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 قسصاتك 33. 12مولتكم 81هذحتدع دعوتك 8[هلدلتمس : قاطلماادع ةزط٠سص

 موكل زط©طر هطأ هوسات هعمولتكم جاكعنو زذص ةمظعحس. هلدخاطسمل 116-

 هدتدع ص 0طمصؤمذص. 07من. 0(غاطسخمص اكن( عصمعم هاتوانمأ 5ءع0لغ10-

 عمو لص ةوصدسص عاوعدأ: ةهلحقعءاطامت دعمكم ذط٠ص نقطخمسر 1ط٠ص

 جا-1ع؟ججوذ, 1عمصصمتل , صمدت“ زطط ططقطأ جانمؤ. 11035018 لان5 1خ0-

 ردزمعطت ءهمصاو هود مزصلتعوغ )اء. 0همزخ زتك ههعاذ ءاتحلت نتنو

 وماتصغر ص 81ةمممة مستو هع "عااد )111 , ةوعورتع عمد انتهعاقك
 ةمطووضدطسقمس ةطص 0طقلتل ذطص هاحاكد1101 711. هل ةمءاغوت» 4

 06ططصخم 1ةصتغ "ءوزماععومف. 1[1ةلكتلتا 0ع زئكلعست دعطاتك تهشم

 اك.

 ءقردتس ٠ص ىطل جل [كوتد زم ةوصوس "ءاوعدطات“. 1طص ةم-قدنلخ (اىهفدر»

 رلمصعخم ذاطص ةطذم. 11ه3ووزو ها [عةقعمدوم تءاععدتت !ال 6.

 قةمحصاتق 34. 0هدمعمأ هغتمدتم ءمدغعد 0غطسصخسانس صفات. 13210 ذط٠ص

 [كوزو ا6)1 . جل-ةمءاحذور» نيس ةقدوععاتق 1ختطس 60ةمصأ 5001102 ءاض
 ص اجكانست. 55دك ةسصتستس 11علذم3ك ه0عامصاعتل ءدىعارتاان ءأن
 معمول صمغ 11 ., 8 (ةعردل مهد). قط 1053 جا- ةدعات جرتأ ةدصتح
 ردد 36. ةةسنت» ذطص ةىلطل 1[عمتم ا11*] . 0 لحسخقم ه021706نا 5

 و0 ءمصفت] هع مدعم 8117" . تخص طص هل-"ةعز 1111. 1عصتغتلم 0غ
 مسصخصا )كل . 0ومعمتسدأتم 81علتصعممأ نص. 7210 زاطط '!"طقطتأا 16

 مدنعت 0طسصخسمسسس لعاعملمصغ ؟كلخم . ىلث. 0طصخسأ هنداتم 1

 مصصاتك 35. ةععومأتت 5ةءلتغم51 ه0 الاخ اكطمةءاطماط , 1”ةلكعتفعف 0

 طخ :8-1[هركو م_هععلسمأ. 1طص هق-8دت0لخ (قطلملادل ذطد 5ةطقب

 عءاطتختتوسمأ ؟ةصهاتعت همعامر» 1123, اةءلخ. 0 طسصخص ططتخانا 5

 1005 ه0 سدعات'هزتم]عم نصت ةنهكنس رهيئانسس معممدءحصأ .١11 "قس

 كح

 اك

 الر

 ا
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 صقل 5علتمدزذ هع هلزدصعتا )122 . 0 طصخستن ]1هدتخات00. 000

 ما"هعاععأم5 نمأ 5ع عا متع ؟كانمأغتد 5ا30ءعدأ. 0طهات هطدع 1[هة16

 ممم مصقتضم» 11. ة[هقححتم ص ةردتحمس ؟ءعلتعصع, لطم , 7هطقت-

 ضد ع( ةلئسص زادطعت ةدعتت 0[طسقستنس )11 . 0طدلتكس طلتك

 عععاتطل دمصللاع لص هرم, هنأ ءماطماعت م2ع16مأوطط عه 8

 هلستااعرتعت اناضانام لانع ععات5وأ 1111. ]مولع عمكعد ءأ مععجمأ11 5ع-

 لز61551 8[علتسدس ؟عمئسمأ )اة. . 0طسخمأ هدنونانو !1هأ .

 تعلل61م51 عمصتضنوتتع 00عع5. 81ءعلتسحسم هععدمدسأ )15د . 0ةطسخم

 ةهتحتلئ مسد معاك 2 م«دعاوءاتد !اذم . 0غ(طسخسصس ذص ةعصمأم 1 م1115

 معاتغات* عغ ةعططت ةطتست5 مدصاتست 3عمم1[هطاتل“ 1111 .

 ملتح دهط210. 1طللسمانأهغل6 5ع016105هد"اددتت ءاتتتح 0غاطسقات , 0111 95

 مدعو. عل عددأعع 11 عته5 0غطصسخمت 20 ممدهعاعءانادست ةععومأت

 زمكغعرن ع متاتسأ , لانهم مد زتوغمو ”علترع كهعلسمت )115 (؟1ذمر 3.

 1131:1011 مءادنتم 0ع هعتصع هعلتغمصتع. ”خسصد» ةط٠ هل فعل. 210-

 طقفصصت عل طن هطت 8عءاو» هع 8[هطدسسعل ذا هطأ 100طقتأو "اح.

 01طسقسط ىلذ1 1و مءوعدلمددعتص مماتغ 1111. ”قستصقت“ا 10625 1105-

 انلتك هنعو 0غطصخامم اك. . 5ءلتامد1 خلثم طمم»عاتت عواتاتأ عأ 16-

 لعدصت انآ . 0لرسصقست هردأتم ناتو كمان أ عأاتا" هع ممععومدع. 11 92ةهح

 طمصتسعم ؟1كامغته5 هطتعتغ )اه, ىلأ زصدتتمك هدؤ )الع . 0ططسصقسم

 11 ةعطصرتام اهرتالا15 معالكغاتت عغ ةساصم 0عقءاعتأع هططحتتتط 1110-

0111 

 06طسخقطت ءمع0ع5. 1زةطولج طنط ”ةسصت» متلطتات5 0111 115111636 61ل8-

 انكمصم زامل . 1ر11 عدم 0طسخما 20 م":2عاععندس ةععوماأت

 "املأ" . 0( لطسصقسم 5ودنمراانسم 6غ 8ةقد عصفت امم لتحت لتانسصم مهدت امهر

 معمل هععاقاتك م6 هصاعوتتوتطص العدل. ]11626 560111050112 030

 01 طسقسسسد كامل . ىلثت زمغوينءءعووزم زئامحب . 0( طسخم مد"هدصتكاأتك 56

 [معارتتاتام 01100 ممدعاتتأ, نأ 201ج 617281. 001100 ان1ات132 ءاناتت 31-

 قععءاتاور» ١مل . 0ءعللتخاتت““

 11هطحسحس عل ذطد 8[دعاوسم ةصغعتءع0نغ. ”قصت» ذاطح هاج آدسسصتلع اء .

 ]انا عموم 01طسخستا 1صاعءعمادع 1117 . ةعوعع ماتت لدتعع "00935 ءمزتؤتتم

 01ططسخسم 1111 . 5و0 زطسص هاطأ 9؟؟جلءلعقع هورنم 0غطصسخاله هرمتأات] 313 «0-

 مروان 1.

 قمطقمااحتن ذطح 0-35 ةسصحتت عدخع ءدولثتج 1[ءلتسدسم م06 ذعزااتا“ أ" ءؤالو

 هعمل قئلدع ضتتسسالم هعععررام هاطقزلتل 0 ططصكخست , ان 2ولهععأ ل طقتت 5
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 مععمازمت[6. 8[هطحسصتمع0ل ذطات هطأ 1100طقتاذ 46ع37م613 11م

 هءعاتمدت. 0طوزلتسسم. "هلام ءمدزاسهكتمدصتع ءمصقعاتك ا ء.٠. 11ةهكةط

 زم ةمعسستسع ءءأ ر ١"ءلاد. ءقصد» ذطسص 1طدمدط ()امكر مولع ةاتقتم

 قمرصاتسم هءعولدمرعع هلستختتا "م ("ىءار ا"ثءلال. 1ة[هطمسس ع0 دطط

 وطث هلع (1134.) "حمر "ءلسو اثر اللا . 01 طسخال ان 61086 101

 [ناغتسصو عزاتك مصعتم اء.م. 0طععودم ءكددلتكطع ةعلد م1ةععا0ت أن

 اه..و ءوتوءالو 3[ةالعوسم ةعصقتغ ا ءلء. ةردئاذ طتصخ "©صقتك 110ط حطم

 ممعل ذطط دطق 8عءلع مممعأ نأ ةطواؤلصودغ !"ءلل' . وصحتك 0طسخمت

 0زكصتغان» الهو |"”ءل..

 11مم وطتلتح دتكدع 0ةطصسخمل. 0غاطسقال آك01جت5ءاط]115 01105 022317“

 ءمزطتط م عنوك رصصتصقلمد ععاتلتغ لذ. لوحعمعم 11علتصسعت5عق 5

 ممكوك مام مكن“ ةءلم. . ةق[مطوسصع0 ذطط ةطق 100طقتاو

 ءةرصسف“ ذطصد 1ةقتس. 181هطحسصسعل ةطط ةهطأ ظواعع اء"... 0 طسقتم

 ادامغتمسع ؟زكتغ ندحصح 0و“ ال" . [عوتط ذط«ص لطت '!-[آةطولعم اا .

 ططقطت ددودع ةلئسك "رمت !ءا"ا“”, اةءاهو اننا 0

 اتا 11

 © طسخم 4ط0دلا1دل ذط©طن ةططقم م2 عاععااتاتت 716ع1123:610115

 مجعزغ أ"ثءلأ . "ةتئوطو حعأ "ولطمع "ةلع . ]انعدم 01طسصخاللل

 معمر حسو 0ءةاطصسصخست. ؟[ومذءاط اكدتن اكوا 5

 ©تدصلم زماعس معاند ةزغر طمعتمع طلطحت 1100-1 ةسط0أل 35 ةتتأن ةللتتل

 936. ةمعوم ا".نل ا مرجعمسزور» "ه7 . 6ممعم]ه عتق, انعمعد هأغ ]نطو

 هوو. مرمومععأل جسم 35 "هي. 0سوغتمصعد 0غطسصقطل !ءةمع

 0نزك ةهصالعامد دمك ةدمم»ع هطو1015دتعب ةطل ةتزذط ١"ءةث.

 11 ءعتوع اكعد

 ©1ولذ1هأنك ىلثث. "1ةلطه أ 7مطدتس زنط ممدطعات ]ا15 0110 0

 ؟1 ءموعات 18.41, "يو 7*1 . لطرد "0من !ءامر ا.د . قموقتت
 0ان1 )111316 65311 اب. . 01 طسخمطت ءم]11وولتتانالط ءان2) 1 ادب

 4قلث [هلطمع ءىصفعتاتسس ؟هصعتأ. 7هطوتس ا”ءالأ" . [8مصصتعزلمع 0غ

 رمذلت 06 ةهنععودوورتع لتمدعمغانمك. 5050 دطط ةطأ ؟؟هلكلاكقع ءا اطاط

 ©روور» "بأ . دل- خععءطخكموت» مسصاتق وناتأ ةلئسسص ءادهلتاقطح 281205أ
 سببه (".كنمر ؟".41): نصدتز لمع 18[ةاءلئدسم هع مععاماامسا. 1ةهلطق أن

 70طوتس» ءمعاسدتغات> 12 دمصتعا> ىلذأ 0102© "يبث. 18312112

 زضييب (".كم)6 قلاوءنأتم قلثن "د ( 10. ىلا هن 21هلتس 565+

0 
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 ن6

0 
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 1رصموا[عأعم عانت نعمه مصزات7»ة01:6[8م !".لر اةءممر اك . دللل[و-

 عاتتسدع م”صلعمس ءمصفتاتسسم ا”ءىلا , سما ىلث تءزاعتأ.

  قستاتك 36. ىلأ م"ةع1لقعغم5 مهدزطعاوتضاتامت هدنة. 571 ةدطأ زاد

 [مصحتل ةهلصا[ 1 ا عنع مماادطأ. ةقععومأتأا نان1 0 طق موضات طاق 131 عحأن

 0]وساطتخغمحس ةععععدسن ه5 أمم . "0ممقتتم طمد دلصتغاتغان“ هب 1كم

 عزطات5. لوتو طرد 0هونزد 8[ءاكلاكدستت عطل تاتا 36191710 21

 اذنك . خط 11053 عن 1[ عدععع ىلثم هطععوتتاتم نات“, 1103913

 الع. ىلذ مععدغ دع طممع5 0غطصخست ههدصغعصت هوذو كل.

 '[كةلطج هغ مداددتس ؟ءمتدس معابصغ 181ءاكاكمست دنع غدصلا ("ءمآ). ثلث

 طعالاتسم مود ءمصاجتو 5ورنمو ا”.1) , حكدستتاتد عصتا 1هلطقتت , 70-

 طوتستس هك "قتوءطمس 11ءاءلعدع مءاطوا]ةعدعو هغ 8دمحدسص ةءا1و 11,٠

 1طص ©صو» ا", كل“. ءةتوعطو 1ة1ءاكلعدع ".11. ةطالمتاوط دطص

 قست 1201-21" دحسسأ مااكطتاتق 001 121163610921 ن1 5عع201 ءمعلعصس

 06طسقمت مءومم0عأغ كح . 8ظومعوسم موكعرتع 0ععوتتتتتأ 11. ىلث

 ماتصختامانص ةهععمت6 !ل,أر "ا." . 0هسصعواسع ة4توءطوع "ل." ا"امل“

 530 ةطدد دلع ةعت , ه11-1هعاطش»تو عغ ةطلمااولح طلت 05110 1طن 0

 11ءاءاعوع تعدم ل ١

 مل يدطدلطحتت م70ععلت6 , نآطآ 91016, ”قتدءاتقلطت ءاتالظ 51115 2

 مومو عدتععع. 1آدفدس موت ءعصص قلكحسس ةصع عموم "لبر "لأ.

 وردد ءاان5 "قتوءاطوع هغ ]دا هتاتو هل- جد جطت "لل.

 ملغعرتو مهضندألم 0ع ”قةتئءاطمقر '!"دلطو ها 7/هطوتا“. ”قةتكءالق 9

 06 طسصقمسم ةصكعمدد , ممد65 ءاععالتمسعس ىلثخ ممعدتعس طماناوغ (ءكم)

 األ

 دوكرتفس ؟عديتبطا. طوعصج بصح (0غةطصسخقس ةطص 1105911. دعيت

 نسخ 16ص ”ةصستس كبس ]1غ عصأ5 ”قةتععاطدع 50 جل-فطسول ةاط 5

 ةاتمدوتنتع مر"معونعم. 1طط طآهددمتل ملأت نانأ ةعرص "قتوعات 28 511011313-

 نانع ةءرتات(عصخاتا“, مدع ةانك 20 81ز:طحفسسم دموع "للم. 1ملتعاسسم

 1[ها]وصحتس ع0ز5 رطار 1ةهلطو 0ع عتق ه0عءام»ةطاتق ءمع015 0غطسقملت

 معسرمو ةقتدءعطو , "هاطج هغ ىلث *م١ . طدعممم زمتانسس 17! . ىس

 مجزكن تمس 11" . سعصمح وسع مالعمم "أه . 0عطسخس ذطط 1[1هددتك

 رحدأع موكل“. ىلتح تعاوأن1م 0ع 1150عمتح ”عااتك ا

 [1ه]ءدزست (*11) هعو) ءمصغسانسا ماتعطقللت عا 511061786101. ©ا01 0-

 هلتمصت 0 طسسقست ج01 عحتسك طععدسأات". ؟هانن5 1آهناءنك ىولتخ اا .

 'لتاحانع ةدنل أ قةطلملا هتك ةوععلسمغ "| . 1( منوع ”قتعءطقع 0

 [ عامود

 كَ مال

1 

0 

 “م

 مز

| 

|" 



 ]كم1 مدعو ال11" . ممطوتست ةصعععأن5 ةطتساتو 1 اذ . ؟"دلطح ءىمصقأمع-

 عدد 5151 ءنالموصت ءودع 12 ء2ع0ع 0غةطصقات]ل. آ1غ14296ع 021986 عاب

 وعءععمادع زمام "قتوعءانم هذ 7210 ذطحص نفطقس "اى.

 ملث 8دمنوس معان. ]لنا ندع زادك 20 [عفاعمععد 1. ىكطخ 1ع

 نمو ءمارتطوغ "له . 1وجتخمم ةخلثمس ممحوعصتسسأ 8مطوقطوم "ل7. .

 قلثن هسوغم "طل 1 دتون مسصختسم ةععلمتل لع ةطخ 1[ةمؤ 15“

 8دطحلطمع هدأ طق آ[عقنت 0ةطصتقم طن 11هدقتأ 20156153

 هل قلتم ؟عدتأ ملذات 1هعدنت 20 11 عمععم , مساطصاتال 1110

 زطص ةطأت هاع» هذ 3[هطحسصسسصع4 ذطس طزدكمم (ةفبص ا 1*1), 6.

 لعتسلع هاحةمعطغو» عن ةطقملاولط ةط٠طط "خططقع. 1ءدتودع 8ائاتاتط لح

 ركومدس هن ةةسصسقت» ذطص امتع ممتع "124 مدنا ذطمس (ةطقص 11
 هددص ]ز6غعستك ةقتدءطوع. 0موغم خطن 13[ةعوع أم مغ جل وانام

 9000 1عمعصدوو ىلثم هطوتحتم ءةانصأ لوا" . جلد قفءطغق“ ممدم هلع

 [كدمدم هن ةقةستست» [كنلذسم ؟ةدتا !اذأ" هع ءوهائال ندم مه علععأات-
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 قلث ططس 123-1 12326طقود ةهععمتأ. مععو ةهععتعااتق لذه. هلع

 [كجتعف ذطنط ”ةسصتخ هط ىلثم ه0 'ةاطقست ع١ 70طدتت“اتا0 12111101

 "روك. 181 وصخ ممدعاتتأا رصم”غعطط ءعمضاننت نانأذ طمصتعت0ن1 0غطح

 مصخمت موز كمعد ؟نعسومأ , 5ه0 مدععصم ةم]نصغ أدم. قلث ه0 8دعرتحتتت

 هععولت6 *111 ١ طموحتك مدعمدع مءادغتم. طمو6 مملتغس د]-آكهئتقت

 ىلث هوه مصدعتس طقطوأع "ل17, وندح طمستعألده 0غطسخقما ةىعاتل1.

 توطدتأدع لعازطعتدصأ أ 0عععاتطات26 211211212 ©011561:61عر 26 785

 قو 1111 2مطعتس هع ؟هلطف ةلئاسص 20و11 ةءاتكدطأا !115 أ

 ةاتدسص ىلث مدععسص د16 ل1 . جلد ةاطصقمك تاتدص ةانذ (كطان 5950 هع-

 ملتغ 20 55301 ”:ه-هزطؤ“ "اك, "اسر "اك. عوعتك مهسمأاتم 6

 طمتناع '1هلطقع هغ 06 معلم 7ماطوتس ا"لانأ.

 4ىلاتح ءاداألم 0ع حجا-ومدنسم ءأ ”ةسيستخم 1015515 20 اكن !عدقعق. ىلأ

 ةطق 11ةددصص 0ع مدتصسعتتو 0ةعمودتغ "الأ" . طاوعوع [[خلعصعتانالت ولتت

 قلثأ مومو ةععاتأا] كانط "لن . 13 ععرنعأنات5 ءددلك عتتكاتق ماهطك

 تسمم لبن . ميوطوتعس ءغ جلطف كنس ىلث ءمااموستشسصت طقطوطلب

 7هطوت“ ةدعصد م عمخاتتت ءدوصلتك "أسر امه . ظدصت "فلن ءةانكوطم

 < ةتكءاروع 0عوومءرنم مماسصك "ارب , ظدصخ طدصاطملم ءأ 8ظدصأ "ةسنت

 6« ؟["ةدصصتستت 35 كددص تفتععاتم ةنهصغ "انك . قةطلودلاءهتد, واع ذطص

 17311 هغ 4720. 0عغئورتتك هرصصتطاتق مدععست ءردعا"هصاتاطاتق, 5دطدتامع

 | ةا

 مدل مهل يي

 مز ىوع

 زها نإ



 مسسصم قتاتعدلم طءاطسس ةععوس0تدك "المل" . ةقتعءانو ذص ودم ماتط

 مرملتغ "|مل“" . 2هطوتس ةدعتغ, حاطه موصزغ "امل .

 ملازد طدضمألام 0ع مدتعطتو ءةططعا1. ىلأ قلطلقلادع ةطتط 32-7205211

 هرتصصعتص ءانامدسصت ةتتاطاتتغ "امه (*بك)6 ةلث د0 1[عمةصسم ةمزدعلاوك

 "امك, "لملك . "ةتوءطو دتعاج ها ىلث. 7هاطدت» مععوتم» امني وط تءةضتت

 زاد طزورصصخم (!مأ) ء جنس هلحخطتسمل. 8ءاعصعم»ءو "ةتععطمع "امك.

 (0هحخ تان داتا 52111 ءاوأذ1م 06 ماتعمو. 72مطوتا ؟0عد , 'ائدلطقع ؟ان1-

 مع دتتم. ”ةتدءاطوع 0عععددمز* عد. حل 1عممةسس ةمموا1ه5 !ا1أ, ا”.

 طوعممع 0عووتمأتم. 1مم ىلث ؟ءجتلادس ةانستغ 111 . 31وصتنسسست أ

 معلسسس هطقعاسدتو 111, 1. . ةصسختس طممدق عع هم13 ؟1انق أ ااءر

 "الكر, #011, 012  ةطقحلتلولط ذطص 7-32هطدتت هن هل ةعءطخمس» "11و

 اثار ال1: ةطومسوطسخمس ٠ص ةغاقط هن دل- ةععءاطكو» اء, *طولر

 از . 31هطوضستسع0 ذطط ؟"ةهلطو موضغ "لم. 8هلزونع ذطخ 00

 هدصعاسسب ءةهعلتغ "زر "ةئ3ث 16 31ه ؟هلطمقع اا.

