟ةبقع ىب كيلولا لعتساو هلزع مث صاقو

 ناكعا لدبق 5 كعس ةيالوف كلذ ىم ئدقاولا 2هاور ه

 هام نس. تيناك

 ةماعلاو  ةتالوو. هلامع ىلا مضر. نامثعإ بتك *

 ةحلطو دمحم قع فيس ىعا بيعش نع. قرسلا. 5 ىلا بتك

 ىلا رماع قب هللا كيع تعب. نامثع #مىلو امل .ءالاق اهدانساب

 و تناكف اهقرفتسا ىتتح ليباك غلبف ناتسجس ةلامع كو لياك

 6 بم داما دحر ناب تلا ىف ١ طعا نانيلحسم ةيايع

 اما هلامع ىلا ناتع هبتك باتك لوا ناكو ًآولاق «لباك لها

 نأ 8 هيلا مزقتي لو ال اينوكي نأ ةمكالا رما هللا نف كعب

 ةابج اوقلضي مث هر ايقلخ مالا هذه ركص ناو اابج* اونوكي

 0 ارك دا اب نيش نادل سيد

 ين اي م ل ري يل ا رصمأ. 4) © ىور.

 256 7736-6 و ضر 67 نا” 0 هللا ا

 2) 8 00 ء>ء10ءعراتصغز 07[1. فو 10عم مث.
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 ا 07 ام

 5-0 - مم هم دس ]أ 3 ٠

 موف” دنا املا نم نلت همك "ينحل ةايكلا لثم مهل ٌبرصأو

 بيدبعدل نع ىرسلا لا كككاو 3 ناعيا سانلا ليبقاو <المُأ

 نع ثّدحي 5 نابذامقلا تعمس لاق 0 ربعنذم نأ نع فيس نع

 قطعي قل اوفو 6 سورتسي ةنيدملاب مجحلا تناك لاق هيبا لنق
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 ]اًدحا عيابأ ثنك ام هللاو 8كاذو تنا ام عاّبدلا نبا اي ناجرلا
 بناج ىف نامتع سلج رث لاق «ةلاقملا هلله هيف تلق الا

 15 ىب كعس راد ىف اتوب .”نراكو درع ىب هللا ديبعب اعدو دجسملا

 ةنيفج # هلثَق دعب هلي نم فيسلا ع و ىذلا ىو صاقو ىلا

 نم م قاحت نلتقأل هللاو لوقي ناكو ةولول ىا ةنباو نازمرهلاو
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 رون انل وهف نيدتهم هرمأبو نيعبات هل هللا انتعج معلص امحر

 « انلعج ءادعالا ةلداجو ءاوهالا قرفن دنع ميقن هرمأب نتكأو

 للخدي الو انم انرمأ يخي ال ءارما هتعاطبو ةمتا هلضفب هللا

 ا بر او يفعلا )ا يحيا عنو وتلا فس نم الا انريغ انيلع
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 نأو ىوغ الا تلق اع ---- نأ ىانعالا ىَلو ءاوعالا قرفتت
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 ةوعدلا ةباجا انيلع هلل نكل» يضع + ةيالولا نم راوفلاو ةاجكأ
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 ا "بحه

 هنا كربخا نم ورم اي رمت نب هللا دبع ىل لق نومُيَم نب ورم
 لف دعنا نامتعو ابيلع فوعب نت انايرلا تيعوسب ملك اه ل

 عمج مبصلا اولص املف < نامثع ىلع كبر ءاضق عقوف ملع ريغب

 لضفلاو خقياسلا لسعأو نيرجاهملا نم ةريضحح نم ىلا ثدعبو طفوا

 ءانكسملا ه يتلا ىتح اوعيتجاف دانجالا ءارما ىلأو راصنالا نم

 لها تحلي ىلا ليبحلا  ىق.سانلا ١ نا ؟نسسانلا ءامزا لاعق قلعت

 ءانأ ىيز ىب ديعس لاقف جريما 5 ىم اوملع دقو عراصماب راصمالا

 تدرا: ناب رامع:لافن ب اذه يغب ىلع. اوريشأ  لامقف العز ايينء كارت
 دوسالا نب دادقملا لاقف ايلع عيابف 2نوملسملا فلتخ ال نا

 قام وما لفل ابفضا نابع محنك اننعاتسبا قنا
 ىبع لاقت, ناتيتع عيابف شيرق «فلتخ ال نا تدرأ نأ حرس

 انعطأو انعمس انلق نامتع تعياب نا ىدص ةعيبر نا ىب هللا

 ملكتف نيملسملا مصنت تنك ىتم لقو حرس ىأ نبا رامع متشف

 لجو وع اللا" نأ ناسننلا اسهياا رابع لاعف:ةيمآ تو مجله ىف

 ىلعا نع رمالا اذه نوفرصت داق ه«نيدب انزعأو هيدقب انمركا

 اي كروط تودع دىقل مورُكم ىنب نم لجر لاقف مكيبن تيب

 نأ نب دعس لاقف اهسفنال شبرف يطاق تنأ امو هد ىبا

 دبع لاقف, سانلا ىتتغي نأ لبق مغرفأ .ناجرلات نبع اي صاقو

 ىلع طعرلا اهيا ىلعجت الف ترواستو ترظن ىف ىنا ناكولا
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 ارك ارازج كت

 كيع 4 ى ف ّلخ ىلا لافعذا ا ناورم 0 نك هناا غذا ةقصلا ىف ككاسالا

 م خلالك تنذاو انآ دعسل لاقو ىلع ىبيصن لاق رمهالا أذهو فانم

 نأو معنف كسفن ترتخا ن 0 راتخأف ىل كبيصن لعجأت

 انَحرَأو كسفنل عيب ليجولا اهيا ىلا نيك 0 نامتع ترئنخا

 ىلع اهنم ,ىسفن ةلعاك لق ا قاحسا ابأ اب لاق انسوعر عشرأو

 ىنا اهذرأ 26ئلا رايضلا لعجو لعفا رث ولو راتتخأ نأ

 8 را ف واف لف لافلحف تشعل ريشا ءارضخ 0 ةضورك

 د خضورلا ىف ءامم ءىت ىلا تفنلي ال 0 كاك رمف هنم

 جوخ ىتح / درسنا عبناف * هولني ريعد لسخدو 9 م اهعطق
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 نا فاخا ىناف دعس لاق هنع سانلا ىضريف دحا اهدعب رعو

 رع كهع تفرع لقف كيأول ضمأف ككردا كلت فعشضصلا نوكي
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 الخو 5نامتع لق رمالب فقحا طمعا ءالزه نم ه«ئزن تنك

 هللا ليسر رهصو فانم كيع ىنب نم جحيش ليقت لاقف نامثعب

 اذه فرصي 4نلف كعبت رل لضنو ةقباس ىل همع نباو معلص

 مقحا هج طفرلا ءالزه هٌَلف 7 ىنع رمالا
 ؛ كاطع ارمله :يتكأ )انقل هلك :ويررلاو اهلك لق لع
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 معلص هللا ليسر نم ماذع ىنبأ مدرب كاك و ابيقر مكيناع راك :
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 ابدا ارسل 2

 ه لها ىف انكو انيضح الوقت نأ نأاديرت لقو امهماقاو دعس

 بأ لاقف مالكلا عنمب رثكو ومالا ىف ميقلا 6 سفانتف < ىروشلا

 ذل تبدع مدا هم فوخا اهوعفدت نأ تنك انا ةحلط

 مكيا © نامحولا دبع لاقذ هي ام 0 قبب .ق 0 رت ة

 هبجاي ملف مكلضفا اهيّلوي نا ىلع ماهدلقتيو هسفن ماهنم 0

 ىمضر نم لوا انا نامتع #لاقف اهنم علخلا انأاف 2لاقف دحا

 ىف نيما ضصرالا ىف نيب لعب بف در كاست حا
 ا 1 1 وم لن عن ويك اسب)ا عيلعو نانيضو ماجيت وقتل لاقف ءاهسلا

 الو ىوهلا عبتت الو :قلل نرتوتل* اقثوم ىطعأ لاق 8 ىسمل 0

 نأ ىلع مكقيتاوم ىليطعا لاقف 0 مالا ولات لو محر اذ صخ

 ىلع مكل ترتخخا نم ارضرت نأو ريغو لحب نم ىلع ىم اونوكت
 ذخأف نيملسملا ولآ الو «هجرل محر اذ ضخا ال نا هللا قاثيم

 فقحا هىّنا ليقت* كنا ىلعل لاقف هلثم ماطعاو اقاتيم جنم

 مو نيدلا 01 كرثأ ىسحو كتقباسو كتنبارقل رمالب مرضح ىم 5

 نم رضحت ملف /”كنع رمالا اذه* فرص ول تيارا ىللو و دعبت
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 ابو رزخ

 نيقيرفلا اف رع نب هللا دبع اومكحف « عم الجر ةشلثو مانم
 هللا ىبع 2مكحب اوضري رن 6ناف هنم الجر اوراتخلف ةدل مكح

 ناو فوع نب ناجمرلا دبع هيف نيذلا عم اوذوكف ريع نب
 م لاب يكل نقلا يلع عيتجا اع اوبغر نا نيقابلا

 اورموتإ ن !مكموق ,ةكيف دع ةيطأننا مشاه ىنب نم هعم اوناك موقل

 نرق لاق كمّلع امو لاقف انع 0006 «لاقف سابعلا هاقلتو البا

 نالجرو الجر نالبجر ىضر ناف رثكالا ,عم. اونوك .لاقو .نامتع ىف
 ال كعسف .فوع نب ناّكرلا دبع هيف نيذلا عم اونوكف' الجر

 الزي نامتاغ رهص قالا [فبعو + قاعرلا تبع دفع ىبا فئاكاو

 ناحجرلا دبع نامثع اهيلوي وا نامثع ناجرلا دبع اهيلويف نوفلتخ ١
 اهدحأ الا ووجرا ال* ىنا َهّلب ىناعفني م ىتم نارَخآلا ناك ولف

 زداتنم» ىلا تعجر الا ءىش ىف 2كعفرا رمل سابعلا هل لاقف

 دلك قا 0 هللا لوسر ةافو دنع كيلع ترشا هركا ةامب

 لدجامت نأ هسنافو دعب كيلع ترش او تيباث رمالا اذه ليف

 ل نأ ىروشلا ىف رمع ةلابتل ني وكت يلع ترش و تيباذ رسمالا

 ميقلا كيلع ضرع املك ةدحاو ىّنع ظفحأ تيباذ مهعم لخدت

 نوحربي ال .جتاذ طدرلا ءالوه رذحأ, كيلي نا الا ال لقف
1 0 

 هللا مدأو انيبغ هب :انل ميقي ىنح رمالا اذه 7ىع اننوعفدي *

 مع

 ) 0 نرسل 1 ن) 607 نرول 7712" 0760797 2 005 6

 00١ 1 كل ىنعيز ط0> 0 ك1 ر/) 00 وهف فوع نب

 نامتعو ٠ ى) 0 أبجرال ١ )/ .٠ ]7 درر صك ككلللا ما كلا

 © 2 كعفدا . 2 2) ©0 امن خاتم, 14 امل ارخاتسم, ؟#18 ارخأتم
 اجبر مه56 هركأ 00 204. ىلا. 6) 0 200.92. 2) 00 انع نروعفدب .

 72) (0 هدم. و 14 1356ءأ انأ ديو 27752 ديف انل.



 م نس لإ

 ةقلتلا مايالا ىف مدق ناف رمالا ىف مككيرش ةحلطو رمالا نم هل

 5 اضاف دهمولف لبق « ءاتالتلا مايالا كرسضم نأو مكرمأ هورضحأف

 الو د كل انا صاقو أ نب لوعس لاقف ةحلطو ل 3 خومو مكرمأ

 هللا ءاش نأ هما ال نأ وجرأ رمع لاقف هللا ءاسن نأ فلئاخ

 نامتع 6 وأ ىلغ ه1نيلجتولا نيذع حا الإ ىلع ن 0 امو

 0 رخأو باحد دبفذ د و ناو نبل ديف جف نامتع 0 ناف

 ٍ اهلعأف اذ ء اولوت نأد 1 قيرط ىلع خلمج ن ب

 فعض الو ةنايخ ىع هلوعا من / ىناف ملاولا هب 56 الو

 هللا نم هل قي 0 فدع نب نارا ديع ىأولا وذ معلو

 م نأ ةحلط ايا اي ئراصنالا ةحلط ىنال لقو هنم اوعمماف ظفاح

 نم الجر نيسيخ رتخاف مكب مالسالا ٌرعا اناط لجو زع هللا

 لقو غنم الجر اورانخ ئتح طمعرلا ءالوف 9 ثسك سلف رامتالا

 طفلا ءالوف عيجآف قرفح ىف ىنومتعضو اذا دوسألا نب دادقملل

 ةختلت سانلاب لص اينوفا م م الجر اوراكل م تنتبب ىف

 نم ل 1 الو رمع نس هللا لد بع رسل مالك 0 ا

 ه6) 00 هدم. 65) 14 ء “772 !بضماف. ه<6) 0 و. ©) 60١

 1 ىرخأو 5عل 807. ان :عععطقاتتل. . 6©) © الود ٠ 2 (0 ع

 م) 000 ىو. 2 06 9 ءللسم هلف. 2) 27720 335 اههببسأر .



 (ببم “١ نش

 ل

 فاثم:ىبع أنبا .نامثعو. ىلع  ةّدسلا .نكلو. هلخذم .تيسلو ' انه

 ماوعلا نب ويبزلاو معلص هللا ليس الخ دكعسو نامحرلا كبعو

 هللا كييبع. نبا ريش ةحّلطو هتيع نباو معلص هللا ليس ىراوح

 هوديعأو هيقرراوم اونسحاف  اهلاو .ءاولو اذا الجر. هنم اوراتجلف

 لكلا ناهي وختاما ليبلا ويل كرما ا|دبح] + نتا 7

 ءءءكت ام ىرت اذا لق فالخضلا هكا ةلق ٍهعم لخدت ال ىلعل

 رى ناكل نسف انسب ع ربع جبصا ا

 جقداقو سانلا ءاسور مكتدكجوف ثرظن ىَنا .لاقف مادعلا ىب. ريبؤلاو

 وهو معلص هللا ليسر ضيق دقو مكيف لا رمالا اذه © نوكي الو

 ىنذكلو /متمقتسا نا مكيلع ءسانلا فاخا ال ىّنا ضار مكنع 0

 ىلا اوضهنأف سانلا ا مكنيب ابيف مكفالتخخا 220 فاخاأ

 لق رق ,مكيم الجر: .اورانتخاو راورواشتن اهنم ناب. عشت, هرجح
 ل

 دقو هسأر #عضوو اًبيرق ا!هنوك نكلو ةشتاع ةرجح اولخدت ل

 هللا * ديع لاقف تاوصا تعفترا مث اوجانتف ايلخدفذ مدلا هفون

 ياهو دجبو طش ققمعلا يمان ىاامدللا | اكشن فزيعلا نياك

 اورواشتف تيم اذاف نوعمجا /اذه نع اوضرعأ الا لاقف هبتنا
 الآ عبارلا مرد نيتأي الو بيهص سانلاب ٌلصيلو مايا ةثلث

 ءىش الو اًريشم .هريع نب* هللا دبع رضكو مكنم ريما مكيلعو

 د د كولو 07 2) 0 م00 اف اهل نأ د 2: 060
 قد )060 نْيحي م2 © 022: ركز الش 5ءعاتتالك كانا. ©

 86 : هزي 58 600 عقرسأ, 610 00.5 5201 60 نكلو 2 5) 66 هدسإ

 لل 0| عيعور رق 1 نكولا . 2 2) 14 1د167م1ا305 ريع ةعهبف .

 77 © 0 رمال ٠ 70 770 هدم. ءأ 11 2356[ ةكندأ ىنعب



 زر“ نس زلياباب

 كين نعي :كرلق فر لاف 0 « :تفاختسا 5 ةتفيذح

 دبع هيلع كّلدا لجر هل لاقف هلل بحلا ديدش اًملاس وأ اله

 كحيو اذهب هللا تدرا ام هللاو هللا كلت ةلاقف رمع ىب هللا

 فال برأ ل هتأرما قالط نع رج الجو فلخكتسا كفك

 :ناك نا ىتيب لها نم دحأل اهيف ٍبَعَأَف اهثدمح ام مكرومأ

 0 كيسكاب اع ىلأ انخ رمق اره اك ناو دنم انبصا لقف اريح

 قطعا وهأ نع نك 0 لحاأو لجر نم * بساحك نأ رهع لأ

 تروج 7 نآأو علها كسكو ,ىسفن /متديج ىندقل اما, قطوف

 ىقف تفلختسا 8 ناف رظناو كيعسل ىتا رجأ الو رزو ال اًفافك

 روما اي اولاقف أبحار م ابجرخت < هلنيد هللا عببضب نىأو غم

 ىتاقم دعد تعيجأ تا دق :لاقذ اًدهيع تدهع وى نينو ١

 نع معلا راو اا كو كرما رو را ا
 لكم الجر وارق نيش 7 ىتقهإو» ع قيللعا ىلا ةرالشاوب للي

 رو هيلا هيضيف ةعنايو ةضغ لك فطقي لعن اهسغ دق ةنج

 ديرا اذ رمع فونامو ىرمأ 7,0 بلاغ هللا وأ تيلكف هناك ةربيصبلو

 لوسر لق نيذلا طعرلا «ءالوه مكيلع* انّيمو ايح اهلمكا نا

 ليغن نب ورمع نب كيدز نب كيعس ةنكل لأ نم هنا معلص هللا

 ©6) © مرصدعرسا لا ت) (0 5 كف 2 06 بسحت معلا امعوسف .

 7) 00 غنم دحاو لجر ٠ 00)2 2007 ةللاو © رى 20 ت5يحلا

 © 2201 ىسفنل . 3) 60 تأ 72766006 507 2 ا

 2) © 380. هيلع هللا تاولص بلاط ىنا نب. 2) 00 هتقهرو. 0 0
 37 غلاب 51611102165575 2:7 ١ را تم 11 1 دما

 1293) ءالوهب مكيلعف .



 ا“ ردا

 لا عك سم هئارقف ىلع نكح نأو أو «مهرد هلو

 دبع نع ع ا نع جيرج ل نع فيدس نع بربع نع ىرسلا

 نيذيب نولدعي "5 سانلا وأ ملعال اونا رع لاق لاق رع ىب هللا

 نيبو امهنيب ايجح 6 نوكي معلص هللا ليسر ناك ىيذللا نيلجولا

 © امهيلع ٌلميو دنع © غلبتي ليوبج و

 ىروشلا 2

 عيكو نع هءلديحت نب * ىلع اس لاق 6 بش ىب* رمع 0 ىنتدح

 نع ىراصنالا دللا يتبع ب ليتك ميعأرب د نع شمعالا نع

 فنحكم /لأاو بيشوح نب رهش نع ةداتق ىع ةبورع ىنأ ىبأ

 كرابهو 2: للهس ىب * قبالبع 7 نأ نع ديزي 7 ىب فسوي نع

 نع ادا 3 نب سوو ومع 3 هللا 00 نع ةلاضق ىبا

 ناك اول فلختسا .» ننم لاقا .تفلضتسا ول, نينموملا ريما ايءاهل

 تلق ىبر ىنلأس »ناف هتفلضتسا ايح حارجلا نب ةديبغ وبا

 نأ ىلوص ملاس' ن ل أو عملا هلع نيمأ كت ليقي كم كعب

 2) 60 200: الأ١ 52) 60012: 2-5 12 ©0040. 5. م. عا 6/27

 ©) 0 ميوعتط. ف. 4) 0 ىتتدحو. 6) 00 هدم. ر) 0 هدأو

 9 © عر 220 600 كيز ٠ /) 00 نببأد 0 01100116 120 ىبأو

 لعاملع كم5. ص ىنيأز 9116 211211112 دعس نب ليهس سابعلا بأ

 ىدعاسلا (3]2 جو14 "4, وانعم ]0501 ةاطص ]2210 ءالقطت 12153 ةانح

 كممعتم 121026. 2) (0 ليهس ىع٠ /) 0 كبعز 22000 ورم

 0 رماعإ 2) © ع6 1م 81202 111 م: ىدنالاز 00ه, 14, 1[

 ك0 لن 612 117 [اتنخا 727222211407236: 116 1ع: : 0 200

 لذ م) 66 امك 2) © © و:



 اررع ةخدس |ةببد

 قع 55000 نب روصنم اس لق «ىدهم نب ناجرلا نبع

 اذا .يهيفولاب ناك لقي ةييزسءاوب هدوسألا ص ميهارما !ااهع وشلل

 لع ليقيف اريخ نولوقيف ميريما نع عقلأس هضر ريع ىلع. اومدق
 معن نولوقيف سبعلا دوعي لف ليقيف معن نيلوقيف مكاضرم دوعي

 ةاولق نان هباب ىلع سلجي لم فيعضلاب هعينص فيك ليقيف

 مككلا اس لق ديمح نبأ ءانثتدحو «هزع ال اهنم ةةلصخل

 عبرا ليقي باطخلا نسب رمع ناك لاق ءورمع اس لاق: كرشب با

 ةزقلا اًذبا ءيشل نيكرات الو نيعيصم تسل مالسالا وما نم

 هللا رمأ ثيح دانعضو ةانعيج اذا ىّتح هعمجو هللا لام ىف

 ؛ نورجاهملاو ءىش هدنم ائدنع الو انيديا ىف قع رمعاملا انزغقي*

 اأو ةناورمجمب الوارو اونابلكي هلا «فويسنلا, لالط نيت! ىيتولا

 ىتح لايعلل انا نيكاو عتاللبع ىلعو ٍغيلع هللا ءهدق

 ايلتاقو ابيصن للجو وع هللا * اوطعا نيذلا راصنالاو ارمّدقي

 أو ”ههتيضف نك زواجات خنسحكام نم (ليفت نأ ةةفاكا رماكتلا

 ,ة مالسالا م امو برعلا لصا © ىيذلا بارعألاو رمالا ىف اورواشي

 رانيد غنم ذخوي الو :ةاههجو ىلع عتقدص نم ذخوي* نأ

 ©6) 00 200. نايفس ىع 6) 00 خةلصخر 50 3ما10 0 ط3ع51-

 معع 11ععغ ذصاع# ب ع ل. 42) (6 5. و. 4©2) (0 ريبشب. )000

 6 7/1 0073 اندرو 21200 نوستكام هذا 1701

 ءأ 7مدء/ 1و 00 أورمككاد ز 6 37 1م )00 0192:

 مداقور 00 12 ؟ءا611 درابور 111 22358. ةراسسو (ةداسو2): 1681 ةدامو نأ

 دانت ص ما ١ع ع3 ها 80ءادقعا ع. لكععط] 11 ثان“. .2) 00 هدم. ءأ

 رحماع طقطعأ الز 12 0 01100 211211115 56121211112 ©1536 اههججو 2

 12116261122 هدأ 12 اههوجو .
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 كر ارا 2

 لِقأو رجزلا رثكأو «فوطقلا قحلاو ةدونعلا .مضأو .ه ىرطخ

 غلبف لاق ترذعأل كلذ الول 00 عقدأو اصعلا رهشأو. برصلا

 بقعي ءانت>>  ى«عتيعرب املع هللاو نك لاقف ةيواعم كلذ

 قبح نع 9 نوع نبا* ىع كل نبأ كف يك / ميعاربا ن ..يأ *

 ءاغتبا هءابرقاو هلا عنج ناك رع 7 لقحيانفح جرارب تاقينع لق

 ظ ىلو هللا د ءايعتناز ىتازقاو ١ ىلشإل) ىطحأ راع ىقأو. هللا هلم

 كد ل ابلا ىب ولع يمدح, مطل ىك لقمر نقلت

 ةسيبا ىع ناميلس ىنأ ىب هللا 0 نع ةعيبر نب 111 رهط

 نب رع اذاف اهرود ىم اراد تلخدف ةنيدملا تمكق لاق*

 2 م خقحصلا لبا ىفدي ىرطق وازأ» هيلع موّصر  باطخل

 نع داعم اين نامحرلا كيع اسد لق راشب نبا ه انتدحو

 ,كارطضر «باطخلا» ىي* :ليعالق لقد لاو عبار د نوع «بيبح

 ءاينغالا ملاوما .ليضف تذخأل تربدتسا ام ىرما نم كتلبقتسا

 اند ندا راشفلىنأب 1 انسبوا ياك نيزجامللا  /قارعفو ىلع قبايعمسمف

 ليجكلا رجزأو ضورعلا. 260) 560. 742: (00 ىروأو» © بووأو.

 ©) 00 ىرطخ . 65) 5ءه. طق 11, "1. كا 117, *ءاز ع0ه00. هأ طعام

 136, 1 521 دوتعلا. ) 00 بوطقلاز 2411 , ا. فوطعلاو 4

 17, نإ ع6 1162, *] 116غ 76عءطقالا. 7 دونعلا مضأو توفللا درأو 5«

 ءاتلط 7721:. 1. زهناو ٠ 20 © عقراو ٠ ءر © ىدرخ ركل ©6 هس

 ىم) 00 فدوع ىف عار مقهاعر هل. 720242 ه1 7207. 4,55. 2 /) 00 اناو.

 2) 0 شراقأو ٠ 6) 00 مو: 5ءونن. ىقلي © ختلخ 035.2. 7) 00 5. و.

 72 0 قو و 61“ 71 ته ه1 7707.129. 2 7) (00 ديع, ءةدسم

 1ءءملمصدعس 1وصم20.  م) 00 ىنتتدح. م) 0 ىباز ىأ نب بيبح

 لكاو 72121 15204115 ة5أ, لثأو وبا ةامغعسم 111112511113 115

 0مم21ط115 2016115. 27) () تيسقف .



 لوه. ويتس مير

 35د 1 ب 5 9

 ك.تما تباع تلق ايشعو اوكدغ جصانلاب ابحرم لاقذ خحكصن

 ىلع اهلفسا عضوو هنقذ يف هترد سأ, عضوف «لاق اعبرا كنم

 خل رهشا ىف ةريعلا تمرح كنا اوركذ تلق تاه لق رق هذخن

 لاق لالح ىو هضر ركب وبا الو معلص هللا ليسر كلذ لعفي رثو

 : هجاح نم ةيزجام اهوأر مح رهشا ىف اوريتعا عنا ول ةلالح *

 هللا ءاهب ىم ءاهب وو عجح عرشف 4 اهماع منوف ةبكتاق * تنناكف

 تناك. دقو ءاسنلا ةنعتم تمرح. كنا: اوركذو ؛ تلق :تبضا. كقو

 ليسر انوا لق ثلت نع قراغُنو الضو 6 عتمتسن هللا نم ةصخر

 مث ةعسلا* ىلا سانلا عجر رت ةرورض نامز ىف اهلحا معلص هللا

 109 ىه قاف 0 داع الو اهب لع نيملسملا ىم اًدحا 59-6 0

 ةقبامويس ةعاحق ليغإلا انتل لف ؟تعدإ ةنانكسألا »كمت
 د ع 100 م 2 د - 9 74 2 ١

 تلق هللا 0 ريخلا الا تدرا امو ةمركاب ةمرح تقل

 رق ةردلا 6عرشف لاق قايسلا فنعو ةيعللا رهذ :كنم اوكشتو*

 7 لمح * 1 انا لق مث اهرخآ ىلع ىلا ىتح اهحسم

 2 5 نع 3 - © 0

 0-5 5 0 /ضورعلا رجزأو توفللا زهناو * ىوراف

 ه) © هم. 83) ©0 همر, 7418 1, 33و ّْنَجَأ . 4) 0044. ةتيلف
 توف . 4) 00 اهيلع. 12ءاص0ع ه0 غرفف 0 2 11

 2 124 12 21 1122221372 00 ن6 202 0202 فقراثو ٠ رك 060

 الو هعتمل. مىي) 00 ام. 4 060 تلقو. 2) 06 أبكشو /2) 0

 72422 1.1.: 00 هدرقلا, 0 ورع هدرقلا. 272) (0000. ضورعلا مهناو

 توفغللا رجزأو» أ. 72507211 , 33... ةلقاو درتضرإ ١116 1 برضأو



 الا ارز املس

 كيت. ةدملس: اب .لاقف ىنيقل ' لبقملا ماعلا ىف ناك ه املف فيرطلا

 ىقاطعات هلونم ىلا نى فلطنف ىديب ذخأف ءمعن تلقن مخل

 ةقفكلاب اهنا ملعأو كح ىلغ 24اهب نعتسا لقو عرد خلئامتنس

 انم انناو. لاق اهتركذ ام نينمؤملا نيما اندر كاك ىسح تقف

 ىب. دي اك لاقانو ناين“ نق ,اطيملل !ىنبعا ع ىتدخا ١ «ءاهتيسن

 لاق لق 00 نب 1222 فللس ىع كلاخ نأ ىب ليعامسأ ىع كيزي

 ةحصنلا اقح مكيلع انل ّنا ةيعرلا اهيأ هضر باطخل .نب رع
 هلأ" قل. .بحنا ف ملحا نم سيل .ةلثا اويثلا ىلع ةةتواعملاوا بنيغلاب

 طب نربعل 0-5000 اهيا هقفرو ماما ملح نم اعفن معا الو

 اهيا فخور اما قديجتا ىم اش معا الو هللا ىلا ضغبا لهج

 ةيفاعلا هللا هتوي هيئاربهط نيب ىمل ةيفاعلب ذخأي ىم هنا حلا

 نبقيك 3 لق فانا نب احبج .ىكدح ١ 4 1ةلقوقا لوم

 /ديزي نب ىسيع اس لاق ميعاربا ىب بوقعي اس لق نيبعم

 ةداوس نب نارمع نع كيز ضنا نب نامرلا دبع نع باد نبأ

 فرصنا مث اهعم ةروسو ” ناحبس أرفف رع عم مبصلا كا صلف

 1 ردح خ ازاع راماقتتك لا ةياخي هلع هاج لا قخا ةعا تقم

 تلقف ءىش هقوف سيئ ريرس م ىلع وه اذا ىل نذا لخد املف

 2) (006 نأ 2 27) 60 ليفتسملا" 202 6602007 لق: 6

 هذهب. 62 00 نتلقف. مك 0 يا كح 06 204. ىب. مى) 0

 نايدو 600 راينز انام 1ععاتتتت 516 265010. /) (00 ليعاهساز ©

 الا 1401 ءداردب رز )24عقعا17 ميلر ١1-26 60)2) كلخ ا نض) 0 هدضم

 7) (00 هموقز 7002 0 ىنتدحو. 72) 0 ديز 1021م, هك. 1طن 2

 ال0 2 ل061. 171 30)0© ا 200 لاقردبو 2) 66 لامر .



 اا اعيش [”ببأ

 ة ليزتف اهنع «كرثأ نا هكا ثننك ءهايشا كنع ىنغلبت تناك

 اف كانا قاف .نينفؤلا ايفا ايا ب اول! ءاسلسخا يقف كانتا

 طاما ىلتف الطاب تناك ناو كنم ىتلزنم ليزت نا 2ىغبني امف

 مانع اهوفرص امنا ليقت كنا «ىنغلب رع لاقذ هسفن ىع لظابلا

 5 ىيبت كقف اًملظ نينموملا ريما اب كلوق اما تلقف اًملظو اًدَسَح

 نكننف مدآ لسح سيلبا ناذ اًدسح كلوق اماو ميلخخلو لعاجلل

 رفا ءاببالهط» كتنقف» ليزي , املأ نب اشغم.اننغضو» لوك, ام | ةيسخلا لأ

 جهطو 7سجرلا نع هللا بهذا موق بولق فصت ال نينموملا

 ؛ه ىنب بولق نم مغعكص هللا ليسسر بلق نافذ شغلاو ىسخلاب اريهطت

 تبهذ اًملخ ٌلعفا نتلقف سابع ىبا اب :ىتع كيلا ريع لاقذ مشاه

 ىلا :هللاوف كتاكم سابع ىبا اب لاقف ىنم ايحسا #8: ميقال

 كيلع ىل أ نيفقوللا ويمأ اب تلقف كوس ا تح كقحخ عاول

 هظحن هعاضا نمو باص! هطحن هظفح نمف ملسم لك ىلعو اقح

 15 بوقعب انك لق 1اومع نب لدجا ىنتتدح « ىضف ما ٍِظ 0

 نب سابا نع رامع نب ةمركع اس لاق ىمرضحلا فاح نبأ

 هعمو ىقوسلا 3 ] هضر باطل زي نبيع 7 لاق هيبأ ىع ةئلس

 نع 1 لاقف وت فرط باصاخ 7 ؟ اهب ,/ ىنقفخت ةردلا

 ه) 00 ه: 14 كفا ءه؛ 14 0غمقع اهيلع . . 2) آه ليزتلو 0
 كتل. ١ 2,66 هر فان ١ ك2 606 هللنا كنا 11270 دلل لكلا
 ر/) 060 كنع. ى) 0 اشغ وأ. 705:6 م0563 200161123 656 01

 56105 شغلاو . /2) 060 300. تيبلا لها. 2) )0 ا /6) 00

 ميقأ نأ, 14 موقأ (ع0. 1'هرصط. ماوقا!)١٠ 4) 00 هدد 7) 020 وربع.

 ) ]م ععستتس 2 نتصل عدد ءعطتطعسأ 762 11 , 226 5ءو. ءأ طقكش# 211
 زنا* هءو., 232011006 ففغ 7210 قف 111



 زاابال» م  ةرس

 يراإا> ١ را - كه

 مهي سمسا 6 ناك مهوبأ موق

 انجلو اف دالوألا 5 نسم باطو اوباط

 و

 وعرق أذا 0 لملم اأذأ سسْنأ

 نك تانح اذا رد ع © مروعزوسم

 تتان د

 مسعست نم اك ام ىلع نوداسكام 5

 اوذسح هلام مهنم هللا عوني ال

 ىبلل اذه ىم رعشلا اذهب ىلوا اًمحا ملعا امم ىسحا رغ لاقف

 تقثو تلقف هنم عتبارقو معلص هللا لوسر لضفل مشاه ىنب ىم

 ايي قر لانا نئابنع' نباعاب لوف, انكوم ليتل ا فو نوينموملا زوما

 تأ تلقف هييجا نأ تفركف ديك“ كعب عانم مكموق عفصم 0

 ملت ارعمجج نأ اوعضرك ربع لاقف ىنيرحي نينموملا ريمأف ىردا نكا
 تراتخان اًضحِب اًكَكَب مكموق ىلع ايصخبتف ةفالخلاو ةوبنلا

 نّذأت نا نينموملا ريما اب تلقف نَقفوو تباصاف هاهسفنال شيرق

 نبا اي ملكت لاقف ثمّلكت بصغلا ىنع طمتو مالكلا ىف ىل

 اهسفنال شيرق تراتخا نينموملا ريما اي كلوق اما تلقف سابع 4

 ةراتخا ثيح اسهسفنال تراتخا اَشيرق نا ولف نققوو تباصان

 دوسح# الو دودرم ريغ اهديب .باوصلا ناكل اهل لجو وع هللا

 هللا مناف ةفالخلاو ةوبنلا انل «نوكت نا ايعرك مهنا كلوق اماو

 لون ام اوفرك ْمِهَنأِب كلذ /ملاقتف ةيعاركلاب اًميق فصو للجو رع
2 

 ع ْى 5 4يبف رمع ا ا 0 د تان ع لاقت لامعا طيح كللاو

 ه) 'ططق“كقط] 1ععالم زر هك. ءانقتس آ1:01)0[ , 2117 ( هدء/رةء ]رقع 067 07عم مر

 1167211715 265 2117:2702 هه715 , ال[ ةنص ءاطعد 1892 , 7. 46 75.36. 8) 0

 ه5. ف. ه6) 0 اهسفنل. 4) كرانخا 2 52 60 ءاالش لةرسن

 نوكيز ©0© نهره انل. ركز ]017 47 75. 2162| 59) © نّعف



 ا انيك

 ارفع مهللا لق ريشاك جل نك مل نملفق هل مكتيالو نوعركي
 هاَكَجَب اًخَيَب* نوكيف ةفالضلاو .ةوبنلا مكيف عمتجت .نا نوعهركي

 ىلا ركب ايا نكلو هللاو ال. كلذ ةلفق 00 ابا نا نولوقت مكلعل

 خضم ةاعبإ قو كنزا خرا داطجتولو ولسا عا
 5 2 هلوق ريقز ءارعشلا رعاشل

 | ةياغ ناليع نب 9 تامل 9

 دوسي اهيل قبسي م دحملا ى

 ىلصف لون مق اهنأرقف م ةعقاولا مآ لاقف 8 علطو هتدشتاف

 نعاوةملس اس لاق :ديمح نبأ مىثدح  «ذةعقاولاب ًارقو

 ,لاق سابع نبأ نع ةمركع نع لجر نع فقام“ نبا دمحم

 اقف. رعشلا, نوركاذتي ةباصعأ "ضعبو هضر باطخلا نب رع امنيب
 يب هوو تع حبب مي نالف عاضعب

 اب ءارعشلا رعاش ىم رمع لاقف اهب سانلا ملعا مكءاج دق رمع

 ف ملح راع لاق جبانة يمطم ىأ ىب ريق تلقف #لاق سابع. ىبا

 15 ىنب نم اموق حدتمأ كتلقف تركذ امنع اين 2لدتسك راع درع

 7 لاقف 5000 هللا كىبع

 مسك نم سْمّشلا قوق لعقي نك ول
 اوقِيعق مهدجعم وأ مهلوأب نو

 2) 0 5:.م., (0 احج . , 2) (0 .لقفو 0 طمع ؟ءقطاتت' ءا 60

 20 لأ 0127 )2  0 مكموق ٠ 4) 00 هده. زر 125011625 715115 2211

 21113206 2. م6٠, | اك ١ 2) ل0512 56: /) © انتتحت٠ 20 59

 200. ليحضفلا ىب. ) © هس. 2) 00 200. ىئزملا. )0 060 أ

 141 ركل. 1ع :ةظلتسفا 72) 1؟7ءعرورتك ءيدوأذصأ 22110 كط177320غ

 2م: زمكر : فهدا مز زك ناك



 ا”بلاح م١“ ذختس

 هدلا»يتاهكيب مظلل امك ار لق ويم باطلا ةلبغ لاك لقا

 ىلا عجرو ةثامتسب نينموملا ريما ىل رما لاقو اهلبقي ملف ةئاهسمخ

 سيلف ةداطعاف ةلحو ةئايتس هطعا هأفري اب ريع لاقف هربخاف رع

 نعل عاقل قامت هيلع عزك اانعأر قفروت رك المك فلا !اهتكلا

 هور ا جتع وكيل ءخطإ ا مالم هلوتل نوب خه ةدائابو نش
 ىنلو..نم .لاجر“ ىع :ىكملا.:نيلولا وبا اَسا:لق ىلع .ءآس لاق: ريع

 هرافسا ضعب ىف رع عم تجرخ لق سايع ىبا نع ةكلط

 مدطوسب هلحر* مدقم برض ذا هنم توند دقو ايل ريسنل اًناف

 لادقو
 ليضانقم 7 هنود 00 انكي و ديحأ لتقي* هللا تعيبو منان 10

 لئالكلاو انثانبأ نع َلَقْذَنِو هَلوَح َعّمَمْن ىتح ا

 1 لاق 3 رث, ليلقا ملكتي ملف راس مث هللا رفغتسا لق نق

 لمحام نم مذ ىقوأو در هاش وك فان ومد نبلمختو آو
 د تيا بعجلا» لأ اهطقأو م هلاذتبا لبق لاخأ نعل عيلشكأو

 ةقعم رولا »نو انقل عطمتل امي يعي قي اهادللا وقحتسا انكر لقا
 تناو معلض هللا ليسر مع .كوبا سابع ىبا اي لق ىردا ال 7 ثيلق

 ىردا ىنكل لق ىردا ال تملق مكنم مكموق عنم اف 7 هب :ىبا

 © د ك0 ال نإ 0 سلا 4 0 ةقيمل 2 0
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 ارز 217 ارث"

 ةيواعم تتأف بلك دالب نم هيلا 5 ستلدعف ةيواعم ايتا « دق
 5 1 ه2 5 3 1 0 3 5

 رظنلا تللاق ممأ ىأ كمدقأ ام لاق اهقلظ كق ناسيفس با ناكو

 تيسحخ ,كوزأ#رفاتإ> نلف لألل لكي .اضتاو نك ملتا عزمنا لأ ةاكلا

 سانلا ملعي الف يف كلذ لمعاو ءىش ّلك نم هيلا جرضت نأ

 5 كثعبف اًدبا ءاهليقتسي الف رع كبتويو كنوبثويف هتيطعا نيا نم
 وريع* 2اهمّظعتف امهلجو اهاسكو رانيد ةثاب هيخا ىلاو هيبا ىلا

 كتم هنع بغت رث ءاطغ اذه ٌناذ اهمظعت ال نايفس وبا ءلاقف

 دنهل نايفس نبأ لاقف انعم ابعجرو دلذو اهترضح لق اقروشنمو

 3 : : ٍ هادم
 ةنيدلأ تق املف خنيدملا كَ ةراك يعم ملعأ هللا /تلاقف تيكرأ

 و كل هتكرتل للم ناك ول ريع اهل لاقف ةعيضولا تكش تعابو

 ثعبف نايفس وبا اهنع ٌبغي رث ةرشم هذهو نيملسملا لم هّنلكو
 ةيواعم كزاجا مكب نايفس ىنال لقو ةدقفو ىتح هسبحن هيلا

 2010 1: نع ىلع اسس لاق رمع ىنتدحو 4 رانيد ةقاع /ملاقف

 نع ل ىب هللا دبع نع ءاذكلا كلاخ نع براكم نبأ
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 اي م١“ نس

 ىف رمع جرخ ارث فرصناو دوا كرك لاي لع ردلجو ءفانلا ع
 ليقي ابكار 5فنخ فا ريسي وف انيبف اجاح كلذ بقع

 ٌباحضألاب ءالو ىَصْقألب بأ باطخلا َنْبأَي كلم انساس 1
 « باتكلا بحاص ىبنلا لعب

 رع 4ىتتكح  كركب وبا نيأف لق هعم ةرصطدب رع هسكنف:
 كلما دبع نع مناص نب دمحم نع هديحص نب* لع امك لق

 ناسيفس نا نب ةبتع رع لعتسا لق فقحاسم نب لقوت ىبا

 02 لم لك عينج اي قيهرامإ لقد لاير وعم مخفف ةنانك لع

 هجولا اذه ىف كعم للملا يرخضت كل امو لق هيف م ترجتو 0

 تييلط نا نايفس أل لق نامتع مق املف لاملا تيب ىف هريصف 0

 نا كنا نايفس ويا لاقف, يدهيلع هثددر ةبتع نم ربع :ذخا ام

 كرت نا كايا كيف سانلا ىأ, ءاس ه«كلبق كبحاص تفلاخ

 مىلا بتك * رو,  «كدعياىم كيلع كيف كنلبق ناك نم ىلع

 دلاحلل قاد ناعتلا نب عيبرلا_نع فيش نع بيعش نع ئرسلا

 ميعاربا دك رع 2 لوي فراج قلو نامتع فاو درع نب دارج

 ةنبا ىنع نا اولك هيبا نع ملسا نب دير نع ةكلط نبا

 لاملا 0 هتضرةنتساف دضر باطشل ىب رع ىلا 8كنماق ع

 دالب ىلا اهيف تجرخت اهضرقاف اهنمضتو اهيف رجكاتت فالا خعبرأ

 نايفس نأ نب ورعو نايفس ابأ نا اهغليف تعابو ترتشاذ ٍبْلَك
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 لا» عنسن ايثد

 هنشاشب ىقبت 6 قرك اهيف# عشا ال

 نقيس نضيلا دون غلالا لعبك

 ةتئازخ انوي رمذ نع نفك عت
 اولَلَخ انيق داع تكواخ سلق لكلا

 5 ةدحل حاسيرلا ىرجت قا: نامتيلس الو

 دك مانومسم اهميشق نيجحلاو سنالاو

 - هاهلفا ذود تناك ىتلا كرداملا نيا

 لفي ه بكار اكهشيلا بو لي نسم

 بذك الب !كوروحم كلانف 7 اًضوخ

 10 «اوذو اسك اكوفادو قم قب

 ديلولا وبا* 2 اكن لاق لع امد لاق 7: خبل نب رع و ىنتدح

 خفقان دوقي ٍجرعا للجر ليبقا نأ سلاج ريع امنيب لق آن ىبكملا

 ةسيضغر اسناو ىسعرسعس سمسم 52
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 انكر مز نب

 انطيا تلاقو
 هس 6 ل 2د 66ه

 بيجاذنلا مامالا يد مامت ل كيتو 00 ىدوحج 0

 بوركملاو باتنملا كثيَعو : وبلا د هب سانلا ةيصع
 ع

 بيعش 5 نوقع هنقس لق أبنوم سوبلاو ه ءارسلا ل لك

 260 أ 7 5

 تايجش نيكبي ي , متتكلا ءاسن 8 كيكببس
 د دج
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 © تاّيبَصقلا تييغبا# ْن زكلا بايت 0

 الا ف عر مال 10

 : ندا نعد وديع, ني* للعام لك م هبش ني رع انكوخ

 لاق كييشملا نب ديعس نع ميكح ىلا نب ليعامسأ نع يع

 /ىللعلا ميظعلا هللا الا هلا ل لق 5 نانجحضب ناك املف رع مح

 ىداولا !ذنهب باطلا: لبا: را "تنك كيتا قفاعاش هام ئطغملا

 ترصق !ذا ىّصبو تلبع 1ذا ىبعتي اظف ناكو فوص ةعرذم
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 رع 0 ىنتتدح «رشبلا 6 يي + عاش ىتح « ةرشتنا م «رمع

 راض م نع: ندا -قجا كانيغسو "تاك نبا انك لق للا انضا#ل#

 52 ضر ومع تام امل لاق فك نىب ةريغمأ نع ناسيك ىبا

 تاما <ليعلا يآرباو <دوألا ماقا كاريغ او تلاقف مة نا ةنئبا

 5ةلاق «« بيعلا نم اًميرب < بوتلا ىقن جرح 0 املا حلو < نتغلا

 نأ 56 انأو الغ 556 ع قو ا بع ىب ةريغملا لاقو

 لسنفغا كقو كرو هسأر ضفني 1 جرت ا رع 3كم عمدأ

 هللا محري لاقف هيلا ريصي ةرمالا نا كشي ال بوتب فحتلم وهو

 0 قبأ كا كلك ١-2 كلو: كلك ام ادللاؤ 0 50

 را باطلا نب سوال لا
 5 3 هل ا

 لك 10 كح لاش كب

 1 كلا 2 ظيلق كا ىلع م فور

 15 0 بيجام تابئانلا ىف خقت ىخأ
 هلا رالا ز

 هلعف علا بذكي ل نفي ام ىتم
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 رك الاعت ةخنس

 ةبعش* ىلع ايندلا ريخ نيمورح نيفعضتسم متنك ذا متنك ولف

 1 ل ةفرعملا عم اهيلا نوكرتستو اهب نونموت « فلل نم

 متنك مكنكلو كلذ ناكل توملا دعب اميف ريخل ةاهب نوجيرتو *

 ىنلا اذه ناك هلف ةةلاهج هللاب ءهتبثاو ٌةشيعم سانلا شا

 هفعح دفا رمغ مكايند ىف ءاظح هعم* نكي مف هب © مكالشتسا د

 خثيعلا دكهج نم متناو بلقنملاو داعملا اهيلا هلأ مكن! 2

 علو ةاننع مكبيصن !ناع اركْشَت ن 4 / هايرخأ هيلع كك اناا رغ

 ايندلا ةليضف مكل عمج لق نا 7 يلق هريغ ىلع هو ورهظت

 هللا مك ل قاف 4 مكنم كلذ هل عمجح نأ ءاش 7 نمو ةرخالا ةماركو

 زترسقو هل متلعف هللا فح منقرع ام الا مكبولق نيب لئاخل ف

 اهلاقتتألو اهل اًفرخ معنلاب روسلا عم متعمجو هتعاط ىلع مكسفنا

 اهنارفك ىم ةعنلل بلسا ؟ىش ال هتان اهليرحت نمو اهنم اًلجوو

 !هلل اذع ةدايزلل ٌباججتساو ةعنلل ءامّتو رّيغلل نما ركشلا ناو

 © ٌبجاو مكيهنو مكرمأ 7 نم ىلع
 هضر هاترو ,رمع بدن قع 15

 هب ىو ام ضعب ركذ

 لك فجرا هللا جبع ويا" ادن 1و دب لاح يمحا

 ىلع هىوخ او تلاقف رمع ىلع تكي  ةخكيكاب 0 ورع نب مايثنه
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 ما“ ةئس ابك

 هحبصت ملخ مكنيد هللا رصن دق اهلمال نورفاق ضرالا 6 نوفلختسم
 و 55" سَ

 هلعاو مداسالل ةليعتسيم ةمأ نا لإ مكنيدل ةفالاخم خمأ

 0 ةمابج عّشرو مهكئادكو ميه كاعم نوفصتسي مكل نوزكاي *

 ةّلك ىف هتاوطسو هللا عئاقو ءرظتنت 5000 مكلو ةنووملا ايلع

 هيلا نودكلي لقعم هل سيلخغ ابعر جيبلق هللا الم ىف ةليلو مهي

 تملزمذو لخي وع هللا دونج عنامعد خفف عِف نوقتي برهم الو

 سو ثوعبلا عباتتو لاملا ةضافتساو شيعلا ةغاقر 4عم ماتحاسي*

 هذه /مىكت مث كلا ةماعلا ةليللل ةيفاعلا عم هللا 2 نذاب روغتلا

 10 عم 7 دوهكشلا هللاو مالسالا ناك 7كم اهنم نسحا ل مالا

 وكش ءاذيه. عم“ غلبب+ نإ .ندينع'اهجلم لك قف ماظعلا حونفلا

 معنلا هذه عم نيدهتجملا داهتجاو نيركاذلا وكذو نيركاشلا

 ايهقح ءادأ عاطتسي الو اهردق ردقي الو اهددع ىصخي ال هلأ

 ىف الا هلا ال* ىبذلا هللا لعستف هفقطُلو هتجرو هللا نوعب الا

 15 :هتاضرم 3 ع -اسملاو هتعاطب ليعلا انقر ب نأ ا!ذع انالبا 5 ىذلا

 بنتساو و ٍِ لع هللا 1 ةجت.:!بينوشساو وك ىيح للا ءالب هللا تابع وكنا

 /ىسومل لق لجو زرع هللا اف 7 ىتارفو 0 مكسلاج ىفو

 هب هللا مايأب مفركذو رولا ىلا تامل لآ نم كموق جرح

 ا 0 نوفعضتسم ٌليلق كح ذا ورك تلو ه معلص تييحل

 4 9 جبصي ٠ 6) 400101 "عع. 2 (6 نووظنق. 4) 0
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 ار اراض نس

 ءاعتكلا دنا لكم دوا ملا لفت كا ميوشنر نس واول" هذ ١ نقيم ا

 ه ٌليلقلو هللا 0 هلأ مكلاوما | ركلصأو اننوبا هليل "نسعي" لو

 فودخل' نم فتح لعقلاو فن 0
 مكدحا دارا اذاو هسفن بستحا نم قبلا رجافلاو بلا 0

 كيدح هدجو ناف هاصعب هبرصضيلف ميظعلا ليوطلا ىلا دعيلف اًريعبو

 © هرتشيلف داوفلا

 ءاضيا بطخو اولاق

 زذتاو ركشلا مكيلع بجوتسا لق هدبحو  هناكجس هللا نا لاقف

 راع نع (افحلاز حتا مارك ١ نم'"6 كات" احفيف 2 يد غكيلع

 5 و كاغتو كرابت * مكقلخت ميلا هيف مكنم بع الو مدل مكنم ةلعسم

 : نوعأل مكلعجح ن 8 ارداق 7 ْن اكو هتدابعو تمعن اع أبنوكت م

 ريغ دى تل مكلاعجك رو هقلخ سماع مكل لعف هيلع هقلخ
 © 56 2-5 ندع

 مكياع غبسأو ضرالا ىف 0 تاومسلا ىف انهم مكت 0

 نم مكقررو * 1 ركسُأو رمل ىف كتفي ان ةنطابو ةوهاظ ههعنذ

 ا داك زكر اقم ع ويس » قيتاقم لع تاب
 ا عشا اان مدآ !ىب انهو ! معا معن كلف كل

 مكنامزو مكتنلود ىف هاهماوعو اهضاوخ معنلا كلت تراص «رث مكنيد

 الإ ةيطاختا قفا للا كدضو ةبنا معنلا كلت نم سنيلو مكتقبظو

 اهركش عبعتا هلك سانلا نيب اهنم مديلا لصو ام مسق ول

 ©) 0 9. و. 85) 0 بسيصيوز (0 تييصن 13011151 6:
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 م“ نس ن1

 لعمماو «ءانمآلاب الا هنم كعب ام عيطتسا الو دحا ىلا هلكأ

 نأ اوس دحا ىلا ىتنأما لعجا سلو !ةيماجلا مهتم جصنلا

 © حللا ءانث

 56 معلص نيينلا لع ىلصو هيلع ىنتاو هللا لجيح ام دعب لاقف

 مكّنأو ع نسا 2 ناو رقت عمطلا ضعب نا سانلا اهيأ

 ََ + نولجوم 5 0 تحال دا نولكأش ال ام 2

 ه«تنئينالعب كل ايش نلعأ ىمو «فتريوسب 0 0 د

 10 رهظا 0 كنان رشارسلاب ملعا هللاو مكقالخا نسحا.انل اورهظاف

 ايل زيطا "نمو كف كضت ل نسخ ىيقويرش تاع مو اسع اد

 كك غب 1(

 كت وت هسْفَن 0-0 5 ضو دانا ا 0 522-00
- 

 0 ده 200
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 ايهم الا ب

 لجو رع هللا هكرادتي م نأ ةليح الو ةوقب فتي ال ميصا ربع

 8 © هديبأتو هنوعو هنكرب

 لاقف بطخ رت

 ام عفنا نيلع ةدقو مكرما ىنالو هدق لجو وع* مللا نأ

 ىنسرك نأو هيلع ىننيعي نأ هللا لسا 4 ىنأو مكل ه مكترصضحع 5

 مكميق ىف لدعلا ىدصلن © نأو ريع دنع ىتسرح امك هلدنع

 هللا ناعا ام نإ ا يع سلما او دكا سلات

 ايش ىقلخ نم مكتفالخ نم تيلو ىنلا ريغب /ىلو لجو رع*

 اهنم دابعلل سيلو للجو نع هلل ةمظعلا امنا < هدللا ءاش نا*

 فحل لقتعا 9 لو ذنم ربخت رمع ,ن 8 مكنم دحأ نلوقي الف ءىت ام

 ةجاح هل تناك لجر ايف ا كل ناو تسد سقت نم

 لجر انا امتاف ىَنْومل قفلخ ىف انيلع يتع ؤا ةملظم ملط وا

 مكضارعاو «مكتامرحو مكتينالعو مكّرس ىف هللا ىرقتب مكيلعف مخكنيم

 اييكاححت نا ىلع اصعب مكضعب ليك الو مكسفنا نم قلل ]ب ايطعأو

 *بيبح اناو*, ةداوه سانلا «نم سدحا * نيبو ىنيب سيل هذاف ىلأ 5

 00 لا كتم سازإ يقنأ 5 ىلع ريزع مكحالص ىلا

 هيلا 1:ب هللا* ءاج ام الا عرض الو هيف عرز ال كلب /ملعأو هللا

 ىع لوسم اناو ةريثك ” ةمارك مكدعو دق م رع هللا ناو
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 موعن سس ايوا

 الب لافدست نكات و ١ ىف ه:ويلكف باطخل ىب ريع هعنف ةنيدلملاب

 تياوفا .8:ظبكراف“ ةسيحتمللا ريغ ىم' اهفلعب ءىجج نال هلا نكآ

 رمع. ىتدح ٠ < ىميلاب "هل عضرا نكت افلع «انهيلاا لمعلا ناكر

 لاق كلاجم نع ىنادمهلا ليعاهسا هوبا آند لق ىلع أمه لاق
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 مبدأ ا

 اكييأ بحتم كلا هيكل نا وتلعس ىف :مكانياو دا تددول

 ماقتسا ناف عانم الجر, اولوي نأ ”سانلا .رجاعي نلف ايغو امش

 نإ قدك ول كيلع امو ةحلط لاقف 0 فنج ناو ةوعبتا

 ل ل رك ساو كا وكما زم نايف وز زط
 بضغلا كنع ككاضيو ىضرولا ىلع الا ماني ال ىذلا اهجرك ىباو 5

 اشي لقاويطاو ىكحاجا هع 6 ىمو دقوف 5 ىم لوانتي وهو

 ندا لم وب هيد نيم يطساولا دواد ىب هللا دبع نع ىلع

 0ىنتتكح  ه«ةاساوملا تناك امنا اليخ ضرقملا ٌكعن انك وع لاق

 نر دلال قكعمي عا نع 527 8 نيلع ا

 نوذختت .مكنا ىغلب شيرق نم دلل لاق رهط. نان سابع فارم

 نم نالف م ةباكك ىم لاكعت ىنح اعم ناسنتا سلك ا سلاج#

 اا علل مارا طلال ب ير وصف ١ ىتخ الح ز هادا
 و نمي ىنأكلو مكنيب* تاذ ىف عيرس مكفرش ىف عيرس مكنيد ف
 اماسقا مالسالا ارهسق ىف نالف ىأر اذه 2 مكدعب ىقأي

 ديفا, اعنقلال اوناتا اهغم اؤشنلاو“ مكنه ا مكتسلا كا نضيف لع

 اوسحاو ىسفن نم تسسحاو 7 عتللمو ىقولم مهلا سانلا ىف ملك
 هنم اًليبق هل نا ملعأ دقو نوكلا نوكي انياب ىردا الو ىتم

 ميعاربا آس لق ىلع آس لق ريع :ىنتدح «  كيلا ىنضبقاف
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 زااثلا نس "بهذه

 الص ادويع ا نرعا:1لاف :رماغب نتجت هللا: يع انك :لق | انها قب قلع

 نينموملا ريما اب كونب كعفذن لاقو لجيلا هل اعدف ءىش لمح ىلع

 قجعي لعا اسحب لاق رعاه ىقدح « ِهنع هللا ىنانغا لب لاقف
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 ميد اا
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 رون انت رنيم

 انفاق تراسل "ىتكرك أر ةءدللا لايبس# قا نيزتت_ اهداا» نق
 عيبرلا ىب سيف ىئنكّدح لاق ريع نب دمحم ماد لاق ىعس' ىبا

 ءدل“ لق رع نا ؛ناملس نع .ىاذار . 5:ىع بكالا نب :ةاطع* قع

 ضر: وم «تفيج_ .تعنأ نا اكلت اول لاك ةةفيرخل لانا قلع
 5 كانأف. هقح ويغا ىف هقعضو رش رثكا وا لقا وا: امهرد“ نيملسلا

 ىنبا* امس لق ثراخل «ءىنتدح ه«رمع ربعتساف ةفيلخ ريغ كلم

 لقي نيود نب هسا ييكدك لقاازنعا يد قا هاك قف دف

 هللا محري ليقي ةريرف ابا كعمس لق ريبزلا لآ ليم عفان ىنتكح
 نيباج هرهظ ىلع لمحل هّناو ةدامرلا مع هقيار ىقل ةمتنخ نبا
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 هيبا نع ىبعكلا ماشع نب مارح ىتّدح لق ريع نب دمحم

 لوني ىتح ةعارخ ناويد لمحت هنضر باطخل ىب رمع تيار لآق

 بيت الو ركب ةأرما هنع بيغي ةالف ديدقب هينأتف ءاًديَدَف

 ءلتم لعفيف نافسع لزنيف 6-5 0 ىف نييطعيف
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 4 وهلا ةدعجا قو اهللاؤ/ دعا "يقدح لق معي ليا نمسا: لق
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 ارك م زبهأ

 وثا ىلع ميك ونبو باتكلا هيلع ضرع نيح هّضر باطخلا ىبا

 ارعض ليقي هعمءأف «مين ىنب رثا* ىلع ىدع هنبو مشاه ىنب
 ىدع هنب تءاجن هللا لوسر نم بوقالذ برقالب اوعدبأو هعضوم رع
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 لع :لكالا ءانقدرا سدا, تب نب خب لق 4 ميقلا ءاليه كلعج

 ةوض0لا) مكيتام حلاو. .الالمكل_ .قانسحت ةنعتأ + أود ىرتت
 نأ .سانلا رخآ ىف ةاوبتكت نأ ولو ورتفدلا مكيلع / قبطأ نأو

 انكردا ام هللاو ى فلوخ امهتفلاخ ناذ اًقيرط اكلس نيبحاص ىل
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 زيوو ارارسلال 16

 نب ديح اس لاق ىعس نبا اس لاق ثرامل ىنتدح «ءاطعلا

 ىن ريبخأ نع ثريوكلا ىنأ نع ىيع نب كذثاع ىقدح لاق رع

 نيملسملا راشتسا: هضر. بانطخل ىبارع نأ ديقن :«ىب ثريمكلا

 ليك ع مسفق «تلاط_ ىذا نم ىلغم هل ليتعح 5 قيواودللال وقتل

 نيك لانو الدش هتميدستا القلم قمودللا عيضجلا اذ سبع:

 لاقف رمالا رشتني نأ «نتيشخ فذخأي رل نع .فخا .نم 0 فرعت

 ل لك و نينموم ا و بصأ اب * ةربغم ا نب / ماش نب ىكديلولا هل

 نوكف نيك اودنجو اناويد اينو ل5 7 اهكولم تيارف مأشلا

 قلاظ نا نب ليقع اعدف هلوقب ذخأف كح كنجو انا اوبد 0
0-7 2 

 شييوف 6 باس نم اونكو معلتم نب ريبجو لن نب ةمركمر
 رت مشاه ىنبب اوعديف و ابيتكف علزانم ىلع سانلا اوبتكا لاقف

 كيف رظن املف ةفالثكل ىلع هموقو ريع مث هموقو ركب ابا عوعبتا

 معلص هللا ليسر ةبارقب اوعدبأ ىللو اذكع هنأ هللاو ثتددو لق رمع

 ىنتدح «هللا هعضو ثيح روع اوعضت ىنح بوقالاف برقالا 5

 ,ىنثتدح لاق رمع نب ديحص أب لاق ىعس نبا اس لاق تراسل

 روع تيأر لاق هلذج نع متل نع ملسأ 0 نب كيز ىب ةاسأ

 ©) 0 ىعد 122162 ل 28كف لل مرق 022 1 نير 12 1

 1و 2.51. مع هوز 10عم كيقن 00 جنهر 261401. لكيقنو 05:0 كيفن.

 هر موا ناريدللا 7100 200:  ىج < *20) 8مم“ نكي

 د ل ل 6 2 هل 8ء1قلط. هدم. 2

 ش ةكولمو كك. 110. م. 228. .861420٠ )2  5ءءاتأا15 دكان 00 أدونج .

 6 8ءا20ط. ناسل. . 2) 8ءا30ط. هيلا. ه#) 00 ىنتتدح.. م) 060

 ثك[شح 000 نعر سها



 رو ارك

 اذا ةلق كءادف هللا ىنلعج لاقذ* كب هللا فلاخ «لاق هللا

 © هللا كتيعي

 خايراتلا هعضو *

 لطف دج اًنلق ا عشكاو خيرأتلا 4 عضو نم لوأ ناكو هرفعج وبا لاق

 5 ءرهش ىف ٠١ ةخنس ىف رع نب ب نع كعس ىبا انيق ثراحخلا

 فعيكو 13 ٠ ءكفاشنكا قابس ©« ىركذ ىضم كفو اهنم لي 0

 3 0 بنللا ب نم لوا 0 رمصو* هيف ومالا ناك

 رهش ىف ”عيوارتلا عب ىلضي ماما لع ساننلا' عمج نم لوا يو
 امهيف كلذو هدب ماو نادلبلا ىلا كلذب , بتكو ناضمر

 100 ىف رمع ىب نلمح نع كعس نبأ آَض' لاق ثرامللا هك قدح

 قلي اتراقو :لاجتلاب :ئذصي :اًمراق' قيقراق“ اغلا لئعجتو 16 "عفش

 © ءاسنلاب

 نيواودلا هنيودتو ةردلا هليخح*

 سانلل* نود نم لوا وو ؟ءاهب برضو ةرحلا ل نم لوأ دقو

 مهل ضرفو علئابق ىلع سانلا بتكو يراود فلل
 2( 626 000 6) 00 كأادخ ىتلعج. 6 (6 هدم. ©4) 0

 ةثنثكت < 2) 660 20 ىف ري 060 هزه. ءغ دس 92318. 200: 5

 "نان عه2أ413, 01136 عا1312 32110 1 168112415: كتبي ذخنتا نم لا

 نم لواو هةحقلا هلع ننفا ننلا نوار ليزا "نش

 ظالدص 1 سانلا عمج نم حاد دالوالا تاهنماأ عيب نع ىمهن

 اسمخو اعببرأ نولصي كلذ لبق أناكو تاريبكت عب عبرأ 0 ةرانمل

 ةردلاب" برضا: -) 001 قا" 00 ياتنلا قاد نشا
27 

 62 00 نيواودلا .



 مبدع ا

 :ئكع :لاملا تنيب فو لشغلا هل, تعنف هل .ئوكش ا ىكتشا ناك

 © مارح ىلع 2ىبهف الاو اهتذخا اهيف ىل متنذا نا لاقف

 نينموم ا ريمأ هضر ريع ةيهست * 5

 رق .بابطخل , نب ربع, نينموملا ريما ؛ىدا, نم /لوأ: .هرفعج وبا .لاق

 ءمويلا ىلا ءافلخل مهلعتساو ةّنسلا كلذب ترج

 كلذب ربخلا ركذ

 دك ل تيد لقد قاضتالا ىيملا ىبعا يردك, نشك

 اجياإ2 لبق عا دو املا: لاق .انهننا وعر عييقوكلا 2 ناسح كنب

 ءاج املك ليطي رما اذه هضر رمع لاقف هللا وسر خفيلخ :فيلخ

 نونموملا متنا لب هللا لوس ةفيلخ ةفيلخ ةفيلخ اي ظا.لق ةفيلخ

 [ىيصلا ىبع نب دا لاق < نينموملا ريمأ ىّمسف مكريما اناو

 نوثلثو ثلتو ةئثام تلاق نينسلا نم كيلع ىلا مك ««اهنلأس

 56 لاق جدضأو د ىبيكت ا لاق نكيح نبأ ,امد 6“ كنس 5

 ريل انآ تاطخاب قيرزاعل لجو: ل5 لاقت رباكجت انوع ةزمح 0 وبدأ

 ه«) 00 ,فعجر دس 1ءءاتمدعمم 1ج0010. 6) (0 انثدح. ه) 0

 هد: 2) 60 ةيوعمر طهاعر أ. 1105:1282 1 ءا 1طن 130

 177 ل | 11 رورغمص 17015 ©22165511132 5 6 66 اهناق .

 رك) 00 لوأ ريعو عأ 2205 0 باطشل ىب رع. ى) 0 6 د11 211

 /) 06 نايح. 2) 060 ء: 11 أ!لاقو آه هل املاق. 6) 0

 مل ع هدم. اي. 42) (6 هللا. 2) 610555 ّدص 00 وريع مأ ىنعي .

 7) 060 امنو. 65) 0 نب مز 66 20 لوسر .



 را 02 كر

 ذا ةسنيدملا قرط نم فقيرط ةىذ رام اموي رع انيبف هرصم ىلع

 بيل ةءزيعتو# وكب نم ةريصص حاب هللا لرصد ا
 هاطعا مدعاج املف مديلا لسسراف لاق ءاذك لعفي كلما عابس هلع

 الأم

 دلع أى د ضايع 50 اهعرأ 2 لاقف انمَبَكَو فوص اهيرتكو 7 اًصع

 هانا نا لاقف اًمالك ركذف هاد رث لاق اًيعار ناك كبا نف

 الو اًقيقر نئبنات الا نأ. كسيلع ل لاكوأ هليع »أ : ةدرخ 2: كللقحفز

 كيع نع ةماسأ وبدأ اس لاق بيرك د هيب امد 3 [ انور بحرت

 ىراصنالا تمباث ىب ةميرخ 7 ىبأ ى ع#* مصاع نع ديلولا ىب هللا

 «بلع دكهشأو اًدهع ذل اكعكالم ليها ليشمل اذقا رمع ناك لاق

 10 3 بكرس ال 5 رت بلع 0 راصنالاو 0 نم اًطعر

 مهل آد 0 كيعس 5 آمد لاق هيب ىنثدحو « 00

 ىلا راع تا٠ ناومعب اننلاق .نيكسم : نتج و مالس بع ”ميعاربا+قتيا
 اميرف لاق هضرقتساف لاما تيب بحاص قا جاغحا اذا ناك باطخل

 ةرهع هل لاتكف ههزليف 7 هاضاقني لالا تبب بحاص 1كم رسعأ

 أنس لق ىدقعلا رماع نإ نعو ك«هاضقف هواطع بخ امبرو

 ©6) 00 دج رصم ىلع 0 راصمالا نم رصم ىلع 55 باطخل ىبز

 هسصطم 200. لق. 625) 2 200. ضعب. ه#) 0 مدت." 2 6 لوقيو

 6 ليقدو ٠ هر 00 200. ىذكوز 5ءوان. لاق غةصخانات 18 ن0. ر/) 0

 منغ ىب ضايع ههسأو كلذ هلماع ىلآأ رع. ى) © ةنيدملا هيلع مدق.

 7201316[ هقمل1 كنا 167(: 521 ١ 2012و 6 مئاغز 820 600

 تن 72( ©0 4 نا اة ةنارتب ناك نإ تع خا نت هز 00

 200. هل. ره) ©60 هده. 2) 400101 2معع/21, أ. كشك 5.

 م) (00 ءاضاقعسف .



 ان ا” خخنس

 كفعضا آلا «هلعف مكنم اًدحا دجا ال هللاب مسفأو مكللا ىلا

 © خيوقعلا هبيباع

 قدح ىو اكيلا ليفأا لع !ديدش دضر 6 ناكو 6 رفعج نبأ لق*

 هيدوي ىتح همزلي اميف اًلهس اًنْيلِو هجرخاسي ىتح اًبيلص هللا

 مان لق ه ىبع اس لاق ئرشإلا دعس نب هللا 14د يبع ىنتدح

 قيد نينيوا نا قالكفب نب نس «ىعا ريثك قوش دىلقلولا :جاع اددلا

 ناجرلا نبع املك نيملسملا نم ارغن نأ هيبا ىع هتدخ ملسا

 ىتح واناشخا دق :هناف باطقل ىب رع ملك اولاقق فوع ىبا

 ديع كلذ ركذف لاق انراصبأ هعبلا هيك نأ عيطتسن ام هللاو 0

 د م

 تملأ لقفل كللاوق ك.لذ أبلاق كفوا لاسفقف وعل / فوع نىب* ناجرلا

 ىّتح هيلع تددكتشا لسقلو كلذ ىف هللا سيفوخ ىتمع مال

 <«: ىتم هنم اًقرق هنم شا انأل هللا ميأو كلذ ىف هللا تيشخ

 الجر * ريع لهتسا لق مصاع نع ركب وبا ان لاق بيرك وبأ امدو

 6) © كلذ لعف. 62) 1هصختص زص 0. ) 0 200. ريع. هز (م

 ند 2 5ءةوسلسسم لقط )يو 179 115 17 كل زملز 12

 ميعاربأ ىب بيقعير ىانط وننم همعدتو هلتاند 121ا11ى1 م0156 2151 بيقعي

 ىرعولا دعس ىب ميعاربا ىبر وان هطأ36 3. 208, ©1. 6 1621.

 5 26. 5220 1عزكاتت, ]210151 13462 طقخاخ 01)1503, 0111 1201111115 ©5أ

 3. 201, 1. 115 دك, مي. 39ه, 0610311811 205151 م3563 11

 130116 511213 2. آنك, 27 0ع ]هددت 6001615 5112111153132 .دبعس 0

 ةععاتأا15 هدأ ءأ 111132]12 «ءاغ215 12 1015 320 11]1نصح 1ع16ع2725 2ععااتت

 سكعس ©02152 000. 18 لكيعس 12114371. ر/ك) 0 ىنتدحز: 2:0 ىأ

 06 مكس نبأ. ى) 0 اناسخار © اناسحا. #) © هدم. #2) 9

 ىل © 012. 560116 و.



 زا“ نس ا

 «لقو اهلونا رث ردقلا مدأ, يضنا ىتح ءهتيحن لَلَخ نم ناخدلا

 0لوقي لعج* مث ءاهيف اهغفاف هقكصو  ةزيفتكات ايش ىنغبأ

 واهدنع ىلخ مرن ايعبش ىتح لزب ملف كل ا انأو عيمعطأ

 تنا اًريخ هللا كارج ؛لوقت تلعن هعم #نقو ماقو كلذ لصف

 اكلك اديخ ىلوق ا: لبقيف نونسولا وسيسمأ نم رمالا اذن نفل

 ىّحنت مث هللا اش نا كلنه ىنتدجو نك ربمأ 1 تّدج

 / هل ليقا تلعجن عبسلا ضبرم ضبرو اهلبقتسا رث اهنع ٌةيحان
 هذيبصلا تيار ىتح* ىمّلكي ال- «وهو اذه ريغ. اًنأش كل نأ

 0 100 وو مماقف اوعدهو اومان و نوككضيو نوعرطصي

 :هال. نا. تييبحلف .متاكباو .عرهسا :عولم لا نا .ملسا اي لاقت ىلع, لنبقا

 نا دارا اذا ريع ناك» «و نم تيار ام ىرا ىتح فرصنا
 أدب محالص هيف امم ةىش نع مناهني وا ةىشب نيملسملا رمأي

 ىخلاك هرما ” هفالخ ىلع ديعولاو هل ظعلاب هيلا مكقتو هلعأب

 5 شايع ىب * ركب 71 آس .لق ةءالعلا نب نم * بيرك وبا آم

 ياذا وع .ناك لق رفاس نع ةنيدللاب ريع نب هللا .ديبع امح.لق

 ثيهن' ىّنا :لاقق هلقا عمج ءىش نع :نئاثلا ىهنف ربتملا تعم
 غىنعي ريطلا رظن مكيلا نورظني سانلا ناو اذكو اذك نع سانلا

 ©) تر 6راقف 0 0)2 ىيتاتف ن2 © هزم 206 عالق نإ

 00 ممم وعطأ . 21100167 لص 2 066 )6129:111١15 ١7:60

 /) 0« ف. 2) © 200. هل. 2) 00 لقي لعخ . 9 10)2 كنكإ

 هرع) (0 هديت: 7) (6© ءا (6 هرب 0 ه) 06 اهلعجفز 60 2201

 نوعراصتي . م) 0 ماق م 06 0 رع 0) © 200. ظعبش نمو

 مّولعمو . 2 00 جفالتخا. د١ 00 ك © هس. 27 00 كآ4 هد



 اراكرخر ال

 ىتح لورين انجرخن مانب قلطنا دربلاو ليللا هب رصق اًبكر ءالوه

 «رانلا 18 ةبوصنم رذقو اهل ناببص اهعم ةةأرمأ اذاف جنم انوند

 هركو ءوضلا باحككا اب 2 مالسلا رع لاقف نوقاضتي اهنايبصو

 ا ب ردك لول كاملا رو كنيلعز نمل * زاب ”اكاسعأ ةاقد ليفي جل
 عا ليالا انب رصق تلق مكلاب ام لاقف اثكف م عد وأ ريخ * ندأ

 لاق عوجلا تلق نوئتاضتي م#ليبصلا ءالوه لاب اف لاق دربلاو

 هللا ايماني ىتح هب جنّكسا ءام تلق ردقلا هذه ىف ةىش 1ىأو

 7” تللاق مكب ةريع ىردي ام هللا ا كر ىلا لاق رع نيبو اننيب

 انجرح انب فقلطنأ لاقف ىلع ليقف هاتع لفغيو « انرما ىنوتي

 لاقف ممحش ةبك هيف اًلدع يرخاف* فيقدلا راد انينأ ىتح٠ لورهن
 اًنلث وأ نيترم 0ىلع هلَحا لق* كنع هلجأ انا تلقف ىلع هلجأ

 لمك .تنا كلذ ارخآ ىف ىلا لاقفا ”كنع' هلجا انا.:ليقا كلذ لك

 تقاطناو فلطناف هيلع هتلمح هكل مأ ال ةمايقلا ممي ىرزو ىنع

 نم جرخاو اهدنع كلذ ىقلأف اهيلا هانيهتنا ىتح لورهت دعم

 لعجو كل «كرحا اناو ىلع ىرُذ اهل ليقي غلعجن ايش فقيقدلا ؛5

 ىلا رظنا تلعن هةئييظطع ةيح اذ ناو رحفقلا نكت زيفني

 «) 14 ء( 11 200. مهيلا. 6) 00 ءأ © 2ك 35012 6 عارفا كد

 4) 0 مكيلعو تلاقف . 6) 1:2 7621.ع.: 1 وندأ, 6000 ايندأ 000010160

 020:١ 5601: انف 020.60. 50 ناييصلا . 2) 0 6 115 200 نم.