 ظعزؤعرتوتادا» طحتتخسأتم 0ع رماتعمم كت'عو ءةرتحعااندتت. "فتوعاتق زعم ءأن
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 (0ةعلعم 7هطحتس. ©نأ ممدغ معصم ءالامعوجتمسك 111. ىلثت ةعصع

 اعماله لع هءعلوزك "011, 11 عت ] نان. 201116118565 20

 ا ا . خلثأ دمه عسمساتستامك هنو "قتوعادمتم : ماتطتات2 6111 0103

 ءوحص همصخ عادصخاتت“ 111. 1مسعتالم هع هعنوستم. "قتعءاتود 1[1ءاكلكمحس

 مصل سمعتم للبر "ا.

 71/30 ذص ممدصدعا ثلأأ لانه. 18: ءزاتذ مدقأاا و ق01151 ذطاد "ف اطاطوق

 مسمع اان" 8وقد*دع. اكمتف اص 5550 طن 0ط505 ةععومأم م1:261-

 نكن "3  خ[وو 3[هطوسسعلتع طن هطت 10ه0طمتتك. ةط0هللهط

 زطص 5300 دطم ةطت ةدسا ءممكقعتت 50 13[هذوستمس اه. ماك

 ىاذأ ه0 ةععورماتمد 1 هن هدوكتم 1كدتمز 5*٠ .  ةسحتواتغحتت

 تكتسح كنك نانأ 0طقسطتكحس ةععوودوندصت ا . 1[هةحتح ا[؟متكاتطصط 4

 داندق مدوئاع5 ةنوطعتتع ةطدفاسو اعدامت 7. . ةديعمت لمصعتل ىلثث 6

 هم ةهىعز1و1ع 600281101 | . لكوتك نوطعتات»» نطقت [عدتطاتع هس

 1نا[عرتتع ")28 كوت طمع طعورتم دععاتعحلق , دات عله 0ءرموطتأاتل“ ,

 جادة ععاادت* 10عم ءزات5 رتط1ةداتق ]اك م]2هدح] ؟ءردعت لان“. 1101 ةددحتتت ةم

 زاد ةهطأ ظعاح» موق( هل

 قلاتح رعادتنلم لع 11هةلعرتت عاناتع. 8[هلطحتسسست عل زارت جات 1عاك زض قةع-
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 عورتنم 131551. طووغ ةسصتمتغتسسم 11ش صخ 012:ز[عطععو ةهطمتق وذ

 رمعوزوأانمأ ٠116

 قةسدع» زطص دل-ةعأ هو 381هذحتوع جلز ات أ

 ملك طروسع ذط٠طند قةطقمالحدط جا-511)830 50 !1[1هخحكتحست 1ععوابسم طماغاتك

 ممتد ءماحكتلااددح هلع ف مءطخمتت. "اندصتعد ءتانعتأتد 0طسقما ]آه قمع

 هدرتمادت ان“ ٠1 ةذ.

 ملك © ءةعتك. 1صدرتعتك 8ادماطعدخعط 8ملكلكمف "ه1. طصسصانو

 هءويتسوانع ةوتمدندمست عا" [مولكعمعتسس 11 . ةطس :ا-فتودت» ه-8ه] وست

 هذ جا-ةفمءارتو» 1 ةورصأ ةدقتعتسم 30 ةدوددس مماطتطومأ 7 ب

 1[دلععمموو ةهعمانعمسةما

 ملك 50 مدععسس ها مدعم لتجطح 1ه11121. 8عءالاتس ةصعامتأأ ع م

 نزل . لوعوم. هل- ةفعطخوس» "لا.

 قمصحطحاتق 3/. ةطسستما ل لانطط. ةعالم 0ع موعع 1صصاخقتتتم 62.01. 12210 1طاح

 تختم "ل . ممالطسس "عمماوط اد الملأ . ىلثن مدهءامسمتتم املا .

 موعود مل“ رموزاتغعد هتهاتمادع ةعععط لت ص. 1عرات] هزه 1:هلك عصفت اطانق هلتتح

 رحاتسم 7همم1726غ جا-ةدءطخو» "7 . ةطقحالداط ةطط 8هلمتا (”7* و

 ثزكم) ممصتك 5511. جلع ةدعاطتمت“ تنص ةاتك 20 11هذحتمس معدعأ"هأ

 نزل.  ةرووو كك وتانلل 115 ١ 1.١ ةعجلتخوم "ل". < ]عطو ةطح

 روصو اة.  ةءطمستمع ذطص ططت ”1-طزوسندءانمس ا.د . 11ةلئاك ذ”٠طن

 جا- "خاله 01ز5. ةطلقلتلمط ط٠ جق-1هلذنا 1.41 . 'هجتنمع "ثم (موقخمم

 م طلجا1وط ط2 (0طحلاأاط جا- وحبا ةددأ ءأ ظزدعطت» زطان هل- < ةعتع). طآو-

 طوتخممع ا”. ٠ 0طقلنل ذطصس هلح3[هتدحصسمت» عغ ظفطتت 11١" ططح

 1187-1 هن 0طدتلحلاهط ذط رصدت 1*3 . 3[هو 0طدتلمااوع "*ل#

 ظدطتتمع دزسغاتم 1

 3[هرنو ةةصحسخ“ت ذطص لذمتس. قلثت دؤصوصتتادف ذص طعالم 111. 8ع

 ةءطتصسم ذطص ؟0غطو "*زل, . ةلث تةصسصسقتت ممم" عدط 01من“ 11

 [1ةمءطتس اطص 60غطو. ندعو لح 11ز:اعذل معصممسستسمكاتع ؟انوضأ 1117 .

 لمع ةعورن از هدام 36 ربوهلا خامل نونو ا 3 11 ةلئأع

 هاد ف

 مورا 20 1كمةطت ةخطتغانسم هزدمعا]د21. ل1 ةعاتفأتتع 51105 50 ءم2-

 صان عتكتتطح .طعااستت 1طعز691. ه]1- ةععطأو»» 1ع ؟1عاغم> 06ععع0عع

 نمعااات“ "خا,  ول-ةععطكخا كحص الكهقححتح ءما1هوستستت 281غ

 مث"  ةعطتشس هانعمساان“ ةةسصت» زطط هلحتف د هن خان 81055 هلع

 قممعارت ورنا ا” خلت مرنم ةطن 1[8نكؤ دما نعمك 1ط٠ص "فاططقم تانك
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 هادفة دعطغم“. طوعأت انطعازانع |1115 . عسصتستعءععمأتو مدعات 1100هت-

 الدف 16. ممصتتك نست هلع ةععط هغطم قكسءمستع»ن عدت ]نطعاطانص

 مدعأل , 1201عط حطت سلتك ةععاوستجت »8عم (ةصختتت 1101ءانات قآل” كانك

 <نسسو ذطص 00هنزو 5 ل «ومخحا ع0 0م

 ما. 1 رمعبو ءمصك عم تعانا] ةيسطتخسسسس 0عععنمت طب 28ةضشومك جا-طزدصلها , هتك

 ةقاطسماب اذ*2 . موازتطعسدنتم ةساتغحتس "اعز" ؛ قمطقمل اهل 1طن 0طن.

 زاخو مزث معلتك الكتكتم. 5 زمكانست م2118 ةععاتكد مطعم 1ع285196 06-

 عمون اة رسدعنسد ا[ عمدت هس أعم . كوستسانمم ( “عار تك

 1لزد 05 زطص 1[هطوتتتو زن 01025ةطاتاتت 101616111, 0عال206 ءزاتذ 100

 ©ادم1510 ةطص 1عمضج اه... 0ةضصلزتغقع هه هط ثذلثم ةعموتنومأ.

 ملك هود [عقتس علتخو معز عا

 انه مدع عمم عساس ديطتغنتسم 18ةسصمع. ةةستخ 0ه16 كعءدسصتح ءدتغ ةطث

 8[ةددسصت , ناتأ ةطلنعغدغ فقلت , هماطقأات5 ”فةلتنت”ا112 ءالوطط 21016و-

 انددحتسب ءددع 8[هذحك زد . لع ءماحااتو ال10هؤكك19ع 2115323 60122102

 اة”ه1 ١ 131هذوتو زص ةوطته ءادهلتكق ماه ءاهط 201.

 ان. طق لزتكدع ونحن ةلئمس ءمععذسأ دمءا]هغتمدت ةومرستس 20 1ع0-

 رقلطا ةرئطتةتاحمت 2201*عدج عم767ع, م0516 طعاطتتنتط» ءمطت مهولأاتتت 5

 هردمماحات2[ طماعذزماد1 تطت 1810526. © ناندتح اوت عال ملأ 80عمدد 1131-

 عمرسع مم]16 (0315) هع دط هم ةعمدتخدست عن لنععسم ءةاتعمصغ كالح

 جالوطت ذطرد ؟[كجلطط 5 . حوطعوجقسانسس ءمصك عمت ١١ ا . قلثت

 072161602ع5 م0558 015ءعوورباح 21:ط1خانردح عا هعععدع1مانعطم 169)013110-

 انطت 16. ىلع ةصاغفع هدصصتو 5وتك هلامم 101706 نانأأ اال.

 ]رن عع5 01عغ6 ج01 6د1ع5 ءمزرحتقع ءمال1 جدطصأ. 031701656ع 4001 ال هدم

 زطص 0طمططخط مدع لمسك ااا" هع دلت هعاسماتت م61معأ1 31, 6

 ةلئانس معتم 9 عمأ انآ هصغع هددصتو انك ةهسمم مقعد او.

 ان” كمت زطص 85هك1 هلط قكلثم م"وعسدتعسان5 هغ 0عاص0ع زمذع ىلث 0طقتت-

 لززكمم ه0 معولربتعععماتدس 1مددانو ةصكتكمسك. مق ءلعسم لصقات اتت

 احم . طزعم ةكدطنخ طة صت عاندس 1ع ؟طحتت (زةنحس ة0-[ةهطنت) ١

 11دعمح مور 01ط1)8310[درسحسم ةهصخع مم عاز ندتح 015ععلمصغر ءانتطص قلاطلح

 هالدط ذطص 1؟[[دلتط 2800 ةدصخقتسس معنولمصغ ا مل . ةادلغ طمطاتست ذم

 مرمعا]زم معرعدتأ (طلطت 1-غطم023:3) , 400 ؟ن1عه1 ةانلك 7ع00ا32-

 انس ام . 2 سئاتاطاتع ثلثا ةعراعمسد هس طعالم ءةلسصغ مح.

 مم ظمون ؟>1ءام»كدس 0ع . نطخسأ ال1615 فىلأ 5جصتف ةسسق 121216 ءاتصأأنو

 معمل رصتا] اعد ؟دضلتعف ءجعندذها [هصتطاتقص هع أ ةتطلتتعاتصأ. ()هغلم ثلثا
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 احتل . ةوعوصفاسمست مانسصمو طتقفمدتم عضومامو م*"هواتاسمت 20 8[ولطنمع

 ىؤصانس ؟1تك تسمم ؟انذأ هسسصم 38 مب .

 ةسمساتك 38. !81هطفصصعل اطن جطأ 8ءاع» موعتغز ةععورمأتك ه 110ه3-

 198 ءةعرمات عمه ات. ظمصتتصط آكهت5 زط٠ط 59501 ءمدقزاأان3 5

 13[هاطمصتصسصعم0 طق طتغعصععد (*722) طعالم دععمولتةددخ هغ كدلعمت

 مواتفانر» |3711. ىلث ذص ةععو ماس طمتغأتغ 1ط٠ص ج]- ةععءارخور» "17

 وتت [كم]جمرصت ؟عدحعطهتاات5 مورتتن 11" . 1[هذحكتو ةدعوجت عدهأت هاد عام

 ةععومأت م"دعمدتدتن 1114 . "فمع ذطص هل" خعأ دس 6000 مت طن

 ةمعومكغاتسم زمطتمك ا"... ]رك عدم 8[هذجتدع ةهغ ةةستت ه0 310-

 اطقصتسصعل "أ هع طسزاق "عةممصنو "ا". ةص» همع 1[1هؤةحتمم زطح

 [100210) ظتصقتغ ءمدتدع 18[هطمستسوءألتع ءأا 1"هدغقطدس زطخهأ ل .

 11هطفصسسعل صاع" علام

 110ه1:5 81هطوسح طصعلتو زططط 21 1100 طقتلال , 01136 ةععات2011123 1

 زد هصصم 36 ةرعمتخ ()). ةلث دج معا ]26 20 هردت نان] هدد عاد 0[11] هت -

 مصعلزو ذطنط هط5 ظوزع» "2.5. 1[ةلئلع زط٠د 1كهت6 هل ةلثم رجعت

 معوو مااحس دمتغأتكانل, 5مل ماتطصغتم ءادل15 ةعععمأام ”عرمعوذد» اة.

 ىلثأ !تعاان5 06 طماع 1[هط قسمت ل.

 1[هةحوبتو دصتغاتك فطل1مااهط ةطنح ”فسصتع طن 1120-21 حطتأ 15 18351:62-

 معد ةهلطأ ءمصعتا1 عا. 350)71 هط 1ط جل- ةططشم ؟1عوتتأاتق ءطعوأاتقو 0

 (ةطدخقدع ةطص ةءطقتسكلل ءانطت

 ]1مقان*ععانم ةل-نطتضتغا ةهصحللذ15)0 ءمدصقتد ةكلئدص. 50)71 ةطتط 0طق-

 عدا زاتكذان ىلثأ بصح موته عون غدت 11 هع هلل ل[دل0طشسدع هعدعوتنتح

 انس )17 . طووؤ مسموائتسم ةل-0طتضتتغ 5ع ص ةطحوذماس ةءأجتك

 "مم. 0هدطخد ءادصص دمت نادت" 81هئكم1 ذطص اكدتف. 750 طورت لوس

 معمطوا1ةصغوسم مولمعذ "*ع*, 1 خ[متكعا 0طتسمت ند ؟نصلتأ 1

 "07, لعزصلع زادمكات كلثأ معصدءوانتغات. 0طتستغ هدصصعف 9105 طنا

 20 طمرصتسمو مدق2 كلاثممت ةععزؤذص0مو 2*١ 0 لولعسص هععلمتك

 هن موز "اب. 8مطوالعد 0طصمغامصت ءةماتكأ ه 8[ةعاعملم ذطط [10-

 طقتسو مءلتساتصغابر» "مخور "21 + نع ةساكعتس معانات 60د

 مالمصتم ةما» عنف ءانصص معوانعدأ "1. ده 81هذحهتمس ءمصكت عا ٠

 ع6 تون عدح ل0 هتطح 30 طاتزاتك م3165 (ةاطعاتع ظعاتفأل" 2 601311

 فسطصانتق 39. ظءربعلتغهدعد ه 8105515 دما5536. 7150 طومعتلعمت عا

 [كمسصفم ةانطز نعد 21 .

 فكصصاتك 40. طءعمملت610 ظمدسأ زطط هطأ كضاقكغ اص [110)ةعاصت. ةد»
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 دل

 متع (نصص اآمكع» ةلئمص ءأ 8[هذوتوسص "١6 . ةطلملاولط ةط٠طط ءةفطع

 طقم ها خطت :1- كموت20 مععات]ةأئا15 23عاتأنا15 , 235198 ةاتكات عأأ 8

 موعاتستو ةعورستل ةععاتطت كانصأو نأ", ؟؟ةسصتستخاقع 15113 ةابتم

 جرععرتع همصهتكاتل“ ٠ ةف .

 0دهعلع5 نلت. 1طص 31ه1لزدص. ىثلثت طمهصلمأتد نصت عتصو 11. 1طص

 31010زوصصن ةفدععاوع 15 . ممقصوتو "355. ةعاوم ةلثا *تكم

 [كوطتغاتك ءم"مورت5 .٠ . اندمرتعم هأغ انطوت, طوع عا زاده خيل

 11عصم»:ةطتلتم ممادسصتات]او . ٠

 2و2

 عمل



 مهلوع يأ ل

 ردص رزكلف * نالتتقي نالجر اذاف هللاب هاثوغ اي لج ر ىدنذ ذا كلذك ىف

 نأ نيدموملا ريما اب اجرح لاقف ايكنت ايه لاق رف ةاذه ردسصو اذه

 الو اًرومغم ىنيطعي الا نإ هيلع تطرش دقو اش ىنم ىرتشا اذه

 مام رَخآلل لاقف ىنمطلف هيلع هثددرف اًرومغم اًمهرد ءقاطعاف 2اَمَّنحت

 مطالل لاق ق* هطرش هطعأف لاق* نينموملا ريما اب ىدص ملاق ليقت

 كاذ 72لاق نينموملا ريما ! رفعأوأ / لاق صتقأ م مهظلملا لاقو ” سلا

 ك0 لاك وز ىدلسلا رقعم ا( لع لاف لجولا راجن املف لاق كيلا

 سمخ#* دبرض مث باتكلا نايبص ٌليحعإ امك لج رهظ ىلع ليغ
 /ةرشع

 0 دا م نقلل © هنامرح > نم ا امل هّلاكت اذه لاق مث 8

 صفح اد لاق ريرعلا ىبع .ئب نيكس آس لاق مصاع هبا اسد لاق وز [قلا 1

 : ليقي نسا 0 لاق اخ نب دلاخ ى ىنأ تلح * لاق دلاخ ىبا

 ةليل ىف الجر ةليللا متلتق ىقل لاقف اًبيطخ ماق #ىقو مع 1

 عّتشوي لتق اهيفو «مع ميرَم نب ىسيع* عفر اهيفو نآرقلا لزن اهيف
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 ك5 د ابش تّج ْنَعل* كمأ كتلكت لاق بلاط نا ىبا

 ةالصل يرسخ اذاف 0 ىف هل / نمكأ لذ ىلع قلعاردعت

 د 00 انيفش انوع ناف هانلتقف هيلع انددش ةادغلا

 ف ايو يدلل نه هريخ هللا تّنع امنا انلمق ناو!اننراق

 هءالب تفرع دق ىلع وأ 0 رع ريغ ناك ول ككو ولاق

 لاق هلنقل 2 ىدجأ امو معلص ىبينلا عم هنقباسو مالسالا ىف و

 هلتقنف لاق ىلب لق نيحلاصلا دابعلا رهنلا لحا لتق هنا ملعت امأ

 مظعالا ىجكسملا ىف قو ماطق ا هباجاف انناوخأ نم لتق نم

 اذاذف ىلاق نع لتقف يلع انج عمجأ كى اهل الاقف خفكتعم

 هللا معيحلا دليل ان .محلم) نبا ابهتلا نع. رق قوداف كلذ: اقرا

 20001 2 4 ىليجيرم هز 004: كنيبور 14

 كعفنو. 6 04 1كم, 28 78. 60. 2 24) 14 (ه5 0[2") تشي.

 6) 61 ل6012 19 55:91 7/) نك٠ 9) 000. هد.



 0 مدعم يي

 ءاقبلاب عنصن ام اولقو قيلع أويح دف ارينلا لتفا ا 3 2 هتالو

 او بر ةدابعل سانلا ةطد اونك ىيذلا اندوخا مانيش عدعب

 0-1 انشقت اكترس لك 0 مثال ةمول هللا ىف نوئاَكَي ال* 0

 انناوخا هب انرأتو دالبلا هنم انحراف علنق انسيتلاف ةلالضلا ةميأ

 لما“ نما ب قاكو ”بتناكسا ين" ىف" ىلتحا مكلفا نا فاح لاقف

 نايفس أ نب ةيواعم مكيفكا انا هللا كبع نب كربلا لاقو رصم

 ارقفاوتو' اودعاكتت (لصاعلا نب ورع مكيفكا انا كب 20 لاقو

 ىتح هيلا 4دهّجوت ىذلا هبحاص ىع انم لجر  صكني ال هالاب

 © ةرشع عبسل اودعتاو افووسف مهفابسأ اوذخأف هنود توم وا هلتقي

 (١ ىذلا هبحاص ىلع غنم دكحاو 05 بنتي" قا ناضمر نم ىلخت

 هبيحاص هيف ىذلا مصملا ىلا غنم للجر لك لببقاو عبلا هَجرَد

 ةدنك ىف هدادع ناكف ىدارملا مجالم نبا اماذ بلطي ىذلا

 اًنيش اورهظُي نأ ةفارك هما ققاكو ةفوكلاب هباككا ىقلف ني

 0 ناكو بابولا ميت نم" انباكتا مي تاذأأىارا كنان 20107

 ؛ةاكلذ هموي نم قلو مالتق اوركذف /ةرشع رهنلا موي عانما لثف

 لعق ىقو و ةنكشلا ةفنا٠ ماطق اهل لاقي: بابرلا ميت نما ارق

 كتسبتلا .انفأر ايلف لاململ ةقئاف كتغناكو! ريخلا 5 اهاخاو اهابا

 كورلا كل تلاقذف اهبطخ رث اهل ءاج هلا هنجاح ىسنو هلقعب
 كه هد

 ةنبقو 0 فالآ علك 7 ىملاق كيفشي امو لاق َّ ىفشنت ئدح

 ه) ]4ك هآ 1103". 0 6) 01 101. 5 58. هه 00

 كرابملا. 2) 008. هجو. 6 008. رشع. رمث) 14 ةلعر 20.

 ةوععا. 60) 000. معكسلا,ر 14 هرتز مات22159 ه5 706. 866.

 7) 000. هرس., 061206 طهطو5 ثلق .