 2) 00, 0 611 ءف. 5 00 كحي. )060 2007062 22) © تلاعق:

 7 00 انرومأ ٠ ه) 0 200. لاق . رث) 7427 لعجو نايكي قي الدع جخئاساف

 مكث نم ذك ميفز 11 مكث بارجو قيقد نم الدع جر خاف. 7) © هده.

 ) © كل د) 60 انيفآ١ 2) © ©9 ) 17744/ رحأ كنا تقولك 0

 26 2 5 اا لا سوا :

 مسدو فيبقد نم ءاسح قو ةريرح لختا مضلاب , كك. 11:1 17م ؟دابر 16, 5ع
 35 5 دس س2

 7106 ءاندسس 117, ا” دانا درق: درقتني كمل كل كرحا. ه2) 0 ةليوط .:



 الاخ . نس مررت

 لخدي ملف ىسلج 'سلجأو تيبلا لخدا :ىتح. لخدت' ال .«هل

 هةءلم نم لثع هلق مع لحنا لكنا :كتلاقتءررق كتسلجاا حك

 اهيا زوجت هل لاق ىلصي مثق ناحرلا دبعو لكأ ماعطب هنتأف

 ءاج ام لاقن هيلع لبقا رق «ءنتنيح ناجرلا دبع ملسف لجيلا
 5 ةيحان ىف تلون ةقفر ”لاق نينموملا ريما اب ةعاسلا هذه مىف كب

 اقلطنان هسركنلف قلطناف ةنيدملا قارس هيلع تيشخ :قوسلا

 امهل عفرف ناتكحاي ضرالا نم ِرّشَن ىلع !اذعقف قىوسلا ايتأف

 م اذاف اقلطناف #مونلا دعب مباصملا نع َهْنَأ رلا ريع لاقف حابصم

 لسرا ةصبصا اًملغ هنفرع دقف قلطنأ لاق هل بارش ىلع ؛ميق

 «٠ امو لق بارش ىلع ةحرابلا كباكحأاو تينك نالف اي لاقف هيل

 ىع هللا كيني ا لق هتدهش ؟ىش لاق لطرف ريما اي كيلع

 ,ةنينرملا هللا حبخ اقلب ركن لاق *ةزغ ندع رواضتما ملقا .نيستتلا

 اهب يمرتف ةليتقلا فخأت ةراغلا نال جباصملا نع ريع ىهن امّثأو

 نم تيايبلا فقس كاذذا ناكو هقتكجف تيبلا فقس ىف

 3 لبع نب يعبمُم آس لق بوح نب دج و ىنتدحو «. م ديرخل

 نب“ ليو: علا خرامتح ا ىبن عقر وع نا شق ؟للقا تكول كلا
 ةرح ىلا هر :باطخشل ىب 0 عم :تجرخ لق ”هيبأ نع ملسا

 ىرأ نعنأ آسأ اب لاقف 8 ثرون ران اذا ءرارصب انك آنا 0 مقاو

 0) 0062801! :806)00(")١١2 لاف 712660750017 لاق 402 00 © 0 ريجك

 0 ريغ 2: مونيا يو 632 ىلإ (6 لايف 2 "6 0

 2( 0 ميقب ٠ /0)2 ءه1ش 5. فز 0200. ريع. 4) 60. ورع 77) 0

 و... 72) 0 كب وبا لاق, 00 هدم. ه) 0 ءغ 0 هدص.ر 1 1ه2هط. قركاف و

 و560 600. 801. ها[ 135. دقركتف . م) 00 ىكيارخلا © 200. لق. 7 0

 نق حيشت 7( )00 ماسأ ىبر0 هببدأ نع٠ ى)] 60 6غ ©( انجرح 1

 قيرطلا ضعيب. ) 600 ثروت د 0 ترون ( ترون : كم طمس 11و 11

 4( 1 27 5و0
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 رك ١ خذس

 كيوم ا دحتيلا هن. كا اما اقوصيل لا وغا ًمكيللا لسموأ ام هللاو

 ةىش هب لعف نف 3 مكتنسو مكنيد مكوملعيل مكيلا قلسرأ © ىّنلتو
 هسنم هَدَضفأل هديب ريع سفن ىذلاوف يبلا هعئفريلف كلذ ىوس

 ناكل كّقيارا نيكو اانودملا ايناس نوعا علااو كح قريع ايكو

 كنا 57 صعب د0 كتاف ؟هةيعر ىلع. نيمللكللا 16 كال نذ لجر#
2 

 هم هنصقأل اذل هيعبف رمع سفن ىذلاو ىأ 6لاقق هنم هصقتل

 نر لملف -- هللا لوسر نا نو كي با فرم

 الو جونتقتف 01 2ورمجات الو ©لدغف نيملسملا ابرضت 9 الأ عكيفق

 ©: 8وعيضتت صضايغلا جول و ور فمان عقوقح موعنم

 لزانم 1 داتربو ةكسفنب 06 هنع زكذ اهيبذ هضر رمع 1 ناكو ٠6

 < »«هيديب جلاوحا كقفتيو نيملسملا

 كلذب هنع ”دراولا ربخلا* ركذ

 كلا اخ نب ا اكيد لاق وماع هوبأ لاف راشب ىبأ انضةلح

 انا ىلإ باطخلا نب رم ءاج لاق ىنرملا هللا كيبع نى وكب نع

 تملاق مث هنكافف رم ةأرملا تءاجف * ة-برضف 2 نب ناجولا كيع 5

 «) 060 ىكلو. 5) 0 يلكتنسو: «776 11 11 اخ 1عع. 5ءءاتط له

 85 كلف 2) 6 2غ 14 0ص: 62 © 126 1202 2 بذوذ 40 ا

 هدم ع0 نس 1:2 )(00061 و. + )005. ف. )7  6 هلو اناث

 5) تكك10ل1 ع اش 2) 605: م: ذخ 11ه ودمع, ء00.

 ©« اكفط. مخوديك رز 0 7652 عونتفتف قورمك الو هنت. 2) ©

 ناك < < نيملسلا لاوحا هدقفت نم. 2) 60 شدغبي (2). 7 00

 ا 0 ىلابو ٠ 72) 0 هرج. ع () ةذ 11 نماتلا ءدل رخأ 6

 عساتنلا ءولل لولاك 62ر1 فيا يلام 6 نيل مر و اف
 هتارمأز 2202 0 نمدكتففو 00 هكافف.



 م١“ ةئس "باع

 ليتتتسا 1قا وع 1 نراك لاق. نييصخ ابا. تعم ١ لاق نتاع قب اركب

 نير لا ع مكتمل رق اي ليقيف م عبشي ماعم يرخ كايعلا

 جيلع مكتلجتسا امتا' 5 عراشبا .ىلع الو عراعشا ىلع همعاص

 لدعلاب نيب اوهسقتو قحاب هنيب اوضقتو ةالصلا هب ءاوميقتل

 5برعلا اودلجت' الو مراعشا ىلع الو 5 راشبا ىلع مكطّلسا رل ىّناو

 اهومرحتف اسهنع ءاولفغت الو اهتوننافتف 04 بهلول و هاذ

 < م مككيرش اناو* معّلص .دمحم نع ةياورلا | رقأو نايل

 هنيب عمج هل 0000 بلا خش اذاو هلامع نم و ضقُي 0

 «دب هءلذخا هب هلخا بج رما هيلع جد ناف هاكش 9 نيبو

 0 ىب لش ءايشسا 1 لاق ام ميهاربا ىس 5 بو.ةعب 1: ىنتدحو

 با ١ وع سهرضصن ' نبا ىع/ عويركلا :قيعس 1 لاق, ميقا

 ىلا سانلا اهيا اب لاقف باطخلا ىب رمع بطخ لق «سارف

 تر © 201 ف 2 06 ربو 6 6 ابموقيلز 1201 (ن ضل.

 2) 00 هغ 0 5. م.ز طع عا آصف 300101 2ع: طممتع 00 اهوشغتف .

 ) © اوليعتو 0 ابلعدز 106م اهنع (0 ها 0 اهيلع !2عمع 710عمخانت

 /) :(هرردللا ىاناوز» © 2005 كتتتكي نم م ال ىلا. نارقلا اودرج

 -باضاكلا لف كيك 5 9 ناك نأ ةروبخ اي درك ذ الجت هللا

 ىتلا' قل ىناأ كلذو”معلص كتمكح قع ةياورلا الق 0 ةدكيق

 +باتكلا لها ملع دارا باطخلا ىباي اهيف 000 القوا

 ضدعت 1١ ©. انمتقيإ., "اركز 60 همنا دقر 6و6 ه.و- 2 601 ك

 6مم, 7)2 0 انتتدحع دال )007 ع ك0 1 0 0 هرم.

 ىبأ.



 ارك م فد

 لاق ىمحم نع بويا آب لاق لييعامسا اسس لاق ميقاربا ىبا

 انا للا بنود رمح نيا هديب ناك الجر نا تثبت

 ا كلاس نالف نيكول ريما اب «لبيقف هيف ملكف دجرخأو

 نا ىو دنعم) افردللا الم: نم ىنلس هلا 5 لابقف ءتجرخاو

 ةيشعب هيلا لسران للك كلك نم ىلاس الولف انناح ناكلم ةتيقل»

 ليقي لمع ىلع هدول الطع فيعبل اذا دحر وع ناكو « 4فالأ

 ير نب .ناكرلا تنع انو لق ينتملا 7( ىب بم * قي ابنوام

 باهش نب 9 قراط عمم نصح نب ىيبك نع خبعش آند لاق

 الو هلاوما اوذخأيل هتعبا ل ىتا مهللا هلامع ىف ةريع لاق لوقي

 («ىنود هيلع ةرما الف هريما هملظ ىم عراشبا ةاوبرضين 0

 عا ةعيحش وع 0 قار نما اسد لفإ راشبر نبا ع ابك دعو

 ةخحلط ىنأ نب , نأكعم نع دعكلا نأ ىب ماس نع ةدانق

 مهللا لاقف ةعيجلا موي سانلا بطخ دضر 0 نع نا“

 سانلا اويلعيل عاتتعب امنأ ىلا راصمالا ءارمأ ىلع كديشأ ا

 اف اولدعلي ناو هيف يف ارهقي نأو 0 جيبن 2 عنيد 5

 هبا اسد لق. بيرك وبا ءاسو ؛ « ىلا مووعف, ةىت عيلع لكشأ

 2) (©0 ع6 0 5. ف 2) 620 فن © 200. ل 2 © 6

 اكلم ط3طعءأ ام عا 7622 12153 5601062413 ثدعي !اذأ ليقي 6 ناك

 لمع ىلع المع. 2) © 200. جرد: 0 300. رفعج ىبأ لاق 02 ©

 هرم. ع« 2056 لليع 200. هكليي. رك) © هده. ,ى) 0 سوواط 50و

 كك 8ء1ةقط. ؟عر نأ. )0 200. ىنعي هضر. 0)2 5. ل. ) 9
 5 53 2) (0 (ء6 (9) كيعس 1221عر, ©. 750 هع67 21-1707.

 ها ةبعم 22 09ر هنا رفع قع : 206)190: علصا كيت
 ارضا 00 6: ,



 رن ميز

 نع نابح ىلا 5 نع ةيواعم وبدأ انه لاق ىادمهلا هدلاجت ىبا*

 نأ باطخل نب رعل ليق لاف ةناقفدلا «ىأ نع عابتولا * ىبا

 اًمتاك هننختا وى ناويدلاب ب هل 1 لأ نم الجر انقاف

 ىقحح. “  نينموملا نود نم ةناطب اَذأ :تذختا .دقل رع لاق

 ة ناجرلا كع 1 لق فو ىبأ اك لاق ىلا كدع نى قمتقو

 بطخ هضر باطل نب رع نأ هل نع هكعفا نع كيدز 0 ىبأ 50 أ 1

 ئلع المج نأ ول قلاب ادبح ' ثعب ىذلاو لاقف؛ سائنلا

 «باّطخل ملآ هنع هللا لعسي نا تيشخ تارفلا طشب ءاعايض

 قانتطو « اتريغ 1 ىنعي ام* هسفن 7 ىنعي باطخنا قل" كبز و هبا لاق

 10 عرازمما 3 قا خوعإ ةسعش“ وع ىدفع' قا 'ىبأ اننا لقا قنتللا) نبا

 هوجو سانلل لوي رن هنا ىبوم نا ىلا رمع بتك لق ىنوجلا
 َّّت ٍّّ د 0ع 0

 7 بسك سانلا هوجو نم كلبق نم مركاف مجتاوح نوعفري

 « مسقلا ىو مككلا ى'فضني نأ لذعلا . نم ”فيعشلا' ملسملا
 ىعشلا ؛ ىف  اًقيظم كغم لاق -سيودا نبا اسس«للقا بيرك وبا !طءاصتو

 هل * لاقذ ىنلجأف ايدو اًمقن 0 ىرأ لاقف رع وبار قا. لاق

 ليقي وهو م ىلوف هلاق ريد لل كريعبب ام ريع

 ربت الو بقت نم اهسَم ام ٌرَمَع صْفَح وبا هللاب مسك

 ٠ < نأ مهلا هل ٌرْفُغأف
 بوقعي 6ىنثدحو «هلمحن ٌىبارعالا امد رث ىل ٌرفغأ مهللا لاقف

 2(" كيلا ىع. 65) 060 ىسبا. ) (06 هدلص0 2) 0060 4

 نأ. 2) © هدح.ز 00 نهصوممسلا ص056 تارفلا. /) © ىب. ى) 0

 ء(0 ىبا. ) (60 هص.ز 0 كيرب. 0)2 ال. 2085و

 2) 06 ىبا. 20) 00 ع 0 بسكورو © بسكو. 2 7) 00 ءه 0

 هرت. 60) 0 هده. م) © 200. قارعالا



 ار ا

 ملعا ىناف المح ةيعرلا يف نريسال هللا ءاش نأ تشع نتل رمع

 اًماو ىلا اهنوعفري الف لامع اما قود عطقت مئاوح سانلل نأ

 كر وم اع وقاد مانلا اها ؟عرزسلف :نيلا  نيلضور الفا م

 نيو دالي« عيوأفا رطبا يملا ف :ىئووشنء اهي عيقأن يزل لا
 متردهلا مادا ةريلا وق» فر يتن. اهدنا مبقاش نيرحبلا ىلا ويبسأ رق 5

 ءهللاو ىنيرهش اهب معد ركجلا ا يدنا "زق ويح الكف ميقأف

 ةريغملا اوبأ امن لق :فوع نبا ديح ىنتدح , ة«ا١ذه ليمل .معنل

 لاق هوربغ نب ناوفص أس لاق ٍدَجَحلا نب اولا نك

 تلزن لق رابحالا بعك نا رلاس نب ريقز ىراجملا وبا ىتدح
 "1 تلك تاطخل ١ د مقل !١ اها اكو كلام“ هل "لابقي لجل نع

 الو ,تاب هيلع“ سيل .ءلاقف نينموملا ريمآ ىلع ليخدلاب فيك

 /ىنتدح «ءاش نم هملكيف دعقي رث ةالصلا ىلصي باجح

 ىقربخأا لق ىيك نع انيس اع لاق ىلعألا كبع ىب سنوي

 ىمحلا ىلا ' ةقدضصلا 9ملبا نم لباب رمع ىنثعب لاق ملسا ىع مئاس

 اهضرعأ لاق اهردصأ نأ تدرأ الف اهنم ةقان ىلع ىزاهج نيعضوف 15

 ال لاقف ءانسح #اهنم ةقان ىلع يتم ا هيلع اهتضرعف ىلع

 نبا الهف نيملسملا نم تيب لعا ىنغت ةبقان ىلا تدمع كل 75

 لبعامما نب رمع / ىتدح «« 1ع اًصوصَسش خفقان وأ : اًلاوسب نوبل

 ©) © ريسا يق. )85  800 ع0 تئءلعتصكم )2  © كلاوقر ت4

 12815 نا26ءغ, 5علالش هنن 0, ب60, !دعع..> 20. (601 هع 6( 5

 00ه رجب نب ءأ هدم“ لاو 2) 6م 52 كدر درر(: هند

 دز 0 نرسل )2  © كا © 022.2 ١ 21 60 ع1 001 5 72612252217 610197

 م46, 1, 608 (ع00. آاتع0.) ان عع. 46) 00 صوصتسر ©( نصوصنمو

 0 [ضوقن# هز



 ا“ ةخئس ميزاب

 8 ليقي هتعمسو * نامثعل ى لعام لافق انيئانساو:اديناؤلا "نتكت

 نأ ةرجاتسأ تنبأ م 6« دللا كاك ىف 02 تنني 2

 2ع
 - تيم

 ىلا هل .د 0 راسشأ و 0 ُىَقْلا ترجاتسأ حب ربخ

 نب بوقعي / ىنتدح 3 « نيمألا ئوقلا اذدف لاكقفت ع

 : التف لاق/ قسحلا تح سنوي وعول بعامل اسالادق ةهكيعاردا

 6) ©0571 © 5 6) 00 ع( 0 5. ولو, ( تعهسوز 0

 قدرا 2) لكو7ج 28 75: 262 2) 6 200: للك 2 ©! هس 1

 معو 1صوعتتأر ن113ع 211385 1 ظطع ءانزا1501164 2221 51152عع1 501ةه+

 0112501164 32110 1م511822 12153 111155115 11227611165 :

 ١ غنس ىف ثادحالا نم ناك ام ةيقب ركذ

 مورلا ضرأ نابفس ىببا ىب ةيواعم ةوزغ كلذ نم اهيف ناك اهممو

 كلذ ىف ناكو ةير ٍ ىدتقاولا 7 ليج معز اميف غلب ىتح

 باو تماصلا ىب [5:0] كابعو ىراصنالا بويا وبا ركُذ اميف شيل

 5 علص ىلع نالقسع ةيواعم تف اهيفو ©« سوا نب داكشو رَذ

 ثراذل كبع ىب عفان زخكم ىلع ةنسلا هذع ىف هضر وع لماع ناكو

 ةفوللا ىلعو ّىفقثلا هللا دبع نب نايفس فئاطلا ىلعو ىعازضلا

 ريع رصم ىلعو ىرعشالا ىبوم وبا ةرصبلا ىلعو ةبعش ىب ةريغملا

 صيح ىلعو نايفس لا نب ةيواعم قشمد ىلعو صاعلا ىبا
 صاعلا نأ نب نامثع اهلوح امو نيركلا ىلعو دعس نب ريمع

 لايل عبراو رهشا ةتسو نينس رشع رمع ةفالخ تناكو ىفقتلا

 [ةذع] ورمع ىب نتقكو :نيخح نب ماشعو رشعم وبا لاق كلذك.

 10ء120ع معاك : ةضر باطخل نب رمع ريس ضعب نع ربخل ركن

 خلا ىتدح. م/) 0 مومعسلا أ رفعج وبا لاق .



 راد ال

 اذا رمع لاق لاق نسكلا نع سنوي نع «ميعارسببا ىبا*
 ىل كلت ام هللاوف سانلا نع رجعتو ىنعست ةلزنم ىف تنك
 لكل لبا نير دالخ ماه <١" سانلل ةوسا نوكا ى حا عللرتم

 ىيدملا ديزي ىبأ * 7 نطق ام هلق ا نب رضْنلا انن*

 ىب نامثعل اقيدر 6 لاق نافع نب نامتعل ل أمد لق

 ديدش رأل يدش موي ىف ةقدصلا ةريظح م ىلع ىلا ىتح نافع

 لبالا درطي ءادرب هسأر فل دق ءادرو رازا هيلع لجر اذاف ميمسلا

 اذه ىرت نم نامتع لاقن ةقدصلا لبأ ةريظح ةريظأل ايلخدي

 وقلا * هللاو اذه لاقف باطخل ىب ريع وه اذاف هيلا انيهتناف لاف

 د د [ساعرا لوركلا تمس ني رفعلا ا« ىتدح ١ ١ كيو نيمألا 4

 2 اني كو ا دبلكلا كعصم# ىف ىيج ءايركز وبا اند الاق 5

 عم ةقدصلا اريح تلخد لق 8 ئسبعلا ركب قا ىع ةعفان ىبأ

 32 نايتع سلخ 2: لاق بلاط قا ىب ىلعو ,باطشلا ىنباريع

 رمعو ريع ليقي ام هيلع , لمي هسأر ىلع ىلع ماقو بنكي لضلا

 تا ال ل ا

 ةقدصلا لبا «ّلعي رخآ هسأر ىلع فل هدقو دحاوب ماروتم

 ه2) 00 عا (ن هذم.: 0 5207 3 ليمان لاق 1:ع224. 5) 0 انتدحو.

 2) (0 ند. ١١١2 16015.35: رطعز 01110 ( م12عطعوغر طماط 2031

 مءواع ل4. 2) 00 هدم. ز م20 ىنيدملا 0 ىتبادملا. م/ي) 00 هدم. مز ك0.

 28 75. 26. /2) 0 ىنتتدحو. 2) 0 عشار 2ج21عر ه1. [طص 82032 17و

 .١ 2.. 2 2 1غ (0, 0, ء00. 14 (5ع0 '1'هدصطعتع 1ص 5200. ءأ ظاط

 هللا روي ىشيعلا) ءغ 16ص 805:عط اا" و 7 م نب كللط)و © كك

 1طد 8303م1. <. ىسنعلا. 4) 06 رييطح. 0 0 هنص. #) 6

 تياااذأ ماك ىلا 60 حرجد 6717 هن روم 0) © 5. و

 7) © قاعتيو 0 فاعبد .



 زر خدمي ؟يزخم

 ىدحاو الجر نيعبرأو أو خسيمدك كعب لش هنأ رقم 5 بأ فاق

 « ةأرما نيرشعو

 كلذ لق نم ركذ

 :لاق رمع نب كمح ةأب لف دىعس نبا اس لاق ثرامخل ىنتدج

 رولا ا

 دعب رمع ملسأ لاق ءريعص د ةبلعت ىب هللا ديع 0 لاقف .

 8 ةأرما نيرشعو ىدحاو الجر نيعبراو ةسيخ
 هريس ضعب ركذ

 0 نيصح نع رارض نع لصق ىبا امن“ لاق بذداسلا بدأ 1 ىنتدح

 هككاق عبقتا فنأ ليج ّلثم برعلا ُلَثَم امنا ريع لاق لق مىرملا

 ىلع عنلجال ةبعكلا بروش اثأ اماف هدوقي 9: تح هذكاق رظنيلفا

 ليعامسأ اس لق :ميهاربا ىب* بوقعي 7 ىنثدحو « فيرطلا

 ه) 0 محض د, ومع مالسأ ز 5011. فعج ةعج ىبأ لاق غدصخاتنت 12 0. 8م) 0

 انتدح . 1 6 ريغص 2231عر 7 0-0 مسد ءغ 156113 21

 ل 0 مرة عسل 1 رفعج بأ قاق .٠ . "2) :لصيظمع عواغطت

 511013 )2. اا و 14 12167 ليضف ىبأ أ راوض 5ععاتط 01121 ( 35

 :مدعست ططانتتت ضايع 0ععاتت114غ, 01100 122262 22110 105. 651062247:

 4 0106 0 001131 ونتت1113 11 01100116 01515 511213 211غ 111110 061ءعصلنت172 ةلاقأ
 ضايع ىع 32 ضايع ىب 1113:1413 2556 ماتأ0, ه0 7232815 4

 ل ضايع ىب 0 1204155112115 15201605 115115 ء5غ: 7106

 12 1201عع 20 ]ةعؤنغ 1, م. 608.  رم) نمم53 1120انتت ©011-
 5ع05112, ©0111 121ع2أ ىقزطأ و 760601 ىرلطأ انغ 5115753, 011134 2 1121-

 220 طدطأ1ع عوأ 106ء111ع13 م0ةئاوطم مامجكلا نب ىيصح 7 1

 226ي: 231, 1طط 323)212:0 1, م. 11.5 ك4ي/. 211, 111 5عهوونر 1طن 1001: 1

 ونانأ 016 ثيدح هلو مى) 06 ىيا. 2 0 5ءو. 2) هس

 ا 2 00 ىتدح .
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 ىتاقلا لاق .ءدرعلا نياريبولا, :اهجورتالع .تامداملف ركب قا. ىن

 ةشثاع ىلا اهيف لسراو ةريغص كو ركب ىلا تنب متلك ما بطخو
 اهل تلاقف هيف ىل ةجاح ال ميتاك مآ تلاقف كيلا رمالا تلاقف

 شيعلا نسخ هنا معن تلق ىينموملا ريما 7 نيبغرت 'ةشكاغ

 هتربخاف* هال نب ورم ىلا ةشئاع تلسراف هءاسنلا ىلع كيدش * ة

 كيل ريح قعلب (ىيفموملا يما اي. لاف رع: 3 قلقا ليفكا لاقت

 لاق ركب نأ تنب © ميتلك ا تبطخ لاق يه امو لق دم ةللاب

 ةدحاو هال لاق ىنع اهب تبغي ما اهنع ىف تيغرفأ 0 معن

 فقرو عيل 000 9م دغتك كلت. تاشن + ة قدح انهنكلو

 نم كتل نع كذرن أ 0 امو كباهن نتككو ةظلغ ككيفو 0

 تنك انهي :توطسف ءىش ىف: :كتقلاخ نا اهب :فيكف كقالخا

 فيكف لق كيلع قح ام هع هكاشلو ف ركب ابا تفلخ دق

 ما اهنم ريخ ىلع كّلداو اهب كل انا لاق ايهتملك ويمر عهتاك

 ني تيب نهتم كقلعت 2١بلاظ قا كك و 0
 2 سس

 «) 0 ء 115 هزم. 6) (م ء6غ ( ىنفكا تلاقف. 6) 0 هت:

 4) 0 200. لق. ه) © ء6 14 الو. رك) © 200. و ناسل اهلو.

 ى) ( ء 0 يما. 2) © اهيلعر ةاتمء25ء21م16م اهب. 2) © ءأ 0

 نك 2 0 02 قلعم 1 )6 بسنيز 56011. ىمه 00 007 0

 22606 لب 14 كا 21.0 0121727281722 212:110 21: 61 0" غ1

 ةميشاو 12 00 2051 خعمبر 0ء1ءغانام ©5أ خببش نب 06563 ه6 2
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 اري 207 ادع

 نبب ءرمع نب بعك نب ليلس ىب ةيشبح نب مارح نب سيبض

 نب ىلع « لاق «رمع نمو اهنيب* فرف مالسالا ناكو ةعارخ

 3 5 ع 6-2 3 -

 اهقرافف ةيلعاإخل ىف ىمورخم ا خيمأ دنا ةنئبأ ةبيرق جوزنو كم

 احصل نب ناموا كيع 8 لعب اهجوزتق ةندهلا ّئَف أضيا

 5 نب ماشه ىب ثراخل تنب ميكح ما م جوز ءاولاق 2« فيدصلا

 ل تدلوف مدلسالا ب موتا ند ع ند هللا لع ىب ف دغملا

 ةليمج بورتو ءاهقلطي رف ليق دقو ىنئادملا لاق «اهقلنطف ةمطاف

 200 نئبد سيب ةهدأو 0 تأ نب تنبات 9 مصاع 0 نا

 مالسالا - راصنالا نم 0 نب كيز 0 ةعيبض ىب كلام نبأ

 اليف افي (ركادبع وسفاُو 0 هللا لوس نرتب «:كوطاف :اييوسأوا ' كفل
 سد

 9و ميلا نم قارمأ ةيهل و < ةيقرو اديز هل تدلوف اغلا نيعبرأ

 7 ناجرلا اننبع الا تحلو ىتتاذملا لاق +" نانجرلا دبع دل ةكحلوت

 مأ هذه ةيِهَل ىدقاولا لاقو «كلو ما تنتك :لاقيو لاق* رغصالا

 (:لاتو < طسوالا ناجرلا ىبع 2ةغيهل هل تحلو اًصيا لقو < كلو

 ىلو مآ ىو ةهيكف هدنع تاكو كلو ما هما رغصالا ناجرلا دبع

 جوزتو ريع كلو رغصا ف ىدقاولا لاقو بنيو هل تدلوف علاوقا يف
 هللا ديبع كنع هليق تناكو لام نب ورع نب كيز ةنبأ خكنتاع

 2) 0 لوقو امهنيباا )١12 © هرم. (م) © للق. 52) ©6000: ةعثل:

 ءمعج0271 ةءععاتص ل152 6 26ه]. 12761167 15,33 ءأ ]اطنخ 83.0]ة3خ 17و

 نا 1غ. 2 200 جلفالاو 560 115 ان 16عءدقات1, ن1. 7

 م. اه. ري) 0 ©. ف. ىم) 0 رينلا. 2 0 هدصبز 1هعم تدلو

 0 تدلوو. 2) 0 ليقو. 2#) 0 200. هذه.



 كرونز رو

 ء ةنس نيتس نبأ وو ىفوت نورخآ لاقو

 للق ردع نب قيمت !!ه ام لقب عشا :قبا اند لق كراملا..ىقدح

 راع نقرات لاق طيبا نم ملسا ىب كيدز ىع دعس نب ماشعه أس

 تيبتا |اذهو ةرع ند ديح * لاق 6« خفضس ىنيتس ىبأ هو

 © اندنع ليبواقالا

 6 نيسمخو عبس * نبأ ههو رع خيفوف لاق هنا ىنتادملا ىع ركذو

 19 خس

 0 هتاسنو هدّلو * ءاهسأ ركذ

 نب قيح نع ثرامللو 12 ىب ملف نع ءديز هبأ ىنتدح

 تسعينجا نيت نب اشعه .ى ع تددحو ريع نب كيج نع دعس

 ةيلعاخل ىف رمع جوز املق ماهب ظافلالا تفلتخاو جلاوقا ىناعم

 ىلع و لاقو «ةصفخحو وبك الا ناجولا كيعو هللا كبع هل تدلوف

 تدلوف ةيلهاخل ىف ئعاركلا لورج ةنبا ةكيلم جوزتو لييحتا نبا

 رع دعب اهيلع فلخ ةنذهلا ىف اهقرافف رع ىب هللا #ديبع هل

 رغصالا كيز لق هّنذ رع نب دمح امأو «ةفيذح نب :مهكلا وبا

 528 ا ما ةبواعم عم نيبفص مديل 1 ىذلا هللا ديبعو
 طا

 نب مردصأ نب ةعيبز نب بيسملا نب كلام نسب لوح تدني

 4) © انثدح, مه» 0 انربخا . 282) © «6 11 ىدقاولاو ممم ©

 01 5 6 0 نبيعيسو سيمخ .٠ 2( 6 هدلوو ككاسد 0 6 ٠

 قر ىف ع ركز هي مدس نيو 085 ١ را 00 :دويعب الغ

 ءا نو ءط1ع14, يي. 2.179 85. 226. 42) (ن اههماور (00 اهنا.



 ا "ياخ

 ريع لشق لق ربع نبا نع عفان نع بويأ نع « مزاح نب ربرج
 دبع ةىنتكحو  «ةنس نيسمخو سمخ نبا وفو باطل نبا

 دامح نب .ميعن امد لق مككلا ىبع نب هللا ىبع نب ناجرلا

 رمع نبأ نع عفان نع رمع ىب هللا كيبع نع ىدروارخلا آند لاق

 5 ثمشلاتحو «ةنس نيسيخو سمخ نبأ ضو ربع ىقوت لاق

 ىقوت ربع نإ باهش نبا نع مِيَرَح نبا نع «فازرلا دبع نع
 8 ةئس نيسمخو سمخ سأر ىلع
 < 4 رهشاو ةنس نيسمخو * ثلث نبا ىقوت موي ناك نورَخآ للقو

 1 ككذرأ لقا لم كن#
 10 © / ْىبَلَكلا نب* ديح نب ماشع نع كلذب ءستدح

 <ةنس نينتتسو ثلث نبا وهو ىقوت نورخأ لاقو

 كلذ لق ىم رمكذ

 راكي نحا هواد وح نيحح قل قب ابحر ىنتملا 'جفاراصوح

 6 نس ناتسو ثلث وبا وهو رمع تام لاق

 15 < ةنس نيتسو ىدحا نبأ وهو ئَقوت نورخآ لاقو

 كلذ لاق ىم ركذ

 © ةداتق 7ىع لاله ىنا ىع و ّئكّذوبتلا ةملس قا ىع كلذب نتدح

 ه2 07 - ديزبد 0 ىجا كلذي . 2 طمع 1

 هةءععاتص لاند 110:ء7مضم72/: 1. «. ءغ ظطاتا ص حطقمتت» 11, امك (0 ءغ 0 5. م.:

 © 1< ء[ )2عم1 لل مك 6 مرخأ. 22( 6 نبز 11022ع2 5ع. ( 5. 2.,

 60 مسبب .

 2 مزاخو 116 5. م.: كك. آل طقطقطأر 727617 5 و 4 5 05. و.

 6) 00 قزاولا ٠ 2) 00 ةخنس نيتسو © هات. 5600. 20 لاق نم ركذ

 12 كتفحم . ري © تك 1167 )0 8

 /) 0 2000 نأ“



 زيزو زازا خفس

 اك نم ىذا اني لت تراثا «ءىتدحو ا < اوكيت الو اووخلف

 دبع نبب هللا ىبع 2ىب نارمع نب ريع امد لق ربع نب نم

 0 ةللا ىبع ىع* هللا «ءديع نب مصاع ىع ركب نا نب نامولا

 ةريخ هولعت فهما صيبا الجر ربع تيار لاق ةعيبر نب رماع نبا
 مان لاق ىعس ىبا آس لق ثراحلا «ىنتتدحو «علصا ًداوطو

 نع هيبأ نع :ةحلط , نب سعت انيك لاكق رمع نب نييك

 لج ليقي رمع فصي رمع نبا تعمم لق ىبحم ىب مساقلا

 لق ثراخل «ىنثدحو «.علصا بَيشَأ لاوط ةرمح هولعت ضيبا

 0 للاخ لم اوعي نب نيجي ان لك رجعساو ىب نيج * 8

 © ءاتحلاب هسأر لّجويو هتيحل رقصي ربع ناك لق ركب نأ

 هرمع غلبمو هحلوم ركذ
 لاق رمع نب نك تا هك ل1 نعم نيا لاق ثراحلا ىتدح

 لو هن نع ردعبا قعر 2 ملطا نب* ديو نب كاسل كنج

 رخآلا مظعالا راجفلا لبق ثحلو لوقي باّطخل نب ويع تدعم

 2 نيخس عبراب 15

 خضعب لاقت ربع ىنس غلبم ىف فلسلا فلتخاو ةرقعج ربا لاك*
 <« ةنس نيسمخو سمخ نبأ لتقف موب ناك

 كلذ لاق ىم ضعب ركذ

 نع ةبيتق هوبا آس لق ىئاطلا ” مّرْخَأ نب دير 8ىقدح

 ©) 0 5. و. 285) 1:3 1ععدق ءاتقتط 511213 2. !اا)ءر 205 56011. لبع

 اك هللا هزض 0 2) 0061 6 قرع 10216 كا 111512110,

 م5 41 ت) (0 022- 2) 60 انتدح . رك 15و16 5انج12 2: ال1

 13 1«ءانمدعتم 105. :ءعوازغاتعتع 76]ذ5.  ى) 0 نبأ /) (© هد.