 مدعم © خنس

 جلصلا ٌدِهَشف نسحلا ىلا صخشف مع ىلع لئق ىنّح ةرصبلا

 نم كامو كلم اهب لقت انو رضملا ىلا عجر رو خيواعم نيدو هنبب
2 

 ىال كلذ تركذ كير هوبا لاق قازرا  لاقو اًليلق لاما تيب
 01 ١ مبا نابع نيو نمت الحا نإ كرو كنا يشل
 © 2 ١ نبا هللا :تىيبع دا ىسحلا نيب علّصلا ىكهش 5

 ف لتجار ع لاك نا ل ا تلا :انح 8

 لاق ننبلت نب 0 رم ىددح ام رش عم وب لاقذف هلثق تنو

 د سنس د

 8 1 ل لاق رش عم لنا ىع ىسيع ىنب قاح“أ نع تتددح

 68. خنس هنم تماخ ةرشع © عبسل خعبكلا موس ناسضمر رهش

 هنع دعس نبا ىع ثراخل كلذب ىتكح ىدقاولا لاق 0 0

 د للغ لتق لاق رنا ليك نب ىلع نع ىتدلخغ كيدز وبا امأو

 ثعاقل لاقعتو لاق انرشع ىدخحال ةعمكالا مدد خفذوالاب بتلاط لأ

 وهش ا لكك تكد الاف 4 نا ناضم ( ورهش نم تيبفب اقرت

 61. خمس رخآلا عمر

 هلنقمو لزق بلدي ديب نع رب هذ 15

 ناكيولا دمع ا لقا ةورسملا ناو لآ لع ند ىو ىنتدح

 لاق كسار نىب ليعامما 1 لاق ناك ل كيع بأ ىنادكلا

 هللا نبع ىلا ةاللاو مجلم نبا نا هباحعاو مجم نبا ثيدح

 2ع أوبداعو سانلا وهل و رك اذتف أ.عيننجا 6 ىميبتلا رك نب ور

 ه) 000. هدم م) 000. م:ةووستا 16 لاق. 6 0 عستل .

 0) 000. كرابطماوز هك 8ول. 111, 245. 1556 6 6118: 1

 مون 30)5500-51) (31هطونو4 ها“, ةاك). 6 000. ىلهسلا, 14

 ه5 207. ىدعسلا ىميمتلا, : 1881. نق 196.5 600. مهنا.

 /) ]14 ليعر 207. هد.



 أ ديس دعم

 هل عيتجا ام رادقم دعم ليغ نعينجا ىف اقاز رأ تنئاك

 لكخأ نودحيرس !فقاوننف ما دوقكل ف ايلك نامكفا 22

 لو فرطت نيع انيفو كلذ ىلا لصوي ال هللاو سيق تلاقف للملا

 انئاوخال اًسْيَق نا هللاو كألا رشعم اي ئناذحلا نامْيَش ىب ةربص

 : ىنلا ناو وجعلا ىلع انئاوعاو رادلا ىف انئاريجو مالسالا 0

 مكل ريحا [ىغ 1 مكيلع نر ول لاما اذه نم 6 مكبيصي

 0 اوفيصناف هوعاطاف** وعدو هنع ايفرصنا لاق ىرن اف اولق لام ىم

 ايلوتعاف هموقل ةربص ىأر فاس سيقلا ىبعو ركب تلاقف

 ايلا لا يل جلتاغذ مهقرافت ل هللأو ميمت ونب نلاقف ايا

 ٠ مهتلئاقنل هللاو اولاقف امحر مكنم تعارف نع مهلانتق كرش ىف

 نبا مهيلع ءازسأرف لع ,مهلرتعف .مهيلح مكدحاسا 3

 ةعاكملا نبا ىلع كاكضلا لجو جولتاقف ميمت ىنب ىم ةعاكملا

 ناكرتعي ضرالا ىلا ا-طقسف فر ر نب هللا ليع هقنتعاو هنعطف

 انعتص اما سامخألا نءلاقذ ليثق هنيد نكي رثو خايف جرش

 م نع مهضعب هدجو اوبرصف نويراصتي مانكرتو 4 مانلوتعا م
 اكيد نا ا اسننا مكماو حشا 12 كي ل !بلاقو ضعب

 را ىق موقلا نا هيلع جعنولتاقت متناو مكمع ىبل لاما اذه

 ل د نبا اوؤرصناف متيبحا ناو 9اكف اريخو

 لق تير وبا ىقححو ١ «ءدكم» مدفن. ىتح الجر نيد 7

 و نم حرب مل سابع نبأ نأ هنم عرس ملو ةليبع وبأ معز

 0) هبيصي . 6) 80مم)1651 هرع 14 هن 20. 6)

 أكسارف. 0) 0 مانفع ٠



 انهي

 مع 1 © خفت

 مهعيف هل رقوت ةّيعرال اًمءان_ «ةنامألا ميظع كان جوف كانولب

 لف شدت الو- هلاوما لدكأت الف .عايند نع كسفن 5 فلظتو

 كملع ريغب انا بنح اما ركأ ىف ك2 ندا ناو قماكحا

 بتكأو كانه اييف هللا كجر رظنأف كلذ كسنامتك ىعسي ملف

 الك 10 20 © لاو كيلا ةدننا تييدا: اميف كبري ىلا

 01 1ك 1 نمل درت ةمالاو مامالا يصن كلثف دعب اما

 ردو دنا نم هليفا ىلا تبتك اميف ا ل دل تك لشو

 رظنلا مم كشر ضد نوكي اع ياا عدت لف كبك كنا ل

 كيبباع ل فح وهو ار 0 كلذب كناف حالبص ملل هيف

 سابع ىبا هيلا بتكف كلذ ىف سابع نبأ 4ىلا بتكو « مالسلاو

 [200 2 ا ا ل قلبا ىذا نانا كعب اما

 كك زك < ءلسنو 2 نيدطلا ىدصُت الف ظفاح هلو هل مث

 000 01 ذك را ترحل 1 1 ها يطا بلا

 دقت عب اما سابع نبا هيلا 200 تعضو مين» تذخا
 اذه لها لام نم هتازر نأ كلب ام مز ا كل طا كري

 او را ىذا ترحل ىم كلمع ,ىا!تعبات دلبلا

 كاكضلا دهءاجغ ماع ىب لاله ىبب 0 ماو دخاا نيابع نبا اندرث

 ا عايلدملا و ع مل نبأ نيوز قياادللا دك هللا 320 وا

 0 7 لق كير وبا لاق الم لمح نيل نقل ا لا

 م) 1هههان1 هع 1[. ه6) []ذ 02 لو. ةوععأانم. 6©)

 هينأر 14 هذ 2070. هرم. 0) 000. هدض. 62 14 نينظلار 20.

 نيفصلا. مث هرارمر 1هل نأ ةازره. ى) 14 300. نمر

.0 .121077 860 



 2. رئيس اردن مارد

 برممل عضو ىلع باتكلا اهركذب لوطي اههنيب ترج تابتاكم كعب

 اهدحا ليخدي الف ماشلا ةيواعلو قارعلا ىلعل نوكيو امهنيب

 دبع ىب دايز لاق «وزغ الو ةراغ الو شيجح هلمع ىف هيحاص ىلع

 ةعاطلا هيحاص ىيقيرفلا ىحا طعي رث امل قاكسا نا ىع هللا

 ةىو قارعلا كلف ه«هتّثش اذا ب خلع ىلا :ةليراعلا حك

 نيبلسما ' همد:كيرهت الو ةمألا هذه نحاتفيسلا افك 7

 اهيبجج هدونجع ماشلاب ةيواعم ماقذ كلذ ىلع ايضارتو 5كلذ لعفف

 4« برك نب ةاهيسفيو اهيبح ,نحلا لك 000
 ليق ىف ةكم فو ةرصبلا نم سابعلا ىب هللا دبع يبرخ اهيفو

 ٠0 ةرصبلاب لزي مث هنأ معزو عضعب كلذ ركنا كقو ريسلا للعأ ماع

 حعبو ليتق ىتح مع ىلع نينموملا ريما لبق نم اهيلع الماع

 دكط لإ لينسح جرخ رق ةيواعم ئ م خاص ىتح ىلع لتقم

 فارعلا ةكرذو ةكم ىلإ :ةصوخاش تيبس نع ربل 5

 نغفتكم قاد ىع ةعامج ىتذح لقا دبش ىب ريعا نق

 كوك نا ل ّس ناكيرلا جبع يع ىشارا نيا نال

 تنك ول لاقف ٌىلئُّخلا بسأل ىا ىلع سابع نب هللا دبع رم
 ندر نم تغلب ابيعار تنك وييلوا اليمجا تنك تالا 07

 انا ىلع .ىلا دوسألا وبا ثتكف, لاك ئشملا ىف هتنهم تن

 0( 200: كت: 6( 000. ماسلا ءبلع . 60( 2100 2

 عه موم2. هذ 160 11, 1١هر ١11 (ه]5همو 60. 11, ءل) ةصقوتنات28 لأ.

 0) (000. 61. ها018 "بب. 5 هن 1.1. 12 31. ©
2 0 

 نسمسسستق 407. ط1 دكيبع ىب نامحرلا دبع دونللا ىبا نع.



 مدع مت 2 ادبي

 ىترانلا نادملا كبع نب هللا دبع فلختساو 1 ىنأ ىذح

 هللا كيبع لقت رسب ىف زو دنيا لتقو هلئقف رسب هانأف ىعبلا لع

 نضعب لاق كفو 6« اميكلنف ناربغص هل نانبا ه«بذو نابع ىبأ

 دست ا لح ىنانكلا !لاق .امهلتع فار 'اشلفا ةيدابلا لها نم“: ةناتكأ

 حبق لَعفَأ لق ه ىلتقاف 00 ع ب انملا بند الو نيذف

 0 لسف نكوا © ماشلا ىلا رسب. مجر رق امهلتق ارث .هلتقف ىنانكلاب

 نيلفطلا حا مسا ناكو لتق ىتح نيلفطلا َّ لقا ىنانكلا

 ذا ارك 7 رخآلاو نامحيلا "كبع رسب امهلتق ىّيَدللا

 ل غلبو نميلاب ىلع ةعيش نم ةريتك ةعامج كلذ هريسم رو

 2 6 لذ ةضوو 0 قنا ةمادتق نب ةيراج هجوف رسب ربخ

 | ايي ند وكف 00 ىلا ىنحا ةييراج ةراسف ؟ندقلا-ق

 هعبتاو هنم هباكحاو رسب برهو مهلتقف نامثع ةعيش نم اسان

 ريما كله دق ا!ءلاقف انوعياب ةيراج مهل لاقف ةكم غلب ىنح

 رث اولقاثتف ىلع باكا ُك عياب ىمل لاق عيابت نملف نينموم ا و

 برهف هب ىّلصي ةريرت وباو ةنيدملا ىنا ىتح راس مث اوعياب

 لق مث هقنع تبرضل رون ايا تذخا ىل هللاو ةيراج لاقف هنم

 عيرتخ زق مموي ماقاو هوعيابف ىلع نب ىسحعلا اوعياب ةنيدملا لعال

 © هب ءىلصف ةريوغ وبا دعو ةفوللا ىلا افرصنم

 ةنداهملا ةيواعم نيبو ىلع نيب ترج ركذ اميف ةنسلا هذه ىفو

 ن) 14 هذ 205. 200. امهعم . م) 4001011 0

 ه) 1 ه6 20. 1



 رم ماعم

 ه« ىراصنالا بدويأ هدأ كذةموب خنيدلا ىلع ىلع لماكو نيا ابمدق

 د هو 3 3 ني1ك 5

 لاق ةلنيدملا رسب لل>دو خ*فوكلاب ايلع ىلاف بوبا بأ نم رفغ

 ةزانيد اب ربثما ىلع ئذانفا كحا اهبةلئاقي و اف
 ر

 ف ع س 5 د ا ىدبع ىخكيش ىخيش فيوز هز ابو راجت ابو

 : ةيواعم ىلا ىهع هام اليل هللاو ةنيدملا لها اب لق مث نامتع ىنعي

 ىلا لسراو ةنيدملا لعا عياب رث هتلتق لا اًملتحام اهب تكرث ام

 تح «عيابم الو نامأ نم ئخنخ مكل اماهللاو لاف هلك 0

 جوز 5 1 ىلا 0 قلطناف هللا دبع نب رباك قوما

 لقا نا :كتيسح ىف. قنا نيرت-اذااام اهلا ,لاعد ل
 ردع ىنبا ثرعأ نق ىنانا ع ها ل تلق ةلالض عيب هذهو

 تنذاكو 4 عمر

 رباج هاتأف ظعمز نب هللا دبع دنع ةملس ىنأ ةنبأ بتيز اهتنبأ

 د هللا دبع ىنتخ ترمأو عيابي 1 ةيلش ا ىبأ

52 0- 

 هئاض خكم ىلا 2 ىبضم مذ ةخذيدملاب د 6 سد مال2و ةعيدابف

 1 د هد

 ,ة أ كلذ لبق ىسوم 1 بتكو هنع 0 كلذ 0 هللا

 اهيلع ناكو نوبلا ىلا ودمج د ئضم مد ةموككاب رقي 0 ىنأ 9 ىم

 ةظفوكلا ىلا 0 ريدم هغلب املف ىلعل لماع سابع نب هللا كي

 هن) 0004. 904. هللا هكر 0( 000. نابذ. ه) 1دةهند1 هع ]1

 هذ 20. 0) 86ه؟ع. ]4 600. طثع هأ 2201 ةخعيبر ر 077.6 6

 ةخعيبرر 2202 2116612 ةعمز : ه1. 0و0 ال, "11 هذ لطصد 8207: 1 )ل, "ءمي 6

 6) 000. 11118158 0 دنعل. م/) 1256111 © 10.: 1[ذ 1.

 9) 07”. نش. 75) 000. كيع.

1 455 
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 م ع اخ دعب

 الكف 00 نمو هرصنا نم عوف انهئاسورا ىأ تاعي سرق دايز

 كثمدر2و ضعب روع 01 ضعب لد ضعبب ضعب بوربضو هوغو

 سراف ةهل تمقصو اًصعب ِهضعب لتقف «ةفئاط نماقاو* ةفئاط

 70م1 كلذ لدم لعغفور ايرج الوب اعمجت انهيف مقلي ,ملق

 كلذ ىلا سانلا نكسف مانمو اهروك ىف راسف سراف ىلا عجر

 ل40 علق نحو  اهلزنف ركطصا  قأو دالبلا هل ,نيماقتماف

 8100 05201 د ست نائف رع اطسلاو ركاطما .هاضين ني
 مهيلا .ىهف ىلا روصنم كلذ كعب 01 نم رف لاخلا

 © روصنم. ةعلق ىمست

 نيعبرأ خنس تلخد مل

 تاركا 2 اي اك ام كد

 كلذ نم اهببذ ناك امهف

 فالآ ةتلك ىف ءةاطرا 2قا ىب* رسب ةيواعم هيجوت

 راجل ىلا :لئاقملا نم

 ةيواعم لسرا لق ةناوع نع ىئاكبلا هللا دبع نب دايز نع ركذف

 وهو ةاطرا قا نب رسب نيمككلا ميكك كعب ناس ىبا 0

 ىنح ماشنلا نم أوراسف سشبيج ىف ىول نب ورماع ىنب نم لجر

 ه) 1]ممءهاطتأ هع [ذ 6) عل . © 000. فييو 220

 اق. 2) 13 :همنو 14 ه00. طثع هذ 0هزس06 ىبز 2107. طقطو#

 رجوع ليقو ريمع ةاطرا ىبأ مساو ةاطرا نأ نبأ ةاطرا نب ىشب

 يل رماع ىنب نم ىماشلاو ه“. لولعفط؛ ١,6 ه5 اكطصس 8ه0زهمم 1

 م: 1117 6) 6000: 200. هللا هنعلا



 زيا 0207 سرقرت

 سراف ىلا هايا ههيجوت ببس ركذ
 ىلتخاو ”يمصخكلا نبا :ليفءانل لق- لعازسا لوا درج
 8 ياوشل .رستكا أقل * نامرك لفأو سراف لفا .عمط ىلع ىلع سانلا

 ىنقدح «#علامع اوجرخاو جيلي ام ىلع هيجل نك ليعأ بلْعَت

 ةريثك نب ىلع نع نامثع نب ةملس نع مساقلا وبا انس لق رمع
 نم ”ايخنتما | نيحنت سرافا هنيلوي لج ىف !5سانلا ناستسا ال

 نينمؤملا ريما اب كلذ الأ ةمادق نب ةيراج هل لاقف جارخل ءادأ
 نم لاق ىلو كيل ه0 فاك خ_سايسلاب ماع َّق لا بيلص لبجر ىلع

 فالآ ةعبرأ ىف ههجوو 0 سر اف هالوف اهل يم لاق دايز لاق به

 10 بأ ان لاق رمع تدر «« |باقتسا تح دالبلا كلت خودف

 لما 00 ايل عسل نق ل دفاجم 4نب ىلع نع نسحلا

 ندب فيت ب 1 ابجرخاو ه 0 ق ج ايدل لسعا عمطو لاب

 نسسرف كيفكأ لعل "سابع ىبأ لق ىلعل 0 المع ناكو رت

 ريثك عمج ىف سراف ىلا اًديِر هجوو ةرصبلا سابع نبا مدقف

 15 قدح لاق رمع 2م « جارذل ار سراف لا جب ىطوف

 لها نم ئيش ىتّدح لق ىدوم ىب بويأ نع نسكلا وبا

 ىلع ريما ههو اًدايز 0 ردأ لو-ةب لأ تدعمس لاق ركاطصا

 2 اتناكت ام" ىلا :اوداع: حرتحج ةاراقملاب لوسيا ملف ازا رددت و

 سراف لما ناكو برحلل اًقِقوم فقي رن ةماقتسالو ةعاطلا نم
 هد ع

 20 اذ وسبب هدد نم ناورشونا ىرسك 0 ا ةرييس ايار ام نولوقي

 مدلف م هناي امب ملعلاو أ اراجملاو نيللا ىف ىبرعلا ذه

 ه) 008. هرصسص 5) 8همم]1و71 هع آش. 6 000. نأ. 24)

 ىع. 000. ايو 14 ه5 2107". 1



 لا لا

 ىب هللا حيبع اهيف سانلاب مح مهضعب لاقف ه«ةنسلا هذه ىف*

 06 ابغا خو 5 دللا لكبع قب مح 2 لاقو ارا ليبق نم سابع

 سابع ىبأ هجو اًيلع 0 لاقب لاق مدت ند رهغ كبر وبا ىدوف

 د خيواعم ثدعيو ا" ذخذس ىف سانلاب ىلصفو ولا كيش بل ديزي

 00 لطاب قلد نأ نكجلا هبا معرو ا لاق ىواشرلا ةركاشا نياك

 لاق مع 0 لتق 0 لمع 5 مسوملا ل شب رت سابع ىبأ

 هيمن 0 نيابعلا نب مَ الريكا ب نيكي كسعزات ىذلاو

 دلو ا نس سانلاب ى لصف نامتع نب كف ىلع اكالطصا

 66ه 2 2

 كلذ 3 رشم وبا لاق نسحلا ىليأ ىع كيز ىليأ نع تيبكد

 اك نع تلح نمع ىزاولا تربات نب ني كلذ ىتتدح 10

 خدم 3 مسومأ ع 00 ثمدعد ىدتقاولا لاقو © ةنع ىسبع ىبأ

 00 ردا .٠ كيو ةيواعم كنعدو ساب 5 هللا نقي 53

 0011 م اعزانت ةّكمب اعمتجا املف مل «سانلل يقيل

 نسب امتع ندب هك ىلع اكاطصاف ه«بحاصل ماسي نأ امهنم

 ه زئكّلَط ليأ 5

 عنا انركذ نيذلا راصمالا | ىلع. ةنسلا له: ىف ىلع لامع  تناكو

 هذه ىف صخا كن ناك سابع نبأ ع 6 خيش 82 كلابغ أوناك

 دايز هل لاقي ناك ىذلا اَديز فلختساو ةرصبلاب هلع نع ةنسلا

 © ءاضقلا ىلع. ىلثحلا دوسألا ابأو 0 ىلع دينالادا

 نامركو سراف ىلا ىلع رما ىع ادايز سابع نبا هجو ةنسلا هذه ىو »

 3 رصبلا نإ مفوكلا نك ىلع كذع نم هفرصنم لذع

 ه) 434:81. 5) 000. 2844. هللا هجر. 0 0080. سافل.



 1 هرعت

 مأسثنلاب اق ىخخ ا هتلاتمكإ 85 00 نبأ ج 2 داو

 ون

 كلذ كاف عيلط 5 06 00 بِيبش نوب ن اجرلا ديع هل لاق

 © مومأ 3 تحنهأدو نينموملا ريمأ 0 عل لاقف هيلع

 ع 3 66ه 5 د 3 2 00

 يا خعاط* ىف بخ نه دب ره نم لك ىلع ةريغب ناو ةصقأو

 سانلا لاومأ .لخأف راسف لجر فنالآ ذتلت دعم 0-0 باو عالا نم

 حاسم 0ع راغاف +.ميلعتلاب 0 ل يناس عالا نم كح م لكشف

 درع قاف ةناطفطفلا كل ىبشا مك 7 يتعتمأ ذخاو « ىلع
 د 20 03 كو

 و لقا ه«_مامأو يد لح 3 ناكو كوع م ٠ 6 7 سيمع 07

 10 عاب املف ريسللا ى ع هكسرا>و دعم ناك نم ىلع راغان جدل كيوي

 فالآ ةعبرأ 3 ىدّكلا فوك ند ركاح مس من كلذ

 ذم ل ومدتب كاكصلا فقحكاذف نيسيخ نيسيذ حاطءاو

 برهذ لبللا عني لاحو نداجر ءناككا نم لس الجر رشع ظخعست

 0 دعم نمو ركاح عجرو هباككاو كاكضلا

 15و صكن مث اهفراش 0 لد ىلا هسفنب ةيواعم راس اهيفو

 ىدوحا لقا رمعب نب "نمسا نمو دعس | نا لذذ كك ع
 م ندد 62

 احلا نع رك ذ نمَع تنبات نب 5 ىتدحو 3 5 اهببلع

 2 اد

 سانلاب عح نميف در 5 ةكلاقو ونعم ىيأ نع ىسبع نبأ

 م 14 2 و, 207. 1 6) 000. ريعد. 6 00.

 مالسلا هياع 0 0) 000. نموز 14 هف الو. طهطو21 ىضمو

 خلل ه) همه /) 000. ريععر ؟. ]ذط 820زة2: 111, 15 ©آ

 هل. لولعفاط1 11, ,١١1 كر تط1 شميع 6016122 686, 65 8822.2. 9) 56.