 2 ظطدسانست دس ©. م) © ك للك انترح . رض 103 :6عءاع 6 ءااللكا



 راسا مي

 نع ميعاربا نب دمحم نع دعاجتم نب بيقعي «ةرزح وبا آس
 كشلاق قوراغلا وبع ىمس ىم ةشداعل تلق لق 5 ناوكذ وربع نأ

 للتا مسالا ءاذهب امس نم لوا ٍهضعب لاقو ««معلص ىبنلا

 < باتنكلا

 5 كلذ لاق نم ركذ

 ميهاربا 2 ب بوقعي اد لق ىعس نبا آس لاق ثراخل ىتدح

 باهش نبا لق لق ناتسيك "خي اص نع هيبا نع لقعس ىبأ

 ناك. كوزاغلا زهل' لاق نم لوا" اؤناك .باهكلا' لعأ ! نا انقعلب

 مهلص هللا' لوسز نأ انتغلبي رثو ةلوق“ نم كئذ نورقأي نوفلسملا

 ]ا 2.  هايش كلذ نم هركذ

 هتفص ركذ

 مصاع نع نايفس نع عيكو آس لق ىرسلا ىب داثق انثدح

 يما ع اا و ا شيبح نب رز نع دوجنلا قا نبا
 هناك ىشع ةارسي رسعا علصا اًلاوُط منآ و بتي ةزانج ىف وا

 لاق رز نع مصاع نع كيرَش ان لاق داَنَع اس 4<:بكار
 ادب اًبيلتم ةموسيا رسعا اًيفاح اًيشام ديعلا قب رع تيار

 سانلا اهيا ”لوقي 1وهو ةبأد ىلع هقاك سانلا ىلع اًفرشم ايرطق

 11100 فو ححو 21غ, هك. [طص اك هغءاطو ا!ذخب هع 71هدءلم1/ب 11.

 ع (ن0 7ءاتطو 12506 ةط ريع 2 نب ليحم ء>610عا126. )6  (0 ناركف.

 ) 06 كلذب. 2) © 200. ىب 00 نع نماجو ك7

 و-12. 4) © لاق. /) © 200. ءضر باطخل نب. م) 0 بسئزو 0

 تير . 2) 0000. رسير 14 ا 115 الأ 26علز 65 أسيو 50

 كك. طقعفم 111, 191,16. 2) 00 بكارلاز ةطم» © انتدحو. 2 0

 تا 200. ىرسلا 2) ©07ه26:, 0 0 ا 7 0 200. اي.



 |0000 ار خدع

 ىلصف جرن ةماتالو ناذألا نيب ءاروعيتجاو بيهص نّدوم

 اذا ء2و عقيف عنصو هراصمالا لف كفوو كام سانلا دازو ,سانلاب

 ليغ لايك تيم نب ماشعق نع تقلاحو “2 كلذ عنص نم

 هتفالشح م/تناكو 7 ذنس جلل ىذ نم نيقب لابل ثلتل* مك

 © مايا 9 ةغيرأو رجشا ةتسو ينس وشع#

 هضر ةرمع بسن ركذ

 ىتدخو قاما ىب : ديح نع ةيليم اهنرنلق قييح نبأ انتدح

 نيح نب ماش و رمع نب ديَح نع دعس ىبأ مف لاق ثراخلا

 71 ىف مع اولاق 11 كيح نب لع امد لاق آن ريع لل ا

 حاير نب ىزعلا دبع نب لي ىب باطخت ىب ةرعع وت ريع بسن 0

 مب ع7

 ىوبل نب 2 نىب ىدع نب حاذر نب طرق نب هللا دبع ىبأ

 دبع نب ةويعملاب : مشاه تي يي 7 صفح وبدأ هقيِنَكَو

 ولا

 : < 7 معلص هللا لوسر كلب ءايس* خضعب لاقف 0-0 0 0 15

 كلذ لاق نم ركذ

 0 رمع ند قير ان لاق كعس ىبأ ى اند لاق ثرال ىقانَح

 هر 0 © ف. قر كا يلصي ١2 ٠ 9 رايصتالاو 2 ند
 رفعج وبا ناكر »ل ١ )106+ 164 تيان ©. 5:70 عت

 ى) © ةرشعو . .2) © 200. باطخل نب. 2) همس ذه 0. .2) 0

 300. غبَش نب. )١2 0, ىتدح .ب سر © 4 ىنيادملا . 7 © هدم.
 6 ©0060 كاب هرطا م) (2(قلتخا : (07) 0 انين خيلع هللا ناوضر

 فلس. 7) 0 هب هامس معاص دللا لوسر ناز © همم. كلخب. ) ©



 ا دن 00

 تباث نب للوأ ىنقلدحو |« "6 ةنس مهلا هقفالخ لبقتساف

 قا“ نع' 6 ئسيع . نب اسما عا كخخم*:انبا لاف قرارا

 ةحل ىن نم نيقب لايل عبرال ءاعبرالا موي ريع لشق لق رَشْعَم
 مايا ةعبراو رهشا ةنسو نينس رشع هتفالخ نناكو !* ةنس «مامت

 ىنثادملا اماو هرفعج هبا لاق* 6« نافع ىب نامثع عيوب 4 مث

 و نع وأ* نتنسعألاا ى ع 0 نع هنع مريع ى ِهتدح اميف لاق هناف

 هنأ نب رماو 2 ىعِجَشألا كلم نب فوَع نع* ئفعَجلا رباج

 ىنبا* نع'«ناعرلا نبع قب" نامفكو هوك عا اوشا نع نش

 ىن نم نيقب عبسل ءاعبرالا موي ريع نعط اولا قرقزلا :باهش

 ؛هاتماود كار ةحشلل ىف“ نع نيعب ١اس عوبغ لاقو 7 لاق ل

 اًبيعش نا ركذي ىرسلا ههب ىلا تنك انيف قات رك

 ةركتسما و الاق دلاجمو 8 اقرفَذ نب 7 نع ههنع «تدخ

 سانلاب ”ىلصف يم 8 ةنس مرحملا نم نيضم ثلتل نامثع

 تايعسا حم سلا ىلا بيتك " يوب سلف :قسشووأ ةقارزلا راككلا

 ,: ىلع ىروشلا لفا عمتجا لاق ىبعشلا نع 0 نحل

 ندا دقو رصعلا تقو لخد كقو 0 نم نيضم ثلتل نامتع

 ©) © ىب ليج. 05) 0 ىبوم. )0 ه2 2) 607 6

 116 18211 3 1)6 وأ 601 دفا 770مل ع صتاتم 200 نب رع كيبز وبا.

 00 ىعور 0, 0 (عأغ 115) انأ 16ععاطتقال1 , 564 1016255ع

 وأ نعد ءاذ كم جمعأل ءطتقح 12030111115 56 ه. 248, 351]10 3. 1258و

 "م37 72.2 )0 هرط. ) 15 هك 2) 0 ءك اك نكد د 8

 0 ء 115 هد. 7 0 رفعج نبأ لاق ٠ 7) 1 ةطخغاتات 12 (ل.

 0) 11د تسا ص 02 . م) ©60 ك 6 قلاخلا 120+ 60 كرز د (0 ه6 116

 ترقد ر ه2 555252 رز هضلل 20 7 00 أباقو 116 ان[ 21

 7( 3 ىاصي
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 ارز 00-7

 نالجر كلذ لبق ملقتو هدهيلع ىللصف تييص ملقتو لاق ركب

 | نم

 علا ال ناموا دبع لاقف هيلجر دنع نم هرخآلاو هسأر كنع نم

 لاق نينموملا ريمأ نا امتئلع اما ةرمالا ىلع امكصرحا ام هللا الا

 8 ةسمخلا هربق

 ك1 ديس نخا نرخ ىف اضناك ردئانو نا لبق قو هرفعج هبا لق*

 كلذ لاق نم ركذ

 نيج ماي دل# نعش نب .يمح ابدا ملك ثراشل ىنتلاح

 دعس نب لكيت 0 ليعاممأ نب رحب و وبا ىنثدح لاق * وسخ 0

 ىذ نم نيقب لايل عبرال ءاعبرالا موي هضر ربع نعط لق هيبا نع

 مث خنس مرحلا لال #حابص دحالا موي ىفذو #7 ذنس ةكللا

 8 ةليل نيرشعو ىدحاو رهشا ةسمخو نينس رشع هتيالو :تناكف

 ةعسنو ةنس نيرشعو نيننتا سو يع كي نبأ وتم نم

 موي نافع جرب نامتعل عيديو ةرجيلا .نم اموي رشعا ةتلخوا رهشا

 ىستنخألا نامثعل ”كلذ ثركذف لاق « مرحْملا نم نيضم ثلثل نينثالا

 ىذ نم نيقب لايل عبرال هضر ريع ىفوت تاهو الأ كارا ام لاقف

 ةذجشل ىذ م تيقب ةليلل نافع نب نامتعل عيربو ةجشل

 تث) © 200 لاق نر © بلا 2 © 5: 211 2666© ك1

 6) ©06 هرصر © لاق ٠ ضر 0 نع. 8) © قنا نع. /) ( ءاأ 15 هده.

 26 14 كو. 2) © ©: 115 امويز 11 ةه(02 طقطاتنت دحاو. .2) ©

 200. ةضر فقيحدصلا. 7) 51مم16971 ءءء 11: (© ه5 0 هدم., ء« ©0

 1776 نافع ىب 320 ةليلل 610 عل



 ا نش زبانم

 لك بب 1 ىتينم لك يق ىذلا هلل يذل لاق 07 ىب ةرببغملا

 نا تذاع نع هللا: ةبعاااوب ةكحاو«ةىحسا هلل "ةكس لل

 0 ركب أو معلص ىتعلا 35 ىَقدأ نأ َُ قفا 2 انيمي :شتاع

 أنذاك © نأو رثك الا عم نكف ف موقلأ فلتخا نأ رمع نب دلل" كشيع "اي

 ةدكللاب هبع اي“ "ناجرلا بغا هوك! خلا بولا ع كفاك علقو لك

 نوملسيف راصنالاو نورجاهلا هيلع ليخدي لعج لاق سانلل نخثأ

 لاق هللا ناعم نولوقيف اذع ناك مكنم الم 2 عا جل ليقيو هيلع

 ليقي شفا رح يلا نطتالابلفا حسك اننا هم لك
 بعك و + لق* ام لوقلا نا كسا هدم تلك بج رنتك ءا

 3 هدد 200 3

 10 تيكا 2 + بْدّذلار راذح نلت تهل ىنا توملا راذح شس امو

 يدف 7لاق 1 توعد . 12 ريكا ايادشكا قيرعت لاق

 ذيبنلا يركن اًقيبن دا قسم بتعك . قمن تراك ىو كوبل

 اي هل ليقف 1ضيبا نبللا يح طلاق انبل ةهوقسأف لق الكشم

 ءاعبرالا ةليل ىقوت رث لاق «سغرف دق لاق دهعأ نينموملا ريما

 (5 2 كب ابجي هلق الا دع كش ىف نم نيفقب 2لابيل ثمان

 او معاص ىبنلا عم ةشثاع تيب ىف ىفذف ءاعبرالا و مي ةركب

 2 ه) 00 ىتقر. 5) © 4 هضر فيدصلا .... 260 ©« © .اذاوأ:

 2) 00 ك © 5: ١١) 2 © ىمد 14 ءا 2797 عم ري) نو, 0
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 مميزا ارو 07

 ىلا كهعا ىّتثح اًممص ةىل بهف* لاق اًذبا هيف لخدأ هال هللأو

 الع ىل حدا ضار نع وهو معلتص هللا ليسر ىقوث نيذسلا رفنلا
 00 اا دحام كاجول ورطعاو لك اة عشوا زيا وو نامح
 هروصأ 0 تيبلو نأ ع 5 هللا ككشنا مكرما ©اوضقاف لاو

 7 كفل انتل يكرر لع نفاع قح ليك نأ رايق سانلا»

 000 اد هبا اننا را كيس ا ناعم

 نو < تيلوا| نأ تعش نب هبللا ١ كديقنا . لياستلا كافر 0 ا

 د1 سابلا طر هك راد ناو اب يالا ويوم

 ابا امد رث < بيهص ساسنلاب لصيلو مكرما اوضقأ رث اورواشتف
 ميلا لخدي اًذحا َعَدَت الف م هباب ىلع مق لاقف ىراصنالا ةحلط

 , ناميالأو َراَذَلأ اوبك نيذّدا* راصنالب ىدعب نم ةفيلخل ىصوأو
 ةفيلشل ا 9ةيشم, نع هوفعيا ناو. ةتسكم ىلا نسكا نأ

 متاقتدص نم فَحوي نا مالسالا ةّدام ةاهئاف برعلب ىدعب ة نم

 ليسر ةمذب ىدعب نم ةفيلخل ع جئارقف ىف عضوتف ايت

 ةفيلخل نيكرت تمغلب لع مهللا ثدهيعب هل 7 ىقوي نا معلص هللا ؛5

 جرخأ ريع نب هللا دبع اب ةحارلا نم # ىقنا ىلع ىحعب مىم
 مالغ ةولول وبا كلتق نينموملا ريما اب هلاقف ىنلتق نم رظنآف

 2) © اص 0 ١١ 82) (0ه,) © 14 ءاب 510177. ىبنهق. 6 نب

 دل 27 6و ضمان رنوإز 06 0يرمما ا ركز عمر ملا
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 رورو ه7 اكرر

 ىف باطخل نب رع دكت كنا ة هللا رع لاق ةخيروتلا 0 للجو رع* 0 ب 3 00 7 د

 ىنف دق هّناو كتيلحو كتفص دجا ىّنكلو ال ّمهللا لق ةبروتلا

 دكغلا نم ناك اًملف املا الو اعجو سكي ال ءرعو لاق كلجا

 «لاق : ناموي ىقبو موي بهذ نينموملا ريما اب لاقف بعك هءاج

 5 قو خلجأو مول ىقبو ناموب بهذ لاقذ دغلا لغ نم / هءاسج 0

 ةالصلا ىلا ريع يرخ مبصلا 8 ناك املخ ءلاق ءاهتكبص للا كل

 لخدو لاق ةربكف وه ءاج توتسا اذاف الاجر فيفصلاب لكوي ناكو

 كملف هلا 2 هترس ند نمادحاأ تابرض 0007 رع برضف

 ةذ فجتو“ املك «ةةولخ ناكإلا ققيللا زيكبلا"' ىلا نبا 'تيلك "دعنا لكك

 فوع نب ناجرلا دبع ”»سانلا ىفا لقو طقس السلا رح رع

 ملاق سانلاب ٌلصف* مدقت لق هاذ ىه* نينموملا ريما اب معن اولاق

 ؟لخدأف لمتحا رث حيرط ريو فوع نب ناجرلا دبع ىّلصف

 كيلا دكهعأا نأ كيرا ىنأ لاقذ فوع نب ناجرلا كبع اعلف ةراد

 ا!ةامو لاق " كنم كاش ىلع ترش نأ معذ نيتسولا ريما ا ناض

 لاق ال مهللا لاق كلذب ىلع ريشتا هللا كدشنا لاق هديرت

 ه) 0 ّرعو ّلجر © ىف. 4) ئه ©, >نزدنط. هللا, © هللاو, ©
 هدم. هز 0 5. و ءغ لعاه0ع طهطا شل 0 200. ذئموي . ©) 00

 208: لق. ١ ق0: سنا ريزا 0: هاج." كم) 6 هع طزدمم»  ايكش
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 م2) (00ء6 0 5. .. 72) (060 ةفيلخرو 14 ط250عءا هفيلح وجوز 04
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 اراكرار 1 ار

 هاةلتقم. نع رخل ركذ

 نب ريزعلا دبع نب ناميلس آس لق ةدانج ىب ةةذملس ىنثدح

 فوع نب ناجرلا دبع نب ريع نب ربزعلا دبع «نب تباث ىف
 روسملا نع هيبا نع رفعج نب هللا دبع نع ىبا كاس لق
 8 1 جرخ لاق فوع تنب ةكتاع هما تناكو ةمرُكم نبا:

 هرعلا و مالبقا ليل قنا# يقلف  قوشلا قف. :كفوطُي .اًموي :باطخلا

 ىلع ىندعُأ نينموملا ريما اي لاقف اينارصن ناكو ةبعش نبا

 كجارخ مكو لق اريثك اجارخ ىلع «ناف ةبعش نب ةريغملا
 داذح شاقن راّكن لق كتعانص شيأو لق موي لك ىف ناهرد لق

 ىنغلب ودق لاعالا نم عنصت ام ىلع مريثكب كجاخ ىرا اف لاق

 معن لق تلعف ميرلاب ىكطت ىَحر لعا نا تدرا ول لوقت كنا

 ثّدحتي ىخر كل نلمعال تملس نثل لاق ىخر ىل لعأف لق
 ىكقأ هلضر وع 2لاقف هنع 5 رق .يرغلاو «قرتملاب نما اذهب

 نم ناك املف :هلزنم ىلا ريع فرصنا مث لاق افنآأ كبعلا :قذدعوت

 كتاف ٌدهعأ ؛نينموملا ريما اي هل لاقف رابحالا بعك هءاج دغلا

 هللا باتك ىف هدجا لق كبردي امو لق مايا ةثلت ىف* تيم
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 5010 دج 5ءعاتت انتم 12161101عط2 10عات72 ((00 26 556, 0 م. 142), 1

 ءدلعسج ءهدغاعدو 0ععاتت1 1غ, 1عععجلات>2 516 ماس. ه4) 0 نعز 176

 زيزعلا دبع ىب تباث نأ ىب ء © ءىه10ءزاتسأ. 4) 00 ©« 0 ىنتتدح

 66 هرضن 31: 2) © 2007822060 رتكيز ]ذر كلوزر. ءغ ]0131

 طغعاكرأت . ةرجاتتل ؟7هز> ط]وغعطو 06567. 467 217041119 065 2/21. 0201717

 86211112252357, 2. 5 ريتك . م 60 © عه( طلورس كفو 115 قع:

 ]داز222. لق. /) () لاقز (00 طوع ؟ءذطاتصت ءأ 5600. 050116 30 املف

 هرم: 2) (, 14 ءغ 510. قدعوا. 2 0 هدصخ 2) ( 200: لاق.



 رز 207 اراك

 لوسر تلق «اضيا لقو «برشلا فيعض لكالا فيعضل كنا

 0 نم تاجر انك هلوسربو لسد اًبحرم لاق مة

 ءاَّذا هللا عبشأ 2 © لاق ق* ءاضيا لاقو < ىيرجاهملا ىع ىتدح

 و لاقو رذنسلا نفشكف هتانغا لق 0 ءاسنأا نطو 7/لاق وح 58

 :كتطاو ءاجانلا لاقو ميصا اناو ىقنع اجو 2 اقر 7

 «ربتك نب هللا ىلبع ثيدح ىكأ ثيدىخل رئاسو عيناشم أ

 اندر لاف نضع ندا احس , اسال ناسياس _ىذ ديوس ءاعتسكا

 نع*ر انيد نب ج احل 1 امد لاق [نيقوحلا شارخ نب باهش

 0 ىذلا امد لاق فحسلا 1 خماس نب قريعش نع رمتعملا نب نب روصنم

 نب ارم انف لاق سبق نب ةخهلسو تاطشل نسب رع نيب ىرج

 أوقلطنا لاقذ 000 ىعجتالا سيق نب ةملس ىلا نسانلا باطل

 80 رفعج نع ربقك ى د هللا دبع تثيدح وك ركذ مث هللا مسآب

 خنسلا هذه ىف معلص هللا ليسر جاوزإب ع محو |[ رفعج بأ هيأ لاق*

 م ىبا اس_ لق ترام :كلذب ئتكح, «سانلاب !اههج .دح رخآا قو

 0 ىدقاولا نع لعس

 «ىتافو تناك ةذنسلا هذه ىفو
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 انا“ ال

 نأ لبق سانلا ىف !ذه مسقأ هب «ىنتصصتخا اميف ىل هللا كراب

 تاق 0 اكد يا 0 ارسلا 0# كيدي لف 6 انو ةاف كاياو 206

 بانج يأ ى ع فيبددس نع بيدعدت نئع ركذي 2 6م 2

 ىجتألا [سيق, مليا +ملس !لوسرا تيقلا لاق+ ةدنيرب 7 قب“ ناميلسا نع

 مث برعلا نم شيج مهيلا عمتجا اذا باطخل ىب ميع ناك لق

 ريغ قنوع نب رقعج نع ريقك 06 هللا لبع: ثيردح بع رك

 َّ 0ع ب

 مكسفنا ممذ عوطعأو 2 فيس نع بيديعدت نع هنلح 8 لاق هنا

 انعمجو ةاضيا لقو .< و #انوعدف داركالا نم* انودع انيقلف لاق

 لاقو < طفس ىف اهلعجن :ارهرمج نيتقح ةملس اهيف لجوف ةسقرلا

 بلاط نا نب ىلع تننب موتلك ما لاقي نا كافك ”اموأ ”ءاًصيأ

 لق مءانغلا ليلقل ىنع هكنذ منأ تلق باطخل ىب رع ةأرما

 ”هقوف راف هوكرح املك تّلس نم سعب اوءاجت ياضيا لاقو ءّنك

 نإ البلت تيرشف .ترشأ لك رث ىكس هوكرت اذاو .هديف انمم
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 مان ةئس اراك

 تّمج* ام فك ةلاقف رتسلا « للا نتج هلاقغا نأ ديا“ ين

 نعنع ماجي وهو ىطفس ه ملصأ اناذ لق هقنع - 2 اقري اب 6 هب

 هيظحأر افرع اي7زب لق يلج اع نب عكا و قنصل راق يك 2

 000 :كنم ايهيلا رقفا تيقل اذاف ةقدصلا نه. نيتلخا

 5 فرغت نتن ةلللو مآ لاق نينموملا ريما اب لعذفا تلق #هيلا

 كب نلعفأل «قيف اذه مسقي نا لبق مهيتاشم ىف نوملسملا
 ام تلقف م ةملس تينا ىتح هنتلحتراف لاق ةرقافلا كبحاصبو

 4) 151 ىفشكف هتلتغاز 00 هس. نأ. 48) © د04. ىلز 185 طمع

 دمونع 20 ةمعص هالتك ذ(4 مدوأ؛: اجوف هقنع اج قرأ اب لقو

 ال ىذلاو اما لاقو ىطبتس كّنطاو ءاجنلا لقو ميصا اناو ىقنع

 يف اذه مسقت نا لبق جهيناشم ىلا سانلا قرفت ىتل دريغ هلا

 ىنلمك ام ىنطعا نينموملا ريما اب تلق ةقاف كبحاصبو كب نلعفال
 نم تيقل اذا مق لاقو ةقدصلا نم ىينقان هيلأ عفدا قرأ اب لاق

 ام تلقذ ىبحاص كتيتاف معن تلق هيلا ايهعفداف كنم رقفا وه

 نأ هللاو لبق ايف اذه مسكا دب شعصصتتل انيك > ١
 < غيناشم ىلا اوقفتي نا لبق هيف كلذ مسقن مضفتو حضفا

 ءافلا نيرشع نم ريخ هو مارد ةنسو جارد ةسمخ عابي صفغلاو

 اما يخت. ىلع ىينقا نيقورط ؛نم بخل ظنا دكر ىرتيطلا كم
 ءدباتك ىف هحر فيس هركذ. ) 0 كعمز © 0 حاصو ٠
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 اثباح الا ا نس

 نع ىنثُتح ةدلوسو « سيق نب* ةملسب اًبحرم لق « سيق
 0 اي 8 نينموملا ريمأ اي 2* تلق لاق 62 فيك نيرجاهملا

 تملق لاق * مراعسا 0 فيك لاق مودع ىلع رفظلاو ةمالسلا « نم

 الو برعلا ةرجش اهّناذ هيف محللا وفيك لق راعسا صخرأ

 ةاشلاو اذكب يف ةرقبلا تلق هلق اهترجشب الا برعلا مّلصَت

 نم انودع انيقلا 1 ىقح انيس نينموملا ريما اب ظاذكب «:مهيف

 ىلا عانوعدف اوبا* مالسالا نم هب انترما ام ىلا تانوع>دف نيكرشملا

 انيبسو ةلتاقملا انلتقف هيلع هللا انرصنف * مانلتاقف اوباف :» ار

 سانلل لاقف ةيلح قولا ىف ةملس ىارق * قولا انعمجو ةيرذلا

 مح ىلا هب ثععبأ نأ مكسفنا بيطتق ايش مكيف غلبي ال اذه نأ

 مكلت ىلا رظن* اًملف هىطفس نتيججرختساف معن اولاقف نينموملا ريما

 ىف هلي 7لعج مث * بتو رضخاو رفصاو رجا نيب نم 0 صوصفلا

 ءاسنلا ئظف لاق رع ىطب اذا هللا عبشا ال هلق مرث* هترصاخ

 2١ 121 فدقتارب ق) 113 ةيلتم نم تجرح التاكو :ةلوسريوم» 201111 ٠

 عنك تز هءوات. لاق هدم. 111 ع( 0. ه2) 181 هدصبز (© هدظ. © . ه)ر 8
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 حطغس جوخأو تييذو تييذ مما نم ناكو. - 0 300. نيب هتعضوف

 هيديز 2:0 مكيف 82566 ضيف. مث) © كلت ىار, 155 نم هيف امرصبا.
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 را 07 زباب

 كلذف لاق* دلبلا لحما نم هارا الو «معن لق لجر سس كدنع

 ىلا* يرمخا نأ تدرا ول تلق ةىنفرعي رل هنا تفرع نيح

 وييرلا "اسكر ةمكو هنا دتتاوزبا اوقتحلا ١ وا اسك امك دو ل1 نقلا

 ما لاقي نأ كيفكي اموا لق* 4هتأرما ةحلط اسك امكو هنأرما

 5 لاف 2 نينموملا ريما ةأرمأو بلاط ىأ ىب ىلع كتنب ميلك

 تلكاف :لاق .!ذنه. نم !بيطا..م كتمعطأل يار تناك :ءؤلقا لك

 ةاذحلا : تواوباكف:لكاولا طا ييطاي قع حلا اري عر

 انوقسأ لاق رث ةظذمق الو هديب هلماعط :سبلتي ام هنم الكا ىسحا

 اًلَيلق .تيبوشف / لاق لجبلا دعا نا لس ل

 0 عرش ىنح هبرة هذخا رق* كنم بيطا ىعم ىذلا 1١ ىقيوس
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 ا خنس م1

 ةمامع هيلع ناك نم نأ ىدانف اًيدانم ترماف سانلا راصبا

 هرصب ضيغيلف ةماع ةديلع نكي رم نمو هينيع ىلع ءاهقليلف

 اضيا طخ كلذ كرهش ىلر املف مكباود ىع اوطح نأ ثتيدانو

 يدا كورال تعبت اببكرو © هل انففصف * 0-5 نأ تقدم

 5 ىلع اولي 5 اي ىنعي ةرسيملا ىلع * ةرفص اباو ةنميملا ىلع

 اهيا دوراخلا ل لاقف اًنوص هل عمسأ ام ىتح مومزهف نيملسملا

 تعجر نأ انثبل اف كرما ىرتس كنا تلقف دنخل «بعذ ريمالا
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 نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك مولا ليلقلا
 مهي .ضاعلا نا ىب, نامثع .لق لق .« ئسكلا .ىع نايفس * بأ
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 اناللل ا د

 يح اييلح ا عفاجم# مق ةقرلا :نعلج الق تتسلل هيفا ام
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 م“ نعش 1

 هيلع* طلسو نيبلسملل جوت لما منع لجو وسع هللا نا مث
 ىف ام ةهمّتغو اوءاش ام نم اوغلبو ةلتق لك ميلتقف ه« نيملسملا

 4#اهدعي اهل * منكي لزو* .ةرخآلا 2 هذفو هوو جاكسع

 سوواط ماسيا ءالعلا دونج اهيف منقنت لأ ىلوالو + هذكوش

 : /اهاتتك ةرخآلاو ىلوالا ناتعقولاو م اهيف اولتتقا هلا ةعقولا

 سمخو ةاورقاو اوعجارف* ةمذلاو ةيؤمل ىلا اوعد مث ناتلجتلستم

 ا ءارشبلا ناك .سقو اًدفو ىقوو اهب كمل مئانغلا عشاجم

 نم كىكلذب ترج ةتسل عكئاوح 19 ىصقتو نوزاجاي كوضيلاب

 فيس نع بيعش نبع ىرسلا ىلا بتك «مغتص هللا ليسر
 ٠ انجرخ لق ديبأ نع بيلك نب مصاع نع ةقوس نب دمح نع
 ام جننلتاقو ” اهانرصاخت »بوت نيزاغ دوعسم نب عشاجم عم

 م ىَلَتَق انلتقو اًريثك اًبهن هاهبهن انيوحو اهانحتتفا املف هللا ءاشا

 تلعجو واًكلسو ةربأ تذخاف ىرخ دق صيق ىلع ناكو ةميظع

 نعيم هيلع نجلا ءقج طنب دا فيه يفقه طش
 د بهذ ىتح ىنيركح نيب هبرضأ تلعجن ىءامأ هب تيتأف هتعزنف
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 7) © ىمز 00 طقعع م06 هط ىلا 20 تلعجغ هدسص. 5) © هارملا .

1 335 



 مك لانا

 هكلذت ىقكح ار شعم نا: ليق ىف كطصا مذ اهيف + ناكف

 نب قاكاسأ نع ةتركم نم لاك 5 تداسشك نب دكديدأ

 ا كنس ناذمعو ىلودا رك تاضشرعأ نكيناك لاذ رشعم ليأ ىع ىسيع

 كد عي ركطصا مذف ناك فيس لاقو كلذ لم ىدتقاولا نيو

 3 ةرخالا 5

 عدل دف نع و سل ركذ

 ل ليج نع دفيش نع تيعش نعب 'ىرسلا ىلا ,.كدك

 سراف ىلا اوهجو ىيذلا ةرصبلا لها يرخ هاولق وريعو بلهملاو

 ام ىلا مهعم ثععب نمو مُيَنَز نب ةبراس عمو سراف ىلع ءارمأ
 هجعوبج ععمج اودبصي ملف 5 55 سراف لهاو كلذ ءارو

 اهب رمال رمتل رق هتروكو هترامأ ا م نكلو

 نوملسملا قرتقأ امك جنادلب ىلا © اوقرتفاف 0 لما كلذ غلبو

 عومج /فقيرفتو مرومأ ؟تتشتو هتيم كلت تناكو اهوعنميل

 اوراص ام ىلا نورظني اونك امتكو و كلذ نم* نيكرشملا ريطتف

 نميف درخ ورهشدرأو ةروداسل دوعسم بد عيشاص# ىلدصقف م هيلأ

 هللا ءاش ام اولتتقاف سراف لعاو م يوتب !يقتلاف نيملسملا نم دعم

 ٠ و. "5 6© قشطتقخمت ا > 2) (© لامر للكل 020 جرو 60 (2

 4) 15 200. ٍفعبجت نع. ) 151 تتتشتو. 7#) 0 كو

 111 م0» لعيج. ى) 060 كلذب . 31 00 .ضوتلملا 7

 روزاسمو 111 ريباسيت ٠.. 20181 204. وها.



 م“ نس مبورد

 ءاهحلاسم نم نيوصملا ناو الا 3نولمعت فيك رظنيل * «مءانباو

 ىف © اولغو لىقو دعبلا نم ىضم اميف نيرصلاو متنأك ميلا

 م ةلوأ كلذ كا عبتمو هدسعو زجانمو « هرم ٌعلاَب هللاو دالبلا

 الو هللدعو مكتوبو هديعب 7 فوي لو ىلع هرمأ ىف أوقف

 :ةتفاخأ 22 قاف ”ةكريغ مكب هللا "قكبحسيف“ اًوريْفك 8:الو اولدبت*

 هرفعج نبأ لاق* < مكليق نم الآ + ىتوث نا ةمالا هذع 4 لع

 نب نامثع نامز * اوضرتعا !هيصاتاو ناسارخ لعا ىنادا نا رف
 عضاقتنا ربخ ةيقب ركذنسو ههترامآأ نم «انتلخ نيتنسل 7 نافع
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 01 اا" غخنس

 هفحج امب ةلاهإمل نيصلاب هرخآو ورع هلوا شيج كيلا تعبا نا
 ل عتفص كلوسر مل 8فصو نيذلا ممقلا ءالومه نكلو ىلع

 ىلع اوماد ام ىولازأ هيرس ههّتهل ىلخ* ولو اهودهل لابخل نولواج
 مام عجهت الو ءةتكاسملاب هنم ضرأو عملاسف 4فصو ام

 نم هع ٍهعم ةناغرقب ىرسك لآو درجدري /مقاو كوجهي

 رعب مئانغلا ٍضعمو ربخلاب لفولاو فلاب لوسرلا و عقو اًملو © ناقاخ

 باتكب رماو هبطخو سانلا عمج فنحالا لبق ىم باطخل ىبا

 ركن كاعتو كرابت هللا نأ هتبطُخ ىف لاقف ٍقيلع ىقف /: حفلا

 لجاع ىم عا ىلع دعوو قحبلا نم هب هدتعب امو معلص ةلوسر

 ب و 007 4 ةرخالاو ايندلا 07 هلجأو 0

 كلما دق هللا ف رمال 00 رصنو 5 0 5 هلل نا

 رمش مدالب نم نوت [!يبسيلف هَلِمَش قرفو ةيسجملا كلم

 ,: مهلاومأو مهرايدو مهضرأ مككروأ* كق هللا ناو الا ملسمب رضي*

 ت) 111 200: كلا "2 7) © 0 عفصو 00 تفصوز 61 عتفص ر

 6000 12 (0 () 211612320212102, 020. (ب, اطلل و كه 66 077

 ء) 181 مهلنمو 1211159 17 عل لكر 0عزملع همم عدتغ اد ولك

 أ 0عاعمت هلز ]4 ءغع 81017. 22عصخ ل الخرز 0 طقعع 120ع 2 ملط

 ول 30 فصو 012. 42) 00 هن 0 كيفصو ز: 8 050 110177. فصو

 201101 14 م23ءع2عوواتتل ام ء>601غ: 11 طا كفلوسر ىلإ فصو .

 2) 6 للك رق هناك ورك "ئئاسمل اي 0١ عز 1212007 لابع: <00

 عجرز مممدع 0 ءغ 8 رعت 600 رم ىلا ٠ /2) 00 كذولا . 2 1501.95.

 32 هل 65 75. 9... 2) '(0م.:هرتهت را ةتمهتت ي(0ن0 و1 طخ و 11 ا لك 07 او

 56)2/ سيلف .22:20) © ملسللب رضي: ©0 ملسم_ريغب . ' )1605. 3
 ان



 مودي» سمع نجح 3 م جر ظيل  ييب يي 13:8 7 7

 ار راي

 انفك ايادهلاو باتكلاب هيلع تيمدق امل لاقف هءارو اًمع هولأسف

 اكتبي علا | كدكف درجدؤي باجاو هتيده مارأو ورك امك

 كيلمل ىلع اقح نأ تيفرع دق هىل لق ناك ام دعب باتكلا

 نيذلا موقلا ءالوه ةفص ىل فصف ةٍغهيلغ نم ىلع كولملا داجنا

 5 مكنم ةرثكو غانم لق ركنن كارا ىناف مكدالب ىم مكوجرخا

 عمسا اميف مكنم فصت © نىيذلا ليلقلا ءالرغ لاثما غلبي الو

 انع ىنلس ءتلقف مكيف رشو مكنع ةهريخب الا مكترتك نم

 لبق مكل نولوقي امو لاق معن تلق دهعلاب /نوفويا لاقف تببحا

 ناف عنيد اما ثلت نم ةدحاو ىلا اننوعدي تلق مكولتاقي نا

 ٠( فيكف لق ةذبانملا وا مةعنملاو ةيزلل وا مارجم انورجا عانبجا

 امو نولحي اف لق 22كشرمل موق عوطا نلق مءارمأ ةتعاط

 ام نولحي موا :هل لثح* ام نومرحيا لاقف هتربخان نيمرحي

 ىتح اًذبا نوكلهي ال ممقلا ءالوه ناف لق ال تلق هيلع مرح

 هتربخاف عسابل نع ىنربخأ لق رق قلالح اومرحيو مارح الحي

 5 نوصل تمعن لاقف اهتفصوو بارعلا :ليخل تلقف ماباطم ىنعو

 ةفص هذه لاقف اهلمك اهتاعبناو 7« اهكوربو لبالا هل تفصوو هذه

 رب ىنعنع هرث هنا #دجدزي ىلا هعم بتكو «قانعالا لاوط باود

 6216 ه2 2 06 غيلع. 2 يدك 2 2

 18 تح 2000 ءا 1 لا ./) 18 نوفيا. ى) © ه4 26#

 هن. ١ 7) © عسار قمل 06 عدس نمو 140 طقطوأ 23سشراوو: 5

 كلو. 2حشرل. -2) © هللا لل ه6 مما هللا مرح 2 2 ©

 كر( لاما كض) 115 و. ااي) © هيا زراتك 0 65) 6

 2م) 6 00 نم
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 3و 0 ىلع
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 لبقا نامتع نامز ناساخ لها علخ ايلو ءةيسداقلا موي (سراغلا

 لمان اخ نهي 0 فلتخا اًملف ةورب لزن ىتح هدرجدوي

 ليج, 2 درك نم لكان ةيلعإ اوتأف يقود اط+ ىلا, و ىلواذمناتسادج

 ءورع دجدزي بيصأ اًملو «رهنلا ىف هب د
 قانوكب قاحاللا بلطي نا كيري ةنوحاط ىف مسا ذدموي وهوة

 نم راسف م فنحالا كلذ غابو نوكرشملاو نوملسملا هك / ىوتحاف

 درجدزي ةيشاح عبتيو ناقاخ كبري لب ىلا سانلا ىف كلذ هروق

 كرتلاو. ؟نافاتخو نيراف "لها نم" 7 نيكرشملاو ”نيملسملا 'ئف* ةنكماو

 فنحالا عم نيملسملا جورخو درجدزي ىقل هام عمس املف خلبب

 ىتح فنحالا ع رهنلا ربعو يلب كرت دوك فورلا ورم نما

 ورم ىلا عجر 1 رث عبرالا اهروك ىف ةفوكلا لها #لزنو لب * لون
 كثعبو ”:رمع ىلا درجدنبو ناقاخ خفب بتكو * اهب لونف نورلا

 ناتاخ ربع علو اولاق «(دوفولا« ودبل « كفوو قمءامخلالاب هعبتلا

 خلت وح نلخاب ىف وا ىرسك 0لأ ةيشاح هعم تربعو رهفلا

 كلم ىلا ثععب ناك م ىذلا درجدني ٌلوسر أرقل نجدي عم عانم 5

 نسل كلم نية يكاتنك «تأوج اعمر. و ةعم ديلا: ىدفاوا يلا

 هل 19و ف 1 خر )6, كيك زم ." 12131 ىو 0
 دوكو (00 قرح ١,0 216 2 1188 ه2 ركز (0هدزءءااتتمل © بخاف ر

 ن0 اويتحاف, 0 © 111 ىيحاتر 061506 هدط0265 هيف. ى) 006 4

 سبق نب. 2) 162 عمم 1 0 نيكرشلملا 6 نوكرشم او ز 6 6

 ؟تا2 عبتيو 20 ناقاخو ه«كلعمدص؛. 2) 001م. )111 كيتو اًضلب.

 2 ىنح 72) ©( ه0. ©غ 7520 5601161211115 1222+ لاو 0ك .دخاو

 دوفولاو سايمخأالا غانم .٠ 72 606 دِيلَع 2١ ناز (ز هرصر مز © قلع

 قلاب "2 204 اياذفإ



 ١) نس ا"

 و «ىيد لعاو كيفوا عتاذ هحلاصتف ميقلا ءالوع ىلا انب عجرأ

 ىو اكمل تقلل ليدالبو ل نيلي اسجل مرا انكا حلل

 قاف موافو ام ىرحت الو هل نيد 4او هدالب ىف انيلي ودع

 :اهيلي نمو اندالب ىلا اهدرن اننئازخ علف ايلاقف هيلع اوباو قيلع

 كعتت ال اثنان اولاقف قاف اهريغ ىلا اندالب نم اهجرخت ءالو
 قيتاشل أاوذخاو هومزهف 110

 عضرتعاف ريخلاب فنحالا ىلا اوبتكو و هوبكنو اهيلع اهلوتساو

 ميقلا رخأآ ىف ةهوباصاو دولتاقف 8 هنونفثي ورع نوكوشملاو نوملسملا

 ٠ ةيناغرق ىلا رهنلا 1 عطق ىتح ةاًلئاوم ىضمو لاقثالا نع دلجتاو

 لأ ليقأو 7 نامتع نامز ناسخ ىللغا رفكف نم هللا ءاش نم

 نئاوكل كلت هيلا اوعذدو هودقاعو هوخاصف فنحالا ىلع سراف

 نامز ىف اينك ام لضفا ىلع جلاوماو قنادلب ىلا !بعجارتو لاومالاو

 ىرهل ىفوا نيملسملا نأ الا هكلم ىف 02 اينأك * اوناكف ةرساكالا

 مهسك درجدزي موي سرافلا باصاو م اوطبغو اوطبتغاذ ٍغيلع لحعاو

 7 0 ريت 1559) 600 6 نيكت ٠ 2 00 عن 0 083116051

 نم م0160 117م1 12 6 115 5177 26ه

 14 ءا 210. هولتعات. ى) 18 هوبكرو /) 111 5ععاتأغ115 511113 ْه

 0 مهنونيعيو ( كنونتقدو (00© ٠ 2) 00-0, 66 121 م

 اباصاوز © م0> نم. 6 00 ايلومو, © اليأ هب ربعف. 11

 عطقي . 7 (بم 200. اهب. 7 1515 5 لئن ىنتح ليقاف

 ىقايسو ةنوحاط ىلا ىواث هومزهف ناساخ لماو سراف لأ فلتخاف

 دعب كلذ ري. ه5) 11 جناكو 6 26 عافاك ٠ رض) 00 هد.



 "مم 00 قش

 0 ذم كدحتا كلذ م-اعب 0 رثو هركسع ىلا فيخالا فوصنا 2

 نيجرخي أل هنأ ةكرخلا ين نم ناكو « لعتسأو هلخد قح

 رق هلبطب برضو قتلك هءالوهك هتناسرف نم ةتلت جرا كح

 كتشكاتلا لعد فذةتلببل ك رذللا ليحل دف ثلاقلا جر دلعي بجرخإ
 نوم

2 

 لاط ىلق هلاقف رّيطتو ناتاخ مأشنق ع ناسرف ىلع اوتأف ة

 را انلخا نوجا ككقي در ناك معلا لوم ”قيرمأ اخفو اننفاقم

 عفوجو و ناكف انب اهفرصنأف ريخ نم مهقلا ءالوغ لاتق ىف انل

 رك محو كيك د رازطلا و قلتم دب لكنا تفسر او نييكتجلار

 شك نب راوهش -نب درجدزي ناك دقو صْلِم ىلا نقاخ فارصناب

 هلم نصختف ناجفاشلا ورم ىلا جرخو فورسلا ورمب ناقاسخ .كرش

 نم ةنئاوخ ركئاساو / خيصخم معم نمو ناعنلا نب ةقراح

 ىوت ام فنحاألل نوملسملا لاقف هل ميقم غلب ناقاخو أهعضوم

 ناك ام درجدإزي عيج انهلو وعدو 0 أبيقا لاقف معابتأ ّق

 ” هب ٌلقتسي نأ دأرأو ع !لجتأف ورب عضو ام هيدي ىف

 فاحاللا فاراو سراف لما نئارخ نم مهظع رم 0 ل
 كيرأ لاقف عنصق نأ كيرت ءىش ىا سراف لها هل لاقذ ناخب

 اذه نفذ الهم هل اولاقف نيصلاب وا هعم نوكاف نقاضب فاحللا

 ه6) 0 ء؛ ]لع الو. 6) 0 هص.ز 11 طقطءا كرتنلا نم. 2 0

 لوهك ز 600 115 232غ خجلوهك نى 7 هج (14 هع 3077 ءافحأ).

 2 06 جو كر 121200 ناتخت مز 11( اه 7 عر 6

 ويلفز 15[ صمم» هجهجو. /) 0 هيصصخ . 2) 0 ©« 14 هده. 6 0

 مكناكم . 2) © تاو 6 20 داراف ٠ /) 400101 مي. 250 اهنم

 0 اهب. هم) 0000. اذا . 1ءاد0ع 00 اميظع ارما.



 م مس "كح

 سرخ مبصلا هجو ىف ناك املف فققوف ناتاخ ركسع نم « ابيرق

 اققوم ركسعلا نم فقو مث هلبطب برضو هقوطب كرتنلا 5 نم سراف

 فندالا هنعطذ نيتنعط افلثتخان فنحالا هيلع ليخغ 58 دفقي

 6 ليقيو جري و ءلنقذ

 : اًقَحْنَت وا ةَدْعَملا بصخي نأ بح نجر
 « ىقبت ىنذلا صفح ىف 3 000 ىقلم اهب ةاكيش اك

 كر.ذنلا نم رخآ 1 جرخو هقوط .دخاو 2ك دا فقوم افقو 5

 قيحإلا هيلع ليك ريكو يقر هوس لعل و كلكو و لعف لعفف

 7 رجوي 0 :قذ فنحالا هنعطف نيتنعط افلتخاف
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 نأ

 10 ايسعبرأ اما , الخلا عتميو عْلطيو :ىبتري سيبئرلا نأ

 نم 1ثلاث ير مث هقوط فخاو ىناثلا ىكرتلا فقوم فقو مث

 هيلع لمحت امهنم ىناثلا نود فقوو نيبلجرلا لعف لعفف * كرتلا

 رجوي ىو هلئقذ فنحالا هنعطفت نيتنعط افلم اذ 72 فنحالا

 زراشم زل هيوج 3 ه اًلفتكام زجانب رجا , سومشلا كح

 ©) 81متد ]1دعاتسفع 15 0. 82) 400101 تتسم 11 ءا 2077. م) 00

 200. ,عاشلاز 151 ,عاشلا ليقي. 42) 00 احدشو © اًضيسو 20

 اير. 1 16 2عععضكاتلل -2) (0 ءك 6 انيك ) 0 اعيش 1 ىَقعَت :

 للك ان 2:2ععضكن1 رز جوخ همر 11 يس 5

 /) 00 رجكرا ا 2) 250 ىبتريز 0 © 158 ىستريو 0 ىمتريو

 060 ىدري. 2) 0 ع 8 ءالكلا ز ج0 (0 امأذا 0 اما 201

 لآ 2ك 14 تلامللا7 | سر 00 ناظأ )0ك © ميهيبلا ز 12 0

 7253 طاتلا15 125115 73104 ءهمدطاتمأ3 51126: أ. 4762011717

 ك1 2 50605 1: 904121 السدهع ها م 6) 0 لفتح :11!م) 0 هيرحو

 6 ةيمردح 00 هقردح 12012 © زوابكم ٠

1 1 331 



 اري ا كم

 له عمتي اليل هركسع ىف ة يخ هل «ايرانغ جلب رهن ىغصلاو

 ءاماو امبت اما ل 71 نايقني نياجرب و 8 كت عفتني ىأرب ع

 ا ذل 00 ريمالا ن 3 ل ه2 كل ليقي كمريحأو اريبعش

 ءائروهظ ىف ليتل ناكو اهننك انردغ خيدو انني رمملا- ناك لكلا
 2 -عد5

 توج راحل م انلاخق ناكو انفلخ نم ىتون نأ ىم5

 املف ةملظم لع و ىف ناكو* اهب ما جاو و عجرف هللا انرصني نأ

 الف ريثك تدع ل او ليلق مكنا لاق مث 0 عمج جبصا
 ا

 55 هع د

 خلت نذاب ةريثك ذ ع 500 ةليلق ع نم مي  مكنلوهي
5-5 

 قلنا 2 نانقنات أعم نام نم اولسعترا م نسيب رباصلا عم هللا

 مددع ناو 00 ريا 6 مح كروهظ ىف ناد ليكل !ذف 10

 كركلا كيليقاو هنا ةوكخ ةفوكلا 1 ةرضبلا لفاسولم الاد نامل

 عانوحوأريو جنوداغي اوناكف جب | ولو ذ 0 17 تيلجا نمو

 0 خناكم ملع * فنحالا بلطو هللا ءاش ام ليللاب نع نوكانتيو

 ناك ىتح هباكال ةعيلط جملع ملع ام دعب ّءليل جرش لييبلاب 5

 9 6 اجناعَت ةعوات. مل هزه. (0. 2 6) 00 نايقنيو 6

 2) 0 ن١ 42) 60 ةفيسلا لذ (تعرسأ) ))2>١١ ٠ 60 تك 0 انرهظ و

 © 200. انل. رمك) 111 ©« ف. © ىنربخاو ٠ 5) اا تاكو 4

 521615 120221115 ©50101556 م1160 (ب 52 6726203516 12 تناسكوو 18

 ميلصتم قو طق طعءادقغ, 0000 م0563 12 قو 12111341122 ©5أ. /) آ01:

 2 752 250: 2) ( !١ودنبسات /م) 00 2 1 00 ن1

 مز 00 66غ 111 تيلتحا ١.. 2) 00,5. مو لطب ب. ماتصعأد 1146536 ت

 زمغعع 21غ عتست عا ؟النم م1 ءعدت م0512 52غ. 111 نوكانتسدو

 0( 1 مناكم ىلعو 00 يلع .



 ١ خمس ا"كمح

 بعك د, اك هتيدسلل ربحا لع قا نتحمل

 نعو ةريغملا نب ىسيع نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا
 ءةديلخ .ىب كير ىب 6 عواولاب حدي لضتاوب قيررخي ؟ىناوحت

 مومو لق ْيّلَبو نيورملا ىلع فنحالا ةبلغ رع غلب امل لق

 :ريع بتكو ههبا ريغب ىمسملا ىشملا لها كيس و وهو فنحالا

 هنود ام ىلع ةرصققاو رهنلا 7 نزوجت الف دعب اما فنحالا ىلا

 ىخلا ىلع اوموادف * ناسارخ ىلع متلخد ءىش ىاب متفرع دقو
 < اوضفنتف ب نأ مكاياو رصنلا مكل مكي 8 ناسارخ هب .متلخد

 مامهل بتتسي مل ه كزوغو ناتاخ «دجدزي الرس, غلب اَملو

 مهدجاف ”بتتسا دقو اًموزهم* ورهنلا امهيلا* ربع ىتح هذاجتا
 رشحو كْرتْلا ىف لبقاف كولملا ناجنا اهسفنا ىلع ىوت كولملاو ناتاخ

 ىلا اعجار نجدزي لاا نا هو ةناغرق لعا

 ةفوكلا لها ررأق ناقاخ هعم ربعو يلب ىلا ربع ىتح ناسارخ

 اولون ىتح يلب نم نوكرشملا جرخو فنحالا ىلا فورا ورسم أ
 ين ناتاتخ روبع هغلب نيح فئنحالا ناكو ذورسلا ورب فنحالا ىلع

 2) © ىلتو. 2) © ىلا هيلع هللا تاولص ىلع. ) ازد 38
 120 21 دراولا ٠ 2) 600 ءفييلحخ دانا 6 كو )6

 /2) 00 نوزوبج ريع , 111 مانع وزوجك مل10 11 2عععطقات1. 2)

 اورصتقاو . ) 00 دمرلف. 2#) 13 همدزءءانز © اوريغت, 151 اوريغتر

 00 اوزلعنز >0 00 !يصقنستف, 111 اوصقتف. 70) 111 لسر. )15
 200٠ لل . ١ 0) 50 عليده2ع 2ع) كك 1262 11, 111501 6627-26 لك

 عزز, 22 هع 1ط٠م اكطم»0. 2, 2. 2 كروبعو : 60 لز ىلعو و "ل 0227

 66 ل ل 176253 5ءو11672419 320 اهسفنا ع نه ءىء10عاتص؛. 27)

 يلا رهنلا ٠ 2 ل5 كررت كك لللطا امورهم تقارن لوف اللد 00

 كيشتلاوز 00 00> ىت>. 2 (0 5. ب.



 مك "١ خنس

 م 52 2 506 5 2 د 1

 ىتغلاب سبل نك ىعدي 0 50 الأ
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 م١ خنس انا

 ىم. اونَمآ نيذلاو تهرك ان انملس' « متببحلا+مكلا لفت ”ركذو

 قلب +. وعرلا ىدلشلا انني نبال هلي خمر كان كل
 قاتكب هعم تثعبو نآرقلا لماو هللاب ملعلا لا نم ةانملعا
 بر ءمكنذآ متهك ”خاو مكنيلا- 4 عفت هات يصر, ناذ 6 مكئادأب
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 7 00 كعب لله, 0 تعبي 106 لكك تعبيد 0 لع 2( 158

 8ءاقفلط. ه ]ةعذغ جامحكملا ملسملا. 6 0 6 18 هو. 0

 هلسر 0 '72) (00 ضايع ىبأو. 7 165 52751 5ءعءان>:لان 0

 2 00 حاير» 607: 6 © جابر ٠ 0) 101. 4 75. 81 عا 48 975. 28. -

 00 ا درمان 111 6510227



5 

 ارنا ١ نس
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 ١ خنس ااات»

 رتع, 2ع ناضجات اما. ىف 8و .عولساو. نانعنلاو :ةفوعلا لعاد ناو

 ةرصملا لفأ ضن ءدوهشلا ةداهشب ةرصبلا لعمال ءاعاجاو كلذ

 متي مكما مايا ىج نود ىبوم وبا اهحتاتفا تايرق ناهبصا ىف
 ةفولاب لعن ةاناعفف ب قافبتع ين دللا وجبطس ب سال دس ع يا

 ةةة:مذلاو © مئاغملا ,ق 50 دالبلا انحتتفا لقو اًددم انويتيتا

 لهاو مايالا لحما نأ مث ءاوقدص رع لاقف انضرا ضرالاو انتمذ

 انوطعماف اولق ىتح هرخآ رما* ىف اوذخا ةرصبلا 5 نم .ةيمسضاقلا

 ريع مهل لاقف هيشاوخو مداؤوس نم هيف مواكرش نكن امم مانبيصن
 : نحا كلذ نم ”هيطعن نأ نوضرتا ةفوكلا لعمال لقو ةامب نوضوتأ

 ؛هرانيد هام ماطعان هب ٌلمعأف ىغبني هنا تيار ام اولاقف نيقاملا

 ةرصبلا داوس ىلا علنم ةيسداقلاو مايالا دهش ناك نمل غبيصنب

 لسها ىم ةيسداقلاو. مايالا هش نمل كلذ ناكو ىدقئاجرهمو

 ىذلا يم ةيواعم ناكو نايفس غي نب ةيواعم ىلو املو <و ةرصبلا

 :تناك ءاسمتاو 3 ىلع مايأ نيقارعلا ب دصفارب ني نيستا يش

 بامهدتجم, ةيواعم اكرصم ىتح ضمح قفيئاسا نم اقاتُسر نيرسنق

 ةيواعم هل فخاو نامزلا كلذ 0 ةرصبلاو ةفوكلا كرت 2

 /اهمضف بابلاو لصوملاو 1 نار3 قارعلا حوتف نم 1قبيصنب
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 ىضارتلاز 151 مطمم»+ ىتحو. ر/ك) 111 انييصنب. ) 66 076 لل

 ةفركلا 7/2 0 500 مخ كملاط 1" 1200 كا
 ىو 0 رثز 2205 لون ٠ 2 11123 - عز 00 © ءالش ©

 ود طدق16." .2) لطب كل وع 12) 0077© ءضجالخ ةلقات:



 انا م١" خنس

 فلج الا ل ا رن كسا انك انالتخ ا ةككم ىلع

 اهلبق هلا ةنسلا ىف هلامع اونك ىيذلا نيملسملا راصما رئاس ىلعو

 8 لبق جنركذ دقو

 < نيب ةرصبلاو ةفوكلا لها ىوتف رع لثكع ةنسلا هذه يفو

 كلذب ربخل ركذ

 هكر وليك قا ىلا | ىعا بايع < ىلع ”ىرتسلا يلا: بدك

 ىلع اًلماع رساي نب رامع «ماقا اولق كيعسو رحت ايلين

 دامارسا لكلام ها بتكو .55لا ضعيوءنعأ هرما 3 ةدسلا ةفوكلا

 ةرثك 18ه ركذي* تاطخلا ىب رع ىلا ةرصبلا ىلع هذتموي فو

 نيقاملا كحا مديزي نا هلعسيو مقنع ججارخ رجعو ةرصبلا لما
 نال اان بيكا رامعل ايلاقف ةفوكلا لهأ 7 0 ا وأ

 و ةىشب مامهيلع انونيعي رف هنود انل ٍبّدياو زمرهمار نأ رع

 /ءانهاه املو ىل ام* رامع لاقف م 557 0 ايقكلي

 لاقف عدجالا دبعلا اهيا 2انئيف عدت مالع 1: نف دراطع هل لاقف

 اينو هواك قلد رو ةظيعي "انفو: لال ئه "كيلا "ةبش كفل
 هذ كهش ةرصبلا لقال ”امهيف ةموصخلا الأ ةفوكلا لها أ
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 ١ نس از“بأ

 اذه نم ريخ ههذهت راربرهش لاقو زاربرهش ىلا اهذر مث اهيلا رظنف

 لآ نم كتم" لا بحا  ةيتالالمللا كيرا تان سرا دلل

 ىتم اهوعرتنال اهربخ غلب رق عتاطلس ىف ثنك ولو ىرسك
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 ل ا و ىارو ففن كقل لجبيلا

 ناعرلا .تيرع' لوو دينا رك خينونا ناككو

 ,7 هذه ىدالب ىف فلا ةثام ةميق لق كتيدحه تناك مك زاوبرهشل
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 © ديلولا نب كلاخ ةافو تناك ةنسلا هذه ىف ٍهصعب لاقو

 15 © ناورم نب كلما كبعو ةةيواعم ند رب دلو اهيفو

 هلماع ناكو باطخلا نب ريع ةنسلا هذه ىف سانلاب م يحو
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 مكب رار م50

 نا هتلأسو هل تيدعاو ىنيلي نم ىلا هل تبتكو ابيظع الم

 ّلكب كلذ لعفف ةيدح كلم لكل هتدوزو هءارو نم ىلا هل بتكي

 ىذلا كلملا ىلا 5 ىهتناف هيلا* ىهتنا ىتح هنيبو هنيب « كلم

 هتاف كلبلا كلذ ىلع هلم ىلا ءدل بنكف هضرا رهط ىف سلا
 6ىل ركشنف * لاق < ةريرح 0 هاطعاف ا معمو «رايزاب دعم كثدعبذ 5

 عفترا ىتح كوكس 0 .امهنيب ندلبج اذاذ انيهننا اكلم رايزابلا

 لشا ىدنخ ٌلسلا نود اذاو ميامهب ىوتسا ام دعب نيلبجا ىلع

 رد ةلعمإ تاسونو  ةللك ةلملذ ذل ترقق! جلعيلا,ل يللا تقم الورم
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 قب ١ 0: عكنا كفاكا 3 - ىلع رايزابلا ف لاكفتع فوصنال تسهذ

 اينذلا نم هدنع ام لضفاب هللا ىلا بقت الا كلم كعب كلم

 ىف اهاقلذ هعم محل 8ةعضب حو شف كبيللا» تع وفل بلا رف

 نأ لبق ماهتكردأ نأ لاقو باقعلا اهيلع نيضقناو  ءاوهلا كلذ

 تجر ءىش كلذف عقت ىتح اهكردت مث ناو ءىش الف عقت
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 قح ا ناجولا دبع لئاقن* ةنكأ مك كد عومو ناكولا ثيَعرعالا

 اهب لئاقف ةعيبر نب ناملس ةيارلا قخأو سانلا فشكناو لتق

 لاقف 4ةعيبر ىب* نامّلس لآ اربص هجلا نم ٠ ىدانملا ىدانو
 ظذ0د 5 عا ل

 5ةاهردعب كرقلا ارتنجاو ناجرج ىلا اهوعطقف ناليج 06 ىسودلا

 نوقستسي مف ناجرلا دبع كسح مذاضتا ىئم كلذ معني رو

 طم نع برك ئحفم نب ورع / تدحو ) 9 ألا ىتح ىب

 دبع ىلع لد ىنتح * ةيبكاش هيلع لجر ليقاذ هدنع زاوبرهشو

 ؛ هلفعرأ. .+ةتقنمم] هود كنور راثم قعو ٠ زاربرهش لل "سلجم 1 ناكرلا

 ىرأ مث «الاستف ءادوس هضرأو رجأ هيشو وأ دوسا هيشوو ءارجك

 لْجر اذه لجيلا !ذه ءاج نيا نم ىردتا ريمالا اهيا لاق زاربرهش

 2) 60166 كشلدا لل, 01 6 لأ هلتدك وتتمواتع 1135 5كتطعتع
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 ارا ١ خنس

 اوغ 2 ملسف أومغ را رجذلب نم زجسرف ىتئام سر 06 كانا

 لف 1 نيياح ناجولا لمع 6 اميلفاو نقع . امز 8 تاووزغ

 ل اتلاف كترا ناك نم 8م ةلاعننسد نامتع ظرامأ ّ ةفوكلا

 ةكيناحلا ١١ كلظ خم عداس 7 ناك مدازو كلذ عحلصي ملف

 لّثمتي لعج ىتح © نامثعب اولضعو
 4 ٌةوفاسطأو هناا و وكملا وسلك نيسملاك ءارمعو 2

 جيلع لخد امل لاق ةعيبر نب ناسمّلَس نع /لجر نع مساقلا

 ةاولاقو هيلع 7 يورو كدتلا نيب هللا لاح و ةعيبر نب نامرلا ىبع

 نم قعنمت هكدا عاعمو هلأ لجرلا ناك ل ًارتجا ام 0

 ةرامأ ىف كلذو رفظلاو مّنغلب عجرف اوبرهو 1هنم اونصحتف توملا
 رفظي ناك امك ”«رفط نامثع نمز ىف تاوزغ متازغ ”هنإ مث رمح

 كت ناك 0 نم نامتع امتع لاعتسا * ةفوكلا ىللعا لي انا و

 2 جنا ضعبل تضعب 7”لقو كلا و ترماكت كلذ كعب رم اوغف

 لجر ىمرف ضايغلا ىف هل اوفنخاف 5 أولعفو اورظنا لاق * نوتومي 5
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 ما" ذخنس 1

 هل ن ا الف 0 شغ نم نابتساو كلذ ايكرت ناغ ناعنسملا هللاو

 خامشلا دهش  نوتلامتم هف هلاو هتمرب 6 ةششغلا !وملسي نأ لإ

 دبع. هقالكتساو ةفارس توم ريع غلب املو اولاق 2 <81 نس

 ةوزغب هرماو بابلا رف ىلع ناجولا دبع / رفا ةعيبر نب ناجرلا

 هل لاقف بابلا عطق ىتح سانلاب نامرلا كبع جوخ كرنلا

 ,ىضرنل انا لق ٍ,َدْنَلَب كيرا لق عنصت نأ دكيرق ام وزاوبرهش

 2 كلذب عانم ىضون 5 انكل لاق بابلا نود نم انوع نأ عنم

 راك منان ل انف هل انكم 9 م: هللاتو مرابد ىف عيتأن 5

 ,اوبحع ماوقا لق م امو لق مثرلا هب تغلبل ناعمالا ىف انريم

 ءايح باكا 7 اوناك ا رمالا اذه ىف ايلخدو 5 هللا ليسر

 اًمئاد رمالا اذه لازي الف جمركتو واح دادزاف ةيلهالمل ىف ا

 ابتفلي ىتحو عبلغي نم عريغي ىتح ماعم رصنلا لاوي الو هل

 رف رمع م نمز ىف ٌةازغ رِجْنَلِب ازغف ةقرتخ سيجا
 5 ” اهتاوغ 35 ةلدبخح غلبو ىبص واهيف ا مشو ةأرمأ اهيف متت

 ©6) 0 ردغ. 6) 185 ششعغلاو 0 نيرادغلا . © 00 ماريص و

 دقلعر ةعلمو 3 0زدع 11, معا 2) © ساسلاو 0 ١56

 007 هقوحتو 0ك. 502120: )11١7-2-222 112:20 ةلضر ممع .

 عر ع ورا 67 كفك كل مرج. عل ةلططت 828 دعيبل1ر مذ 16 رايوهشت د 116 زابرهمت .

 /) ©0060 ىضولو © ىضرا. 2) © 8. ب. #) 151 ء«؛ 14 هللابوو 51

 كلور. نأ >ءمعطقاتلو (ن0 هللاو. 7) نم, 14 ءغ آطس 32]8320 1. ©

 لو كلور. انك 2[ عع. هم) 14 ءغ 15د 31]820 12م1 مورلا | 7

 أباكو . 0) 00 نم جتا 2م) 111 طقع نامز ءا ]م1532 ىمز٠ )18

 ةرصب ل( را قا هثاوغز 6 اهتراغ



 ارايلللا ١١ نس

 ه2 0 ص
 نب ناملسو ةخعيبر نب ناكولا دبع ليش هب أودذخا اوحرذ

 س د 00 هم 52د

 6« لهو نوقم ندب © ىضرم بتكو هللا ليع سب ريكو خعيبر

52 5 0 

 ةملسم ىب بيبحو هللا كبع نب رهكب كلذ كعب قارس هك

 نكس نس نمر نيل [ةيبزو مب ءنادلتو .ةدليسأ ع عمي لاح

 نا ل هقول نوم هز ايكيا ةندلجيف ينمو ع ظيخدلا
 ل ل وس ذهبا تابوا املا قبر يقسو سيبُعَت

 هيف هجو ىذلابو فلاب ةقارس ٠ بتكو رخآلا هجولا ىلا ةعيبر

 ما ام لاو ربا ل اك ابالقلل" يترع ناوورشلا اوه
 ناكو ةنووم وريغب عالرس هلا ةيلخا يح اما ع مظسأ كف

 رق جعينص سراف لهأ ةرظتني امنا ميظع ننح : عبو اين اجر

 مالسالا لذع ةارلكتساو اوقسوتسا املف اهنوتعبي وأ برلل نوعضي

 ككلوا

 الا هل هّجَو ام هنم ىحا تفي ماف ةقارس تعب نيذلا داوقلا

 مسب هل بتكف ةيرمل ىلع اوعجارت رث ناقوم 1ضف هناذ ةريكب

 ناقوم لها هذللا دبع. نب ريكب ئيطعا ام اذه . ميخنلا ىجولا هللا

 جعئارشو ضتلمو » هسفناو جلاوما ىلع » نامالا ٍمِبَقلا لابج نم

 ىبضم كقو ةعيبر ىب ناجرلا دبع فلخكتساو ةقارس تام

 ءافولا انيلعو .ا!بحصنو واورقا ام نامالا م هلف هتليلو هموي هلزنو

 ه) ه00101 هع. ءا 621010. )5  00 دجووز 111 ةم0> نب ريكب

 دلاإ يع 2 660 نكت تهتز 18ه ©) 00 نم. رع

 51 5 00 كعب حرس /) 00 رظمد ٠ 2) 0 عا لخ ل هرصات

 !.لحاشاو : ©0 صم ندع. -2) © اريكي . 2) © ىلإ ئصفا.. 7 0
 © 0 ىع. «) 00ه هس... , )111, ىلع: ١ ض) (6 ءك 6 57 كف

 0) © اورقز 00 طقطعأ فا وأ أبكحصت .



 ١ خنس ' انالا

 10 «زاجاف كلذخب باطل ىب ومع ىلا قارس بتكو «ةخفنسلا

 مقي» هامل كين لاب كيلا حاس :قافلا» البلا كلت نمط

 8نمو اهلوح نم ناّكس مب امّناو «زافوا ىلع الا اهب ىمرألا

 لابخل لحما ميزرأو رارقلا لحما نم ءاهكبت تاراغلا تلصاتسا ءارطلا

 الا اهب ميقي ال ناكف هضرا رارق ىع ماولجو خلابج ىلا غنم

 وربع نسب ةسقارس ىم اوبتتكاو هيلا ةركت وا“ جاتا نمو نونثل

 ريع. ميما عقارس# ئظعأ ام راع < ميحتإلا ىلا هللا مسج ةانباتك
 -هع هع هدب د كا لإ تا 5 ع

 نمرالاو ةينيمرأ ناكسو زاوبرهش باطخل رت نينموم أ ريمأ لماع

 الو اوراضي الأ عتلمو علاوماو جسفنال اناما ماطعا نامالا ىم

 زا نموا هنقشلاو هنم فارطلا هباوبالاو' ةسيعيم)ا لاضا لصور" «ءاوصتلا

 بان رما لكل اوذفنيو ةراغ لكل اورغني نأ ٍمهعم لخدف علوح

 نم مد مي سوح سل ل
 ىنغتسا نمو عئازج نم ضوع رشفلو رشكلا الا كلذ ىلا باجا

 ءارإخل ىم ناجيبرذا لها ىلع ام لثم هيلعف مدعقو عنم هدنع

 ,و ناو منع كلذ عضو اورشح ناف واًلمك اموي لّؤَتلاو ةلالدلاو

 2) ( غخحاسمو (00 ختحاضت 5ءوان. كلت هدي 1212: 0 2) © 207
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 مقن رل١ 0 ©0 هزافوأ. 4) © نفو. )605. م., 15 اهكبن (تاراغلا)»

 007 راوقلا لفا نم اهكين ه2. رك) 0 ادرأو ٠ ى) (0 اءاخور
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 اذهب

10 

 اه الإ نب

 يل ملول دلك ودع :ءاراب ىتا (لاعف دانا لعفف ؛ تيكر 1

 نأ لقعلاو تدل ىذل يع سيلو باسحا ىلا نوبسني

 لوصالاو باسحألا .ئوذ ئلع هبا نيعتسي الو: ءاوه لاثما نيعب

 ٠ 0 مِبقلا نم ه«تسلو ناك ثيح بسلمل ىذ بيرق بسن وذو

 ىتمأو ىدالب ىلع متبلغ ىق 4 مكلاو «ىَمْرألا نم الو ءىش ىف

 هللا و كربو مكعم /ىوغصو مكيديا عم ءىحيو مكنم مويَلا اناث

 الف* نوبحت اهب مايقلاو مكل ةرصنلا مكيلا انٌميزجو مكلو انل

 لجر قيح ناجرلا دبع كاقف, مكودعلا ةانونعرتك ةيبجلاب ةانيلذم

 كلذ لثمب هيقلف ةقارس ىلا راسف هوجن يلا رسف كلطا 0

 ام اذه ىلع كعم ناك «: ىميف كلذ لبق 1200 7لاقف

 كلذ لبقف هني الو ميقي نمم ءارحلا ىم َدْب الو هيلع ماد

 0 ىمبثو نيكرشملا نم ودعلا برا ناك ىدميبف م 7راسصو

 كلت ءارج عغنع 17 عضوتف 216 نأ مالا ءاوذل هدنع نكي

 ءا مم> هير 115 ىزعو © 02. نم. 112 م05 ماشلا مددق ىف

 نامزلا١ مجمطدطت ات[ عي وتتد لع 152ئانان5 85غ طعمتمر هه ةصتءالت

 ععم02 ءدأ ءعمعلتأم 0ع ونند ةعتنغ 7118510ءاع ىوع 2. 296 5ء.ر

 سلك طاطا ةضضب

 6) 607 تسلك, 128 تسنلو >2) 111 5 م, 607 © هذ خفلا.

 2 60 نمالأ و 6 رمالا ٠ 4) (0 ء مهناوب 0260 01 متنبلق .

 كر لل 5 62/065 م ىوفصو 12 ىقوعصو : 12051 مكعم

 كك 01 يي احتل 2 © وب )1 رام أ رصنلاور

 مصقاع. )2  18 انولذت الود (0 !.للك الفإ 6 الذب ىقز: مم 00

 ةيرخملا © ةيوكلل. 20 © انوهوتق, 0 انوهتهنف. 72) 15 300. هل.

 72 © خر 600 - 7) © راصفقو 11 تراص كقو. .60) 1:8 8

 زضظ 12-2218 كحال ىلإ, ©0 6 © يلج رو مس(نو ع عضوبف .



 م٠ نس مدور

 اك ةذسلا هذه ىفو

 بابلا يقف
 جءامسأ تركذ نيذلا ىنعي هب اولاقو لاق* هتيأو ارا تفي ليف 2

 يدي ناكو ورمع نب الق أود كرو ةرصبلا ىلآأ ىبوم ابأ رع 5 دع

 ةعيبر نب ناحرلا دبع هتمكقم ىلع لعجو بابلا ىلا ةرونلا اذ

 ندد ىدحا ىلع لعجو ةرونلا اذ ء يدي انهيا* "نلكو

 ا

 هللا دبع نب ريكب ىرخالل ىمّسو ىرافغلا ديسأ نب ةفيذخ
 تدفو هيلع قوطلما]شاب دق لبكر كاقلا ءازاج ناكو ىكبللا

 مكقف ةعيبر 'نب ناملس مساقملا ىلع لعجو هب عسل الاللللا

 «٠ نم جرخ اذا ىتح رثالا ىف جد ةعيبر نب نامرلا ىبع ةقارس
 اك ديانا تاكل بو نا عاو ريكب ىلع مدق * بابلا وكن ناكبرذأ

 بيبح ريع هّدماو ريع مهابع ام ىلع بابلا كالب لخدو ريكبب
 و هناكم ةلظنح نب دايز ثعبو ةريزلل نم هيلا هفرص ةمكسم ىبا

 كلما "ىلع ةبعش) نيداناحلا تبع ءلدطا ايلي و22

 ناكو سراف لحأ نم لجر * زاوجرهش ٠ ذتموي اهب* كلملاو بابلاب

 دسفاأ ىذلا كلملا ةزاريرهش لها نم هلصا ناكو يرفلا كلذ ىلع

 ب 5-5

 ىلع ة«تفماقسأو زاوبرهش هبتاكف نم ماسثنلا 7 ىرعأو ليكارسأ

 2) (00 أولاق لانو“ , كرا 905 11211260 نونلا 216 ٠

 ه6 181 ذممعدم هءةلنمع. )4  15[ ريكب ىلع مدقو, 00 © © مثق

 ابيكب (ةمععل## ذه ©. 2) ©0 قادر 8 9 /) 115 5. 166014,

 006 ءانع. مل 0 همم. 2) 151 200. ةنتفلا نامز لودنعأ كثيبح .

 2) ©: لضار 18: لطظا. 2 )ا 15 06 ن6 © ءععهلعمده6 859 زاريرِهتَش

 112, 14 ءا 23. رايرهش ءرعارز معد 2 نم ىزغأو (ع0. كة. ىوغاو)
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 اسلوب مذ" خذس

 فبس دق ريكب ناكو كلذب دوفولا «اودقوو غيلع هللا ءافا امن

 بتكو مارهب ةبتع مزه ام دعب صلصلا متو ىلو ام ٍيفب ةبتع

 يكب ليع هل عمج ثيح اباتك ناكبرذأ لما نيبو هنيب ةيناع

 دقرف نب ةيتع ىطعا ام اذه ميححرلا ىجرلا هللا مسب هلع ىلا

 اهلهس ناكبرذا لما 5م قينموم ا ريمأ * تانطخل نب رع لماع:

 قاسغنأ ىلع .نامالا هلك ءاهللم لعاو اهراغشو اهيشاوحو اهلبجو

 هتقاط ردق ىلع ةيرمل 0 0 نياغ قاعئارشو 4 علمو علاومأو

 نم ءىت و هيدي ىف سيل / نمز الو ةأرما 6 الو ىبيص ىلع سيل

 لل را لاو رج سال نما لكم قت 2و اكاد

 نيملسملا دونج نسم ةملسملا ,ورف ةلعم 57 7 ىو كلذ 0

 ءارج منع عضو ةنس ىف نم 0 نو ينيالدوب ةقلبلو المع

 نمو كلذ ىم ماقأ ند ام 7لثم دلف ماقأ * ب خبنسلا كلت

 لديتشو بدنج بنكو هزوح ىلا اكلي ىتح ىنامالا هلف جوخ

 بتكو ىراصنالا * شرخ ىبإ كامسو ىتيللا هللا جبع نب ريكب

 ١ 16 خنلس ل5

 هل هادهأ ناك ىذلا صيبخاب رع ىلع ةبتع مدق اهيفو اولاق

 نس لكك ى 0 مسوملا ةفاومب هلع نخأي ناك ريع نا كلذو

 © دنع 0 هب عرككو ملظلا , كلذب غياع رجح *

 ©6) (0 «6 © كفوو. 65) 00 هدم: .© © اهكلم. ©4) 6 جلالمو و

 6 عيكلمود 111 تتلمو. 60 111 200. ىلع. /) © نم. ي) 00

 طقع ءأ ممم هدليز 56وان١ ىت 322110 121 0054 ايندلا 1عوتكات7. /) 0

 ءغ (© رثوو تص0»> 00 نكف ٠ 2) ( ء6 18 نيملسملا. 2) (00 دعضوز

 111 عفر . /) (0 لبقيلف مق. 0 111 مساوملا. ) 00 رجكك

 كلذ عنع, © عيلع كلذب مكحكج . 0 © هدض.