 14: 600. ضهنز 207. 61 عجر ٠ /7) 000. لكبيعس٠



 لح 1 ديس

0 

 ايمجرو اهلها لاوماو لاومالا نم بش ىف ناك ءاهر ولفت تاو الجت

 0 اهلا د! لاعن ةليكتلا .ىا' ىح 0 ايلع ربل غلبو ةيواعم ىلا

 سبق نب كبيعس سرسو مكسفنا الو ىننوفكت ام لق كيفكن نك

 مهقكالي ملف تعبت راج نح ميرلط ىف جرت موقلا رسثا ىف نك

 2 عج رس

 8 ىرازشلا 0 نب هللا دكيبع انضيا -بواعم 2 اهيفو لاق

 نم هد 7 نم تك نأ درهأو امش ذل لجر ادا عبسو فلا

 مت هلام ةذةلص هتئاطضع نم عنقمأ نم لدقي كو ىداوبلا لأ

 ق2

 ردنك رشب هيلا عيتجاو كلذ لعقي“ر راجحلاو ةنيدملاو ةكم يا 10

 و اكل ا و يلع كلذ ملي نلف موق نم
 و

 تح مول ىكتكلذ أءانتق راند ١ اي 0 ىبأ 0 ىنح راسف

 ةددعسم نيا ىلعا بيسملا لجو -اديحش لاتق سمشلا تلاز

 ءاجذلا هل لوقيو هلتق سمتلي ال كلذ لك تابرض ثلاث هبرضف
 هم 0

 نوقابلا بر#و ىصخلا عم نم ةماعو ان ل عديم ىبأ ليخدفن ءاكانلا 5

 لا عم تناك ادلا +فدصلا لبا تارعالا .بهتناو ماشلا و
 0 هيا 2

 ىفلا مك مايا ختقلت بيبسملا هعم ناك ند 6 هرصحو ةدعسم

 اهسدا ايلف قرنا 0 ىيبذ .٠ نارمخلا ىقلاو بايلأ لع بطخلا

 م12 2 ل ا ملاقف كيسملا ىلع ونرش كالقلا

 01 نويبع ىنتءاج دق هبادع» لاقو تقطف راخلاب رمأف مهك دف ةركو 0

 00 2 ا 0 كيلا دفا انف ننجح نا قوريخاف

 ه) 000. 200. ىلع. ة) 14 ه4 20. 2004. لحجر ىعللا ل:

 ©) 000. هيضحو. 04) 14 ىلويعر عمل للمرر. ءاناتح 6000. 1



 لاق ةراوف ا 00 نع ناسح نب وريع نع ةيواعم ىنأ

 ١ ادراك عيش أ نيفلا 4 ريش ىبا ناسنلا هه 0

 فاعلم ل ل نالف ىبا هل لاقي ىلعل لماع اهبو اهيلع

 اولقاثتتخ هيلا اهضهني نأ سانلا رمأف 0-0 ىلع ىلا بتكن

 : لعا اب ليقي وهو نب سرلاب [ىقبم ع املا كيلا ربنملا كعصفق

 ءريهجا مكلطا ماشلا لها ةرسانم نم رسْنمب * متعمس املك ةفوالا

 هرعت ىف .تضلا ا راجت !هبايا كلعاو ا هتيم ف 2. لك
- 

 ءاكنلا كلدنع ل ناوخا هالو ع ءادنلا فثعشع زاوحا 1 1

 10 ل 0 مكنم ع 0 أذ أ « َنوُعَجاَر ع تا انأو هلل انا *

 هَل اناو لل انأ نروعمت سن ذل 0 0 3 2 / نورس

 9 نوعج أر

 ةتاوع كثتيبدح ىلإ تثيرخ عجر

 تالا تس ىف فوغ نب نايفس ةنسلا هله قب ةيواعم هج لف

 15 ىدضمي رو اهياع رمغب نأو اهعطقيف تيب# ىلاد نأ هرسمأو للحجر

 تيه ىلا ىّتح راسف اهلعأب عقويف ىثادملاو رابثألا قأي ىندح

 نوكف' ىلعل ةكالسم انهبو نابنالا قأ ااذحا اهي رك 07

 جلتاقف لجر 7ةثام الا هنم فبي ملف اوقوفذ كىقو لجر :ةئامممخ

 ةلاجرلاو ليخل عيلع تلج رق :عتلق عم ىلع باها هل ربصف

 ه) 4848181. 5) 008. نم اسنان ريسمب, 14 نم عمجك, 20.
 ةدعمنز هطصم20251 56ه«. لولعكفط1 11, ١م, 12 هذ 27:7ةه 191, .٠.٠

 0: 000: ه١ 1ذع ركل ." 22) 02 277428 11,0. 0 152

 151. م0 14 نوعمسي - نوقطني - نورصبي. 9) 004 نوقطند.
 /) 14 66 المال. امام. 4) 000. مهلتق.



 اسندر ري

 نيتلتو عسن ةنس تل مت

 تادحالا نم اهيف راك ام مكذ

 ةروك كم ا تارددحالا نم اهيف ناك امهف

 نع فارطأ ّي هشوبج خبواعم فيرغذ

 0 2 كا نبا لك ىذا ايفا قب "با نامعتلا ةكوق و

 ىلعل ةحّلسم بعك ىب كلام اهبو رمتلا نِيَع ىلا لجر © ّىَقلا

 3 قيس رو نامحلا هاثأو خفوكلا !تأف هل نذأف لكلا ىلا 3

 نر ناجنلا نما ةريضي_ ىلثع ىلا كلام ا لك دك

 01 ل ناو راناستا رورقلب ماو نيلثلا ىلع ابطتف دعم
 ه«باكتا .كلام وماو لجر ةثام ىف كلامو لجر ىقلا ىف نامعنلاو 0

 فنكم ىلا تتكو ءاولتتتاو عوهظ ىف ةييزقلا ةردج اولعج نا

 نب ءكلام علتاقف هنم' بيرق وهو هّذمي نا هلعسي ©مّيَلَس ىبا

 هيأ م هبل هو الايسلا يك د كلا ةباصعلا ىف بعك

 ليو 0 كلام" ىلا اوهتنان الجر نيسمخ 3  ناجرلا .ىبع

 كنع كلذو مأشلا لعا مآ, املف اولتقتساو عقفويس نوفج '/ اورسك

 ةتلث نم لتقف كلام ةعبتو ا!مزهناو اًذحم مهل نأ اونظ ءاسملا

 8 مهحوجو ىلع أوضمو رفذ

 نااك 5 ىرودلا ردييس نبا ودحأ نب اللا نبع قنوع

 ا دللا لثبع نوح لاتا هللا تبع 2 نع ناميلس ىقدح "لاق

 ه) 14 هأ 07[2. فلا. 65) 14 هذ 207”. رادج. 6 4

 التقاو. ©4) 003. نميلس. 0 4هقئ01.  م) 806. 14 هن 20.
 600, أورد . 9( 000 نروبس“ 7 000. م



 لتاقأ الو نظلا لع م و ةمهتللا لا ق5 سف هل 0

 0 هلتاقم 00 ةوادعلا ىل رهظاو ىنبصانو ىفلاخ 0 لا

 انوخأ رو انليق انيلا عجرو بات ناف هيلا رفع هود

 تفهم ءانرجلفو املا هيلع ايعشا انيرح ”نعحا مارتعألا 7 نأو
 :نسفي نا تنيشح نما ل« قافح رخل ما نماج ارقا هللا "1 1

 ىنأ* « يصح ىو" كسيرو : ىبسارلا'؟ديعو يب هلأ نايك د

 لتحت اهيللع امهفراعت ره انهتعتسا ولا اشاد كناركخي 0

 ىتا' ىلقف انما .كسبخ .نم امهقراغث الف: اههعبوت وأ انلعت

 امهب صحت نا كبمآ ىف لق هب ىنرمأت اذ اف امهيف .كريشتسم

 مام هللاو تلقف ةّلقع الو عرو ال هّنا تملعف امهباقر برصتق

 ثدزا ل كلا ىغبتي' ناك. ىقل اهللاو اعفانةفحالو اكو لا

 رلو اًذحا 2ارلتقي رو هلتق لكست مل هللا فنا ليفت نا ةلين

 © كتعاط نم اوجرخ لو كوذباني
 ىاف لبق نم سابعلا ىب متق ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 اة ىسيع ىب قاك#“أ ىع تميباث نب ل ككلدب ىتلح ءمع

 لح اكو: 22كم قاع قلع" لماع ةكموي متفق ناكو رضع 2 2١

 سابعلا نب هللا دبع 0 ىلعو -نيابعلا نو ةللا "قييبعا ندقلا

 ئبويلا ةزف :ىب .تيلخ مك ليقف ناسارخ ىلع هلمع قا قلتخاو

 هم ةيواعم مامهب ناك هقاذ رصمو ماشلا اًماو هىزبأ ىبا ناك* ليقو

 22 هتلامعو

 0«) 000. ىصخحز 14 ه6 اللول. 6ث9ععط. 5) 000. لقع هك 203

 الفقع. 6) 000. 200. نا. 24) 000. اولبقب. 6) 000. ىزبا نبا

 ناكر له انك 266. ميث) 000. اهب.

1 4052 



 مدع 6 يس

 تا 09 ص © 2 5 د و 5

 عمتسمو أذ نع رظنم 3 تكنيك لَك

 انانيشر ربح ئىعفتو قارعبا عكا

 ةفركج تنك اردمأ :تيحتت  ىتح

 مرتفو رس هن ىيبكرت
 0 « مول امة 5

 اناتوُمو انايخأ تييحأ فحل

 اًسيتلم مأشلا لقأب تقحكت وى

 اناجشأ ْىألا هلقودودت دنع نبأ ةلضف

 انيك لاا ناك هطقو ليقت اذزنام 5

 ةبطاق ايلا 5 اة

 اناسنا ا عينا هللا عقرسي مل

 نويبلْعتلا كثسيلي 7 كله دق هلوسر نأ ماع هيلا باتالا عفو املف

 الاقذف ة انأف نارلح قبحاص كاله جغلب 0 اًليلق الأ

 هيدت نأ اماو 1 هييكت نأ اماف هتكلعأف انيحاص تتعب كنا و

 3 /ءادوف هيدأس ىنكلو عطس لف ةييحأ © نأ اما لاقف

 ىتلح لاق 0 نب ناموأا كبع ىكدحو 0 بأ لاق

 ٌتْوَع لق غبحاص لتقو ةيجان ىنب ٌباصم اًيلع غلب امل لاق قا

 رم ىنءاج واّيئاج نافذ هير ىلع هأرجأو هلقع صقنا ناك ام هما

 يف ىرن اف كوقرافي نأ 0 دق لاجر كيباككأ ىف ىل لاقف وهم

 هز 14 موقلا الام  ه5) 000  لعف6 © 00 موعلا 14 رجكلا .

 0) 008. ديبك هغ سمع ديبحأ. 0 48084133. م) 008. هاداف.

 9و) 000. ىناج



 ايلع كلذ غلبو ةيواعع فحل ىتح مالللا اذه كعب ٌةدحاو هليل

 ناخو كبعلا راوف وفو كيسلا لبعف لعف هللا هدحرب هل ام لاقف

 ناف هسّبَح ىلع انذز ام وجكف مقا هّنا ول هللاو امأ رجاغلا ةنايخ
 ىلا راس رق هانكرت. لم قع ردقن.ز ناو هاناذخل امش هل اند

 : ىلعلو ايعيش ةريسه نب .ميعت فوكا»: قاكو :انهمدعو اهتمت

 ىراصنلا ىم لجر عم مأشلا ىم ةلقصم هيلا بتكف اًكصانم

 ةليراعم تيفلكتلا ىلا 0 امازةي ناولحت مدل < لاعدب م

 ديمسر كاقلي ةعاس ىلا ليقف ةماركلا كانمو ةرامالا هدعت كيف

 2 ىج درا ربعك نب كلام هنا ل للا كاك

 10 بتكو تان ىنارصنلا دب

 - ديب نأ

 عطقف كأرقف ةتاحكا قف 0 كا د

 ةلقصم هيخأ ىلا ميعن

 اًضرتعم هللا قاده نيميق ال

 اناولخو ىلاب امف كتم نظلاب

 عبط نم م لات ام ىلع لميركلا كاذ

 15 كاك ذأ كن 0-5 الفخ تنعش و

 مي هانا كا ٌتدرأ اكن

 انانسو فلي ّ 0 طاقس وجرن
0 5 3 5 2 < 

 نيكس كش ىلع 1 ترم

6 

 ءاناقخ داسآ ىم 4ةنضرعلا ىشيي

 «) 000. م«-حرت 561 هحرنر 14 1هنط. ها ه00. ف عع.

 هحوتو 207. دحبف . 6) 000. كعس . هه ]خذ "0. ضيولل .٠

 0) 000. ةضيرعلا . 2 2 14 طتتسع 7ةرفاتست 1ص 8مكلاتالل 65 867-

111211123 



 ا م مدبب

 مامالا شغ رضملا لها ىلع شغلا مظعاو تلا  ةننك :نايكل

 06 ىلا اهب ثععبأف فلا ابار نيل كح نوت كونو

 كسمحقت ؛ نقأ :ئناف قبانتك ىف وظنت نيح ٌلبقأف الاو وسر كيبنأب

 همودق دعب ةللحاو ةعاس ميقت نأ كعَدي 57 كيلا وسر ىلا

 وبأ ٌليسرلا ناكو «كيلع مالسلاو لاملب «ثعبت نا الا كيلع

 ناو ةلعاسلا «لاماب تعبي نا فرجا وبا امل“ لاق ٌىفتكلا رج

 ةددعبلا لاق تحل ريفا دياتك أرق "املك نينموملا نيما ىلا صخشف

 ددكللا لامح أ ناكو لانا ؟ةلانس كمابع< بلا نأ قف اًمايا اهق نكن

 وم سابع نبأ نوكيو سابع نبا ىلا ةرصبلا روك نم نولمحي
 لكفا رم امهايأ ىرظنأ معن هل لاقف يلع ىلا هب تعبي نئذلا 0

 الفلا عقم ةيلاد ئذاف لاما هلأس را فأف اًيلع ىلا ىتح

 ونبأ ئتذحم فنخطم وبا لاق «هيلع ردقي ملف رجم هنا مث

 هلحر ىلا ةلقصم قاعد 5 لآق ترادللا نب لفذ نع روعألا تلصلا

 0110 ناشولا ريمألا قا ادللاو القا رفا ةننما اننعطف هواشاعا لاقف

 كيلع تضم ام تش هل هللاو تيلقف هيلع ردقا الو لاما اذه

 ىموق اهلّمحَأل ثنك ام هللاو لاقن لاملا عيمج عيجت' ىتح ةعمْج
 4 دنع بلا ىذلأ ىلع هللاوس اعأ :لقااوق دحا ىلا اهيف بلطا الو

 ناسفع نبأ ىلإ رك رم 5 نا وا اهب ىبلاط

 دي مك 3 ىلإ غنم ناعجيبرتا جاردخل نم كعشألا معطا

 اًعيش لذابب وه ام هللاو ال ىنأرلا اذه ىري ال اذه ّنأا هل تلقف »

 الز كلكم انا دزلاو ٠ الفا ا ةلذنخ يكسو ةعاشا "تاكسفا 33 تنك

 ه) 000. تعبي. 85) 000. ىلع.



 ةلقصم ىلع مهب م 2 مهد ليبقا رق « كيلع مالسلاو ميعنلا

 ةداهييشك 2 مو ا ىلع يلع لماع وو ينابيع ةريبه ىبأ

 5 ىماح اب 4 لضفلا 18 لاجيلا حاصو نابيبصلاو ءاسنلا ىكبف ناسنا

 ةلَقَضَم لاقف انَقَتْعأو انرتشتأف انيلع نىنمأ ةانعلا َكاكَقو «لاجيلا

 5 6 نيبقدم صتملا وجي علا نا؟ 0 مهيلع نىقدصتأال للاب ب

 ةارزإو مهل م هلاق منا 3 ول كللاو لاقف لقعم ةهنع اهغلبف

 ىللكاو او نب رك ميه يد كلذ 3 ناك ولو هفقذع كتيبرضل , مكيلع

 نب ل ذل َىلفّذلا ثراحلا نب لغذ تنعي تقع قا 1

 فلا فلأب ممهكعيبا معن لاقف ةيجان ىنب ىنعب هل لاقف سيق

 ن ثععاب انأ لاقف نينموملا ريما ىلا لاملاب لكاع هل لقو هيلأ مهعفدو

 كة ىف وال ا 1ك رح رددعب تا ب رددعب موا

 1 ريما ىلا سيق" ىب لقعم لتيقاو!,ىاعت هللا ءاشا نإ اق

 نلخ :ةلفصم نا ءايلغا غلبو لالا هكيلا "2207 كك ا
 15 ءىشب مهسفنا كاكركذ 5 6-00 نأ مهاعسي مثو راسا لليبس

 هنورتس :مكارا الآ* ٌةلامح لمحت ىق آلا ةلَقصَم نطا ام #لاقف

 مظعا 5 راف دعب اما رللا اك تاز اًدبلم ا بيرق نع

 ه) 000. ليضفلا. 5) 000. لماح. هه 1 تسلا واقوي

 161 م0 ب_ضعلا, 01001 م:26طود5 ه00. ةقمعع. (1هدننط. 28561

 تيعخفللا ١ 21077. بضخغلا), 16عوهج ل22 510637 تصعلا 0) 14

 هأ 20. مكيلع.2 ©) الك. 12 78.88. م مكعيبأ -0059) 000:

 م. 7) 000. 200. ملسلا هيلع. 2 14 ه4 اللول. هنص2 ط) 1

 ه6 20. 200. اهنمز مالو هموت. !ديبلم 1ك هن 20 200



 مدعم رن
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 ام اودأ لاقف سانلا لقعم عمجو هقنع برضف عفا نوبح

 ىنيلاقع نيملسما نم ذخأف ةقدصلا ىم نينسلا هذه ىف مكيلع

 نوملسملا لبقاو .مهب هالبقم مهلمتحاف مهلايعو ىراصنلا ىلا دعو

 ابكبف اوحئاصت اوفرصنا املف درب لقعم رماف مهنوعيشي مهعم
 د منيع 2 3 _- 1

 مهنا 0 ىدهشاف لاق ضعب ىلا مهضعب ءاسنلاو لاجيلا ىكبو 5

 َْس لقعم بتكو لاق.« دعب الو مهلبق اذحا اهتجر ام جر

 ف نع نيو رسبمأ ربخأ ىناف 2 اما ىلع ىلا سيق

 ت0 ]215 42 اند ذآ فايسالاب دان تعا ىلا' . اننغتد اناا: هوةفعو

 ىلا مانوعدف انيلع تبّركتو انل 3 نعمج دقو لجو ةّدحو ةّذع

 ريما باتك مهيلع انأرقو هظكنسلاو باتللا مكح ىلاو ةعامللو ةعاطلا 0

 تيقبو ةفئاط مهنم انيلا تلاف نامأ ةيار مهل انعفرو ل مولا

 ىلل |اذيَص انسمو تليقا. م لاح نم انلبقف, .ةقباتم ىزخا١ةفئاط

 انف املسم ناك ىم اًمأف مهيلع انرصنو مهعوجو هللا برضف تربدا

 غلآ خقدصلا مهنم انذخأو 0 هوما رييمال هتعيب انذخأو هيلع أاننم

 مالسالا ىلا عوجرلا هيلع انضرع انف ٌسترأ نم امأو مهيلع تناك 5

 انف ىراصنلا اماو هانلتقف دحاو لجر ريغ اوعجرف هانلتق الاو

 لفها نم دعب نمل ًالاكت !ينوكيل «مهب انلبقا* كقو .مانيبس

 مو ةلبقلا لها لاتق ىلع ايرتجج اليكلو ةيزخل اوعنم اليكل ةمذلا
 تاتج كل َبَجْمأو نينموملا مريماي هللا كجر ْلّْخلاو راغصلا لعا

 2) 8هءع. 15 كي 65) "0ع. 13 6 00

 خئسللو. 2) 008. ىذلا ه6 0هزم0ه ىذلل. 6 004. جانلبق.

 7/) 000. ريصأ.



 ام :ةنس مدعي

 ىتح كلذ لعفف ةيينغلاو فلاب هتيع رقم هللا راف [شع نمو

 هنا هر ةييارب :بلقلا» ىف تفقو ىح ءاجن ةذنا ثا هلك سافل د
 . ن مه ع هد 2

 لمح قيلع لجأ نأ ةنميملا ىف ههو لفغملا نب ديزي ىلا ثعب

 فقو ىتح فصنا هنا رث اًذيدش اًلاتق ارلئاقو اوتبثف مهيلع

 ءىب' باحنم املا "تبعت» هسنأ ارق ةنميلا ىف هبال ىذلا : 5

 اعبتف مايلع ,لج .اناحنمر نارارق ,ةرسيملا ىف هو .ىبصلا نحنا

 ةرسبلأ ىف فقو ىتح عجر هنأ رف ”هليوط اًحيدش لاتق ابلناقو

 ارليحأف تلمح اذا ةرسيملاو ةنميملا ىلا ثعب اًلقعم نأ مث

 5 زو اعييج هكدناككإا )ل25 ل نأ و اه هنيأر كك 8 نحلل

 10 0 نم ىبسارلا نابهص نئب 0 و رف دعاس جل أوريدصف

 مو ةةفاد نع دل هنعطن هيلع ليغ كشار نب تيرختلاب رصب

 0 نامعتلا «لنقن نمبر "هز افاززخاف هنختآف تا للتو لَك

 الامشو اني اوبهذو ةثامو نوعبس ةكرعملا ىف هعم لتقو نابهص

 ٍهنم كردا ىم ىبسف علاحر ىلا ليكل سيف ىب لقعم ثعبو

 15 ناك ىم اي ايف وظن 0 م ءاسنو م الاجر ىسف

 كترأ ناك نم امأو هلايع هل كرستو ه هتعبب تخاو ءالخ 000

 هلأ خلابع لح-مبسو خايبس ىلكو أبعجرف مداسالا غيلع نعرحح

 ام هللاو لق روصنم نب 0 سحامرلا هل لاقي اينارصن جنم اًضيش

 ىلإ ىدصلا نبذ ىبد نم ىجورخ 3 مالا ا نكت تللز

 20 أم 6-5 برقا و ىنيد عد لإ كللاو وسلا نيد مكنيد

 ه) 000. دتعيببز 14 هز للمووم. نك توعيز ؟6ةه١طه ة6ه00. 4

 أوعجرف 801مم1671 هدع 14 ه١ 210. 5) 86ه«. 14: 000. سحاسمدلا ب

 م سعامرلا . 6( 000 الأو.