 ا" خاس اناولال]

 ةبتع متفاو هيلي ام ةرتتفا دقو هراسا ىف ذايحنفساو 52

 ام 2هحزامو هيلع همدقم كامسل ريكب ء لو هسيلي: :ابه+ ليقف قويا

 ىسفن ىف ام ثعطا نّتل و نّييَنْعَأِب مةبتعبو كب ءعنصا ىذلا
 انيقسا ناو يشم كقاو كاتس مرسا# ايعتششكلاب) اضقن اش
 ةاًيلاطو امككرات الا ىئارا ال ىّتاذف كل تينذا كقف ةبتع تيتا

 ىلع ىنذالاب هيلا بتكف ريع ىفعتساف اذه نم آ1هركا يه اهجو

 فلخكتساف هلع ىلع فلخسي نا هرماو بابلا وك مدقتي نأ

 نايدنغسا عفدو كاًمُّدَق ىضمو* اهنم ” ينفا ىذلا * ىلع ةبتع

 سيلو ةشرَح نب كامس ةبتع رماو هيلا ةبتع هيضف ةبتع ىلا

 ٠ ناجيبرذآ ”«ريع عمجو متتفا نك ىذلا ريكب ليع ىلع ةناجد ىأب

 م ذاوخرفلا نب مارب ناك هدقو الق كدقّر نب ةبتعل اهلك
 هيلع ملق ىتح هركسع ىف هل ماقأو كقرف ىب ةيتع فقيرطب خا

 ةهرهب * ربخل غلب املف مارهب برهو ةينع «همزهف اولتتقاف ةبتع
 مت نآلا هلق ريكب دنع راسالا يف صو ٌلايحتقسا ”ةبرهمو مارت

 15 تداعو : هلك كلذ ىلأ تف ىخغاصف نرسل كس جلصلا

 ابسيخ امب اوثعبو ريع ىلا ةبتعو ريكب كلذب بتكو املس ناكبرذآ

 -م)1 لف . 2.2 9 صفرو 18 ممعاعل” ل ©6665
 2) 66 هس 2 عنصي : / 1 هبتعلو ٠ ى) 5هآ]ات5ك 2

 طقطعأر 1510 حص] 1111 0 م 400101. 2) 0

 مكنفاخ الو, 5ع 21 نا طقطعغ ١و (06 اعنم فلحالو. 2 6

 ع( 0 بهذا. 42) (00 مرك٠ 172 جتفاف ىولا. ) 2.0016

 هرم. 60) 18 ىق طتصع ةصاع لخأ ندصقمو16. رم) © عغ1181 5. م.و

 14 ه6 115 5. ةتانر 00 ناحرعلا. 227) 111 مهمزرهفر 80 بوصو.

 7( 00 تيه ره و ذيب 11 0 ب. 5 00 أوباق 2 6



 0 ثا" انس

 ىسيعلا كيبع نب كامسو ىدسالا ةمركم نب كامسو ىدارملا

 © 1٠١ ةنس بتكو ىركبلا ساهنلا نب ةبيتعو

 ناجكييبرذا جدتف

 ءاذمم ىراصنالا ةنشرخ نب كامس ةثعبي نا ريع هيلا بتك ذور

 رث ئولا عتفا :ىتح كلذ رخاف ناجيبرذاب .هللا دبع. نب ريكبل

 كام ناكو ناكبرذاب ربكب وك كامد راسف 4 ىرلا نم * تحرس

 فردا ءامحتو يترعلا .ءاتينغا نك نقف نب علتعو شرخ ,نبا

 علط اذا ىتح اهيلا ثعب نيح وراس ريكب ناك دقو م ىنغلاب
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 هللا مزهف اولتتقاف ناجيبرذاب ديقل لانق لوا 7ناكف فور جاو نم

 ملصلا فايدّنقسا هل لاقف اريسا نيدنقسا ريكب فخاو هدنج

 ناف كدنع ىنكسمأف لق حلصلا لب لق بول ما كيلا بحا

 هارلجو كل اوييقي ل ْىجا هوا جيلع ملاصا رل نا ناجبرذا لها

 نصحتلا ىلع ناك نمو مورلاو م عبقلا نم اهلوح هلا لابخخل ىلا ؛5

 تراصصو ؟هلي ىف ىو ماقف هلنع هكسماف ام مي ىلا نصحت

 اًموزهم فازخرفلا ىب م ذايدنقسا : ٍقيلع علط ناذيمرج لايك 0
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 ٠ نا “ها

 يلع لون ىتح سانلا ىف هيلا جرخو سبق ىب كيوي فلختساف

 ةميظع ةعقو تناكو اًديدش اًلاتق ةاهب اولتتقاف نوولا « اوب

 هطْيلعَع ةلطقم ىعلا» و نم لمقو .اهنوخ نكت ولا تنوين قل

 اوتك ىقو «رابكلا محالملا نم غتمكّلم هرصقت الو نوصحي ال

 5 عقوتو و اهبرحح متعاو ريع ماهنم عوفف قعامتجاب : رع ىلا اوبنتك

 /لاقف ريشبأ لاقف ةراشبلاب ديربلا الا هَحْفَي ملف هنع هيتأي ام
 لوسر ومع لاقف ريشب لاقف ىطف 4 ريشبأ هيلع ىنث املف ةووع لب

 هربخاو رصنلاو فلاب ىرشبلا لق ربل لق ميعت لوسر لق ميعن

 هللا اودمحت .سانلا ىلع 4 ئرقف .باتكلاب رماو هللا نمخن ريشا

 10 خسر نب كامسو قبح نب كامسو ةمركام نب كامس ملف ّق

 بسنف ريع ىلع سامخالاب ةفوكلا «لعأ دوفو نم دوفو ىف *
 كبسأ مهللا مكيف هللا كري لاقف ةكامسو كامسو كامس هل بستناف '

 ناذيق نم ىبتسذ ه ىناكف اق مهدي ا مالسالا هب

 باوجع نرقم نب ميعث ىلا ليسرلا عجر ىتح ناذمه ىلا اهحناسمو
 ١ قب نيكبا قارب نافذه . لع لكان نبغي اما هي صللا لل

 عّعبج ىقأتف ىرلا مدقت ىتح مّرسو ةشّرَخ نب كمسب هللا دبع
 ى رفاق كيت ام , اهعمجاو داليلا كلت طسوا اهناف 0 مقأ 0

 4) © ىيحاوند. 5) 60 650. 2111 هالوك: 200: حتعفت :

 186 1120+ قو تعني 27 0)2 61 14 هز 2 ىضعي .

 ركز 18 هدص. عا 2056 ريع 200. اهعمكل. ير 0 كا 8 اهبرحل .

 726051 فلا 2000 ريشبلا ز 5601 نطف 60011 2 66

 هنونأ 12 4 يقلب مرد مو دم401قي 1 يوكو لولا

 تناكو مالسالا هب كياوز 1 مالسالا عاب لقساوعب رىدر) ها ةدونا 7 )وكم

 اذهب. 7) 00 معمجاو. ,) (00 مام (رماف 2: 12 (0 م:2عجع071 لاق .



 "كد ١ خنس

 كيز
 ل دا ال ياناسو ا ىسسبعلا دقبع قبب كاطشو قئاطلا

 نب ةلهلهمو ىبضلا هللا ىبع نب ةمصع نيب «ةفوللا لعا

 حلاسم ىو نم لوا ءاوه 4 ناكف ىراصنالا ءةرَخ نب كامسو

 ناذمم يف ناك لق هذ ئدقاولا امو «ملّْيَّخلا «لتاقو ىبتسَد

 ءبعك نب ةطرق قرلا متفا /لاقيو لاق !* ةنس ىف ىولاوو

 ىدامج ىف ناك ناذجب تف نا نامتع نب ةعيبر ىنتكحو لاق
 ا كو تاطخلاا ىجيرعم لتعم( نمارس قش نئاز ١ ىلع ىللوألا

 ةانو لبق ىلا تف ناك لاقيو لاق ءةبعش نب ةريغملا اهريما

 © /اهيلع هشويجو ريع لتق لاقيو نيتنسب وع

 ةنيدم ىف ميعن امنيبف :لق فيس ثيدح ىلا ثيدحلا عجر * م

 مدخلا كك واكت  نانلا ني الفلا يشع ىتايا ق١ اهتتطوخ ىف قادم

 ىتح مليدلا 1ىف اتوم يرخ* رث ناجيبرذآ لهاو ىرلا لهأو
 ىتحي ئرلا العا... ناخيرقلا وبا. ىنيولا .لتبقاو: ذوو بوب لوني

 ىتح .ناجييركا لها ىف متسر وخا 0 ذايدنقسا لبقاو هيلا مضنا

 ربخلاب ميعُتاىلا .اوثعبو .ىبتسد راسم, ءارما نّصحتو هيلا .مضنا 5

 ©6) ( ةتيدلار 220+ 00 © نييو. ' 128.)2 ليفلهم نينو.
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 م نش م

 ديرب اذه 6 فينتج معدوو وح عدو رص دنع نم دوهعلا 3

 0 ىلع فلختساو انعجار ةفوكلا 0 اذهو ناذيع

 ىلعو نوقم نب كئيوس 0 لك كثعبأو 0 قأق مح

 ون ننام

 5ىميمت كاذو ىئاط اذه كيز ىب لِهْلهَمو رماع نب ىعبر كيتبنج“

 امّناو لسعلا ةينت 0لزن ىتح هتيبعت ىف نرقم نب ميعذ ير
 ةعقو بغ ماهيف اوباصأ ىذلا لسعلاب ءلسعلا ةينث*“ تيمس

 خاغ فو اهيلا نازريفلا ىهتناف ةلافلا اوعبتا ثيح كنواهن

 لزن ىتح و نازريفلا تسبحن كلذ ريغو لسعلا ليكت لماوح
 6 1 روكذك الون ماملو ا كردأف سرق ةراعو لبخل مق لقوتف

 راجت رش 6 نضوسألا لصق ىقعفاناملطلاو باوزكا نمنع تقي
 ينصت حقو ناذه ةنيدم 7 ىلع لن رع ةينثلا نم ميعُت

 م ناذيموج نيبو كلذ نيب ام هذخاو اهيف م« 2صخغ عنم

 ةنيدملا لحما كلذ ىار املف اهلك ناذ دالب ىلع اولوتساو

 د اًدحاو ىَرجُت * باجتسا ”نمو عيرجج * نا ىلع ملصلا واولأس
 ماع 0 ا

 نم ةرفن نيب ىبتسد فقزرفو ©« خعنملا ىلع ءازجلا عهنم لبقو لعفف

 ": 2 ه00101 تنص 18. 82) 18 3200. ايأر متتصت 1ةعأعبر 21

 12011 201656. 6) 00 نك 3ق:5 2 لكل لزني : 5ء0162412 320 كنواهن
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 هيفزإ 0 00 كنع. مي) 151 نازريفلاب. 2) © نم. 2) 0 قاع
 2) ©2656. كفء 2) 115 :عءاع كلل, ع2 لة عقل ع ا

 ا 0 نيكحد. 111 010. ©0 2202+ خرنكا 2 0
 ورصخت , 1 هورصاخت . 0) 0 فخاف, 185 اوذخاو . م) 00 5. م.

 5 نادم رو 62560110 لاق ٠ 7 0 نم خيرك .
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 نك

 حا مح

 زعم 010-

 ةعلقلا رم ه ماب عركسعم اومسف ةعلقلاب نيكس اًليخ ةناكم

 نإ اوهتنا: اذا .ئتحا دتواهن رح 3 ةاعلقلا جرم نم اوراس رق*

 :فينحو لجع 3 روت نب سنلا اهيلع !يفاخ ميق اهيف ةعلق

 نك نترات جيبي راو ىتواهن تف دعب اهكتتفاو هيلا تبسنف

 4ءىق اوعمج املف ةعلقلا ىلع ريسّنلا هعم اوماقا ٌيفَتَح الو

 مث اضعب ىبق مضعب نال اًعيمج اهيف اوكرشا « عالقلاو كنواهن

 اورم امن كتواهن نيبو ةعلقلا 0 نيبب 7 اميف ةاورقتسا ام / اوفصو

 تجدزاو اهتافصب اهيلا جوملا نم اورقتسا ءانميف كلذ: لبق هب

 كنك لبعف باكرلاب تيم 2 ةاسن اناطمرسا نكرا شورت ىو باكرزلا

 ةسيولم اهريسف ةركصب اهقيرط 0 ىرخا ىلع اونو | باكرلا

 ليوطلا لبجلاب ارم < عتافصب تيّمسو ىوالا اهتوامسأ 505

 رب ةريمسو ةريمس هنس هك هنم ”لثق لاقف لابخل ىلع فشلا

 ىلع ةفرشم نس اهل ةيبض ةيواعم ىنب نم 9 تارجاهملا نم ةأرما

 ةلاغلا عبتا ةفيذح ناك ىقو ءاهتسب لبخل كلذ ىَمّسف اهنانسا
 المنع اغلبف ورع نب تلا 00 3 00 دكنواهن خلاف

 ا 2
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 اا ارا ارا

 نل60 لهم

 اهيلع ناك نم ةرصبلاو رصمو مآشلاو نيركابلاو ةماميلاو نميلاو

 رساي نب رامع ناك اهيلع هلماع 3 ناف ةفوكلا «امأو ل. ذنس ىف

 ىلو لاملا تيب دوعسم ىب هللا كبع ىلاو ثادحالا هبلا © ناكو

 © ءاضقلا ليق اميف عيوش ىلاو جاركل فينح ىب نامثع

 ه نيرشعو نيننتأ ةنس تلخد مت

 دجا ىنتتح اميف ناجيبرذا تكتف 4أهيفف رفعج هبا لاق*

 نا نع ىسيع نب فاض نع هركذ .نيع ىزارلا تبات نبا
 ةبعش نب ةريغملا اهريماو "8 ةنس ناكيبرذأ تناك لاق ريعم

 ىلا بتك اميف لاق هاذ ريع نب فيس اماو ىحقاولا لق كلذكو
 ما ناجيبرذآ جف ناك لق هنع بيعش نع ىرسلا هب

 « قّيهيصا حلص دعبو ناجرجو وأو ناذبع خف دعب ةركهلا

 /ناكف لاق ©16 ةنس ىف ناك كلذ ٌلكو لق :نيملسملا ناتسربط

 اوعو ةحلطو بّلهملاو اديح نأ معز اميف و ناذمق كاف ظ"3

 عاجل نقاتل ىلا +فرشا ةاشتل نانسنلا نا"بربقل قبيل
 ؛ةذكفيذخ عم دقو ةفوكلا لها هيلا فرصو كنواهن ىلا مجاءال

 1 اومجاه هلم ىلا ةلاوضفأو ناولح نم ةفوكلا لما لصف املو

 اولزناو فلا لوا ناكر يولزنتساف ةحلسم اهيف 1يرم ىف ةعلق

 2) 0200. لها. 00()5ه هتاف. 61( ف. 000()2 اهيقو. ©

 كئتهيضصا . !106)172. وانا 12) (0000:-2ل6 ناجييبرذأ : 560 هما 18

 (8عم]1. 1. 213 5, آنانع0. 2. 457) 20 ءقماتأ 12عام 10561114115 ثيدح

 ناذجم تف. 2 4) 1511 نيحز طه* © فرصنأ. 2) © هرعاو, 1112
 هرقاو . 2) 151 . فز 220 00 ىلع. )© سم 72) (060 ©. ف.
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 م را

 ىلا ءاج كلذب ةريغملا 2نقيتسا املف هب «ىنيعيجت معن لاق

 هربخاف يلو نف لاق َتيَلو «نميف كل* هللا كراب لاقف رع

 50 عمذصأ م ىردأ 9 رع لاقف معلم ى : بج 01 علو هققأ

 © هريع تام ىتح اهيلع لوي ملف ةفوللا ةيعش نب ةريغما

 جتانئاف ىرهغلا / كانا عوز كليقع ع ضاعلا نيكو رك كيت كيرفو لك

 5 نكييلماملا ملس ةالوؤرو . ةقرمأا نيبال امو و علصب ةايوز

 كلك ىاح] قاد ىف عملشا انه لان هير نبا 8 انفححو

 رك | نايكساا ىاب ىب : ةكواعمهرومالا غول: ةلاس ليك ءاشناب

 نطحوا 70 ناروحو .ةينتبلاو» 'فشعد 7 ىلع" ىراضنالا م قعر 1

 لحاوسلاو نيطشلفو ّندرألاو ءاقلبلا ىلع ةيواعمو ةريزملو ىيرَستقو 0

 د مساع تزن دابم» كلذ روق .اييتقلك ول ويرش عمو قيما

 ةرعمو ةيكاطناو ةيقلق ىلع سمش ع ع ةعيدر نب ها

 © ىيريعم

 0 ئبعشلا رماعو ىرصبلا 7-0 هيلو انو مم ركبفو

 تاطشن نب رع خنسلا هذه ىف © سانلاب محو ىدتقاولا لاق
 تاب -_

 فقاطلاو 0 ىلع ءلماع ناكو تمباث نب كيب ديلا ع فلخو

 ©) 0000. ىنيجغ, 14 "هده. ىنيتيحو 00. 801. © آكةط. ام

 ىنتييبح, 560 2107. ىنيبج. 85) 0 رعتسا ©) 0 ىميفو كيفر
 ٠ عمو 10203 ه2( 00 ىلاو. 5 6 00 ها 7 00 رمهاعو 11021,

 . 50ى) © حلصل, 14 اكلص. ) 0 5. و. 2) 00 204. ىبار
 .“ 20ناراوحو 14و 0 302020200) ١ قيعسر 1221ه 60 )2/

 ه6 115 انأ 1عععاتقاتل , 560 هد: ةينتبلاو . 72) عقم. 00 اطلع عك طماع

 هدعاد(و)ز © 210 جيقاقور 20 هيقيلعر 14 غيقلق . 1ص ]شعم اخطم0

 طمع تمدصعال 201 1217216101. 2 0) (0 5. وز (00 120 خيف.



 3س ع لج!( يس لح ب

 ديد ]7 د35ي5»# 3

 از 527 ارا

 ىبأو رع ىبا قيفو م نب رعشألا ىلا سانلا ه عمتجاو ةاسفن

 !باقف هدلو 1 ىلا أوتعبف ةفيذحو بيرك ىدلعم نب ورمو ريبولا

 ناكف هيوذخأف باتك هيف طقس انهاه تلاقف اًدهع كيلا دهع ام

 © نالفف نالف لتق ناو نالفف ناعنلا لتق نأ هيف

 5 ىب دلاخ تام #” ةذنس ىنعي خنسلا هذه ىف ئدتقاولا ةلاقو

 ةعورس وباو ءوريع انبا* ناجرلا سبعو هللا كيع ارغ اهيفو لاق

 نم ©4 ناكو رمل ةعورس وباو ناجرلا ديع برشف رصم اومدقف

 68 ناك ام اهرمأ

 ٠ اهحتتفاف ةقرب كو © سلباطتأ ىلا ىصاعلا نب وربع راس اهيفو لاق

 نم اوعيبي ناو رانيد فلا رشع ةقلت ىلع* ةقرب لما مئاصو

 8 جنيوج 2 أبحا م جئانبأ

 ةئفوكلا ىلع رساي ىب رامع م باطخل نىب#* وه ىلو اهيفو ء لاق

 ةحاسم ىلع 0100 ىب نامتعو لامل تيب ىلع دوعسم ىبأو

 ق باطل ىب رع رامع ىفعتساف ارامع ةفوكلا لها انكشف ضرالا

 وكذت ال ملاقف ةفوكلا هالوف اًيلاخ معطم ىب ريبج باصان

 معتم نب ريبجاب الخ ريع نأ ةبْعُش نب ةريغملا غلبف دحأل

 ىضرعأف معطم ىب م ةأرمأ ىلأ ىعذأ لاقف هنأرما ىلا عجرف

 رت اهيلع تيجتتسان اهيلع 0نتيضرعف اهتتأف رفسلا ماعط اهيلع

 م)١ طتمع عاتتكاتك آمع1م7+ © 1. 2هو: 262) ( 5. وم - © (0,03

 20600 ملف: 560 سليارطو 1 سلبارطأ رم ع2 021371 56عا112-

 لمس 8ء120ط. 6 ءا ]ةعفذغ 1, مل ءغ هيت* ةءوو. رك ن ءغا1ذ كو.

 ىي) ©09 تيضرعاف .



 ل

 0 ما خنس

 ليعمل ردو سوح زكي ا يل ,ةدرشلا لك ايما هذلا

 كجري 5 ناعنلل ةريغملا لاقف انيف ه«اوعرسا ىتح انوقشرف جانفقاصف

 بقانم وذل كنا هللاو لاقف ٌلجآف سانلا ىف عرسأ دق هنا هللا

 لوا لتاقي مث اذا نأكف ةلاتقلا معلص هللا ليسر عم تدهش كقل

 رصنلا لونيو حايرلا بهتو سمشلا «لوزت ىتح لانققلا رخا راهنلا

 ىصقف ىوالا ةّرهلا اماف تاّرم ثلث ىتاول راه ىبثا لق رث لاق
 ىفو هحالس ق لجر رظنف ةيناثلا ااماو «ًاضوقو' هتجاح .لجر

 قبح قع ةيحار نيءلور الوب الجاف( ةبتلاثلا لاماو .عكرشات يعش

 لجو رع هللا وعدا 00 دحا هيلع هولي الف ناعنلا لتق :

 مهللا اهيلع منُّما امل مكنم ىرفا 5 ىلع تسمرعف ةوعدب

 رهو معيلع خفأو نيبلسملا رصن ىف ةداهشلا ناعنلا مويلا طعأ

 1 درع لع نقرا ةعلافلا ذهب نق ةينادلا] عب ازقرانرم و لوا رزعاول
 هتمزع تركذف هيلع كتيتأف لقعم لاقف < عيرص ّلوا ناكف لج

 اتع :لغش الجر انلتق اذا نت نيف 1 هلع تلتخ

 هللا ممزهف هنطب فشناف 5هتلغب نع نيبجامل وذ عقوو هباما
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 1 ريوجلا نباأو 7 عيبرلا ىبا بنئاللا * ةلظْنَحو ةيصاصخلا ىب ريشبو

 عرتألاو قيم هللا دبع نب ريرجو رم نب رماو رماع نب ىعُبو
 كَعشألاو ّيلَجَبلا هللا دبع ىب ريرجو قريمشل < هللا كيع 78

 كج لضاروا ا [بئاذاكولا7سليك» ني“ نادينا و ته

 /0 ناسعتلا :بشنأو ءالوهك قارعلب طاطشف 5ةاَثث 9 ملف 1 ركح

 سيمخل مويو ءاعبرالا مهي اولتتقاف لاتقلا لاقثالا طح ام دعب

 ةنس ىف ريع ةرامآ نم نينس عبس ىف لاج# «كاذ ىف قهنيب برثلو

 انما نومهم 8 طحلو علل نارا ةفداتك قب اووضتجا اوكزا

 تر ل2 1114: 152 كح أو 600 وس بأ 121)2 25 ل

 601. يل ىاارتث. 115 235أ ناعملل ىاوت ©4 2055 1 200. ناعنلا.

 2 1281 200. انكالخ# ١ 2) 12171 1157 تلال 2772 1

 7 151 200. ةفوللا لها فارشإ نم ةدع ذتموي هيلا فبسف عقانابعاو

 قباست ٠ 5) 1 رماثعو 560 15017122١١ 1 عيبرلا ىب

 بتاالاو 14, 2107. ءغ 11 بتاللا .. 2) 2118 1812: 1281 يومهلاو 0

 ,دوهلا و 11 وهلا 61 51012 011617 461 دس 2 26 م. )ا 27 كَ

 دلتا لفل (56عملا 6" كو هرم و" كف الطرض 90د ل س16

 /) ©0 هرص2 ه0 1706. 200101: 1216 عاتير 1812 ةانبز 2107. ةانب.
 7) 1511 كلذ. ه) 151 هنا مز 5ءوانعد5 اأوحكجكا 00 و. مر 2

 اوزجكاجتا , 111 1 أوزجكالا , 14 ءا 210. اوركحا (2).



 اكد م١ نس

 ارنا ىذلاب هوربخاف سانلا ناش ام لاقف سانلا وبك روهمكلا ىلإ

 ةروجأل تنك ان تيترعلا »لانا عيدا (قكي هزه ذه ولاناللاو:* :لاعف دايللع

 100 ناعنلا قاف هةبراعلا برعلا هذه مطامطلا مجكلا

 ههركي ءىش * كنواهن نيبو هنيب سيل هنأ هملعاو ةربخل هبخاف*

 ةيبعتلاب /عرماف ليحبلاب ناعنلا كلذ دنع ىدانف «دحا الو

 را لال راسل كالا تراب نانا نوعسم نور عماطتلا ىلإ :تلعبو

 ) «بتبنج# ىلعو نوقم "1  ميعر هم قلملعإلا ءاجيبكتا« لع *

 نب عاقعقلا ةدرجالا ىلعو نرقم نب كيوسو ناميلا نب ةفيذح

 يف ةنيدملا دادمأ هيلا اوت ىقو عشا ةلقاسلا ىلعو ورع

 نود 26فوقو مهقلاو : نام يبسالا ىلا [رهتناف هللا, نينرتعو ةريبغملا

 ,» قدرزلا هيتبنج“ ىلعو وايوتعلا هوا ةتيبعت ىلع 1درُخ ىاو*

 ىئاوت دقو بجالل 8ىذ ناكم لاعجإ "ىلا ةليوتادجا عنوممبو

 لهما نم مايالاو ةييسداقلا ”نع باغ نم لك نايا يلا

 مايالا كهش نم مودشا مل عهمالعا نم مالع انهت رم روغتلا

 ©) (00 هللاوخ ٠ , "8) (60 5. مو. 128 رزجالو 14 زرح 120 0

 برعلا ©ك 217 طتفص 12 022182 200: فيكف .٠ 2 00 66 هل ل4

 881. ءغ 1ةط. ةيداعلا, 14 1هدسط. غيداعلاز 210. :2ءءار 185 طم

 قاو١د 42) 18 رباب. 4) 18 دهركي ءىش الو دحا. 270158 و.

 0 1111! نايل ١" 1) 06 ةعيبعت,,لعو ١ 2) 14 ه1 ]36010111 1

 مغ. 1010231. زئز, عب هع 1طن 7-21 هلكتط "ل1, 20و ه1, 26 . ناعّديفسالا ُ

 ك0 هزل | 2) 183 فرح ىلاور 1112 نرخ ىبازو, 06 لح 57
 1 نةعلا 1ظا// 5/ 5 ك2 )للا قدررلاو 101 قدزولاو 600

 فردلا, 7. 1. دم10 1[ قرؤلا نعي ص 27-111 60 نع



 دي #1 يو سفرا

 ١ ةنس مك

 ىف اوناكف برتقملاو رز ةلموحو ىملس © ليصتو ةعلقلا جرم رجش

 دادما كنواهن لها 2 نع كلذب «اوعطقف 5 سرافو ناهبضا ميقك

 رع باتك دهءاج رزطلاب ناعنلا ىلع ةفوكلا ليا مدق الو سياف

 00 صحا ىف /خلاجرو برعلا كح كعم ّنا بيرق عم

 ج عيارب برشأو جب ل تراتي, ملعلا ىف ءاهنوق.. قه كما نوك 1

 7 اولغي ال نا ميلا مدقتو ربخلاب هوتايل ةةعيلط ادعو ارعر* ةكلط

 نبأ ورو + ىزنعلا .ىملس قا نب وزعو كليربخ نب :هكلط ,يرخ
 نب وريع عجر ليلا ىلا اًموي اوراس املف ىديبولا برك ىدعم
 م اتبماتكو ,مجكلا, .نضرا اخ تنكر لك كيعجي اه اهلاقت مينيلس نإ:

 اذا ىتح ورعو ةكلط ىضمو ”«اهملاع اًضرا ّلَقَقو اهلاج ضرا

 اموي اذومس 7 لاق كعجر ام اكاقف وربع عجر ليللا رخغآ نم ناك

 ةيعتتو مدرسا اضيع 0 نا د ايش 2 1 تبي

 15 احكاسوف 0 ةعضب كنواعنو 00 نحو 0 ىلا ىهتنأ ىتح

 ىهتنا ”اذا ىتح عجر رث رابخالا و ىلع علطاو ميقلا ملع ملعف

 2) (0 ىلصقو. 2265) (0 هدم. 2 18 5: تفادي 200 3

 2 06: ةءاجو - 20 66: اجر 0: 00 معتتلك.. )1137 الغدر

 6076 لنقول جوف را 2) :06-:قونعلا نانا )1 8 يم 1| 2قو

 مهاعر هك 7/ه:ءليفهط7# بمر 1طن 5]18130خ 111, م. .١١١ 42) ءعط٠ق

 هءونع232 20 كعجر © 60 ع0 ءتاتضأ , 22) 2471720 :117 2

 (52 85 ©غ 79) ع تأ داتص713 م. ا,“ 24. 2) 0 اولاق ٠ ه) 128

 قرطلاب و 11 فيرطلاب . ضم) 111 دليبخ 0 71 1 عل.

 7) 18 هت



 لالا ١ نس

 همسقات مكيلع هللا خف نأ لقو اًنيما 5 مالا وبإ تكابنلا »اوسلو

 قاو الطاإبا ىلا + عفرت الو -ئعتخا الو جنيب 8 هيلع دللا ءافا ام

 رع باتكب ةفوكلا ىلا امدقف < كارا الو م ىفارت الف / موقلا بكت *

 نف؟اولببلا ,كاداوزلا ١ تكل ىلا ةلفوكلا لها عرسأ اكو تاتحتسالاب

 هعمو سانلاب ناميلا ىب ةفيذح> خو ءاظح اوكرديلو ىيدلا 5
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 ل1 ةعلعلا 5 اولعجو ةروطلاب ناعنلا ىلع اومدق ىّتح 8 مْيَعُت

 1 صم ايلا ياو دلل لت ست شم قتال وسلا اشنط

 7 سياف داوشو ةعيبر ب نوسألا برّدقملاو فيلتك نب 5 ةطيرم

 مكناوخا ' نع » سراف اولَعشأ نأ نزاوهإلاولاانضاقا نال اوناتك  نيحفلا

 نياق ني اك دودج :نع :ايميقأو  مكضزاوا ركعمأ كلذ" ا رطوحو

 ىملسلا دوعسم نب عشاجت ثعبو © ىرما مكيتأي ىتح زاوقالاو

 ناك انا ىتح جوخ هام . ىلع اهنم ةييسنا عل لاقو زاوعالا ىلا

 ىنضع نبي. مان «يتناكم, منقي نأ, ناسعتلا رسما ركش 0 ىصغب 2-7

 «) 111 5ءءاتأال5 51112: (0 دسعب (7عع. 72. 011. هلعجو) ةككورو .٠

 6) 00 عطقالا . ء) 111 200. جيلع. ه2) 060 هرص. 6مه) 2

 عدت. 60-720 موقلا 07 0001 266: 102/1 611 1 موقلاب 0

 كر دكا يتم نم كنيرأ ٠ 7) 151 200:' نرقم نب. "2) 1

 مععاع 1111, هك ]3ع 111, ةلظيز 1812 ريطلاب, 00 طقع تا ذملعم وطلب

 2) 66 ناميلس, طهلع. 22) 18 راوغالا. )15 ءك 14 اسراف.

 مر 60 هك 1111. م.,, 182 ليضناو ]ةءلغ 111, مك, 21 لصتا . . 0)

 طثع ءغ طماع 5. م., 111 ىضغير 14 0000 1112 ء8ع26 ىضغبز ]3عاثأب

 . . ' . 5- .٠

 تاتآ 107523 20121215 7210ع 5115 مءعاقب ء5أر 132651626 12167 انضغ ر ىضغ

 أ انرضح 6 111 مما 4 ع "مح.



 أ نرقم 5 نابعنلا ريع ةنيجيت- كرس واوكاولا قلل وع كورت
 ىفقتلا اوقظ و د هللا ع نب هل كب 2 ام دنواهنت

 دبع نب 0 نع ةخناوع وبأ ام لاق: ىلاخ نىب ع 1

 ىنناعبو ركسك نع ىنتلوع امل هللا ككشناف 0 رطعَتو هل ةولَت
 مص ع 3577

 نكي رثو نيملسملا ىلع هللا تف نرقم نب كيوس هوخا :ةياولا

 0 نوزعب رصم 6 لك للفا ناكف لذكموي لعد ةءامد مول ىنعيب ل

 © مهعدالب ىف جودع

 فيس ثيدح ىلا ثبيدخل عجر

 رماع ىب ىعبر عم هللا كيبع ىب هللا دبع ىلا يرع ىنعي* تقكو

 دق ىنان اذكو اذك ناعنلا عم ةفوكلا للعأ نم رفنتسا نا
3 0 - 0 

 1 /ءرسيلو اهب * هوفاويلف هام ىلا زاوهالا نم و هجوتلاب هلا تبتك

 ىهتني ىتح نامهلا نب ديل ا 8 د ىقراهتا كل 8

 :ةفيذكب ثدح 0 ناميلا ىب ةفيذخ * 1 ىلعف ُتَدَح

 * قفط ند نب بايوق د كرو < نقم ىب ميعت /سلنلا ىلعن تدح

 2) 000 كارما 5ع0 1م 22318. 31. طحقط. 16 2عععطقاتت. )2  0 نوكت».

 2) 6060:5702 أفدكافر ونات00 عع. ممم. ©011. 1م ايفنتكاق 1

 م) 000. هدت. رمي) 155 هده. مى) 00 ديجوتلاب . /72) 111 ريسيل دام.

 111)2 200. نرقم نب. /) 111 هظ.ز 5600. مييعت 600

1 1 23085 



 "ل الا خنس

 جندميلو ةصرعلا « نقرافي ال مجاعالا ىلا ترظن نمو اهفانكاو

 متعطنقا هويتعطتقا اذا * برعلا لصا اذه ناوةيلو دمي رن م

 اولق اد رغتلا كلذ ههلوأ نجف ولع اوريطس احق ب ركتلا ا .لكفا

 ةولعجأو 0 دب نلف* اوريشأ لاق رقم نسحأو اك للضفأ تنأ

 «كدنجو قارعلا لأب ملعا تننا نينموملا ريمأ اب اولق ايقارع 5
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 عما نينو هللاو "اما #لاغخ» هتملكو, /جهقياروا كيلع)ااورشفو نق

 را اي عي ليد تع 30 اذا ةّنسألا ملوال نتوكيت الجر
 ناعنلاو اهل ٍِف 1 أباقف عنرملا نرقم 55 ناعنلا لا.فف نقلا

 0 ب 2كم ةخفوكلا للعا اوف نم داوش 2 تعم ةرصبلاب ذكموي

 رغست ىلع وناعأو جذلماو ومو ٌرهمأر أبكانفاف نازموملا صضاقتنا كَ

 بيلك نب 2 جو ومع كبل تنكف سوسلاو روبات دعو

 دكلبف عبرح كي راع 7 ربخاب عيب نب كوسا 1 برتقملاو

 الدشإ لك! تينت نق ينل دام 6 0“ 7 كلذ كهجو ىم

 نار ىلا رسف كدونج »كل عمتجا اذاف اهب كوفاوب نأ ةفوالا

 هأو ذنسأو خرمغو سراف لع 0 مجاعالا 0 هك عيجت نمو

 «و هللاب الا وق الو ليح ل لوقف نم , اورتكأو كالا

 2( 06 !هقرافيو 11 نوقراقب ٠ ضر ل8 ©0 661 0ءناض6 >> 62) اللض

 اللا 2 رارلكلا نع كبير 112 كيحوبا طوع ةقفرر اخلاء

 كو زراف ة دنا )و16 كفانا ١ فرز (6هورو 112 هع 15 لوا لف
 افا معاذ. تاخر 206 + 1صقتا“ |)", 16 7/2 60 52 ف

 را ةدعمو هر ةرصملا ليلا يع ضب كلك ثق 2060

 ء( 53 برقم او 11غ 01+. هز ![11 3ك 2 111 ءك[ 115 كلا

 (14 حيلا)ر. 60) 1151 متاتت0 عقاتت 5185ان122عدط 226عغ. ض) (ن0 ءن 15

 هد. 2 27) 5ءواتعات5 22113610 0ع510ء23 115 310 11.