 هللآب نفكو © نيبو اننيي اذللا انلعجمر هيلع هللا, اتعتشلا, .انتعاط

 م افهاتا ىم لاقو 6 اهيصنف نامأ اقوا لقعم جرخ و < « أريصَت

 لو نا انودر اح ىيذلا 0 تيرخلا هلا نما وهذ سانلا

 ع هوك ريغ ىم دعم ناك نى اا تبيرخلا نع 6 قرفتف قرم

 4 لفغملا نب كيوي هته "5 لععف هباكعا سبق نب لقفل 5

 ميا مح رنا ىلعلا تسار "قب تاحاتملا؛ هتترمتيل» لغو" ىدألا

 خقىدصلا ا_عنامو ماراصنو غوماسم دموق دعم رضحو تيرختلا وكأ

 نأ نع 0 نب ثراذل ىنتتدحو لردك وبا لاق 3 مهنم

 ارعنمأ هموقل لوقب ناك فتموي تبرخلا نأ ىجانلا فيذصلا

 وٌلّْذعلا فيسلا فبس* متنا هّلل اولتاق لاقف كناسلو كادي انيلع

 ىنتدحو فنكم وبا لاق ««ةيعاد ىموق تباصا دقت هللاو اهيا

 لقعم انيف راس لق ميقف نب هللا دبع نع بعك نب ثراخل

 نوملسملا سانلا 0 0 ةرسيبملاو ةنميملا نيد اميف سانلا ضروف 5

 0 1 ةقحصلا اوعنم موق ىلا مكفاس هللا نا ميظعلا

 هدا ينم ردك. نه ةيشافإ ناو كعوةامْلُط ةعينلا اتكنو مالسالا

 ه) 1كم. 4 ؟8. 6) 866«. 14 هذ 077[1.: 600. ايهضبق.

 6 000 برد . 0) 000. لقعم, ةمصاطو لقعملا هه 000. هن ]خ

 111 كل 20 49662 رز 0004. ةيبجار, طه هترج ام:

 9و) 015. 1 »«هواهعر قلنهط. طموهع»5. 1, م. 599. ط0 اهيأ ء00. اهنأ .

 /) 000. نوديبرت هذ محمد2 فيس. 4 هلل.



 ام نار

 د

 لاق هيلع انتبتف ءانبيتا نمو لكن( رد م راصت ا 0

 ىراضن: اندك حن اولق متنا ام. ىرخألا ةقرفلل' لقو اولزتعا هل
 ىورخآلا قرفلل لاق را اولوذنعا هل لاقذ انمالسا ىلع اننبتف انيلشاف

 اًنيد رت. ملف انملساف ىراصن انك ميق نك .اولق متنا ام ةتلاثلا
 ع 1 ع بياع د

 اهبسأو ةلتاقملا اولتقآف هيلع اوٌدشف تارم ثلث ىسأ, تحكسم

 جارششاف ةريبش نب :ةلقصم ؛ءاجت ىلع اذا ةيرذلاب ءىخ دل

 « مارحلاب فاطنان ع اهلبقي ف حلا ةختاع ءاغ فلا ىتتاع

 فخأت الآ يلعن ليقف ةيواعيب فحنو مقتعاف ةلقصم هيلا دعو

 10 © مهل ضرعيي ملف ال لاقف ةيرذلا

 كك لأ تثيدح ىلا نيو عجر

 انيلا عجر امل لق عك ىب ثرامل ىتّدحو فنخم وبا لاق

 ميا نك دا مسد اب عك أرق سيق ىب <> لآ لا هللا مسي 1 كا انيلع | 0 : لقعم

 اذه قناتك هيلع 0 قد ن1 ىلأ 0 ربه ىلع هللا دبع نم

 15 كل مكيلع م ل ا ملأ ىراسصنلاو نيملسلاو نا نم

 0 دعب ثعيلاو هباتكو هلوسرو هللاب ىماو «ءىئّدهلا عبتا ىم

 مكوعدا ئتاذااتبعب انما ١" نيتتاكلا نما نكي رزو هللا ل 17

 باتكلا قردللا رما عتبو فحلاب لعلاو ةهيبت ةنسو هللا 511

 براخل كلاهلا اذه لزتعاو هلي فكو مكنم هلها ىلا عجر نمف

 20 اًداسف ضرالا 5 ىسو نيماسأاو هلوسرو تكلا براك ءاج ىذلا

 - ع 5

 ىم يوردلو انيرح ىلع هعبات ىمو همدو هلام ىلع نامالا لف

 ه) 000. مهاركسبز 14 ه؛ 200. ومو“ 2 5) 004. ارق.
 0ه) آك01. 20 8. 9.

1 4031 



 تك
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 مدعم ام 107

 هاضترا ىذلا هيكح هعلخ هب ىضرو اًمكحا مكح ا ايلع نا

 اذهو هسفنل هاضترأ ام هيكحو هئاضق ىم انأ تيبضر لقف كا

 11 1 ارش ملقو .ةفوكلا قم هيلع خا ىذلا :ىارلا :ناك
 اًمولظم نامثع لتق هللاو دف مكيأر ىلع هللاو انا نامّثُم ىأر

 هلع كرا لا نك لقو .ةعما دعنا عاراو , هلم تنص :ٌلك  ىضراف

 زآ ايف اودوحر مكماحرا انهبا اولظو. مكتاةدصا قع مكيحيا اواكش

 ع ابملسأ كق ريثك ىراصن هيف ناك كقو مكئارقف ىلع متتش

 ريك ةدنم انجرخ ىلا اننيدل.اهللاو: الق  هنيب 'نسانلا :فاتخا

 02 هند ةايذب امو بلع 2 ىذا ءالوع نيد. ىم: ئدتعأو

 ىقلف هنيد ىلا اوعجرف لاومالا ْنْخَأو ليبسلا ةفاخاو ءامدلا كفس

 ملسا نميف ىلع مكح نورحتأ مككيو هل لاقف كلوا تميرخصلا

 الو الق هل 5 ام هللاو ال هتينارصن ىلا عجر رف ىراصنلا نم

 ديكح ناو اهيلا عوعدي الو بيت هنم. لبقي الو ارذع ل“ ىري

 معيج ىتح لاز اف هنم ىكمتسي ةعاس فقنعلا برضت مهيف

 ةيحانلا كلت ىف ناك نمو ةيجان ىنب نم ناك ىم ءاجو ةعدخو

 © ريتك سان مهيلا عيتجاو يغ ىم

 00 ايلا رس اش لذا ىدألا نشحلا | قيا ىلغا ىنترجت
 0ع نك ن1 ننا* كيعس نب .كلملا_دبع نع ناميلس

 ىنذلا شيلل ىف ىنك لاق ليفطلا وبا ىتتدح لاق .ىنهفذدلا رامع

 مهيلا انيهتناف لاقف ةيجان ىنب ىلا بلاط دا نب. ىلع مهتعباو

 ايلا مننا ام مهنم *قرفل انريما لاقف قرف ثلث ىلع متاندجوف

 م) 000. ناك. 5) 1صسدوندت هزع 1 هذ 0[2. ه) 00م ىيذلا .

 0) 165 600. هم11. "1,9 12066 1ع. بانج ىنيأ ىع#



 نم ذكنس مسيعرمس

 نيقراملا نم لتقن مو كتريس هيف كعت رث انأ عم 2 داع ّلقق

 هللا كيصن كقو حيرج ىلع قنم 223 اًديسا الو يا

 [ليبا هليلع 592 لاق« نيملعلا بر ملل نمحلاو“ | ل

 جتماع ىأر عمتجاف ىأرلا ىف عراشنتساو ةماعلا ىلع هأرقف باتكلا

 5 نسبق ىب لمععم ها :بتكت ما «ىرف اءل !ةلاقف, حلاو ليس لح

 اسذاف هيفني ا هلتقي ىنتح هبلط ىف لازي الف فتسافلا 5 عبتيف

 نأ ىعم بثكو هسيلا 8ىدرف لاق ساسغلا كيلع ت3 ماقد

 كازج هقادعا نالذخو هتايلوأ كييأت ىلع هلل سمخلاف .ثعب اما

 لسو مكيلع ام متيضقو ءالبدا متنسحا كقف اريخ نيبلسملاو هللآ

 10 نادلبلا ئ م كابي رقعسا دق هنا كغلب 1 خيجان ىنب ىخا نع

 دع نيملسملل لاوي ىل هناذ هيفنت وأ ملتقت ىتح هبا رسف

 هرقتسم وع لقعم ليسن كيلع مد ىقب ام اينو نط سلو

 در كف هسناو فاسأل :دناكعا# تندر يلا ىهتنا ىذلا ناكماو

 ىمو سشسيقلا دبع ىم هلبق وم كيسفأو يلع ةفغاط نع هموق

 ةرصبلا لهاو ةفوكلا لا ىم شيل كلذ ىف سيق نب لقعم

 دا عمم املف رجلا فايسا ىلا ىهتناإ تح سراف ىلع فخأف

 م «باذدعا نم مدعم ناك نىم ىلع لبقا هيلا كرب دم دشأر ىبأ

 0 3 1 َّ/ى ب با 1 ع

 920 عسي ىل اهلع ناف مكيار ىرأ ئنا عل رساف جراوشل ىأر ىرعت

 يل 4 اًدّدنم ميردعالل لاقو هللا ا ق لاصجرع لآ مك ع هل ةفل

 م 1كم. 1 78. 1. )5  000. كرف. 60) 000. ريس ىمو. 4) 000. ؛

 اردفمر 14 هذ 2107. هد.



 سرا "م خنس

 جولعلاو كلابلا رات رسخو ةنميم اوناكف ل نم هعم 6م

 كفيك راسو الاغ ذ انو دهم مب داركألا نم ةعابتأو جاوشل رَسَك دارا نمو

 موقلا اولكعت ال هللا تابع انل لوقيو انضر سيق نب لقعم

 نعطلا لع مكسفنأ اونطوو مدلكلا اولقأو ر ا.صيالا وضع رابع

 000 2 را امذا 1 جلاب 0 0 5 0

 الادح خلاقلا هذه عل لويقب هلك 8 8 ف كحاو لج اة

 نزعل ىلا تفسلا | ططبو كفو ١ ىتحت«ل بقا هلك شاننلاب وهذ اذا

 انل اوربص ام هللاوق نيتكيرتكأ ءهتيار كرصف عنصي ام هيلا انرظنو

 نمو ةيجان ىنب نم اًيبرع نيعبس نم انخدشو 3 ىتح ةعاس 0

 جولعلا نم ةلتامتات نم احا انلتقو برعلا نم هاعبتا نم ضعب

 اللا را دعا تظنولا مكيقف اني 4 تاعك لاك .< ارك الاو

 5 تيبوخدلا 6-0 0 نايولا ن 5 كرذم ىقيدصب انا اذاذ

 هلوق نم ةعابج اهبو رجلا :فايسأبا فلا ىتخ مهنه وهو :ىشار

 0-0 0 فالخ ىلا عوعديو غيف ريسي مب لأز اف هويتك

 نذل دام عيدا ىتح هيج ىف" ىكهلا» نا عربخابوإ(هتفارف .مهل
 نب نع ع ه2 0

 ىعم ىلع ىلا بتكو زاومالا ضراب سيق نب لقعم ماقاو ريتك

 هللا مسب هيلا بتكف هيلع تمدق ىذلا انا تنكو متغلاب

 نب لقْعم نم نينموملا ريما ىلع هللا دبعل ميحرلا نكرلا
 ره الا ّهْلا ال ىخلا هللا .كيلا دا ىنف كيلع مالس سيق#

 تانلتقت نيكرشلاب انيلع اورهظتسا كقو ,نيقراملا انيقل اناذ كعب. اما

 ه) 000. ىممف. م5) 15 ه00.: 14 هن لو. اهعوطا». ه) 1ذ

 عسأرر 210. هتياد. 2) ةزع زد ء00. 6 1ك هل انروتك ٠



 6 مدد

 توملا ىف «ناف ىرخألا تناك ناو مهيلع هللا انرصني نا وجر
 لاخأ للا كرب لع اوس لاقت ايددلا نع 5 يعن قد ىلع

 نيل نم. نب لدعيا اما اناوءباميكم' ل لقعم. قار ام هللا 0

 فل نع توكأ قا نأ تلق 6-52 نيك لازي الو لاق م

 :انرس ام هللاوف تمقفوو تنسحاو هللاو تقدص ايندلا ىع ةيرعت

 00 دع نك  ةكن ق  ةفيحصتا كتسك جيف انتكردا ىتخا اموب

 تنك ىذلا ناكلاب كيسر ككردا ناف دعب. اما سابك نب هذا

 6 ناكملا جبن الكف ركنم .تنشسكتش نيفو ككردأ وأ اي 0 5بف

 كّيلع : مدقي ,ىتح هيف .تبثأو. لمسر» كيلا .4ذيقا ىهتني دكا

 "نب كلاخ كيلا تتعب ىق ىتاف كيلا. مدهانهجو ىذلا نتعب

 ةدجنلاو سأبلاو ىيحلاو سالصالا لسا نم وو ىئاطلا نادعم

 ىلع بانكلا لقعم ٌارقف 0-5 هل كلذ فرعآو هنم عهمأف

 تح انبقأف لاق مهلاع هجولا كلذ ناك كفو هللا تك ان

 ءئيَلَع :ملسف , انبحاص ىلع لخد. ىتخاءءاجو انيلعا دا

 ؛ةانرسف انجرخ اننا 4 لاق دحاو ركسع ىف اعيمج اعيتجاو ةرمالاب

 اهنا ةسعلق نودكري رمرهمار لابج اوك نوعفتري اودحاتم لا

 جعبتت عراثأ ىف انجرخت كلذب انوربخاف كلبلا لهأ انءاجو ةنيصح

 لعجت جيلا انلبقا رت هل انففصف ليتل نم اهوند كقو مهانقكلف

 0 0 هترسيم ىلعو لفغملا * نب كيزي هتنميم ىلع لقعم

 ها 5 ني تيرخا 00 ةرصبلا لها نم ىبضلا كنشار

 هن) 000. 8. ف. ه85) 000. طقع 658 220 ةيرغل . 6) 000. هللاو.

 4) 400101. 2 004. نأ. مثر 000. ه. هد“ ي) 8نمم1ه71 هنع

 1ذخ هأ



 مد ا دش

 لوا مسلسل

 دماج نب ىلع نع نسحلا وببأ اند لاق ايش نب رمع ىكتادح

 مك :دلاجا ناورهنلا لسفا مع قلع ليقف ثلا" يبعشلا لاق :لق

 ىبا ١ مكقو ةيجان ونب هفلاخو هفارنطا هيلع تضقتناو ريثك
 ىف يارخل لما عمطو زاوعألا لقا ضقتناو ةرصصبلا ىمرضعلا ْ 1 2 كا 5

 ولع لماع ناكو سياف نم فينح نب ليكم ابجرخا ا هس 5

 ِ 59 ع ح ع 5 5

 نأ ىلع هرماسف دايؤب سراف كيفكأ ىلعل سابع ىبأ لاقف اهيلع

 عمج ىف سراف ىلا «دهجوو ةرصبلا سابع نبا مدقف اهيلا هيجوي
 تا 7 ع

 © ٍسارُخَل اوداف سراف لا هب ىطوف ريتك

 اكفنكم ىنأ ثتيدح ىلا 0 عجر

 ند هللا لكي نع 6-5 ند ثراخل ىتدحو 00 ىبأ لاق 10

 ١ 3 د 3 0 65-5

 عم شيلل كلذ ىف بعك ىخأو انا تننك لق ىدزالا ميقف

 ءالاقفا معدود ىلعا ىلا 5 لسفتا جور كارا املف سيق ىب ليقعم

 غبت ال نينموملل هللا ةيصو اهتاف تعطتسا ام هللا فذأ لقعم اب

 جرت لاق ناعتسم ريخ ىلع هل لاقف ©ناعتسملا هللا * لاقف ىيربكتملا 5

 ناف ربكت الو ةّمخلا لها ملظت الو ةلبقلا لعا ىلع

 ىقو ةرصبلا لقا رظتنن انف راوغألا انلون ىتح هعم انجرخو
 5 4 0ك 5

 انا اننا اهني لافف# سبق عب لقعم انيف ماقف انيلع اوعطبا

 ليلعلا ركل ازرق ذأ انياراو يشف ناعلا 11 ةسكحلو “الو يلق

 هيلا ماسقف لاق خكلمي نأو هللا مكردعذي نأ وجرأ ىناسف ليلذلا 0

 وع

 ىلا هللاوف كيأر هللا كحشرا تيبصا لاقف ميقف نب ببخك ىحا

 «) 000. 20015 دايوسأ 0100 جوده عا1مو55 ق5 20 هم ءانتت

 5) 8001012 7 0) 000. 200. -ملسلا اديلع 5015 ١010:5112 ١



 ع مرعإلو

 هباككأا ريمأ وهف ةرصبلا كالبب رم اذاف القعم عبتيلف لجر ىقلا

 عمسيلو نيقررفلا ريما لقعيف القعم ىقل اذاف القمم ىقلي ىتح

 ٌليقيلف ةفصخ نب كيز هّرمو ل 0 ع لق

 ىنتحو فخ 5 ل لينقلا مع دايز 5 معنف

 3 112 نيتك لا كليقعلا تيعتا كل نع روسعألا تّلصلا وبا

 تركو امي كيييفد اكباتكا ىنغلب كقف دعب ايمإ يفصح نب دايز

 55 6 مهبول 4 ل عبط يذلا“ ه«ناوخاو . ىجانلا ارملا قم

 نونسكاب مهن وويسحبو 3 000 ميش ل اطيل مهل

 هّللف كئباككاو تنا اًمأف رمالا ابو كب غلب ام تففصوو 4اًعْنص
260 

 10 اهندحلا نم ربخ هللا باوند و 0 مك ىلاعت هللا ىلعو مكببعس

 ا مك تع ام* ناف اهيلع مهسفنا لاهكلا لئققي .ىتلا

 اوناك 5 نسحب مهرج أوربص نينثآ نيزجانلو قاكي هللا 1

 كاملا 0 وهو بس عومتيقل ى . دخلا مكودع 5 نولي

 مهرذف* ةئتفلا ىف موجاجلو فقل جدرو هيف داخل لالضلا ىلا

 15 وصعب عل عمستف 1: .روهمعب 00 ىف* يع 9 نوردعب ب
 0 كت

 لوسنو « مالسلاو ءالبلا اي مكعمدمو ع دقف ني

 0 ميلا ربقك اهلعا م 2 كىينجاو يا نم اهدا نجعل
6 

12 5 
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 20 78. 4 3 29 78. 86 هأن 22 ؟8. 4. 0) 1510. 18 78. 4

 © 1510. 16 8. 8. /7) 000 مهجاتو . 9) لكم 60 2 1
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 رو »م خئس

 ةفصخ نب كايز بتكو عم !هماقذ زاوقألا ضرب عوقحلف مرعب
 عاتوعدف راذملاب ىجانلا هللا ودخ .انيقل اًناف عب اًمأ ىلع ىلا

 قحلا ىلغ اولزني ملف ءاوسلا ةملك ىلاو فقحلاو ىدهلا ىلا

 مهدصف ههلامعأ ن ميقا مسهل نير تا مثالاب ةرعلا ٍهتْلَخَأو *

 دينا الاتق, اعلعتمافا «نيمض, انديمصو. انل اوديصقف 3 لاهبسلا نحف

 نالسجر انتم دىهشتساف سمشلا كولد ىلا ةريهظلا مئاق نيب ام

 تسشك كلو غخك ةخكورعملا اكمل ١ دلخو وفن 2 خسيخ عانم كرما ناحغاص

 هتحت نم ايجرخ ىليللا عسبل امل موقلا نأ مث حاول هيفو انيف

 0 هكا اهنم ١ أولو هنا انغلبف زاوغألا 0 ىلإ نيكتتم

 ما رظتنذو انحارج ىوادذ ةرصبلاب 0 <كييلع مالسلاو هللا كر كو

 لعق سجقا نب ىلقعم هيلا ماقذ سانلا ىلع هأرق .هباتكب هثيتا اًملف

 غم نوكي ىنرأ ىغبني ناك امنا نينموملا ريما اب هللا كحاصا

 اقاض (نيملسملا نم ةرشع جهنم لج لك قاكم ءالوه بلطي ىم

 ىرعلف عدادعأ اقلب 5 اًمانق معا 0 6م كواصاخسا جيف

 و ا-هنم فيصخختو ةدعلل ريصت ةدعلاو ذاكر مح 58 1 نربصيل 15

 للهأ نم ىيقلا هعم بدنو جيلا سيق نب للقعم ب وهجَت لاقذ

 فلا انه لباز الا كك ا ئدرألا م لفغملا نب ديزني نم ةقوللا

 0 حالصلاب اقورعم اعاكش انيق ك.ليق نف الجر كثعباف تع

 ه) 01. ]ك6>. 2 958. 202. 85) 1510. 26 78. 24 ؟61 29 566

 ه) 000. سم>. 0) 21+22 6) لسنة هدع [ذ. م) 56

 14 ه6 20.: 000. معرابدا. ى) 000. ظنمز 14 هأ 21017. 16و.