 00001111111 يي

 )ا خنس انالزس»

 نإ التعن رماة داق سلك رق لول  تليع ةلوأاأع ناوعأو كيأرب

 تلاظ ١ ىأر ىف, ىلع كاعد ةاوملكتم + مايألاا ىف ع ام هل ةموي اذه

 مأشلا لها تصخشا نأ كتف نينموملا ريما اب كعب امأ لاقف

 نم نميلا لها تصخشأ 4 ناو قيرارف ىلا مورلا تراس قماش نم

 ةهذه  ىم تصخش نأ كنأو * هيرارذ ا ةميبحلا تراس تنمي

 نوكي ىتح اهراطقاو اهفارطا ىم مىضرالا كيلع تدضقتنا ضرالا

 تالايعلاو تاروعلا نم كيدي نيب امل وكيلا مهأ كءارو عّدت ام

 2 ]: اوقرفتنماف ةرصبلا لها ىلا بتكاو مهراصما ىف ءالوع روق

 لها ىف ةاقرف مقتلو درأرذو كامرح ىف جل ةضرف مقن مقتتاف رف ثمأت

 لحسم : ةفوكلاب جناوخا ىلا ةقرف رستلو هيلع اوصقتني الثن دهع

 لصأو برعلا رهمأ اذه الق اًدغ كيلا اوظني نأ مجاعالا ناو

 تركذ ام اماو كسفن ىلع ٍهَتبْلاو هبلكل لشا كلذ 2ناكف برعلا

 ىلع ردا : ىو كف عريسلا كا هه هللا اذ نقلا ريت حف

 لئاقن # نكن مخ انان نوع ىم تركذ ام امأو 171 رك ام رييغت

 رك ريع لاقف «ءرصنلاب لقاقن هانك انكلو ةرثكلاب ىضم اميف

 اهفارطا ىم ضردا ىلع ىصقتنتلا م ةللايمتأ نم 500 ىَمْل هللاو

 4( 11 ةادك ا 0( 0 مولا 112 2 0 :5 66 (82 ٠

 نأ كناو. 2) 181 ه6 14 ةءءانطنق دز 00 لغا تصخخشا ناوز

 12821 23566 نيصخكحشاو 560 21101 1282 ١ ءةدماتتت ءقأزو 27. نأو

 نم كيمخكتتا" 1ركز 66017118201 ل برعلا ٠ ى) 183 كيلع .

 مر أفرتفيلف» ل 01 أ فرقني نأ 20 1112 2 ىم ةهلعت

 لفأ . 2 6) 14 ها 2لو7: 5ععاتكاتك داتتصز (0 © 111 5. ف. 2) 1

 وهيلو. ا 2# 15 هك 5 م) 111 هرصن 26) (0 هين تر لل دلتا

 00 220 ضقنننل انتل .



 فدي

 انالزر ١١ خخنس

 قيشدكا 'معلصإ هللا ليشر" باستا , ءابطخعا نم ,ىراكو ' هللا !نقبع قنا

 كتمجو رومالا كتمكحا كقف' نينموملا ريما اي دعب اما لاق رق
)0 

 ال كيأرو هتناو كتاشو ةتناو براجبلا كتكنتحاو هايالبلا

 عطن انرمف رمالا اذه كيلا كيلع 0 الواراكرت ق8 وينت

 كتف كقنت انكقو ءلفت اندفوو * .بكرن انليحاو بكت انعذأو

 كشكني ملح تربتخاو تبردو و تولب" ىبقو ”مرشالا اذه 0

 داعفا نينلجب, ]رق :+ مزايخي نع الاكل لولا اةءاضت تقاوع !نم ءىق

 ماقف م اومّلكتف مايالا نم هدعب ام هل :موي اذه نإ ناك منوع

 كد نا ولا ينعلا الإ نقرا النو نيش عاطعع لبا امتع

 اوريسيف ىميلا لها ىلا بتكتو ين أوريسيف مالا لما ىلإ

 نيرصملا ىلا نيمركلا نيذه لعأب نا ةريست رث* نمي نم
 اذا كّناذ نيبلسملا عمجب نيكرشملا عمج ىقلتف ةرصبلاو ةفوكلا

 ددع نم رثاكت لق ام كسفن ىف لق كدنعو كعم نمي ترس
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 الو زيزعب ايئدلا نم 0 عننمت 0 ةيقاب 7 كعب كسفن 7 ىم

 ةيضاف» مايالا نم دعب 6 ل 9 مويبلا اذه نأ وزدردخ رد اهنم نولذ * :

 دز الخل لددلتلا 60 02 ككنحلاو . م) 1116 1: كلف مهرس

 4) 14 وبني ©أ لكي و 200. اونفي © لكن. ) 14 ©[ 07[2- هدم:

 /) 1ءقطق م23ععتعوود 120م انرمف © 0 1061 2 12 00

 لق 6 507.1 م 1112 5ءوتنع 41115 01100116 76115 5

 م3551921 200 , 0100 >2ع15 م12عء66 /) اذ عرايخ, 5ع0 81039. 1غ

 1ةععرتقا 1. 2: 12 مييبلأ ٠ /6) 00 5. ف. /42) 111 ويستو. 7) 60

 بنكو. 7) 14 ءغ 2007. 82طء56 برعلا ىم كسفن كعب. ه) 111

 ءأ 2 عذقمم ٠ 2) 060 نوكت .٠ 7) ]14 ع 21019, 5. ةقأع



 ١١ نس زكا

 اذه ناو كيلا هدب بنتك ام اومهفو ىأرلا نينموملا ريما اي موقلا

 ة 08 0 لق الو ةرثكل هنالّذخ هلو رعت 21 نكي مو ومالا

 علب ام علب ىتح :ئكتالملاب 6 ه«ديأو عا كلا «دنجو رهظا ىحلا

 هدنج وصانو :هدعو رجم هللاو هللا نم دوعوم ىلع منكتتق

 5 لخا ناذ ةكسمو .ةعمج كلا نف ماظنلا 7 ناكم م نم و كتاكمو

 مولا برعتاو انما هريثاذك عمنجج رم بهذو هيف ام قرفت

 ليفان 7 مقا مالسالب ريزع ريتك 4 ىهف اًليلق اهناك نآأو

 ! عمجأ .وه* نع الغ للا نمو ةواسورو: برعلا مالعا تأ ةقوكلا

 ىلا بتكآو ثلثلا مقيلو ناناثلا جتايلف ءالو نم نجا .ٌثحاو

 10 1 رمت و 2 <« مهدانع مود ضعبب ءادكلا 2 ةررعبلا لا

 ضْفَح نينقوملا ريما اي لاقف فعس ماقو عنم كلذ هبجعاو" هيأر

 نع سلا ىلا بتك  «ةمقنل اوعمج امنا «عّداف 500

 ربخل هرع موبخا اًهثا" لاق ىلذهلا ركب نبا" لح قيس نوع 42

 رومال مكب غّشفتف اوليطت الو لوقلا ىف اووجوأ لقو # معراشتساو

 : حّلُط ماقف اوملكت مايالا نم هدعب ام هل مهي اذه نأ هاوملعأو

 )م7 هدف“ /12) 18 نبي ١ 50 0 هم ل ار 2-0

 مز 187 هيلع يردماو) 1113 كماوت 7200111 ا ظ5

 يى) 060 كناكمم. /) ©0 ناف: 2) 115 هكر مم» 0ط2عا رع

 2) 182 ذه مقنع. رثكاو ءالوه نم اعمج رثكا وه نم لابي ف ىأ

 اًدج مظعاو' اًدَحَر مه 185 ىلا 42١ 00 عيتجاز 181 طوع 0

 01 ءالوه نم. هز 1 عئاف .٠ 2 11115. ىر 1102 لاعق ك

 لعْأ50ع اييلكتف . 6) 00 ملعاو.



 انك الا نش

 ة.ىناو رمأب تنم ىف ىّناو الا «مايالل نم* هدب ام هل مو

 اهلشفتق اوعزانت 3 اوزجوأ و 6 ىنوربخأ اعين اكف مكياع 3

 7 0 رومالا مكب © عشفتف او 0 "1 اورثثكذ الو 8 مككير , بقذتو

 هةبلع ترد نمو ىليق ىنويف ريسأ نأ ىأولا نما ئأإ لا مكياع

 وكف دو ةفودسلا قيرضملا, يخط نيني اطساو النه, لرنا ىح»

 هللا حتف نف بحا ام ىضقيو هيلع هللا حتفي ىتح اَدِر عل

 /ماقف < عكلم طاوعزانتيل» مهدالب * ىف جيلع :هبرضا نأ » جياع

 كلم"! ءاوعلااب با قيئرلاو هللا تنيبع- نو ةحالطو»ناقكا, نب (نامتع

 هللا ليسر باكصا نم ىأرلا لها نم لاجر ىف فوع نب #7 ناجرلا

 عنع نبيغي ال نكلو كلذ ىرن ال اولاقف اًمالك اويلكتف معكص

 0 عتمالعأو هناسوفو بر.علا هوجو جئازاب اولاقو / كرسقاو كيأر

 مظعا يه ام عبورح نم رشاب» قكولم لعق هعومج ضف لاق

 لاا كدماوإر ل نذاك افرح فس رو ان فشلا ءادبتاو اان ىم

 سابعلا هديلع ضرع اذا ىأرلا هل دقتني .ىخلا ناكو هل عنو

 قوه تح نكت ةغيسا (ىع كْبيعش ا نوع

 باصا لاق مع بلاط يأ نب ىلع ماقف لاق ا يأ نع

 ىرسلا كا تتنك 4 حضر 15

 2) 60 (ءعن 1لك) هزص. 2) 12 انأو ٠ 2 12 ىقوبيجأ 106 !هيبعحاو ,

 0 1ذ0272 85 5545 )6  161 11 ءأ 1222 12:06 عيبفمفز 26

 جو. 2356 ءمد. دم عقتف 12113: 21113138 عنقتف. م) 00

 ىيتماتو 6غ هل ىاولا نفل 5) 0 مهرفذسأف و 111 مهرعتساف ر

 كح ورجل 072) 06 لجو ع عا 2ءعاسفتت. 2002 لع (1--عب 86

 2) طه عانعأ (0 عنيعا 2). 14ش 111, 8,4 2 قتببص. #) 8

 ا.عراقيبلو جناحي 14 01100116 ع 80177. 12 عدأ عنادلب 700

 لاقف. 7) 00 هللا. 7) 155 كرماو. 65) ©60 هد.
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 اودقاعتو اودعاعتو < ةراوقو هدالد ىف © هولغشت ب ىيرصملا نيذع

 ار ابلقتو «دونج * نم مدردالب « ف 5 اوجرخت َى

 ادعس ربخأ غلبو هيلع اهملاتو اباتك كلذ ىلع نيب .اوبتكو

 سصخش ءاملو 0 نابتع نب * هللا كبع نب هللا كيبع كفالخسا كقو

 5 لاقو , كلخم ع ها يسمي ناك اةقيقواي تاس رع محلا, ارحل نكن

 ةكشلا موردابي نأ 0 ىف سايستالا ىف كنونذأتسي ةفوكلا لحا نا
 اضيأ هيلا بتكو لبحكلا ىف حايسنالا نم مخعنم ريع نأك كقو

 :لتاقم .فلا ةئامو نوسمخ عانم عمجت دق ةهنأب هريغو هللا دبع

 نأو ةوقو ةكرج اودادزا ةدشلا 7جردابن نا لبق ةانوناج ناف

 ؛ بيرق كلذب لويسرلا ناكو « هيلع ”مكلذ انل* ناك عانلجاع نك

 /املف رع ةروشم ىلأوف هلعي كعس جرخ 5 محبطلا رفظ ىبا

 ل كهسا ام ءلاق ةآرف ريخلب هريع ىلا باتكلاب* لوسرلا محق

 رقظ لاقو * .كلذ' للا 0 رفظ ىبأ لاق نلف نبأ لاق بيرق

 ةالصلا سابتلا قرت قوز اب ةللام الار هوك هلو للاب كسول هيي

 !5 كلام نب دعس ىلا لأفتف دعس هافاوو 4سانلا عمتجاف ةعماج

 اذه لقو معراشتساو ربل سانلا ربخاف ابيطخ وىبنملا ىلع م ماقو

 ” 2) 182 هرم. أ 5600. نم 1 86) (0 مهوعطقلو هتنخ .

 © 111 ةتولعشت )١2! (60: هم: 111-2 قة. ) تت 27

 م) 15 000.5 10163556 1ع ىف ءأ نأ هدععأ ل عزان 62 0 ليتل

 /) 111 ةئاقو 2207 عمتجا . 2) 1121 هدا ١ 02 0 انوزواج ا

 مجولبن )#7  .١ 00 ككل نلت 2 60-121 مكلذ 1021 ةَحَلو # ال

 ص ميج 0) 185 باتالاب هحر رع ىلع. . 1155,)2 04

0 



 ا اذا

 عليبس* ناكل طايتحالا ال ول لق هر كب ىظلا اذكه لاقف

 دلزإلا يح 6! لق فؤكلا  للغ «"ناعشااب :«ىكقفيلك نما لاق رق" ةاقيب

 دتواهن ببس «نانكف هلعتساو هرقف 0نابتع نب هللا دبع ىبا

 نامز ىفف ةعقولا اماو دعس نامز ىف اهثوعبو اهترو شم 006

 دوَجدي باننكل اورفن هنأ جتيرح نم ناكو و اوناق « هللا كيع

 ىلا ناسارخ نيب نم ةاهيلا قاوتف «كنواهن ىلا اوقاوتف * كلملا

 ىلا ناتسجس نيب نمو ناولح ىلا بابلا نيب نمو ناولح

 نيب ! نم نا لها جولهقلاو سياف ةخبلح نعءينجاف قناولخ

 ا اها راحل نموا لكاممب اقولارا يتلف ىاولكلاو ىلا «كافبلا

 ناولحو سراف ىلا ناتسجاس نيب نمو لئاقم فلا نوتس نولح
 «اوقاوق اوناك هيلاو نازويقلا ىلع اوعمتجاو لتاقم .فلا نوّتس

 06ه د

 ىذلا اًديحم ْنا اولق نأ مث لق كلذ كردا دق ناكو ٌىَفَقَتلا

 هدعي نم 0ك بأ كلم 0 انضرغ ضرغبب مف نيدلاب برعلا ءاج

 اميف الاو اهْيف هل 72 ضرعت ةراغ ىف الا سراف ضرع ضّرغي ملف

 ما اا ا نما ع كلم كزقا ناوشلا نم "هدايا لي

 000 اواو اوحالاو درسا ةكهتعتلاو ”كلرادسا رخل 0

 0 كيف فو عراد ارقعا قف '”ةكلبلاو سراف هّرها "قا ىتح "ضصري

 سيلو مككلم و دالب مجتتاو مكتكلم تيب رب برخأ كقف* همتأت مغ

 : ©) (060 هدم. 65) 00 اسب كيس. 2) 111 © 14 لقف. 4#) 00

 ادع 2ك 006 نناكتو 1117 ناكو٠ )00 ةاهن هل كل
 دا هلا 1112 سانلا» 2) 0:5. 2) ©0:لهاو. 2) 111 قاوتف

 نى كنواهذ ا 00 ضرعت ٠ 2) 110 اهنطوأو ٠ ه) 00 ضرأ ٠

 مز الك توخا كفو ١200 )7 ١ ذب .



 ا خلد كب

 ىتح اهيتأيف ةأرلا ربخ عمسي ناكو تانب رشع هدنع عيتجاو

 لبقا رث «كرابملا لجرلا ىعس ةوعد لق هيلع ةرثع اذ هاهسجي

 ادطَبو اء اوجرخ اوناك- ن 17 مهللا لاكمف ل غنشلا ليغ ءاكللا ىلع

 مه اكويسلاب م حاول مسا ءءالب دهيجف 0 8ءالب دَهحأت 7

 5 ةراجاخلاب خصيبق مشو طظاياسي .«كاتغيل لع نب 0 6

 لوأل ىلا ,دعس لقو /فويسلا لاعنبو ىجولاب كسبرأ لستقو *

 معلص هللا ليسر ىل ىل عمج دقلو نيبكرشم لا نم ينكبو 7 قره لجر

 ونمو: ءالسالا لمح ىنقيار ا ىلبق كحال اييعمج امو هوبا

 اخو < قيهلي نابيصلا :نأو' عىلصا» ئ .رسحأ 3 ىف ةيماسللا

 اب لاقف ا هبخات هيلع 0 ىتح رع ىلا عبو هده 5-6

 نييِرَخألا ففضاور# نيوتيلا لوطا الشات قس حل ل ا

 ه) 06 اهمكج . 0. 8ءاقلط. اليم. 8) 111 ء( 115 ريغز 14 طقطعأ

 اهيلعأ يضخ ه)زعو ها 1هج دالبرخ مم» ةيجلكو مزيل

 هما 2) 12105 موو لظللا ن1200/ 521251556 ردابو مان 221غ

 روث 14 12 1عالأات زراب» 7 رالبذ 600 أوراث ءا 70+ نيسعكلل . ري) 0

 فويسلاب لاعيو ىلا كترا لييقو (ما111613 85 كترا 061ر1

 م6نز 810553: دسار درتأ ىا), 14 70:80. لاعنو ءىجولاب كقرا ليقو

 فوبيبسناو 0 كترأ ةهما11 00 ءغ 14 2عو11ع «0125624226312 51521-

 5 ءدئ ل هدعطصت ءمعصتخمتم 22عم دعوتتع ةمغقطت 20612026101613 1127210 :

 ةععاتض لتتم م72عءعلعد5 فزلا ءيكمععامك معو 5ةلغعسط 71105 ءضا10©- '

 رةكانسل 121, 2اغنانع ن2 1ثغطت1 ع0, 201. ءا اكشط. ءدسلعمم 1ع

 ةقمصعرم م:2عاطءوصغ ناتفسصص 111 (هت551 00001 لاعنو م70 لاعنبو

 ءداااط ءنأ ءأ د 2 لاي 5ءيلطاتصأ)ر طاخقتع 56عاتأا15 51125. ىم) 111

 هللاو. 2) 111 ءا 14ه قارشا 2) 00 نينلوالا ةزعانأ 000. 1ع.
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 خس ١ 0

 ام هلغشي رثو دنواهن ىلا هعامتجاو ميقلا لسارت نيب اميف هيلع

 ناسنس نسب حاول ضهت نم « ناكو كلذ نم نيملسملا مهد

 ااا ا كح امر ىلع لاييلحلا نايردعب لاففا رف قي ىوسألا

 د ا اا مب وعل قيس دقو مالا ءاذنع ١ مكسر

 رع ثعبف مكب اولزن ناو مكيّدل اميف رظنلا نم كلذ ىنعنعو

 ا( بطللاوا مجاعالل عداد عتتسالا ب ىف نمانلاو !ةماسما نب نيج

 ةىذدلا لامعلا بحاص ىف ةملسم نب كيت ناو عامتجالا

 هةنطتل نعم لح نبت مدقف ريع 00 كش نم راثأا صتقي

 دنواهن ىلا «راصمالا لا ىلع برص ثوعبلاو خفوكلا لحما 2 ىف هب

 يف هنع ةلعسملل ضرعتي مال ةفوكلا لها ىجاسم ىلع هب فوطف م

 تقي ل12 ناكوا كاذاذا كاناش نم رسلا ىفا و ةلعسملا تشيلو رسلا

 ب 0 الا ملعت ال اولق الا دعس نع 4 علعسيف كاسم 1

 لام نم الأ هيلع نيعن الو هيفا طليقن الو لد هبي ىيرشن

 الو ةاتوس نولوقي ال نوتكسي اونك عنف هباحصاو نانس ىب حارخل

 لاقف اليف ىنب ىلا اوهتنا 2 ءانتلا كرذ نو كايعتو هل غوسي او

 ال دماسأ لو لقا كاراتح ملعب الجر  هلينتشتا بح

 ذخبيعرلا ىف لدعي الو كلل مسقي ال هاف انتدشن نا مهللا

 ءاثرو «اًبذاك اهلق ناك نا مهللا دعس لاقف ةيرسلا ىف وزغي الو
 و

 ىمعف نتفلا تالضمل ةسضرسعو هلامبع 0 او دكردحد معاش اذ عومسو
- -ٍ - 

 2) 00 ©: كف. 12) 660 ىيذلا : 4 200101 2652210 2) لق

 تيكا 02007 211 وكلا اركز 18 هلو 1 م)200.2-2::01660

 /) 06 و, 1151 ناكف. 2 111 5. ف. 2 111 لوقب هن ع0

 نيعي ٠ /) 111 ارش . )14 © 10018010. ث.» ةيصقلا . )14.6411 ابذك .



 ١ خئس مكه

 سانلا عيتجا املف عمزجاو هلتقن اومدقت لاق مث ليتاقف ءاوللا

 فلاب هنيع هللا رق دق مكريما اذه لقعم لاق انريمأ ىيأ اولق

 ةتيدلاب رعو ةفيذح سنلا عيابف لاق ةداهشلاب هل «متخو

 جفلاب ريع ىلا ءبتكو لاق ىلبحلا لثم ةدل يعديو هل* رصنتسي
 :نيبنموملا ريما اي رشبأ كهل لق هاتا الف نيملسملا نم لجر عم
 ىيح لاق هلفاو رفكلا ءمب ّلئاو هلهاو مالسالا هب هللا وعا جفب

 اب ناعنلا بستحا لق كتعب ناعنلأ لق مق ملكجو وع* هللا

 7نالف لق كحيو نمو لق عجرتساو ربع ىكبف لق نينموملا ريما
 ريما اي او قيرخاوس لاه بوه“ اررغك .اسسان علت تالع## حل اللف

 رع عفرعي الأ حضي ال ىكبي وحر رع لقف عفرعت ال نينموملا

 ىرسلا ىلا بتك اميف لق هنأت فيس اماو وع هللا "كلو

 ويمعو ةكلطو لعلنا قي نع ةهنع ةكدحك اقيعش 0 ركذي

 أبكش امل ةرصبلا  لتقأ نا كتواهن ومأ جأ ىنذلا ,نا ديعسو

 للا اومطوو ءالعلا دج 0 ىع ا لما اولجعاو نازمرهلا

 لما كىلملا بتاكن وكرخ ومب فثفي وهو عكلم اوبتاك سراف

 انناكتو اوكرشنا ناولحو ناتسارخو .ىنسلاو فابلا «نيبا نم لانك

 اهيش 1[ اومربيو كسنواهذ اوفاوي نأ اوعمجاف ضعب ىلا عتضعب بكرو

 1 تاَبق ا 1000 علبو مقتلثاوأ كنواهن ىلا ىاوتف روما
00 2 5 © < 

 4) 128 هةليفلا ؛ 6315 نعجيو كلا. كاتظ عفا ب ترا
 هل. . 2) 18 ديخ., ر/) 1 ريع. .ى) 111 نالقوز لل 200
 2) 151 هدص. 2) 115 هصعم0هقاتك نورخأو. 2) 400101. 7) 0
 أبمريود م1 بربي مث. 72م 07 قيعس 72( 60: فاش < 0( 1

 1 رث) 00 2 ملقا



 ننال ان

 1 2 وراح لاساوللا هكر لها عودنع "نما هيليا ىمأ الخ

 4 كيعر :ءالسفلا ترضح اذأ ىتح 5 تلا لعش لقا نفدشل

 جفيو ىل ذلللا :بيحتسي ١ ىاا وجا 4 لق ف * انربكو مك 0

 ءازسب اتكف ةيناثلا دزه رت لانقلل انسب والا فتات

 اضع أباقو نومايابلا 4 ربك وبكف لاق م ةتلاتلا ره رق موداعلا ة

 نيلتناع لغد ثبصأ اا ناقل[ للا ملفاو مالسالا هب هللا رعب

 نالف بيصا ىنأو نالفف فيل 2 نأو ناميلا ىب فيلل

 لمحت ةثلاثلا ءاوللا زه مث ةريغملا مرخآ ةلعبش ادع ىح . نالقف

 011 تييلعا ام ةللازع لاك _واكعلا "نك هيلي ىم» قع فراشنا لك

 وأ لتقي ىتح هلغا ىلا عجري نا كبري فثموي ةاّدحا نيملسملا

 مكر الا ؛عمشت» انك اسف انل ؛اوتبقو .ةدجاو اهلج انلئلمكت ةرفظي

 ةسيظع .بئاصع نوملسم ا . بيصا .ئتح سيدلل ىلع * يوي

 دحاولا عقي لعجن اهمزهنا ةصرعلا مربين ال 0 انأو انربص اوأر املف

 اًعيمج 0نولتقيف دايق* ىف ضعب ىلع ٍقضعب «» ةعبس هيلع عقيف
 ناعنلا لاقف عفلخ ابعضو ىذلا نيف لسك جقعي لعجو ؛5

 ساراس عيونو قلعت هولا: مق اشلعبغ اول رمق هو
 21 من ىياشت عقءاج فلا ىارو هل باجتسا ىق هللا 7

 ذخاو ابيت هيلع ىّكسف لقعم دوخا ءاجف لاق هتلتقف م هقرصاخ

 2 نيس

 23 00 كسلا هز 181 تيثير 1182 تيقن :26023 ١

 ”) 111 للقو.' 2 18 5. ةنق. .رك) 18 انوكع. ,.ه) 11226 16م

 طت1ط1 هدم4[1ع2098 55و /) 18 هدم. هر 260 ناكر

 مز 12 نيملسملا نم ا!ديحا . 2) 12 2007 لاق“ هزء) (20 0

 2) 14 ءا 20. :ءعءاند5 ظختس . 0) 0 نولنقي تانك: ض) (0 6 2



 ا نس انيس

 لشق . وا :مكيديا ىن ام نع:مكبلغت تح ادب لقشلا كلف

 هسفن ىف ىذلا مكقدص كقل روعالا ّنا هللاو هامأ لاقف مكضرأب

 انيلا لسراف لق ىدهج جلعلا تبعرا هللاو دقو تمقف ةلآق

 لاقف مكيلا وبعت نا اماو 6 كنواهنب انهلا اوربعت نا امأ مسلعلا

 5 نوعبجكا هنا مولا كلذ 065 هللأو وا ملف 4 ,دا لاق 0

 نوف انقو 9 نم اورفي ال نأ ايقئاوت دق دىيدح لابج جناك

 التو هفلخ دكيرمل ىسح امقلاو نارق ىف ةعبس اضعب عضعب

 جترتك ىأر نيبحح ةريغملا لاقف ديحللا كسح هرقع انم رف نم

 اما نولجعي )ل نوبعأتي نوكرتي نودع نأ الشق ميلاك را م

 اد لجل هم نب نانا نكي يك سنقل نسا
 الو كنرح الف اهلاثما مكدهشي لجو رع هللف* هل لاقف اَمُيِل

0 

 ملف ارغ اذا ناك هللا ليسر نأ معلض هللا ليسر نم هكدنش

 حاورالا ٌبهتو ةالصلا رض< ىقح .ايعي رث راهنلا لوا لتاقي
 ؛ةرقت *' نأ كللغسا : ليثا مهللا ' كلذ هلا ئعنم ااق''لافعلا َكيَطيو

 راقلا هب ّلْخَي ّلثو مالسالا رع :هيف نوكي متفب مويلا 8 ىنيع

 اتماخ هللا مكحري | اونَما ةداهشلا ىلع كلذ 3 ىنضبقأ م

 ةيبنانلا راه رق :حالسلل | دامك ققارت اهني نال 2

 ميق لك 5 ليحلف ةتالاثلا ترزه اذاف مكودع لانقل نيب اينوكف

َِ- 

 «) 111 مأ

 00 دي ها تا صادقت قيقا هللا: ناك ىماا دز 1ك مسبار

 ة), ه7لاقف .- ' 1585. ب١ 2182

4 

 ىنعرقت. 2) 00 همت. )060 ليكف, 1111 ليكاف .
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 را "1 ةانس

 كزاينلا ا ىلا 6 تداك 8 ©انيتا اماف اهب أع 10 6 ةدعلاو ةراشلا

 ف اذاو عطفا لتنم ةسأر ىلع 8 0 !ذاف وصبلا اهنم عمتلب

 ا سكلاو انأ هك ترءيضو لاق جاننلا هسأر 0 بهذ نم 0 06

 : : 2 2 9 هاوي و
 اهنا أءلاقف اذه عب لعفي 9 لسرلا تماقف /تهنهذو تمعذدلف لاق

 ذأ اضاف نمو وق اذ (؟لفرشا+ .انأل ادللا» قاقمأ تلقفا ثالكأا ىنأ

 مكنا هلوق 8هل مجرتو لق ىنوسلجأف سلجا © ولاقف ىنورهتناف هموق

 الحر نانلا | ليطاو ريحت لكك قدا نلعنلا ١ ىنعبا .ثرعلا رقم

 ىنعنم امو اان هدعباو ارذق سانلا رذقاو ءاقش نانلا 4 ىقشاو

 ةاسحنت الآ باّشنلاب مكومظتني نا كوح ةرواسالا ءالوه ومآ نا

 1ك : اا ناوكعا لغنا!رنعدم نان. نتاج مهنانا (ىعيعل مه

 تاطخا ام هللاو نلقف ا كينتاو هللا ١ تدمف لق هر

 1 ا هيلا ةمساتك يوان هعخك واسحلا ةا احعلا نم

 ريكا لك نك ”سانلا لعبا اق نسانلا ىقتشاو ييموحسا جواننلا

 ورصنخلا اندكعوف دعلص 7 هلوسر | يلا ,: لجو وع * هللا ثعب ىتح

 نم اكو نم فرعنا انلز ام هللاوف ةرخالا 3 ه ةنكلو ايندلاا ف -

 اذ عجون 5 هللاو ابقأو مكانين مح ورصنلاو خفلا هلوسر انءاج

 د 60 متين نان001 12812 همز. آم تيتا .

 كا ال811 د10 كلش ا  ت) 1117 © 00 ا2) 00 22

 تبهنو . ى) 111 فرشا ىسموق ىف. ) 1:5 «000.: 10:66 1عععطكتتسم

 ع5أ ىل مجرتو لاق مث و 16 76702 هلوق ىل مجرنو 5104 مدتعص؛طعقزق. 2095: مكنا

 للكل 200 0 070 ىقناو ©( 090. 21 0 2 6

 ل14 رن 6©  (يتخل , 560 ماتص هاف 200 226. 00012 60 مكتفيبج 1 0

 كبح 11 مكقنح 87 اوتأت 116 ة. م. : ط0 00 مكيرن
 ا مكررد 3 تض) 111 هركا مز 60 دللا لوسر ٠ 04 1 يا
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 اا خنس اك

 عمن م قاسنوانوفي «لاق :١ نمأودلا «تناو لاق "ناخد مار ممول ليان

 ناحانلل ,ىناو .لاق . قاهمصا# لاو لطسك ةرواسا كبت راق قزن

 رع لدعم نارا نمي ندبف عطقاف لق ءهتيسن اًناكم ركذف

 للا فيعلم ل تانإ صاع مقل لعاولا 3 نفعا لف هللا عع ان

 5اولاقف هسفنب هيلا ريسي نأ داراف " ناحانل هيلع صعي م

 ناف مجحلا ةبلح ىلا كسفنب ريست نأ نينموملا ريما اب هللا كك

 ليعأ  تيعبف ةريتلا كحل نكتار حقنا خينلملال نكمل عا

 نورجاهملا / ةيفو باطل ندكلادع 1 هللا دكبع جيف ءةذنيدملا

 ةرصبلا لفأب رس نا ْىرَعْشَألا ىسوم قنا ىلا بتكو راسنالاو

 0 نعتجب و ةفوكلا ' لفأي ىش. نا قاشلاب ني: ةفينح لا نيكي“

 نب ,ناعنلا ةكريماف :مقيقتلا اذا. بتكو» كنواهنب اعيمَج اوعِهَتحأ

 5 عضملا جلعلا زادقب للسرأ كنواهنب ابعمتنجأ املف ىنقزؤملا 0

 لاق «ةبعش نب ةريغملا هيلا ةاولسراف هملكن الجر ةانيلا اولي

 اسملف هيلا هولسراف روعأ رعشلا ليرط الجر 8 رظنا 8 ىناك ىأ *

 ,ةءىش ىاب :«لاقف هباككا راشتسا لق 1هتدجو لاقف هانلأس ءاج

 هل فشقتن وا :اًكنكلمو, انتحيبو .انتراشب 2 ىبركلا .اًكهلا نذات

 نم نوكي ام لضفاب لب ال م اولاقف مقرب تح ايليش ايدك

 ©) 00 5. ب. 82) 060 طٌأ2 نادسرو 1853 ناكسب. 6 00 ةبسن.

 2) 60و: 1133 ىيسن 9 181200: تحيو. ل 1ك

 ير 5دترراعمر ءذ ل122 2 ©6060 هدضت 2) 6 لسراف. 2128

 املي 132 (ةتكفاا امر 1 جلعلا تدجو. 72) 00 !ولاقف. 7) رك

 هرس. 0 0) 15 كهنر 5ع0 182 طتصع ان 56ععهقاتلا. ض) 112 015

 22. 260يا 12 مدع. 1282 - 60 لقو 111: لاف:



 ا ا 2

 تاجرخ هللا .ةليللا كلك تابوا لق ةقوكلا ىلا اعيرس تيجرخو لاملا

 ىتح ىكردا ام هللاوف ا ىرثا ىف ثعب مبصا الف اهيف

 2 3 ورع ىلع ٠ «زيعب الو اناو ١ ربعي :تكتأتا ةينوكلا "ىلخاد

 ردقا ملف كبلط ىف ىنقتعب ةسدقف نينمؤملا ريماب حلا «لاقف

 هللاو ىردا ال لق اذ انو ءاذ ام* كليو تلق لق نآلا الأ كيلع

 ما لوبا كلام لقا انتر ءاهلخ هديل :تموف تح ادعم تعبكرق لق

 اناادكذ3 امو. كعلق لاق ىل امو .تكاسسلا» مأ "نبال ءام لدم :بئاشلا

 هلا, ةداقللا ىف تحال هلأ وه 21م هللاو كحيو لاق نيبنموملا رهمأ

 و ىيطغسلا كننيَذ ىلا /ىنبكست «ىبر ةكثالم تتابف اهيف تجرخ

 000 ىنا لهقان اسمهب كسيوكتل نيلوقيا'ازانب نالعتشو

 خيطعأ ىف امهعبف امهب :قحلاو كل با ال ضمك هناك ىشلشللا

 دكاسم يف اسمهتعضو نمرخإا امهب تيجي كف لق قازراو نيماسملا

 ىموركملا ثمييرتح نب ورع لكيم اههعانباف راجل ىيشفو ةفوكلا

 فال ةعدراب امهعابذ مجاءالا نضراا ىلا امهب جوخ مو علا م ىقلأب

 © لعب الم ةفوكلا لها رتكا لاو" 'انهف: 1 ففلا

 دا ل لل يروم نر دسم اند. نابلس نبا عيبرلا تكن

 بتاطذل ىب رع 8 ل ع داك الق رع نب دايز نع لاف

 ”نأ لق معن لق ىل مصنأ سأب ال دنمآ نيح ن 0 لق ضر

 تر (©6 ل٠5 مز 111 0 "722 11 0م: تيرا لئلا كا للك نأ

 6 ظلك ال4 كلا ) ركز 15 2060 0 نسم انما 0014 00

 ء( الكهط.ز 1همصطعنع 01014 ىنيكأ سنو 01100 ءاندطح 1112 مهلص] 5

 طهطنتا: 1, 181 هع 182 تنصع ىن لكان سنو 0077 ىن سكان سن .