 7,) 14 لقعملا (1همط. لقعملا), 20. طثم لقعم, ذمه لفغملاز

 رسمدع 14 422180 ىئدسالا: هك 15ص #8)1120 111, م. "15 ةةمو



 منا نت هنت

 صر 0. اماما مكبحاص ضو رل لاقف انتقراف فا انيلعو نينموملا

 ىروشلا ىلا يعدي نم عم نوكاو لوننعأ نأ تيأرف ةريس مكتريس

 ثنك ص مالا :عيمخ اجرا دعا نانلا -عيحجا ؟نإت نان

 لنجر ىلع سانلا «عيتيجج لهو كتكيو دايز هل لاقف سانلا عم

 : ةباتكو هللا ىتشبو هللب املع هتقرذف ىذلا كيحاص ىلادي جنم

 كلذ هل لاقف مالسالا ىف هتقباسو معلص لوسرلا نم هتبارق عم

 لق ملسملا لجرلا كلذ لي ميفف دايز هل لاقف كل لوقا ةام

 لق انيلا ٍقْعفدأف لق ىناككا نم ةفئاط هنلتق امنا هثلنق انا ام

 لاق عمست ام وه لاق لمان كفا كلنخك لق ليبس كلذ 1005

 ىدلتم اًلانتق انيار ام هللاوف انلبقا رث هياككا اعدو انباككا انوعدف

 ىف فيي: ه١ ىتحا مامرلاب هللاو.انعطا لاق ىبر ىقلخ نعل

 انليخ ا رقعو كل ىنح فويسلاب انيرطضأ ْرث حر انيديأ

 ىلوم نالجر انم لتقو عنيبو اننيب اميف سارول ترثكو عاليخو
 فاو دي ءانبألا نم لجرو اًديوس ىكحي هئيار هعم تناك دايز
 15 نيبو اننيب 24 ركك ليللا ءاجو ةسمخ قنم انعرصو رك نبأ

 نأ مث لاق ثحرسجو داير رج دقو مانهركو انوهرك هللاو فقو

 يكل ف لدسللا نم هعاس ارتكب تينا قي ان اوكانت مم-قلا

 اولوذف زاوقألا ابنا جنا انغلبو 8 رثخيلا انين 0 2 انعيتو اوبهذ

 اوناك نيقتام ١ نم وك هباصعا نم نسلنأ هو فحالتو د 0

 ءاوضهن ىتتح عم عضهني ام ةوقلا نم هل نكي رثو ةفوكلاب ماعم

 0) 000. عمد. م) 14 هؤ 07. الز مالو ةءوتن. كل

 ممعع. طحطودمت 7. 6 14 هغ 80. 200. ل. 2) 400101 6.

 201.: ]14 رج . ه) 1س 000. زماغه» ليللا ه5 مق مدهلكدست 6ةأن

1 4030 



 نصل 1 0 ضدي

 نم لضفا مكربنغ نم اودارا ام لال هذه ىلع ةعاسلا مكوواج

 انشتحشحتف انغرسأف مكليخ ىلا اوموق اولكاعأ اهيلع متنا هلل. ملاح

 قربع هحي ىقو دايز اناثأ كلك كلذ نع انغرف اذا 2 هسرف

 برشف ءام اهيف ا 5 ا وأ نيتشهت هلم شينف هشعهنب 5

 ميقلا 0 ىل5 انا ءالوه اب لاق 0 هدب نم قرعلا ىب 8 0 كام

 ىلا 0 ب هاياو مكترزح كقأو عتدعك مكتللع 5 هللا

 عرسمأ ىرأ ام هللاو 0 وفن خب رخآلا 06 كيوب نيقيرفلا

 مكي ريدتي اما كلذ ىلا ناك ناف لادقلا الا ٠ عجيب الا مكرماو

 ككل نسال انكم لاق در نوقيوغلا رجما اهنوكت الف رومالا هبو 0

 بحاص ى للا اعد خانم محد ىتح ةسرش ناسنعي مكنم ىرما

 كاع |! اووتساف كقوعد !ناف هلأو ل ام ىلع ىنعياب ن .اف هيلكأف

 مدقتسا لاق نيقرفتم رك اغم 6 دا اولبقأ رن ليشكل 00

 ذل 07 ل ل لاا نم الجر عمالخا ةعماناو انمامأ

 بلون ,ىتح 6 قومتكر تف نويكاردسم نوماج متنأو عوبعم نولاك 15

 رمالا عجيي ال هللاو ىأرلا هوس هللاو اذه اوحارتساو اوبرشو اولكأو

 ةفصخ نب دايز اعحذ هيلا انيهتناو اوتكسف لانقلا ىلا الا عبو مكب

 ىلا لبقا حقل هللاوف اذه انرما ىف رظننلف انب لوننعأ لاقف جقيحاص

 ىف عاقلن ىتح انباككا نم ةثلك عدأ ديزل تلقف ةسمخ ىف دايز

 - < اًثلق انباحا نم توعدف ٍهنم تببحا نم عدآ ىل لاقف تدعو

 ني2

 ريما ىلع تيمقن ىذلا ام دايز هل لاقف ةسمخو ةسمخ انكف

 ه) 400101: 14 هآ 207. ربصي. 5) 000.200. ىلع. ©ه) 0

 موكرتف ه6 ممو6 ىتح 200. اذأ.



 م خب معمم

 هيلا انيهتنا ىتح انّمجو اهيلع 0 علويخ ىلع اوبقو انوأر

 بولقلا نايمع اب شار ىب تيرخلا عبحاص انادانو « ءانفقاوف

 لاقف نيملاظلا عم ما هيبن انسو مساس متنا هللا عمأ راصبالاو

 هلوسرو هباتكو ةدللا نعد كف ىكأ لب ةفصخ ىب دايز هل

 : ىتفت 4 موب ىلا تقلخا فنم :ءايتكلا, نم اباوك* كلغ لا

 ام ىنوربَخَأ انل لاقف عامسألاو بولقلا مصلا راصبالا ىّمعلا اهيا
 نمااننني ام ىرط  كنفأ اهقيقر.ءابرجت> ناكو كيوااذل لاتف ناكل

 ةينالع مالكلا هكلصي ال هل انّمج ىذلاو + بوغسلاو بوغألا

 اًعيمج ولا“ رق, يلونتو. لون : كلو كاباضصاو قاض 7 سوور 3
 ديف كانّمج ام تيار ناف رظننو ءاعيمج اذه * انما ركاذتنف

 ءنف وجا ارما كنمز هعمما اميفا تيار ناو اهتلبق كسلا 7

 انيلا ليقات لاق انب لونأث لق كيلع هذئدرأ 2 كلو انل ةيفاعلا

 انيهتنا +1ذا ىتح انلبقاف لاق ءاملا اذه ىلع انب اولونأ لاقف دايز

 نم ماتقلح ف انقرفتف انتلون..نا»الا اوهباانا ءاتنلرت ءاكلل ذآ

 ت نولكأيف هيديا نيب هماعط نوعضي ةعبسو ةينامثو ةعستو ةرشع

 0 اوقلع دايز انل لاقو نوبرش بف ءاكلا كلف نوموقي و

 مهقسلا نيبو اننيب دايز فقوو اهيلاخم اهيلع انقلعف مكلويخ

 ىار املف دايز انيلأ لبقاو اولون مث ٌةيحان ايكنتق مرا قلطناو

 ءالوه نأ ةول هللأو برح لعا متنا هللا ناجس لق انقّلحتو انقرقت

 «) 004. متانعقاوف. 5) 000. دعم هللا عم نم. ه) 000. نم

 اباوث ايندلا. 2) 004. مهيلا . 0 008. بوغشلاو . 7) 008. نموود.
 و) 000. لرننو. 7) 0004. هدعلتطسو زض96280. 2) 400101. 2

 انغفلحر, زم6ه انغاخدو. 7 000. 20035 3٠



 مسعر ا

 انا دعب اما" تزتحللا !باس"قكموي#اناو ١ لفتت | نبا "كيزا» ىلا

 ندا ىرخا كييناي !(ننح "قسوم قا ويد | قرنت نأ" كترما "تنك

 ىنغلب كفو ميقا كح ه-جو ضر ىلا 0 ىكأ مم « ىذال

 عناف عتنع لسو مراثتأ عبتاف رفن اهل لاقي ةيرذق يح اوذخا هنا
 ه ما 2 د 8 0 ا 2 5 2 .

 مددراذ متقحم تنا اذاف ايلصم داوسلا لحما نم الجر اءلتق لق

 قل اوقرف ىف متف هيلع هللب نعتساو عيجانف اوبا ناف 0

 ثذخأف 33 مالسلاو 3 ليبسلا !وفأخاو * مار مدكلا اوكفسو

 نا

 ربيهأ اب 000 6 تعج رق كيبعب رح د كو كنم باذللا

 كباتك هيلا ثععفد اذا ةفَصَخ نب دايز 0 عما هلأ "نيموملا

 نك يكف نا مجرا ىلا ١ كللاوفأ لعفا ؛يخا ' ىباي لافف +كودع قاد

 هللاو انا هل تيلقف نيملاظلا ممقلا ىلع ىراصناو قلل ىلع ىقاوعا

 0 لاك بك تيب ناو تقلوا ١ ىفوأأ كلك "قيبموملا رديتفا "اي

 رث لاق معنلا رمح كلق ىلع ةلاقع ل قلك ا اوما

 عئار ل سرف ىلع اناو يلع باتكب ةفصَخ نب دايز ىلا تيضم

 نكمكا 1 اق ادللاو نحلل نذلا له تاير ىلا لاكقف معلا 0 ا

 هالاق اع اعلا و اق 12ه حوكما منا تحال" ىينأوإ ةاننك قم

 23 0اخ كلذ ارسف“ ل نذأف نينمولا ريما كلذ قا ؟ىدداتسا تق

 ىكأ أبعفترا لق انل ليقف عنع اتنلاسف وق انبيتا ىنح انجرخ

 مانقكلف راذملا .ى اوذخا كىق انل ليقف ةانعبتات 0 ايارجرج

 يدلك او ارسال نفور" ةليلوب امو نب ءاوماقا ةقو راذملاب لورت' عوام

 ايلف ان (يقشو انيغلو انعطقت :ىقو مانيتاف م نوما تو

 1 000) م) 000. كيسلا أباخو . ©) 000. ناو.
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 عاج لإ ١ نينموملا ريما :قسسعلا حينا دللاوأ لق ىمزتلا لاو[ 0

 مديل ٌىراصنألا دك نب 0 لبق نم ة- ا 5-55 0 مد

 : هلاوخا لبق نم 000 0 ناار هل لاقي ىّلص دق تاوغلا ل

 انأ لب لاقف فاك مأ تمنأ كي لاقذ هل « ابضرعف رغن خيبحاني

 ريما وفا ليش ارح هيف ليقا لاق يلع ىف كلوق اف اولاق ملسم

 هيلع تلج رت هللا ودع اي ترفك هل اولاقف رشبلا كّيسو .نينموم ا

 اولاقف ذم ةمذلا لما نم 0 الجر دعم أودجوو رك نم ةدباسع

 [0 بلع ليبسا دلف اذه اما أولاق خمذلا 0 نم لبججر لاق ثنا ام

 ملفا عنع تالأس 'ىتقو رخل انها انريخات ىمكلا اللد 00

 عقيف مبرد 0و رهمأ . ى لا بتكيلذف ءىشب قانع ن ىقريكي

 تركذ ام تيوف لفقذ 1 0 ىلا بذكذ < مالسلاو هبلا 5-5

 دنع قم ملسملا رجلا تا]نقف كعب ترمه رم ةباصعلا 6 نم

 !5 اوناكو را راطيشلا م جاوهتسا ممهق كّشلوأ نأو وئاكلا فلاخُملا
95 09 90 

 عمساف * 0 د 0 نتف ة نوكت ال نأ اويسح# نيدلك

 0 1 ا

 كجاأو د, لوك لبق 0 مول و كلايعا ربخات 0 رصجأو مهب

 ىبأ لاق 3 مالسلاو كتكصنو كتتعاط كك امك كئاف

 كيسي دعس ىأ نع ىميتلا روخألا كك با كدك فيم

 90 اباتك جيد مع 0 كح لأ نىب دللا لكيع نع ىليقعلا

 0) خف. 7 000: محودم ب 6) 000 أيضرغف . 0) 00

 للحجر. 6) 000. هب. مثر لكمال 5 78. 25. و) 110. 19 78.



 مدل زم كدب

 نيمدقيا نغ ةريتك,. ةعامج انيلع اودسفي نا فاخذ انكلو

 يلع عذرا ىتح . هعابتا ىف ىل نذأف كتعاط لقا نم « هيلع

 لاق موقلا جون نبا ىردن لهو 0 0 عل لاقذ هللا عام نو

 هللا كمحر يرخآ هل لاقف رثألا عبتأو 0 جرحا ”ىنكلوا ال

 جند ىرما كينأيأ ىتح هجونت ال ثا ىسوم ىا ريد لزنت ىتح#

 بتكتس ىلمع ناف ةعامج ىف سانلل نيرعاط اوجرخ اوناك نا

 يل ئفخا كلذن: نينختسم .نيقرغتم اوناك ناو كتلذب لا

 الهعلا نأ ايجرذاف ةدحاو ةحسن بتكف١ ةيف كانغ ىلا .بتكاسو

 ظرصملا دالب يح | مهجو عنظنو ابا م أبجرخ الاجر راف 0 اما

 نم ةيبحان 0 ف نوبعلا خيلع لعجأو كدالبد :ل..ها عانع لاسف 10

 0 00 ا ك.ببلا ىيهنب ع سلا بنذك ككضرأ

 ب

 ىبدن 0 رمل نق لكاو نب ركب رشعما اي: كنعب) اما الق ؛ رق
2 

 هراصنأو هنعمل مئنأو كيف شاينالاب قرمهأو هل مهم هرصمأ نم 0 مال

 اولكعأو 2 الا "ىم اوبدقنان ركديم. و 8 ءابحالا نم يح كو 15

 نورشعو ختام عقنم هل عمتنجا ىنح رةكعاس الا ناك ام هللاوف لاق

 ردم اله نا دكار ريد اذ انيفدكا لاقف : نوتلت وا الخدر

 ىتدخغ ا وبا لاق 5 نينيوملا معلا رسمأ رظنني كلذ

 كلك دع نع ىليقعلا كدبعس ىيأ نع فينا رومعألا كتيادعْلا وبا و

 0) 14 كيلعر 20. هددحص 600. 611. 5) 000. ملسلا هيلع.

 م) 008. طثو و6 عت» 20: لقيصلا, 804 801,5 ىيقعلا .



 6 مسرع إل |

 م01 0

 2 لق ابو كسشار نب تيرخلا ند ا ه«يننذاب

 لاف ىلعا تر اهنوادمع نبال ىلاقم نم ناك نك

 ناو هنم انلبقو كلذ انفرع هيلا لبقاو فقل فرع ناف هعد

 فادودنستو ٠ كلا هذخأت ال ملو خيتموملا و ممأ اب تلق ا ىلا

 ه نيانلا نإ ةمهتني ىم لكب اذه انلعف ىل,اتا لص هسا

 نيرا راسل 4 كأرأ 3 جنم اتمِحاس اند

 تيكنتو نع تكسف لاك فالكل انلا اوريظي ىح 00

 ئنه ,ندأ لق هنا رث هللا ءانش ام كتكم 3 ىلملا عم تيك

 ام ىل ملعأف لجرلا لونم ىلا بهذأ ارسم ىل لاقف هنم ثوندف
 ذعاسلا هذه لبق هالاأ ديف ىنينأي نكي رم ممي لك هذاف لعف

 باوبأ ىلع توعدف رايد غنم هلزنم ىف سيل اذاف ا دس

0 )00 

 0 مأ ءاوزمأف 0 فلز نيح ىل لافق.ذ 5 0 5

 امك ل اًدعب * اهولعذف دق لاقف اونلعأف أبعظ لد تلك !بنعظف

 15 عقمام ىلع 5 هلا جل تعرشأ ل ل امأ 4 نومك تدعب

 ا عاوهتسا دق مويلا ناطيشلا نا اومدن نيل

 فص نب دايز جبل ماقف عنع لكم نم 6 ىوبتم نضع و

 عقارف هلا .ءالوف, ةرصم نم نكي ول هنا .نينموللا رشا نكت

 2 نودبزسد ام لع ناف خيلع ىساننل 2لقف /مظعي 8 انايا

 ه) 44410156 5) 004. 200. ىتح. ءه) 004. اينمآاق. 4 0

 لكمرتا 11 55 0 © 866. 14ز 6000. ىريس هم 2002 ىلكدو.

 /) الف 656 205 200: اندلع: !0) 006



 رك 1 56 ادد

 د د ع د ع 5 : 2

 تلقف تلخدف ىل اونذاف هيلع تنناتسا ىنأ مت لاق ميار

 كح لاو نيلسلا ةعابجوب نينموملا ريما قرافت ا نأ هللا" كدشنا

 انالاع نأ كن ريشع نم ى 2 ىم لكم اك القس ك.سفن ىلع

 ع هس 35 د ع 2 ع 03 -ٍ

 ام رظنأو هتحح هنم عيسأف هيلا ودغأ انأف لق قلل ىلعت

 أو تلبق اذشرو اقح تيار ناف ركذيو «دب ىلع ضرعي

 ناكر لاق كتللذ منبع 2 تولخ ١ لاك تنكرد روجر ,ايغا كبار

 برعلا لاجر نم ناكو كر ] ىب كركم وتو نيندذا هرفذ لحأ

 6 لعب يا كلذ كّذوو كناخال 8 0ع كن 9 هل لقف

 ربكذ ىق ام هنم ناك كّدع نبا نأ ملسُملا ىلع ملسملا لح

 فئاخ منان لا ام ديلع مظعو ا هبلع ثدراف هدب كجاف* كل

 كاوج 6«لاقف هتريشعو 4 هسفن انف أ ننفوملا وهغأ قراق نأ

 قار ىبحاص دارا نأ تقفشاو تحصن كقف نا نم اريخ هللا

 نك اناو ديلعأ نانلا نينا كنكو | هدفلاختو»«دعقراف .نينمؤملا ا ريما

 هدكاصانمو نسوا ار رم عشعاطت مقيشللع رك كد نا ىناف

 تدراو هلنع م نم كوقف هكشرو 0 نتكلذ ىو دعم اا

 ىلأ رت امطا 2 ناك حالا يا 0 ربما ىلأ عجبا

 عفترا املف ا را ا ىلوغم ىلأ ثم جرف ىبحاص ليق

 003 11 ا دنع نسلجا نيفولا ازيما» ثيتا' ئكشلا

 ملف سولْخل م تّلطَأف ةولخ ىلع ىل هلوق نم ناك ىذلاب 0377
 3 2 ع د : 5 2 6 - 0 هل

 0 ىغصاسف هعأرو كسلاح منم توندذ افرك هلا سانلا دد ب

 ه) ةسدصحم» هدن1[[ةطلتتتم 2 م) 000. 200. كلذ. 6ه) 0000“

 «بلحاف . 04) 000. دسفنو. 62 000. 200. هل. رمي) 820

 9) كاب 7) 000. بلطاف .



 6 |ةدرع 1

 كتلكت ىلع هل لاقن ىيبككحلا ميكحت دعب كيلذو كقرافبل ادع

 ربح كسفن الأ وضت الو كدهع ثكنتو كبر ىصعت اذا كما
 يع تفعضو هتاتكلا قا“ تيكح !ىئنأل لق كلف لكلا 5

 سفن اوملظ نيذلا ميقلا ىلا تنكرو حلا دج نا قل

 : مله "ىلع هلا لاقت نيابم اًكيمج مكلو مقان ةيلعو راز كيلع انأف

 ملعا انأ و نم اما ككتاقأو وتلا 3 كرظانأو باننا كسرادأ

 كفا .ام*::رتطيعستو ركتم نالا "هل تقام فت نلعلت 110

 ناطيشلا كتيوهتسي ال لق كيلا كئاع ىناف لق ءلهاج نآلا هنع

 تلبقو ىنتكصنتساو ىتدشرتسا ىتل . ةللاوو 4:لهللا كتفك

 م هلها ىلإ اقرصنم هدنع نم يرخن داشرلا ليبس ىكتيدعأل يغلق
 25د

 ريم رمل 5و ذأ قل

3 1 

 ولا رجصأ ةخعاطب درمأببو «ناشب ل كد ع ىبأ ىفلا

8 1 32 5 
 نأ تدراف فيدص همع ىنب نم ىل ناكو 86

 لتحاو فلا لج اع 8 هل د كلذ 2 هربا هتكصانمو

 2 3 هه . .٠ 2 ٠ 5 3 .ذ 5

 كنع كن.يقق ىذ مدس كفو ةلوذم 2 كتببهذخذأ قى نتج ةرخالا

 6 هلوخد دعم !ءدهش اينوكي مل ةبادصا نم لاجر هرأد ىو ةراد باب

 0 ملا تر امو لاق ع ذك 6 ا ام هللاوف لاق ىلع ىلع

 قرافأ نأ تير لذ ضف ءالوه ب ل لاق

 لاقف يح نم مقر افم الا 0 الو لدغ نم دكا عجرأ نأ ىلع

 تليق هفرعت رمأب كانا ناف هينأت ىتح لعفت ال هباككا ردك دل

 هنقراف دقو للجرلا اذه

 ام معنف مل لافقف :تارفأ ىلع كرك ان ىرخألا ىدمذاك ناو ةنم

 «) 14 هدم., 2107. لاجرلا . 5) كح هزما10 14 هذ لآو77. 226

 لق رورو 0هو10هعوصفت". 0 000. دب لهاج هنع تناام ندا. 0) 14

 لاقت , 20. داهتمل  مممدع ند. 6 مزح ر 14 ه1 2[. هعمل

1 429 
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 مدرع( ب “م خمس

 اكلك كسأر اوطبس قو .انهئامكو فانخلا  ىدانب
 - هد 3 4 6 َّ

 يي ن أ راجل 07 ىماسأ هداضع مكيف سانا نىكسلو

 درا الا را سمسا دوا اننايح( ل 3 ا
 ك1 20 همن

 6بجك موش را مظعأ هذا ر اوجّلل مرح اوفرْعَي و

 دس ه6 د ا -

 كلي 6 هوب ّقا* ل 1 كب مسهلْعْفَح

 ىفطخلا نب يطع نب 0 لاقو

 ادايز 0 تارا اق[ توا امف ريل 000 كدت جاد ن36©
 كاي د اجو هّرع ةاجنب* فا ىف
 اداجحانلا لمح ام 7 موقلا داذل* كيعس نبأ 01 تدقاع /وذ

 © ةلسلا اضاسيأو اينما عفر نا لدكلا ننا*

 نا نس 6 ةنسلا هله ىلإ ناك اَقو

 هأبا هقارفو ىلع ىلع قالخل ةيجان ىنب ىف دشار ىب تيرخلا جا راهظأ

 تاكا 2 كم ناز نع :نوبح نم ماستتم 0 ذ ىذلاكح

 00 احلا ءا لف يقف ندادللا كبع هع قف 0

 ةيبجات ع نم لجر ةئامتلت تيرخضلا عم ناكو يلع ىلا كشار

 أبجرخ كف اهناكو ةرصبلا نم هعم امدق ةقوللاب ىلع عم 500

 ىلع ىنإ ءاج ناورهنلاو نيفص هعم اودهشو لمعلا موي هيلا

 ىلع 5ىحي نيب مق ىتح جنيب ريسي هباكتا نم اًبكار نيثلث ىف
 نر لحل للا الو كرما عاتللا 1و لسا ايا دللاو !ذلالاتفف

 ه) 008. اذا. 2) 008. بك. 0 000. نبدا. 24 8ث5. طزومتع

 هم. آنم10. 683 124 اًريزَع ايحح. 4 21* ىكضأ . 2 1 2

 9) 000م ليحل مط 826140 ةوهع. ةهمات73. 8آ ظرفص ىأ ى دل

 رز, 0ث. ليشل بدل. 2 موودسغ ذص 25". 5 0014م1



 ا حنس معلن

 نعمت ىف يجرم :قدشسلاا هاك قادت فمات هاا
 ثحعب لاقيو روعألا نب كيرش هعم ثنعبو ميمتأ ىذب نم الجر

 انه «دتكأر بوصي اباتك دايز ىلا بتكو للجر :ةثامسمخ ىف ةيراج

 ةيراج مدقف هيلع ةراشالاو ةمادق نب ةيراج ةنوعمب ةرمأو عنص

 ةباصا ام ئكبيصي نأ رّكحأو «زفتحأ هل لاقف اًدايز قف ةرصبلا

 أرفذ هموق ىلا ةيراج ناعتف نقلا نك قحاب نقتما الو تل

 ىمرضخلا نبا ىلا راسف مثتكا ه هباجاف رع ىلع اك 0 خيلع

 ناكو عم ىم ىلعو رادلا هيلع قرحا رث 0 ليبتس راد ىف وصخ

 ىلا دايز عجرو سانلا قرفتو «نوعبرا لاسقييو الجر نوعبس دعم
 «0 مق نع ناكو ةراصع ب نايبظ ما ىلع تدك ةرامالا راد

 كرا ىلا ف 12 رك ناو م ةسيراج عم

 ىف مهمث ىنب رود نم راد ىلا هرطضا ىتح وهلتلتف ىمرضخلا

 ةنعاطلا - نأ * ءاغّذلاو رانالاو ”راذعالانعبا :ناتعا ند ل 7

 نتفدعو امهيف عقرحاف رادلا 0 مريضاخ اوعجرب مو بيني 7: ملف

 دا ىدوعلا «سحترعلا نب وزع قاقفاع نيطعي ىغطاىعلا ادعت
 ٍتعَذ' انادخن مكنت زاجوت "راد ىحتا كتر امد

 ييضشلا نيمهردلاب / هاشللو مهراج اووش اموق هللا ىكل

 ه) 000. رفحا, 14 هآ 12109. هد. 6) 1286ها1 هدرع 14 ©

 اكو. 0 86ه. 14 ه6 0[2.: 000. ةباجاب. 24) 000. لليبس ىبأر

 هل. ةنما"ه )1.1, 9: 14 هآ 2107. طقطودا ليبتس رصق 6 00.

 نمعبرأ ٠ /) طوصسصت7115 هو 0عودضأت. وي) 000. ةه. م.: [ةك هذ

 الور. ةةعوصأ. )7  صفوت. )4  866. 14 هأ 2[و.: 000. سديدعلا .

 2) 008. تاجو. 2 008. ايشللو. نس 14 ه4 210. طهط685 رثو
 هنا

 بهللا رح منع ايعفدير مه]1زدنأق 762855 هده فقل



 ها ا ل

 ىمرضكلا ى دأ ك نوع نامتع خعبشف عاعم تشلوذف تيلوكتو

 -_ 6ع ّ 03

 هىغ هموق قرفل ى ليما 2 نب نوعأ ى اع هجوف

 ىمرضتخا نبا عوج قوش 0 حنه نوكي ام رظنأف ىمرضتخا بأ 000 0 0-7 1

 نايصعلا ىف ىدامتلا ىلا رومالا هب تقرت ناو يرث ام كلذف

 نأ تفخو القاثن كلبق نع تيار ناف مّدهاجن هيلا ضهنآف ب

 كدجما راسك ٌرصِبأو عسد ا مهّلو اظو مرادف كير ذ ام غلبت ال

 هلع 58 5-4 ادي قا نيعأ مادقتف نيلاظلا لقت كتلظا ىق هللا

 عاعحق ى رهو دمك نبأ ل ضعنو الدحي عمجو ةهموق ل 0

 لتق املف لتقف موق هيلع لخدو غنع فرصناف ةوشوانو هومتشف

 انأ هللا 11 كيف دنا تالسراو ةلانق داير نارا ةقيبص نم ىيعأ ام

 انا دل 0 اذ اف هى«باككا نم دحأل الو مكراج ضرعت 2

 ناو جانعنم انر انراجح اهضرع نأ اولقو لاقتقلا نزلا تفركف انبرحو

 0 كل دايز عك ايكسمأف راس نى 22 كعك انراج نع افكي

 ضهن 3 هتريشع نم هعاطأ ىم ع عيذغ 0 ا نب نا نأ

 عاعدو خعاطلا 0 جتخ ع .صكلا نبأ ل ين قاصو دجب يا

 كلذ جلاهف 6 0 ماع ٍعتقفاوو عقاقش نع لا 0 ل

 عنب تنناكو هترصن جيتمي عم ناك نم ريتك نع عكصتو

 محر بيصأف هيلاتغاف هيلع اولخدف هلعا ىلا فرصنا رم درا
 - نك

 ىوقأ ى 0 "جم فضي ملف 123 0 علانق ٌثدراف عا هللا

 اذن تلف صعبا" ء ماضعب كشاف نايل لسارتو هيلع هب

 ه) 8560. 14 هذ 2[ك02.: 000. ىلع. 85) 14 هراهن جفقاوو نتققأ



 اد معاد

 الجر نوسمخ دايز عم لوحتو ناذحلا دجسم ىف هعضوف «ربنم او
 ناذحلا دجسم ىف ةعيجلا ىلصي دايز ناكو رضاح ىا وبا هنم

 ىنا يحن اأي ىئسارلا بقو نب ةرباجن دايز لاقف ماعطلا معطبو
 ام ىرذا الو ,مكلتاقيش ,الا هاا( الو" ,فكي. ىمرصخلا نيا قا

 هيف سلج دايز ىّلص املف دنع ام رظنأو عرماق «كباكصكا دنع

 2 دزألا رشعم اب رباج لاقف هيلا ناك عمننجأو دكاسللا

 هنأ ىنغلب دقو سأبلا دنع مكنم ربصا عنو سانلا © هنا معرت

 نم وجرخيو مكراج اوذخأي ىنح مكيلا اوريسي نا نوحبرسبي
 «تيبو هومبجا* للقو كلذ العف اذا متنا فيكف ارسك وعملا

 :«ءاج نا امخكفم / ناكر: نانيش  ىب ةبص: لاعف نيولشلا لك

 #7 نابش ءامج ناو تثج و تاتكلا ءاج ناو تئثج ١فنحالا
 نس د

 تدك امو تدضهنو نت.كحضتسا ىِنّتا ليقي دايز ناكف نابش انيغف

 نتموي ةديضفلا'' ئتم ترقا اهب ةكشفلاا ىلا تنك لن د
 كك نأ ىلع ىلا داي بتك ّث لاق كحضلا نم ىنبلغ امل

 1: ناتمتع" نو :ثمك  ىد راد قى لنفا ماهلا نماويفا تكلل

 قم كبي لو ةرصبلا لشا لجو ميت هنعياو بذل دك

 نام نب قوبص لاما 7 تموجلو ىسفنل ترجكاتتساف 2 عنتمأ نم
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 ةةوععأت و 2205 2 ]4 1. 0) 1ذ ا ن © 00

 تعميم ةييضربخحأ . /ي) ]ممهه1 هك 1. 9) 000. 5. منز 1 "02

 جتانحر 7.1. ه6 000. 801. ه4 1كشط. هتاج. 1356 ديزي ىب تاتنكلا .
 2 000: 852 م: لك عتبات 12022 راهيس ر ن100 8هطعةع 5016

 0 نقيس 2 000. تييداوز 14 هذ 11077. 61



 مسرع ع ام ةخنس

 ناكو ىشاجملا ةعيبض نب نيعأ ل اهييفو هيف صاعلا نب ورع

 < ةرصبلا نم ئمرضكلا نبا رخال دهجو 0
 2 تا

 نِمعأو دايزو ىرفكل نبأ 00 ع 00 وكذ

 ا ا ل ندح عجبا للع ىتلحت لقا نبش : ىببزيع ىئنكدح

 رصمب اكد ا ليك لكك املا لق  خماعن ىبأ ١ نع لايذلا

 اديز فلخضتساو ةفوكلاب ىلع ىلا ةرصيلا نم سابع نبا يرخ

 نا

 لسرف ميمذ ىنب ىف لونف ةيواعم لبق نما ىمرضكالا ئبا مهةو

 رشعم اب متنا لاقف عمسم نب كلامو رذتملا نب ةنيضح ىلا دايز

 دل لن لقو هضاقنو | نينموملا, ريما راتصنا "نم لشاو..نب ركب

 كارا دانتي تعا ءقوعتمأف داتا: نم“.ةاتأو نورت تيححا ئمرضخلا
 ىلا اًلثام هيأ, ناكو كلام لاقو معن نيضح لاقف نينموملا ريما

 ك5 ادع لمعلا في هيلا احلا قاوزم نك دما كب

 ىلتخت 'نأ فاح كلام لقاتتا دايز ىار اًملف رظنأو ريشتسأ ءاكرش

 تاب 5-5 ةريصب 6 [عفان ه«بلع راسشان ىلع د 1 عشان ىلا ليسراف ةعيبر

 /تيبو ىقريكت * الآ لاقف دايز هيلا لسراف نئتادكلا نامدش نبا

 نأ ىلد لاق نيمو ريما و نيمأ انأو مكعيف هناف نيملسملا لام

 ىتقح دايز رخو هلمحن هلماح ىثاف لق ىراد تلزنو ىلا هتلج

 لا 02 0 نايبسا نب ةريص راد 3 (لوسو * !نادحلااذقا

 ه) 400101. )5  000. نطلواتتف ىصخح. ه) 566. 14 © 0

 6.00. ىنوعيناف . 0) 000. ىاور 14 ه6 205. رمأ. 6 00د] ءعأانا

 ةنمم1م71: 14 هذ 20. طهطوطأ ملا ةريص ىلا لسرات. 7م)

 تبب ىنربحت . و) 400101: 14 ه4 21017. 98062. 7) 4 هرأذ قو



 منع انسب سرع رس

 هّنا* هادقو هاوقت ىلعو دكشولا ىلع كلو انل هللا مع اًدحاو

 نينموملا ريما بلاط نا نب ىلع هللا !ىبعل .,. ميحرلا نكرلا للا

 0 0 ةريمأي كديلع, مالس اناح نيستا ناكل

 0 ودع

 هللا محرو لاح 37 1 0 هللاف ركب 0 بدم كك
 0 ع 3 2

 نأ للا ل كو ىمنموم أ ريماب كرجسأو ركب 0 0 كانتا

 كرعي نأو اجرختو اجرف اديب تيلتبا هلا كتيعر نم كل لعد

 0 6 كزعمو كلذ كل عناص هللا مناف ةرصنلاب اًلجاع ةكئالملاب

 ؛ه اهلقاشت امير سانلا .نأ نينموملا ريمأي كربخأ .كودعحا تباكو كقركد
 0 3 322 3 2 1ك 5 09 م 3 0

 نعتساو مانمو عانجادو نيبنموم ا ريماي مب فقفراف نوطشني ممم

 ىنتكح فئكم وبا لاق «مالسلاو عملا هللا كافك غيلع هللا

 هللا 0 لاق ا نأ روش نب كلام ىع جيدخ نب ليضف

 ىو نأ ىلع 0 كفل هللاو مآ رح اًمالغ ناك اًديحكم

 : ىلخ ام اهيلو هلا ول هللاو 11 رصم هي 0 ه مشاه لاقرم 1

 كفيسو هلا لكم امل صرعلا 8 رج كفا كنا ا 1 صاعلا ند ورمل

 دهنجا ىكقف اًدمحم هللا محرف لنمكامك مد الب مال هحي ىف

 ركب لنا ىب نك لئنقم كعب ةيواعم دهجو خنسلا هذه ىفو

 0 م 25 ىلا ءاعّدلل ةريحبلا ىلا ىمرضعلا 2 يبا ورع ع كلا

 ه) 01. 1كم. 41 78. 39 ه6 46 8. 32. 5) 000. ريصأ. 6©)

 عمو ٠ 0) 000: 8:0: 6 000 ماين . /) 000. هدحبز 205
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 مسرع( م  ظنس

 كثيغتسملا ءادن مكيدانأو اًنلعم ه مكخرصتسًأف بيبصملا ىأرلاب مكيف

 هريصت ىقح ارما ىل نوعيطت الو الدق ىل نوعمست الف ةابرعم

 رد هراشلا مكب كل آرب ل 4 موق متنأف ةءاسملا بقاوع ىلا مالا ىد
 عصضب طنم مكناوخا ثايغ ىلا ةكتوكد راتوالا مكب /مضقني الو

 ىلا متلقاتتو ىدالا 00 ةرجرج مقرجركتف خليل نيسمخو ة

 باستكا الو ودعلا داهج ىف ةةّين هل وسيل نم لقاتت ضرالا

 أ نوفاسسي 1 ةربتك كنادم نيب مكنم لا جر رمادا

 نورطنم ا 2و توما

 لف هللا | نك يحيا ١ نجرلا) اذللا مسي :٠ ةرضبلاب وهون نابع

 ١ ودق كسلعا السا عا ننابعا ىب اهلا ,قيعأا ىلا ,نيينمؤملا ويم"

 ا دبل | نيعالدا (بهكوإ ا ةلرن# لقال اجيك قد

 تصتاتفأ لق رصم ناف كعب اما يه الأ هلا ال ىلا كيلا هللا

 هرخلنو م«تبفستك هللا لتعف قيشتسا كف ركب كا نب لكيكمو

 خعقولا لبق :تايغب شدرمأو 1 تحب ىلا سانلا ىف ا ىكقو

 نما هنموا اعراك (ىا نم قنف اةحبو اذوعو اريجو أرس عتوعدو
3 5 > 2 

 مانم ى ) لعحكي نأ هللا لاسا اللح دسعاقلا 0 ايذاك لئشعأ 5

 كنع يحك ل ول هللاو الجاع انم يدرب نأد اجركم اججيف

 اهوج ءالوه عم ىقبأ ال نأ 0 ةداهشلا ىف ىودع ءاقل

 هن) 1107. 01100116 ©. اف. 65) ابيعمر 14 © [0177. 0.

 ه) 000. مرضت. .0) 1155 600., 14 هذ لاو. 1016 1ع. مول . 20 6

 ايلا. مي) 000. صقندر 14 ضفنتر 207. صقني. وم) 14 هت 20.

 تسيل. 7) 860. 14: 000. لدنيحو 7207. لبنيحت 22052
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 ا مل

 كيش نب « ناموا كلددع مدلقو رصم نم دع ىلع مدق ىراكنلا

 م ناكف ىراصنألا اًماو ماشلاب هنيع ناكف ىرازفلا اماف ىرازقلا

 ككالهبو نياعو ىأر اب ىراصنالا هتدخ م ا ديكحم
 د

 تمدق ىةح مالا نم جما رت هنأ ىراؤفلا «تلدحو نيككم

 فب اًضعب اهضعب عبتي ىرتتك صاعلا نب ورع لبق نم ءارشبلا ا

 5 لاقو رجذلأ ىلع هلنقب ند و ركب قا نب نانا لكك ريصم

 لاقف ركب ىبا نب دىهحام كاله ماتا نيح مأشلاب هتيار رورس نم

 ديوي لب ال هب 0 00 لع هيلع تحرك نأ امأ 00

 ,ن دام .ىلأ « ىمايلا حرش ندا ناكل دنع ع جرسو لاق اًماعضأ

 3 ىلع نرزححو لاق فيوطلا نم «درف بنعك ىبأ كاارل نيج لع

 ا سانلا 5 ماقو ةكسبذ نك يجو 8 كلذ ىعر ىنح ركب

 رصم نأ 4 لآ لاقو معاص ةلوسر ىلع ىلصو ه«بلع ىنتاو ذللا 00

 00 نع اودص * ىيذلا ملظلاو رجلا لد ةركاقلا اهدنا لذ

 ,كدهشتسا لق ركب نا نب دمحم نأو الا «اجوع مالسالا اوَعِبو اللا

 رظتني « نممل 0-2 نأ هللاو اما يسرك هللا لمت هحر

 نو ىذه 0 3 0 ضغبيو ءادكلل للعيبو ءاضقلا

 برحلا 0 اس اقمل ا ه9 7 ريصقتلا 2-0 ,ىسفن ع ام هللاو قل

 موقأو مولا كجو فرعأو رمالا ىلع : مدقأل يقاو ريبخ 1 َدِحَن

 هر 0084. هكلاز 14 هذ 207. نغ >هعءوطقاتت. )6  000. مالسلا هيلع.

 © 004. 8. م. 24) ىل]ان015 80 162. 3 78. 94. 6) 000. ىلع دئاو
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 عا

 تا مح

 معا 00 0 ٠

 ةراغلا نشيو مك دالب 0 ء ١ مكودعب منع يد متنا « أذ 0

 ك-ذوعبشبف ماغطلا ةانكلا عدي خ-دواعم نا ل ني مكيلع

 تكالثلاو ءينلا ةنسلا ىف" © هنوبيكو ةنوعم الو ءاطع ريغ ىلع
 ب

 0 خبقبو , (ىهنلا 0 مخنأو 3 امناو ا 6 0 ل

 1 ىنادنهلا 0 نب كلام* عدلا ماسق.ذ < ىلع نيفلنخكتو

 0 ل فا ع نمانلا ثحنأ نينموملا ريما اي .لاقف+ ىبحرألا
 5 ع 5 31 ت1 د 5 -ء

 انا تولع 0 وعد و ا مكمامأ اوبيجأو حالا أوفا ةركلاب
5 - 

 ىدالنف 5 هيدانم ى اع رمأف لاق 0 ريمأ اب هيلا ربيسأ

 جر ةدناارق بعك نب كلام عم رغم كا 9 أ سسانلا 3

 لسجر ّىقلأ حب - ىم ءيمح !اذناف رظنف كك هعم رخو
 ت1 نع

 لق مجرما ىرعان ىتح موقلا 0 هكلاخا ام هللاوف رس لاقف

 0 ىراصُنألا م يع ىب ناكحكلا ن 5000 0 راسف عب جمد

 "هما. امأ مئنأو هلل ,يتكز 000. ةمووع. 10م مئناو دلل طقطوصأ

 متنا كحل. نينظ م20 نينض. 4 14 هنن. همك

 هذ اكؤوط. هد 00. ؟ةعالتتما.
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 اذ سس ار

 ةالصلا 2و رمهأ ىكقو سانلا ىف ا ماقف عييهأ ذةموي كيك

 ديد ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا ىمحت سانلا عيتجاف ةعماج

 كك ىبأ ن د نيكم خيرص اذه ناف اقم اما لق معلص

 ىلا نوكرولاو غلطاب ىلا لالضلا لها ىذوكي الف هللا ىداع نم

 دق هتان اذه مكقح ىلع مكنم انعامتجا كشا توغاطلا لييبس

 هللا تابع رصنلاو اسرع هيلا ايلجتأف وزغلاب مكتاوخاو مكو أدب

 ىلع اوبلْعُت جاف الوز ريو اريخ هتك اشلا نم مظعا ردع 7ع نإ 2

 بجو خأ مكودعل 58 ا ع مكيديا ىف رصم داق نان رص

 نربي نيبد ه ةعركلا ىلا

 اهب ماقف ةركب اهلزنف ىشم يرخ غلا نم ناك املف لاق هللا

 عجرف دكحاو ليجر عهنم هفاوي ملف كلذ هموي راهنلا فصتنا ىنح

 10 ءاش نأ ادع كانه اهب ىنوأ أوف  ةفوكلا و

 رصقلا هيلع ايلخدف سانلا فارشا ىلا ثععب ّئشعلا نم ناك املف

 رقو, ة5ىرها نم" ىضق ام. ىلع هلا ىمخل لاقت بيتكا ندا 2

 الو ترما اذا عيطي ال نع هدف رفلا اهثيأ مكب ىالتباو ىكف نا

 داهللو ءمكربصب نورظتنت ام 0 كانا ل تركت اذا 07

 هللاوف قلل ريغ ىلع اينحلا هذه ىف مكل ْنُّذلاو توملا مكفح لح

 مكتيحاصل اناو .مكنيبو ىيب نيكرفيلا و ىينابلو تولا ال 00

 :ةظيج الو ايي امال ا نين ريخ مدكلتو ل

 «) 14 500. كور الم»#». 20م8. 5) 14 هدرمأ هن 0هز>06 ةلعقر

 مط :1-1[عط. 1, ١١ ,مأ هن لعف. ه) ]هذ خبرقلا طمدع 600. نمو

 14 كلر وز6 عيطت ه6 بيج. 4) 004. اذأ. 0 14 مكرصع.
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 مرا ام عدس

 انيكك نإ ماش آماو <دعس نب سيق رضم ىلا ىلع ثعبي

 0002 ناكل انذأ ةفيذخ يبا (نب تانك نأ اركذا هتان سبلكلا

 بلغو رصم سصاعلا نب ورع لسخدو ركب ىبا نئب كيكام لتق

 نيحم اوباصا رصم هباكاو نه لخد امل ارمع نا معزو اهيلع

 ىف هسبف نيطسلعب ىحو ةدواعم ىلا هب !تعبف ةفيذح ا

 ناكو ىنكسلا نم بره هنا رف ريتك ريغ هيفا تكن هلا نكش

 00000 تكلا 4 اك هدأ نانلا ةيراعم ىراف ةيواعم لاخ نبا
 01 0 اند نك نواعم نال كفو لاك ءايلظيب وما ماشا ١ لفأل

 مالظ ىب ورع ىب هللا ىبع هل لاقي مع نم لجر لاقف ظل

 ىتح م ةهلاح ىف جوخ هلطأ ان اينابتع ناكو اًعاكش الجر ناكو 0

 رمح تءاجن كانغ راغ ىف لخد كقو ناريكب ءاقلبلا ضرأب دق

 تعزف راغلا ىف لجيلا رمحلا تار املف رطملا اهباصا دقو هلخدت

 هذه رفنل 6 نا هللاو راغلا نم ابرق اونك نوداصح لاقف ترفنف

 4 غقفاويو اوجرخث هب م اذاف اورظنيل اوبهذف اًنأشَل راغلا نم رمحلا
10 

 جل مفصوو كك جلاسف ىرعتخالا دلظ ند ور ين هللا كميع 5

 نأ هركو هجركسا ح ءا لاق راغلا ىف اذوهام هل اولاقف

 نب بعك نب تراسل 2و لاق فنخم ىبا نع ماسثنو لاق

 605 تاحلا» مح يقف نياادللا ليغ نع بدنج نما ميقف

 ع 0 ١ ركب ىبأ نى ل ني /لبق نم خوصخسي 5 6 بعك 0

 ه) 000. هبالقنا. 85) 000. هلابح. همه) 4001016. .0)

 خقفأو ذو . 6) طوطسصات]198 7ءاو هععالمنت. /) 000. لتق.
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 لاق ءلئق ىدح لتاقف ديدكم 5 رذكف حب طاحاف ميدح نبأ

 اهنم نابعش ىف ِسرْذَأو "ع ةنس رقص ىف ةانسملا تناكو قدقاولا

 © كحاو ماع َّ

 فخ ىبا ثيدح ىلأ نيود عجر

 ةركب نأ :ىب جم هلتقأ ىنعغا ةيواعم ىلا ضاعلا نب ورع نككو

 ةنانكو ركب ىا نب محن انيقل انف قع رب نب ةنانكو

 ةئسلاو ىتهلا ىلا مانوعدف رصم لها نم ةمج عومج ىف رش نبا

 انرصنتساو متاندعاجغ لالضلا ىف اوكروتو فشل اوضفرف باتللا مكحو

 هللا لتقف عقاتكا انوحنمو عرابدأو ةفوجو هللا برضف جيلع هللا

 مدلل ىمكلاو + يقل ةزخامأو رشي نو ةفانكورنركبا نا

 © كيلع مالسلاو « نيملاعلا ب

 كيع نب ةاعيبر نب ةبتاع نب ةفيّلح قا نبا نيك للتق اهيفو
 ىرإ 051

 © سم.