 5 10 0107 [42:-7577) 00: ه6 1111 اهيسقاسر 00 هم اه

 2( ل5 ك1: 212 افلا 2) الزل 1 مرد 12 0

 200. لق. م 12 ا



 ا" خلس ارك

 عب كفا ىلإ لح شيل هليعاو لمار يعم لط 6 لاقف

 ل هيام كل: 5 نوكت :ىرسك_.لا رودك ىفوا ناجريختلا رو

 اهنلعا يلدا نوير [كيعل لك معن نيلق لق دحا اهيف ءككرشي

 دجييزلاو هلوللا الا ابهيف سيل نيميظع نيطقسب قأت هعم تثعبف

 ءرق ىم اًنهتليتحا : سائنلا نينا ىعسق نم كغغا انملخا 6 توقايلاو

 ءاريخ تيلقف بئاس اي. كءارو ام لاقف باطخل نب ريع ىلع تمدق

 ناسعنلا دهشتساو فلا /مظعاب كيلع هللا خف نينموملا ريما اي
 رث لق 9 نوعجأر هَل انأو هلل انا * رع اليف دحر لسا ىلا

 ةهدنتك قوف

 يي ل نكح يسم كل 1 ام تيار طبل
 25د

 نيهلسملا نم يتيح لاقف وو ع 6 نم هدعب

 نم 0000 1 ىلا وظن ظل 8 ىتح / م.شنف ىكب

 اًميظع الام ىتم نا تملقنف للخديل ماق مث ريع ما نبأ ريع ةفرعمب

 تيب اههلخدأ لاق نيطفسلا 1 7 ك.ةربخأ در وزعم ممل لف

 (5 تيب امينا داف لق كدنجح كدأاو امهناش 3 رظنن وو ناكل

 2) 18 ل806 فر الل“ نوكتو 2 مكك رشي 5 0

 تيقاويلاو . 6<) (00 5 06 زد 1112 ١) .ءعدقدتست عدلي 7) 6

 و كات مرت رص ةظعاكر 6 مظعأو (2]هد. عمد جغلا مظعاو 705

 نرقم طوسضنل)ب | )2  الكمر 2 06 181- | ) (60 < مر جشن احح

 2) 14 عبفتكو 206266 6011112152 ©: ةتيقتك ٠ 178) 0 ددنكرا لك

 2 و خا فرع ةداه لاب هللا خمركأ ىبيذلا : 1112 10

 هزعامنغ ه1غعع, دعم صتصع انأ :عععمكالل. ت) 181 200. لق. م 18

3 0 : 
 هربتحأ 1. ©. هربخأ .
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 ا ال خنس

 كلذ ٌبحتسي معلص دللا ليسر تيار ةىتنال قتلتاق « ترهظا اذا

 امير ناعنلا هل لاق لاققلا جتركاب كتلونع تنك ول ةريغملا ءلاقف
 لاقف ةعملل موي كلذو كهجو هللا دوسي رف رث لاتقلا تركاب

 املف < © ةالصلا 2 انودع وقل رق هلاز دف نا !١ ىلصنإ نانلا

 اال وإلا تريك اذاخ قلق ربكم, تلات سانلا |!نراجسفلاب لق اوفانصت»
 لجر شف ةيناثلا تربك اذذ مهنأش نم ملصاو هعسش لج

 ىتف* غيلع اولجأف ةثلاثلا تربك اذا هتلح هجول ًايهتو هرازا

 : اورغي المل لسالسلاب هسفنأ اودش ىق 05 تجرخو 5

 أ هحر لتقف ةباّشنب .ناعنلا ىمرف مولتاقن نوملسملا غيلع لجو
 ْ هللا تف ىتح هلثق متكو هبرت ىف نرقم نب ديوس خا 8 هقلف»

 ا كلاود نيد ناسشلاو نيد وجخا هلا هال عينة فوغ
 ١ لاق 0 ان يي مجاءالل ىكي ملف كنواهن فضا

 هضو  باطخل .ىلك رمع فرعي: ىلا كذا اميه ناك ىقو ةرفعج هبا *

 لاقف واًيساح ابنك الجر .ناكو .فيقك ليم عّقألا نب .بئاسلا

 ىلع مسقاف .هيلع هللا خف ناف عيف نكف شيل اذهب قخآ ه5

 7 شيخ اذه نأو هلوسر شي هللا سمخ ذخو هيف نيملسم ا

 ا ءاعرهظ نم ريخ ضرالا ئطبف ضرالا داوس ىف بهذآف 56

 ا *مئانغ اوباصأ دتواهن نيملسملا ىلع هللا خف املخ بكاسلا لاق

 اهلها نم جلع عاج ذا سانلا نيب مسقأل ىنا هللاوف اًماظع

 ا <«) 610553 م. 6ع. ,مهظلا تبلص ىنعي. 45) 111 هدص0. ) 31

 ا لق . 59) 111200 لعغف ... . 2 نوب طثع ء ص0 كشيف- . م28

 ا ” 17 ل ورركم هس رز 4) 100. فاو نوق) 10م كيان ؛



 ا نس ان

 كاتا اذاف دنواهن ةنيدعب مكل اورعيج دق ةريتك مجاءالا ىم اعومج

 نم كعم نمي هللا رصنبو هللا نوعبو هللا رمأب رسف اذه قاتك

 الو مرتكتف مّقح 5 ععنم الو عيذوتف «ارعو عمطوت الو نيملسملا
 ختام نم نيلا خا نيملسملا ىم الطب اف 276 جتلخدت

 ةووجو هعمو ديلا ناعنلا* راسف ءكيلع مالسلا»و رانيد فلا

 ىب هللا دبعو © ناميلا نب ةفيّدح هنم معلص ىئينلا باكا

 ةبعش نب ةريغملاو ىلجَبلا هللا دبع نب ريرجو باطخل نب رع
 ه- 35 2 3-52 538 5 ندي 2 هد

 سيقو ىدسالا دليوخ نب خذكلطو ىديبزلا بركيدعم نب ورم

 تح نرفم نب نايعنلا ىهتنا ايلف ىداورملا ِ وشكم نبا

 ,02ال اوراسف انويع ثعبف ديدأل كسح هل ايحرط دنواهن ىلا

 ةخةكسح هدب ىف نلخد لكقو ةسرف ضعب ورجنف كسفخأاب نوملعي

 اهب ليقاف ةكسح هرفاح ىف اذا هدي ىف رظنف لؤنف حربي ملف

 لقتنا عاولاهف# نورت” ام. نماسنلل "ناجبلا لاقح رخل ناوتلا ركز

 < كيلط ىف ايجرخف و هنم براه كنا اوري ىتح اذه كلونم نم

 ىاوجرخ مث كسل مجاءالا نسنكو كلذ هلونم نم ناعنلا لقتناف

 ةنكاتك مي ف هركسع برضف ناعنلا غيلع فطعو هيلط 2

 نأو. ناميلا "نب ةفيذح مكيلعف تبصأ . نا لاتقف .سانلا بطخو
: 1 --0 :. 
 دبع نب ريرج بيصا 7 ناو هللا دبع نب ريرج مكيلعف بيصأ

 ىف ةبعش نب ةريغما لجوف :سوشكم ىب* سيق هكيلعف هللا

 20 لاق.ف عنصت نأ كيرق ام مهل لاقف هاتذ هفلختسي مث نأ سفن

 2 11 0 6) كرحا10 181 2 ؟عمطص1طا1خ5 ءظ0م5انضن, 17 عسكبت .

 2( ل ناعنلا هيلا. 2) 121 1010052 ىقاكبلا 2 2 ك0

 /0, 12 5. فيو الق هدمك . عملا للطن كأن قن ءاللاا 2



 ارك ا خنس

 قاصا نبا ليق ىف كّنواهن ةعقو تننأك اهيفو رفعج وبا لاق
 01 لإ لكان كو اةنع ا ةبكس امد لك «قيمح,, نأ كالتي لع

 بع نيينىاحا نع ةركذب نع كناثت'ىب.نحا كلذب ىقكتح

 تناك لق هناف رمع ىب فيس اماو ىدحقاولا لق كلذكو هنعو

 بتك رمع ةرامآ ىم 5 نيس ةنس ىف هام ةنس ىف دكنواهن ةعقو

 < فيس نع بيعش نع ىرسلا كلذب جلا

 دتواهنب سرفلاو نيملسملا ةعقو نع ربخل ركذ
 نبا نع ةملس امد لق كي .ىبا اس امبيف كلذ ءادتبا 6 ناكو

 الج نتج ندب نابعتلا نا تنواهن ثيدحع نما ناك لق قاسم

 بأ ير نأ هربخي هضر رمع ىلا بتكن ركسك ىلع اًلماع

 يبذ تيبغرو داهمل تيبحا كقو جارخل ةيابج ىلع هلعتسا صاقو

 هتلعتسا كنا ركذي ىلا بتك ناعنلا تايب ىلأ ومع بتكف

 ثعبأف داهمل ىف بغرو كلذ 4ك دق * 5 يارخل ةيابج ىلع

 كنواهنب تعيتجا نقو لاق «كنواهن ىلا كهوجو محا ىلا هب و

 د را بحكم مجعالا نم * لجو بجاش وذ عيلع مجاءالا

 رم هللا دبع نم ميحرلا نجرلا هللا مسب نّرقم نب ناهنلا
 دجا ىثاف كيلع مالس «نرقما ندب. ناعنلا+ ىلا نيينموملا ريما

 نأ ىنغلب ءدق هتاف لعب امأ وع الا هلا ١ ىذلا هللا مكيلا

 2) 11 ال. 82) 000. نيتس. م) 18 82م1. 4. 203 7. 11

 م. 436, انآ. 4) 00 هركْذف. ه2 18 هدم. رك) 83 بتكو عانم .

 0) 60 هرضن : 200101 هع 116: 121 كيلأ هللا .



 عبرا روف نموا

  61سشنة  ١١

 ىلا ىبضمو مساطعاف 2.... فصن هل ماقف كف ىلا ةبيبح ابا

 © اهمهسقف ىرقلا ىدأو

 © ىدقاولا معز اميف ةفوكلا ىلا نارجكت وهي ىلجا اهيفو

 يواودلا» هّضر ريع وود 7: ةنس ىعا هنسلا هك قو "ئىققاولا "لق

 : © هفلاخ ىم لوق انبكذ كق رفعج بأ لق

 ىف* ةشبحلا ىلا ىجلذملا رزجم نب ةيقلع هضر ريع ثعب اهيفو
 فارطا نم اًفَرَط ركُذ اميف تفرطت تناك ةشبلخل نأ كلذو ةرجلا

 اًدحا رجلا ىف ليج الأ هسفن ىلع ريع لعجت ءاوبيصاف مالسالا

 تبث نب دا ىنتّدح اميف 2لاق هاف رشعم وبا اماو ءادبا

 40 ىف ةدواسألا 6 وو تناك منع ىسبع نب ناحما نع هوك ذ ىع

 © *“إ ةنس ركجبلا

 © نابعش ىف وريضحلا نب كيسأ متام اهيفو ىحقاولا لاق

 © شكج تنب بتيز ننام اهيفو
 هذه. ىف..ةلامع..تتناكو . ضر وهج خلعسلا+ هذه قف !نئلتتلاو جحو

 ه نم الا اهليق لأ ةنسلا ىف اهيلع هلامع راصمالا ىلع ةنسلا

 اينك اهيف هتاضق كلذكو ديغ هب لدبتساو هلزع هنا تركذ

 © اهلبغ ةلأ ةنسلا ىف اوناك :ىيذلا ةاضقلا
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 انولر نقال

 هم نأ اوملعت نأ تيبحاف ىاثلا مويلا ىف متيار ام اهنم اولاني

 ىلا عجارو ىفاثلا مويلا شيع كرات ريغ ثلاثلا موملا ىف متيئر

 مالجرب برعلا مكتم, كقل نولوقي مو اء ةدق لوالا مييلأ شيع

 الو ةوطس اهل ام ةنيلل هبرح مرا  هللاو ا
0 

 اهيلع هيما رق ء ضعت اربع نأ ةءريغ نم بورلل تاؤَسك يس
 لأ نع فيس نع بيعش ىع ىرسلا ميلا كعتك « اهب ماقو

 ىقتلا امل لق بيعش نب وربع نع ناسعنلا ىب عيبرلا تيعس

 نوملسمل لعج اهاليخ 2تنلتتقاو سمش نّيعب سقوقملاو ورع

 نميلا لصا نم لجر لاقف ورع مجرمذف مدعبلا دعب * «نولوجج
 يفك انيتان الدنيعتمأ لاقف ديدح الو مةرج ىم فلتكن اتا

 ل لو الن قيحس اان لاق < بالللا ل اكسنت لاق بالك

 نم اهدهش نم ةرضحخ ةمعلص هللا لوسر باكا نيا وربع
 [نيملسملا هللا# رصني #مكبف اومّدقت لاقف معلص هللا لوسر باكا

 سانلا' «مهدهانو ةزرب «وباو ةدرب* وبا ذئمزي مهيفو امدقتق

 مرقظلا ىسحا « اورفظو نيملسملا ىلع هللا جفذ ةباحصلا نيعبتي
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 نست دنعيفا سيتي

 ما عش ارامل
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 ءارمأ ىف ثعبو ةءجو اعيمط اودادزا دقو رصم لما ه قرتفاف

 5 ٍتاميك :ى ااوعيجت نأ غرماو ىننغلا نما ةباكمإب وضل ف, كونت

 اولعقف كلذب مباكصا اوذخأي نا هعرماو عتيذخأو * رصم لها

 زل هقيلغا مو نالوا رار رام ريغ ابيه انزع ىصلر ركام
 هدقو /اوقرتفاف موت اوحنو رصم لعا لكا اولكاف ءرصم ناولأب
 ادغو اًدغ ضرعلل «اوحتست نأ غيلا ثعبو مانشك اولاقو اوباترا

 تملع ىلق ىلا لق رث :خيلع عاضرعف* مل نذاو ضرعلا ىلع

 برعلا داصتقا منيا, نيح ءىش ىف /مكنا مكسفنا ىف مةيار* مكنا
 غلاح مكيرأ نا ثيببحاف ««اركلهت نأ تيشخن !قتيجرت نوقو

 ه4 قلاح رث مكضا* يف لاح رث عاضرأ ىف تناك فيكو*
 نأ لبق مكدالب ىلع اوبلك دقو شيع كلذو مكب اورفظف برش

 همر: علف ءغ طقعع 200. 12 52218. :تلتلاو فاقلاب ٌليتقلا نم العتفا
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 رس يمس ار

 نينموملا ممذو نينموملا ريما ةفيلخل ةمذو هلوسر ةمذو «دتمذو

 ذك د انسأر اذكو انكي" ازتينعي“ نأ ارياجاتسا نيخذلا ةبونلا ىلعو

 الو ”ةرداص راسم نم ااوعتقيا الو" ءاوعي ال٠ نا لع«ةالقزفا اذكو

 نادرو ”بتكو' انسب" متو هللا -نسبعو""يورلا [ندهتشا -' 83رأو

 5 تعمتجاو ملصلا اولبقو هلك رصم لما كلذ ىف لخدف «ءرضخو

 ميوم وبا رهظو نوملسملا و هلؤنو طاطسفلا م ورع رصف* لويشل
 لدعو د حخ لبا كبيصأ قلل اهنا ب اع املكف مايرم اد
 مءاهيموي نم :انيلع راغيو اهفلاكت* را مكقعو كسهع علو

 مكيلا ! عجين نأ ىل أ هييتبصأ ءىتن َُك نةوغب اهو اعجرف ايدرطو

 ؛هالق هذنمذ ىف* 2و انيلع نوريغتا ”«امهل لاقف :« مكنم ةمذ ىغف

 نادلب يف عقوو م ةوعزوتو سانلا ىلع ىبسلا كلذ وريع مسقو معن

 ٍدوقولا 5ثعبو سامخالب كعب ريع + ىلع ريشبلا مذقو 9 بوعلا
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 اهم 1 خضم

 0 اكلا أبكتذ ةوديححأ انيلف اه 0 رو لا ىقتراأو مواتاقف

 ةونع عيلع رهبولا ل مو عاذم ليقف نيغاصم حلا وجر خو

 0 أيفرشا ام كعب أ.د قتنعاف ماعم ةنانبلا نك ورمع ىلع 0 جر

 اوراصف هيلع ماص ام ةىرِكم ةونع ذخا ام اورجأت * ةكلهلا

 وربع ىطعا ام. اذه . ميحرلا ناجرلا .هللا مسب .. عحلص ناكو ةّمذ

 جتاوماو جتلمو خسفنأ ىلع نامدأ نم رصم لله ىصاعلا نبأ

 كلذ نم ءىت هيلع لخدي* ال عرحو عبو غبلصو ةسئانكو

 ميلا هلو طع نإ صم, لعلاىلعإلا كودلا» هيكاسي الورم ضقتني الو

 فلا نيسمخ مرهن::ةدايز تهتناو علصلا اذه ىلع اوعيتجا اذا

 بيجج نأ ممهنم دحا ىبا ناف توصل ء«ىنج ام عهيلعو فلا

 صقن ناو :ةصيرب. نأ و نع انتمذو  عردقب ءارجلا نم هنع .عفر

 ىف لخد نمو كلذ ردقب نع عفر ىهتنا اذا #هتياغ نم رهن

 مام لم ه-بالعو عل * ام لدتنم هلق 2 بونلاو مدر كك وم عحكالص

 وأ هنمام غلبي ىتح نمأ وهف باهذلا راتخاو ىبا نمو خياع

 !ثلث لك ىف اًنالثتا 6 يلع ام* يلع انناطاس نم يرضي

 د را كل ادام اان نسم هيلع ام ثلت ةيابج

 6 6 جر 6) 00 ىرحتو هةونعو اوذدخافر 0 م10 خا 22564

 اوللخا . 2 6 لحي 600 نولخدي . 2( الكا كا 1< 02

 ( ضقنيز 112 20 ةيونلا كنكاشف د00 2ك( ك4 112 < 2 00
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 ةخدنس 00

 اوصيرتو مولسارف معن اولاقف نامالا مكلف اولزنت نا «هتنيدم لعال
 كوع: لاقو كلذ :.نيب؛ ىنم“ قوملشملا .ئسوا'نيمش ا نيعدلنفا لي

 نأ اولاقف ةيردنكسالا لحما اي مكتنيدم ىسحا ام كلام ىبا

 ةينغ .سانلا ىعو ةريقذ هللا ىلا ةنيدم 5 ىنبا ىن ذأ لاق ردنكسالا

 5 تيقبف ةينغ سانلا 4 نعو ةريقف هللا ىلا ةنيدم نيبال «وأ

 امرقلا لها اب مكتنيدكم فلخا ام امّقلا لعال ةعّربأ لقو ءاهتجيب

 نسانلا .ىلاو :ةينغ هللا ىع مةظتتيدم ىبا ىقا لق امرغلا نأ الق

 لاق ««ينيوخا امرقلاو ردنكسالا ناكو اهتجهب سيهذف ةريقف

 ثّدح ث ىيوخا امرقلاو ردنكسالا ناك ىبلكلا 0لق رفعج وبا

 ؛: ءىش موي لك اهيف مدهني امرفلف امهيلا ةاتبسنف كلذ 5 لثعي

 ىرسلا ىلا بتك «ةيردنكسالا ةّذج تيقبو اهتارم /: تقلخو

 !امل الق نامثتع ىاو ةقراح نا نع /7فيس نع* بيعش نع

 7 بونلاو طبقلا نيب كلملا ناكو سمش نيعب ميقلا ىلع ورمع لون

 مرق «ىلا فيرت ام متكلم رصم لقا لق اهيلع ريبزلا هعم لؤنو
 , الو هههنم كقتعاو ميقلا حلاص مدالب ىلع عوبلغو رَصِيِقِ» ىرسك اوّلخ

 و مودعانو نق عبارلا مويلا ىف كلذو و هل انضرعت الو هل م ضرعت

 - 2) ل يعأ ةلملكس 1, 1126 206 منش نأ 0001 اون 1 ٠

 ىنسا ه) ( وز (00 م0 نينييالز 18 032عع ؟ء 30 تبيبقيق

 4) 00 ىلاو . 2 15 اهتكيهببز 0 م0 لاقف . رك) 060 همم.. ى) (0 لاقو.

 2| 1137 لغم. -2) 15.111706 تيسنق , © يسنف. 20111 فل
 72) 18 املو . ) ن1 عوتنتع ء00. 111 15 مورلأو هلعل. 2!(

 لانق, 14 ط2«: لانق الأ. 0) ©0 200. ءةمذلا. م) © ضرعتند, 14

 10225. ضرعذز 5ءوات. عل هدض. 111. 7) 00 ء 14 هدط م 01

 هع 18. ى,) 0 خدهاتوز 066 ميقلا :



 ا ا ع

 كلملاو فّنَم لما نم تناكو انكلم ةنبا « تناك ةفيرش ةفورعم

 مهكلم «اوبلسو مولتقت سيش نيع لها قيلع هلام 5 جيف

 انمآ المل, , و انحرم دع ميعاربا» لا. .تراص كلكلف. ما دوتنغأو

 / امكلجوأ دكا عدرا 7: لتمي نا_ رعب لاق ىدديلا مجرد حج

 اموي فار ماندو الق مكترجان الو اكموق ارظانتلو ارظنتل اَفلث و

 ١ ردوا ىاخ فاو معن  سفوفملا كلا اجيد ا عداوف انذز الاقف*

 لكهكانسف ىكأ ا ب لفهال ه اللقف تح قانمب وهأو 0006

 الف مايا وةعبرا تيقب دقو هيلا عجرن مالو مكنع عفدن نأ

 ًاجفي ملف ناما هل نوكي نا انوجر الا ءىشب اهيف ” نوباصت
 ليقف, #دوقلف ةلع ,ىعا وربعو او بقرف نم: تايبلا آلا ويبولاو رعد

 0 سمش نيعل ريبزلاو وربع ك.صقو «» مءاسكا ابكر رت هعم نمو

 ثدعبو اهياع لزنف ح ايصلا ند ةعربأ امر هلأ 29 ثحعبو ةعبج اهدو

 امهنم كحاو لك لاقذ اهدلع لونف خبر د يكس ىلا كلام نب فيع

 ©) 0 تناكو ز 111 220 ىراكو . - ىلضاع غفورعم 22612410 113283115و ©.

 تناك رجاه نأ ”ءا 1316 ون, ءع001556 710عااتتر كك. 1ش عمر ان]غ. عا

 015/1211 ١8 016 2 الع جنم 2 6 6 9: تلغففا 26

 11 خويبلسو. 6) 0 5. مب, 0 0 © 20+ كلذف رز 2 مكب.

 ى) © مكيلا , طم» لاق. /7) 00 مكلجوا ءازم0 اورظنتل, ( ©«( 115 كلجوأ .

 2( أ!بكاقفو © اولق, 1 الاقف. ) © 200. اموي. 7) © ءا 14 هدطز

 20 0. مدا اندز ذ 1207 (00 اعجارفو 1 ايجرف . هز 1" ةصسخبس اط

 7 0 عقبك © اهيبكاد . ه) (0 ©«: 14 لاقفو 11 لاقو. م) (ه الار 1

 ء( 11 ال. 2) © خعيرالا . 72 © نوباصي . 5) 2 ءمصزءءام 501 مكاطلانكز

 12 بدو و 5ع0 ذط 111500116 ©0016 7381053 511213 يمر ( برقر 20 02. 01

 0ع طمع همدمتسع 123122 ععاع اح 1111/7. ت15 467: 56:71711711. 467 12 هث. 7 2-

 7/6202 1222762 1و 2.١] 3 و اماعا11 عمات 727282/1/5 1. 6. )2  (00 قفلاغ, 8
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 عفامكا 11 ذم ص318. 200. ءافقا هلعل. ) 151 «: 15 سمشلا .



 آس ا" ةره

 ارقكف دعب مكيأر نورتو مكيلا ةرذعنل انرلكعت* ال « هيلا لسرف

 وباو* ميرم وبا 2 ىلا زربيلخ زراب ىذا وريع مثيلا لسراو  جباسعا

 ورمع وامهل لاقف ادنضعت ضعي / نمأو كنذ ىلا دوداجاف © مايرم

 55 كتحعب لاحت ع هللا 20 اهيياَع ةدليبلا هذه /,ابعار امئنذا

 ةانيلا لفذأو ! معلص قييخ يسد انرماو تادف 1: كرمأو قفا معلص

 دقو 7 هنورو هيلع هللا تاولص ىضم رم وف اق ىذلا 7 لك

 راخعالا هب انرما ام 0ناكو ةحضاولا ىلع انكرتو هيلع ىذلا ىضق

 نمو انتِ هيلا انباجا نف مالسالا ىلا مكوعحن نكانف“ سانلا كا

 وانا انملعا 9 ةعنملا هل دلخيإ 58 3 0 ا 3

 أبصوتتسا انريمأ اانبلا كلكيع 0 2-5 05 ف + كلذب انوهنبجا

 نال اريخ نييطبقلاب اناضوا :معلض هللا لبشر: اف اريخ « نييطبقلاب

 هايبنالا آلا اهلثم لصي ال ةحيعب ةباق ماولاقف ةَمذو اًمحر مل

 ©) 181 204. ورع. 8) © رذعلاف انلجكت, 155 رذننل 1060 رذعنل:
 1 رذعن ىتح اللجكت . 2 4) 111 5ءءانأا15 ةانتت, (00 ها 0 مكباكعأو

 111 20 لسسراف ٠ 46) 111 ىل. 6) 00 هدط., ( مداق مير هبأوز 11

 702165 ماسيرم : 5عل دص ن0 ©«0016عع مهلط0 ميره 155[6[5ع

 510عاان5. (00 70 عياجاف. رك) (00 رماوز 111 طقع ءاذصق2 ت 12100

 ى) 00 هل, © اهل. ) 18 200. لحمل. 2) 18 ناف. #4 ©

 دماي. 42) 00 هنص. 2 © كلذ. 2# (0 همالسور 15 هدظ»

 ها ها 1 ديلا“ < 2
 نأ ©[ 200. مكضرأ يفت ىل (10112556 810552 20 مكوكتفم و ىل 0

 1[ م 11 ا 0 اكل عد ) ل128: كلفنا . ف لك

 112 ءغ هنصع 182: 1814 ء6 ن0 نيطيقلاب, 0 طيقلاب . 2) 111 الاقف .

 هم) 00 0من 14ه 6غ 11 قلو 181175056 ءايتنالا 200: 'ءانبقالا عابتأو .



 "هموت 0

 اوناك ا ىنب كولم نأ ثيحأمل اذه جاه اهنا مساقلا «لاق

 ما[ يتناو ! ةونع كلخنا نمثل ارضم 8 نأ وضم :ءارما* ىلا نوبتكي

 وبا لاق* ١ «كانتش ام عنصنتو انكش 0 فيك قيلع هلديزن انديبع

 ركن ١ ىرسلا ١ ىلا 29 بتكاميق ركذ< هتاف تقيس اماو ةزفعج

 ناهاتعا »قا ١ نا 'لايعش ىا" عيبرلا :قعااو نع عمن ابيع“ نا

 امايا اهلخدو اهلها #مئلاص ام دعب ءاياياب ومع ماقا اولق ةقراح ياو

 هيلع هللا تف نا اهيلع هرهأو ردعم 5 ىصاعلا نب وربيع ىضمان

 1 كيا انآ كلا دل اكرام !ماوعلا' قلب :ييزلا قا: !مقيف ! فاعبو

 تنك ١١ الع 1لل ”غجري 6 نأ“ ةيلع هللا قنا "ماو آو ةدامولا

 قناخلا رع" امتع اونا احنا: لقا فيش خا تيغشا نعاائرسلا ىلا

 عل هكر را ولعه رقما ىلا! [قتفاننعلا ب "وع نرخ ءالقا ةدانيشو

 يللا ا زييرلا ا, ةعيتاوا) ويلا“ كلبا ىلا ويعنا» حا ا ةتنيلللا ىلا

 لما ىف ا هعمو رصم قيلتاج ميرم هبا كلانه مهيقلف

 ولتق ورع و0 هب لين املف جدالب معنمل سقوقملا هثعب هتايبنلا

 ©) © بأو 031. 68) 0 كيلم ٠ ه) 14 1هددط. دكيونو

 00. 801. ءا اكفط. يحن. ©) © اه 62 ©0 كرش“ رز 1

 2 © فيس نع بيعش نع. 0 0 جحلص. 2) 60 ناس

 2) © ةدايزلا . 1هاءا11ع1 10عادم خامرلا ةدامرر 21011300. .3] ,12 ,١

 ل1 ]27 12 5001 111 112عع 1206 2 انمس ام 4 نامتع وبأ عوز

 لمس >4) ©0 د١ رز (0 تعا 165مل نول د 011001 2054
 وى

 باب 160511 0 رصمر 6000 © 66 للكل 11 م13 عط لب

 هونت 115 222عأ وصمم باب ىلع اعيمننجاف ٠ 72) 11 00 مايرم وبا.

 0 ©0 تايبلا) © ه. ن.. 116 تايتلا. صر © ها 16 عنمل 7 12

 كاس .٠



 1 اراك ا»

 كيعيبتسا انايثبلا ١ ني رانا قدام انعكس رش

 نيب يخت رث ةانيديا يف* نم «لجرلاب قأن انلعجت ىراصنلا
 دكشأ 3 هةريبكت انربك مالسالا رانتخا اذاف ةينارصنلا نيبو مالسالا

 رانخا اذأو انِيلا كزوتكأ مث لاق ةبرقلا 0 متفت نيح انريبكت نم

 : ةيولل /ديلع انعضوو ميلا ءدوزاح رق ىراصنلا ترضن ةينارصنلا

 «ميلا انم يخ لجر هنأك ىتح اًديدش اًعَرَج كلذ نم انعرجو

 انيتا نميف ىنأ دقو ةهنم انغف ىتح بأدلا كلذ ناكف ولق

 هتكردا دقو مساقلا لاق ناجرلا كبع ىب هللا .دبغ: ميم قب هب

 مالسالا هيلع انضرعف م كانفقوف لاق 2كيبز ىنب* فيرع وهو

 ى ةلنركف مالسالا راتخاف ىراصنلا ىف هتوخاو هماو باو ةيئارصنلاو

 هيلع ارققش ىتح ةاننوبذاجي هتوخاو هماو هوبا هيلع بثوو انيلا

 ةيردنكسالا مانل تحتذ رث ىرت امك انفيرع مييلأ وه رث هبايك

 مساقلا ىلا «ىباي ىرت* هلأ ,«ةسانكلا هذه ناو اهانلخدف

 الو تدار هام ىوت امك راجحا اهلوح ةيردنكسالا ةيحانب ةسانكل

 ىن ىم اسهلود امو ةيردنكسالا 3 كلذ ريغ ممعز ىمذ | تيصقنذ

 <بذك مهللاو قف ثهع اهلهال الو ةيزج اهل نكي رث ىقلا

 4) 111 ةءءاتلاتك ةاتتتز 2000. لجرلا. 2) ( ه6 111 انيديإب .

 6) ( قلل تكاد 12602 ل 1 00 هما 181 005 5

 322216, 2182[11 هش 0 0 7؟015ع26 ١ 2) 182 همس خافن 6

 خافد ٠ 6 09 ةوزويج 1. وزو ٠ 7 6 جياع . 260 هع

 /) 111 هنم. 2) 14 كيبز. 4) 0 «انعقوف, 00 6 115 انفقوف.

 2) 06 انوبذاك , 111 اننوذباج ٠ 72) (00 دساجلا ©« 052. 0

 201 دجال 2 6 ناب ىورت. ه) 1110. " 2) لل هع
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 اهمل' رك

 ىصاعلا ىب وربيع بتكف لاق معذ «لاقف لاق درمال كتيضم. كلذ

 اوبتك * انك اعورف قيم ل0( ءاوناكو لق: 6 قاف _نو* عا ىلا

 ىفو لاق ةيرحدنكسالا بحاص هيلع ضرع ىذلا هل ركذي هب

 باتك رظتنن 2انقأو بيهلبب انفقو* مث يبس نم اياقب انيديا

 قعاج هاذ دعب اما مديفو ورع انيلع هأرقف ءانءاج ىتح ريع

 ةيولل كيطعي نأ و ضرع ةيردنكسالا بحاص نا ركذت كباتك

 ا فعلو نيصرا اليسا نما يقضأ امنيا ةيفذ ناك ف

 0 يح يدلل وم اددعر اوفا لوك بكف

 نأ ةيردنكسال بحاص ىلع ضرعآف نكي ره هناك مث مسقي
 نيب 8 غيبس نم مكيحيأ ىف نا نأ ىلع ةيومل كيطعي م

 نيملسملا نم. وهف مالسالا هانم راتخا ىف هموق نيد نيبو مالسالا

 نم هيلع : عضو هموق نيد راتخا نمو هيلع ام ةديلعو هل ام هل

 صضرأب تيبس نم قرفت ىم اماف «هنيد لها ىلع عضوي ام ةيزخل

 الو جدر ىلع ردقن ال هاناف نميلاو ةنيدملاو ةكم غلبف برعلا

 ىلا ورع تعبت لق مدب هل ىفت* ال رما ىلع هحلاصن نأ بكت ؛5

 0 اورتيجا
 «) هب هده, .3) ©. ءضوو 4:00 ناكوو طم نوقكي.. ..2): م
 ثتيهلتي» انيقا١ )١١6. 1281:5140 وروح ع6 220 012. © !اذاف

 51 م 151540] كيلع- ١ 107)2 نصا“ )١2 0و هأ ل1 6

 0 0 عيلعو, 6 لع 12) © (ءاالقإ عضقو 00 2201

 عضي ٠ 7) 1111 زئمذر 11812 اخ 76625111, 560 511212 535111318 (0

 دقو اماو.٠ 2066 اهناخ. 2 2) 00 غي ءايفير 181 عب "هلا رقي

 1812 مستمع ان 7ةععمقانتز 115 62عءأ هب ءاثولا (2ردقنز ردعد الام ىلع.

 0) ( ها.



 | )هدأ

 نبا أن < ىصاعلا نب وريع ةاهيلعو. هضر نافع نب «نامتع ةفالخ

 مساقلا ىنتلحو لق قاحسا نب دمح نع ةملس اس لق كيج

 ىلا 8 هج : ىلا دايز وع طم. لقا نما لترا عقم نيا

 ختفا نِيح ىصاعلا نب وريع كنج ىف ناك ههنا هتلح هنا*

 ةنب* ريع ةفالخ ىف هةيرحنكسالا انكتتقا لاق* ةيردنكسالاو رصم

 نوما باب انكتتفا امل لاق ا! ةنس وأ ١ ةنس مئف باطخل

 ةيرقف يرق ةيردنكسالا نيبو اننيب اميف فيولا ىرق انيندت

 ةنيرق اهل .لاقي فيولا ىرق نم ةيرق 2 بيهلي ىلا انيهتنا ىتح

 يلقي نا ونملاب محو ةئيدق نيس ع و ا
 ٠ ىصاعلا نب وريع ىلا ةيرحنكسالا بحاص لسرا بيِهّلَب ىلا انيهقنا

 رشعم مكنم ىلا 7ضغبا ره نم ىلا ةيزمل يرخأ تنك دق ىنا
 3 لإ هيوضحلا :كيظيل  ىإر تحل رك ةورلاو شرايط

 «ديلا ثعبف لق تلعف ىضرا ايابس ىم «متبصا ام « ىلع كرت

 هنود ارمأ عنصا نأ عيطتسا ال اريما ىتارو نأ ىصاعلا ىب ورع

 أ خلي هيلا اهبقكا يجوع وسو طمع د سنا ناسخ 0
 ويغب“ قوما" ناو تلتف :كنم اكفلذ لسبع هوه (نخ لع تطل

 ©) 06 هده. 6) 0000.5. و. ) 00 نميز هننص (ن 121غ 1طط 111

 11, م. مل", 7: 7هءد1ع5و 200101 ةءععاتصل0ا12 177:45 ءأ

 م. مر ك 78و. 2) 06 حر ممقلعر هل. 1طص 1120]ة3 1.6. 2 2

 111 2و1 عةكرلا 20 12520: د 5215-2257 (هروقأ) ( 0535

 رك) © هص.ز 012-111. ىف ةءوضاتع>2412 30 املو 250 نا10 2264 املق.

 2) ©ه انيدي, © اسنودك١ 2 ( ه4 181 تييلير 66 كنبليت

 هعمل 1و يلع اا اظل يالا. 2501 2060 ع

 ةءولان. "لأ هزه. 181. 72 00 تيصاز 23110 5010 32 7653 0

 51[ بيبصأ. 72) 0 ©[ 111 هدم.



 )ةمع ا

 0 لاق قاكتا نبأ ى ع يلشك اشواك ادد نبأ "0 تالا

 نع تباث ىب ديا ىتدح دعم وبا لق كلذكو ا. ةنس رصم

 رصم نيحتاف لق هلا رشعم ىأا نع ىسيع نب قاكما نع ةدركذ

 نع تنبات نب ليأ ققدحو ىصاعلا نب ورع اهريمأو رو

 7 يا تتاف لاق ا شعم .ىأ نغ ىسيع نب قاحتا نع نكذ#

 نك هع نك ىبأ ى ع 6 0 ئدقاولا لاقو ١٠و ةنس

 بتك اهيف معز هّنذ فيس اماو ءال. ةنس ىف ةيردنكسالاو رصم

 ةيردنكسالاو تحتف اهنا فيس نع بيعش نع ىرسلا ا 0ب

 © 2411 ةنس ىف

 ةيردنكسالا جفو هءاهحتف نع ربخل ركذ 10

 ىف علا :تيجيلا اق ريسلا لأ 4 فالتخا انكذ دق رفعج هبا لاق

 ىلعو اميكاتذف ببس نآالا ركذنو ةيردنكسالاو رصم خف اهيف

 ءاضيأ 7 هنيب فالتخأ نم كلذ ىف ام ىلع ونك نم /ىدي

 ايت لق نيج "نبا اساام كلف" :لق هاف قاكسا نبا انمان

 ورمع ىلا بتك اهلك ماشلا نم غرف نيح هضر ربع نأ دنع ةملس 5

 ختفأ 6ىتح يرث هدنج ىف رصم ىلا ريسي نا : ىصاعلا نبا

 ةيردنكسالا نك ف كلدخاب قو“ لاق“. جا . تنس ميقا وبلا باي

 "1 دما لع لب وساق سف اوت معزي سانلا 7 ضعبف

 2 خف ناك عا 0056 صم 0 2) 6 تك مه 00

 ثبيلح ىف. | 4) (0 020. ) ( ,صم خف عا طمما# 050. كف.

 رك) 0 ني. مير 00 200. امهكف. 7) © هنم 2) (00 116194

 176 ماشلا نم غرف نيح هضر عا 020. نأ. 62) © نيبح. 46

 ضعب أ 20017 معزف ٠ 12( 00006 نيذس .



 7 نس 0

 ةنسلا هذه ىف ةيراسيق خف ناك رّشعم وبا لقو ؟لبق كلذ

 كلذب ىنتتّدح .رايفس أ ىب ةيواعم اهريماو 11 نس ه ىنعا

 ىسنع :ىنب' نيكس, نيع ركحح ا( ىرعح ةووارلا» كرباتال قررا قدك

 قاما ىبا اماو ىدقاولا لاق كلذ ىف رشعم وبا لق ىذلاكو هنع

 5 ىف رصص حتفو لفرع برو موكل نم ةيراسيف خف ناك لاق ذاق

 .قيس ١اماو . اءتغ .ةملكس. اس. لق 0 نبا كلذب آس ا. ةذنس

 رصم قف كلذكو لاق ا ةنس ىف اهحتف ناك لق هناف ريع ىبأ

 اهحتفو رصم ربخ ركاذ اناو لبق ةيراسيت ف نع بخل ىصم دقو
 © كلذ فلاخ نم ليق ىفو ا. ةنس تمحتف لق نم ليق هى ثعب

  ىَليَل ةرح تلاس 11 ةنس ىنعا ةنسلا هذه ىفو رفعج وبا لاق

 عرما ث لاجيلاب اهيلا يووخل ربع كاراف ىدقاولا معز ابيع ات

 © تافطناذ ةقدصلاب

 ةنسلا هذه ىف ةاتحتف ءالولجو ىئادملا نأ ىدقاولا اضيأ معزو

 © كلذ ىف هفلاخ نم ركذ ىضم دقو

 اة هلامع ناكو © هضر باطخل نب رع ةنسلا هذه ىف* سانلاب ه محو
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 خبمأ نب ىلعي ىميلا ىعو ان كيسا ىب باع ذكم ىلع هلماع

 8 نامع لعو (ضاعلا 6 نب اخت نيرحكبلاو ةماميلا ىلعو
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