 هلزقم نع رم ردن

 مج خنسا 3 لتقف ىدتاولا لاق دلتقم تيفو ريسلا لها فلتخا

 نيف رصمب وهوا هيلا“ اراس اوعو ةلواعم نأ هلتق“ يبسا ناو لع

 مدخن هيلع اردقي ملف ليخدلا اجناعف سمّش ىيعب الزنف اهطبض

 نيدرعلا 0 نكت ىلا نر ناازع فيد للا لإ نبك

 نىب قيحم 3 املف ورصم ىلع اامملا نب مككالا فاخو جرت

 ه» قيناكلا يصنف ورع ءاجو ىصخ شيرعلا ىلا ةطفيدح

 نأ ليق كاذو لاق اولتقف اوذخاف هباككا نم نيتلث ىف لزن ىتح

 0) 3501: ا! 81 1“
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 يبن 5-5 3
 6 قخدميي

 اهلعج انمك كئايلوأ ىلعو كيلغ اهلعجي نأو ميهاربا هليلخ ىلع

 كاماماو اق تف دن, نمو كفركتي هنللا [اإ ةتايلوأو ,ادورمتو لع

 ىظأت راع كاش  ىب ىرع ىلا راشاو اذاكر 1 يرام عب

 اهنا 5 ةيواعم هل لق «اريعس هللا اهداز ٌتَبَح اَمّلَع* مكيلع

 لكك نامتع نأ نات تكا اير نيت هل لذ نايتعي كلن

 مكي ل ىمو ةىاعت هللا لق كنقو نارقلا .مكح ,فسبنو روكلاب

 هانلتقف هيلع كلذ انيقنف نوقسافْلا مف كئاوأك هللآ َلَوْنَأ امب
 ا ا را دل انارر نيف كوارطلو كلذ هل كنا , تتسحم

 هلاثم ىلع هلع هيد مظعو 56 5 5 تتار 6ةبنذ نم

 0 راك خفيج ىف ماقلا رث هلئقف 0 ةيواعم بضخغذ لاق

 انردش اسعْوَج ه«بلع تعج ةشناع كلذ غلب املك رانلاب هقرحا

 ةصبق مث ورمعو ةيواعم ىلع يعدحت ةالصلا وبد قى ةيلع كتدنقو

 اد ذكي ىرأ ند قمح نإ مشاعلا ناكف انهبلا :لمك لايف

 © اهيلايع

 هج هتروح ررعلا لع نب ليس نأ ىل بكذا هنا ىدتقاولاب اماو

 نب وريع نأ نارلا دبع نب مساقلا نع نالجع نب تباث نع
 روخألا وبا جدتخ نب ةيواعم يف فالآ ةعبرا ىف يرخ صاعلا

 ةنانك لتق ىثح اًديدش اًلاَتق اولتتقاف ةاّنسملاب اوقتلذ نيملبلا

 كل ذآ د1 ليح نحت ارثو سيكل 6 ةباهتع) قب لسنا, نذل

 ةيواعم هيلع لدف قورسم نبذ ةلبج دنع 6 اينذاف مزهذاف الئاقم

 60 01 15017 14 5.99: )151065 58:51. 6) 000607 هيض:

 14 هذ 2105. ةةءعوطقطم )20  000. تايغر هل. ..لر © هن لطط 817

 1 م ال 2 0007 61 2105 ىدخافا



 آم خلس 6

 3 يت ٍجيرح نبأ لاقف سلاج اهميذ لجيب انا اذاف وول

 دقو هةوجرخنساف هياع اءباخد م نوضكوري ا!هقلطناف خبعكلا

 هديخا بقوو لاق رصم طاطسف وكن هب اولبقاف اّمطع تومي داك

 لاقف 0 8 ناكو صاعلا . نب ورمي ل ركب ىأ نب 0 لا كيع

 5 ديلا تدعيف مهناف عيد نىب خيواعم ىلأ كعبأ ادبص ىخا لتتغتأ

 خيواعم لاقف 9 نأ نب كيك هينان نأ هرمأب صاعلا ىب ورع

 |[ اخ د تانك © متلتق كاذكأ

 ا نع انأ ىب 3
 - ع 3

 ةربزلا ىف ةءارب مكل مآ مكتلوأ نم ريح مكراتكأ“ تايد ركن

 ةامس ٍعيدح نب ةيواعم هل لق ءاملا نم ىنيقسأ دمحم هل لاقف

 اهءاملا برشي نا نامثع متعنم مكنا اًذبا ةرظطق كاقس نا هللا

 هللاو «ميثْخَملا فيحرلاب هللا هاقلتف اَمِرخُم اًمئاص همغاتق ىقح
 ف 02 ىاسعلاو ميمحلا * هللا كييقسيف ركب ىبا نبا اي كتلنقأل

 نم ىلاو "كيلا انكلذ سيل, ةسحاسنلا ةيدوهملا نبا دك

 ااا ىفطاو ةءايلوأ ,ىقست زل ع هللا ىلا كلذ امثأ تركذ

 (!ةأم ىدب ىف ىفيس ناك و. هللاو ان 0 نمو كوب رظو تندنا

 كدخدأ كب عنصأ ام ردا *-يواعم مهل لق اذه ءىنم مدغلب

 متلعفا ناوي اهل لاقفا رانلاب كيلع: هفرحأ اراك 2-5

 رانلا هذه وجرْأَل ىتاو هللا ءايلوأب كلذ ملعف ام لاطف مكلذ 2

 اهلعج امك ماًمالَسو ادِب* ىلع هللا اهلعجج نأ.اهب ىنقرحت هلأ

 0ه) 000. ميبعم.  ط) لكم. 54 76.43. ه) شللسفتم 4

 لكما. 88758. 25. )0  000. 8:55 عك 110. 08) 28:25 6[ 938 6

 52.- 0 8هءع. ]خزن 00. قر 210. نم. مث) 400101 566. ]خ61

 للو7. 07) 11 هأ 0. متاع . /) لك02. 21 55: 09
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 ضر 6 رعمش

 هللا ىف مدعاجيلف موقلا ءالوع ىلا رضيلف ةرفغملاو ةنجلا

 هعم بدنناف لاف رشب نى د جناتك عم للا مكر ءالوه هلل و

 015 لايقتساو "لجرا ىئفلا ق « كيج ع سر فلا
 ةنانك وكن ورع لبق لمح ةمدقم ىلع ههو هك 0

 ةنانك 00 دكا لعر ةيرتك  تئاتللا 5 ةنانك نم اند ملف

 0000000 01 3 الا ءاشلا لعأ بتاتك نم ةبيتك .هيثاث ال

 ىار هاملف ارارم كلذ لعفن صاعلا ىب ورعب اهبرقي ىتح اهبرضيف

 لثم ىف هاتأف ىنوكسلا ٍيِيَدَح ىب ةيواعم ىلا ثعب ورع كلذ

 نم جعيلع مأشلا لها عمتجاو هباحتاو ةنانكب 24 طاحاف مقّدلا

 هباكعا لونو هسرف نع لؤت مشب نب ةنانك كلذ ىئر املف بناج

 اًباتك ءللآ نّذاب اَّلِإ تومت نأ ا 0007 لوقي ةنانكو

 ةرخآلا 3 0 0 اهنم متون اي كل ها

 3 فتسأ ىنخ هفيسب قابراضف 2 نيك الأ 00 اهنم م

 41 تو < ىلإ ند نيح رح (لياعلا قب ورع كا

 نم حا مدعم امو ىقب ىتح خفتئانك لتقف اغلب امل هباككا هنع

 يح فيرطلا ف نقع ع كيحم كلذ ىأر املف هباحكا

 ىب ورع ءاجو اهيلا ا ةفيرطلا ةيحان ىف ةيرخ ىلإ ىهتنا

 بلط ىف ييَدَح نب ةيواعم برخو طاطسفلا رس

 ا لكم دلاسن تيرطلا ةعرقا ىف يولع .لا ىهتنا ,ىتح نبحت

 كلل ل 2 هلا هللاو ال عدا لا عف :ءينوركتش ,نيحا كب

 «) 14 ه5 ل0. 200. هلذعب. ه65) 000. هد. 6ه) 0000. 0.

 هآ 061206 طهط6ع5 ثعبور 14 ه5 21099. 16 66128116 0) 14 أ

 26و. ايطاحاف. 2 1كم. 3 58. 9.



 | اخ دعب مرتد

 خابدلا لها نم خيش رح ىراصنألا كتيبات 0 فسوب نم 2

 باوج نايفس ىبدأ نب ةيواعم ىلا ركب ىبأ نب كيح كليك لآ

 ال اوما م رمأ نم قركذت كباتك ىلات' ىقف دعب اما بانك
 0 حصان ىل كك كنع -5 كذتلاب ىقرمأتو ىك ذم كيلا رذتعأ

9 

 :؛ مكبلع :ةرئاذلا ل“. نونكت# نأ وجرا انوا عيفس كذاك هتلدلا
 3 56 2 2 ع

 محب 0 ا تردما هللا ىلاو"  عريصمو مكريسصم هللا 35

 بتكو «مالسلاو 3 نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو* « نييحارلا

 , ف تركذ ام تدق ىقف كعب امأ :ضانعلا ,نب ورعا لا نيك

 رفظ كم ىبيصي ن 0 كك كنا تعز صاعلا نياك كياتك

 2 3 3 هو دب 2 ّ

 ردم ىرماو كَ أبضقر دى دليلا 0 نأ معد و 0

 : « مالسلاو 4 ميظعلا شرعا بر # هللا ىلع انلكوتو نيملاغلا تا

 نأ 3 ل 2 ودعم لدعق ىتح صاعلا . ند ورم للبقأ لاق

 نوكهتنب د دخلا 00 راف :نينموملاو نيملسملا رشاعم كعب اما

 وم دارا ىف هللا كابع دونجلاب مكيلا اوراسو ةواكدعلا مكل اوبصن لق

 0) لك672 12 < 6042 61 0 نر 110 28 6 000

 ىههنو. 40) 06 1كم. 9 98. 180. 6) 000. نيتدعنلو.
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 مرر 0 خدم

 اما امهعم بناكو لع ىلا امهد ثنعبو 22 كيد ىباحف

 نبأ 3 للغا هيلا عمتجاو وصم ضرأ ىلأدا لوذ كق صاعلا ..اف 5

 بج 0 قى ءاتحا ىو مهيأر ىري ناك نم ِهلِج كءانلا

 هن ناك ناف لَشقلا ضعب ىلبق نمم تدير 1ك « باخ

 بنيت ء قيلع ادد لاومالاو لاجرلاب فخمأف ةجاح رصم ضرأ ه

 نق .صاعلا نوبا مرا ركذت كباتك قعاج ىقف ثعب امأ ل ىلا

 ناك تم ناو باخ هشيج نم بِجاَل ىف رصم ضرا د لون

 اح يلا ديار نوت قيم م بورخو 1 يرخ ادق هيأر, لثما ىلع اهب

 نم ضعب ىف تير ىف كنا 00 كدنع ةنماقا نم كل

 كيلا ممضأو كتيرش 1 الشق ناو ْلَشْفَت الف اًلَشَف كليق م

 رك كا ويلا ةرشنا نيا ةنانك ؛ مهلا اهلا ١ بتدناو ادعي

 لولّذلاو بعصلا ىلع الا هللا ول ىفانا نايل تحشلاو

 همام «كتين ىلع عّلتاقو كتريصب ىلع صمأو كودعل ربصآف

 وعي سكق هللا ناف نيتتفلا لقا كنّتف تتناك ناو اًبسنتحم اًءداص

 ةبواعم رجاغلا ىبأ رجافلا امك ْت رق دقو ريقكلا نفك لياقلا 5

 نيقفاوتملاو ةيصعملا لع ىف ىيباكتملا ورع رفاكلا ىبا رجافلاو

 اععيتسا * نق ءامينكلا 3 رك ةموكحلا ىف 4 نْييشتوملا

 /كليي الف «مهقالكب علبق نم نيذلا عطفا امك مهقالكب

 ةدلشا ا اج اًهسنحات رج هكنك نأ و امهّيجأو عا اهذارا

 ىتدخ فتكم ا 3 م انعم امء لام دكت لكن

 0) 000. بارحر دطم>2 بارح. 5) 000. يسن . 6) 000. كتيب

 4) 000. نيسوملا . 6) 41. 1ك67. 9 98 0: 7) 000. كيلت .

 0) 000. امهيبحاو. . 7 000.-8ل٠



 6# ةنس ملا

 : : 9 0 ل ا
 ضرأ ىلادأ لون نىدح ا ورم جد لاق منسدح لواسف سانلا

 ىبأ نب دم ىلا بنتكو عب ماقاذ هيلا ةينامثعلا تعمتجاف رصم
030 

 ال ىتاف ركب ىبا نبا اب هدمكب ىّنع مَنَتف دعب اما ركب

 اوعيتجلا 8 نق .ةالبلا .هةهب ؛لمانلا ,َنأ رفظ :ىتم :كييبصي ناسخ

 ةكوبلسم خهف كعابثا ىلع 2اومدنو كرما ضفرو ءكفالخ ىلع*

 نم كل ىتئافءاهنم يخف * ناطبلا اتقلح تقتلا ىف ول

 هيلا ةيواعم باتكب اًضيا ورع هيلا ثعبو « مالسلاو «ءنيحصاتلأ

 مدلا كفس ناو لابولا ميظع ملظلاو ىغَبلا بغ ّنذ دعب اما

 ةقبوملا ةعبتلا نمو ايندلا ىف ةيقنلا نم هبحاص مسي ال مارمل

 مالو ايغب نامثع ىلع مظعا ناك اًذحا .ملعن ال اناو ةرخآلا ىف

 ىف هيلع تيعس كنم اًفالخ هيلع شا الو اًبيع هسل /اوسا

 كنع ىثا ىظت ننا رق نيكفاسلا ىف همد تيكفسو نيعاسلا

 راج ااسهيلف, كنا ,نالب لع رساعف قات ىتح كل سا ا

 كيلع ىنوخرصتسيو ىكوق نوبقريو ىبأر نوري ىراصنا اهلهأ لجو

 5 نوبرقتيو كمد نوقستسي كبلع اًقانح اًموق كيلا تثعب دقو

 نكي. ولو كب نلتميل اًدهع هللا ارطعا ىقو كداهجب هللا ىأ

 كتيبحألو  كئرذنا الو كترذح :ام..و كلتق ادع اما كيلا

 نعطي مهي نامثع ىلع كولكعو كتعيطقو كماظب كولتقي نأ

 شرقي ليقمأ نا .هركأ» ىكلوا هججادوأو 2 ةتاهشتما ند لا

 هر لاق. 6 مالييملاو : تنك افنزأ تبا <صاصقلا نم للا كم 07

 ه) 000. كيندد. 85) 000. دقو. 6) 000. كفالحا. 0)

 أ[بدنو . 6 1501: 28058 19 7 000 ىوبسأ هأت 2202 ام

 9) 000. كلبق. 7 000. ةياسيسح .



 اكذب

 م

 رمح

 روبرت 0 م كدب

 هللابو ه كايندو كتناطلسا اناس اوملا تر 5 كلو م طسقلا

 كفل هللا |[ 0 اندرأ هايا الو اننضهن هل ام 5 0 كلذ ن
0 

 نيملاعلا بت هلل ةرخآلاو ايندلا نان انين ام ةانتونو بملطنت ام

 لإ 3-11 لقاامك هقلخا نك املاء اعماةللا امهينويا اهاقو

 ةرخآلا باوَت قسحوا اينحلا ١ باوك. هللا ما 4لق :دوعوم ىقفلخ

 انودلع ناف كلجر 0 هىلخ انياع لاجحاع وىيخس حملا بحي هللا

 .٠ نيبثاه كك أبجصأ لف اًليلق ايف - - 2 انبلع .٠ ناك ل5

 ل معيب ك.لبسق نم تاك هللا اننأي ناف نيجذو 7 ل اتكصأو

 , نيكول معذو هلآ 00 هللاب 5 و الو / ليح 2 مكياع

 اعءدق نيطسافب ذةموي 2و باتكلا اذف هءاجن لاق كيبلع ماسلا 5

 نا 0 امال نورخا اذا ام لاف باتكلا» ىف. عامس 0 رفنلا

 '::«تعرف' لاق -ضاغلا نب 0006 ىنعي اهيلا هللا دبع مابأ اب* 0

 هعأدو دنع هل 0 2 ةعلوو ةخبواعم جوخو لجر ا

 ةدونلأو ليلا 0 هذاف فقفولاو هللا ىوقتب ورع اب كاوا 3
 ع م 2 0 33 كك 7 ب 3

 نمع فعت نأو لككفا 00 لبق ناو ناطيشلا نم خاكعلا ناف

 ةرذعملا لعد وسلا ناف ىبأ نأو /: ثموعذو اهبف لف 0 ري

 علصلا ىلا سانلا عدأو خبقاعلا 3 نديخلو هحالا 8 غلبا

 ّلكو كدنع سانلا 3) كراصنا نكيلف ترهظ تنا !ذاف ةعامللو

 ه) 0ههزوهان.ز ت00. كحلي نأدو. 65) 004. ,مالل. 6 000

 انيئوبو . 0) 15022 3 5:14 ه) 14 ه4 20. كليخر مم

 انكلع رف انلإا) مر 000  الوخ. 60) 1502-93 55.101 7) 00

 اناث" ب 000 عدو . /) 000. دمعذو .



 ا”. خنس ما

 ايكفح هب ىذدونو ايكيضري ام كلذ ىف «ىهتني ىتح انناطلسو

 ءاوعداأو امكودع اووسباصو اوريصآسق * هبا امكرهأ ريكو اك لا

 عشقناف اكيلع ٌلضأ ىق شيل ناف اكظفحو امكادش ىلا ربذملا

 بتكو ءامكيلع ,مالشللو نوهت ام لك. ناكو.: نامركت اه 5

 5 لوسولا يرخن /عيبس هل لاقي 0مل ىّلوم عم هب ثعبو باتكلا اذه

 كلقو اهريمأ وكب ىأ نب نيح ريصمم اهيبلع مدلق ئدح هءةبانكي

 ل مادخل موي اهب و نيخكتم رببغ ىو اهب بر ءالوه بيصا

 ٍعيَدَح ىب ةيواعم باتكو نلكم نى ل عفدف

 6ع

 دعوه ٍ 32 - 5 6

 كد ىنعلا م أوقد ىندح ىبلا خيواعم بانكي ضماأ ةهاسم لاقف

 00 ىب ةيواعم بانكحب لويسرلا فقلطنان هنعو ىنع 1 تح

 دق دّلضم نب ةملسم نا لق هأرق اماف هايا هأرفأف ديلا ييكح

 كنع ةيواعم بيكي ىلا هتاف اذا بانتكلا ءيلا كرأ نأ ىنرمأ

 ةماسم بتك ث هانأف باتللا هيلا عفدو لعفيأف هل لق لاق هنعو

 :رمالا اذه نافذ دعب اما ٍييدح نب ةيواعم نعو هسفن نع

 «ه باوثا هبا جحرذ :طعرما ديف. هللا. مآ انعبذاو انسنفنا هل انلح» دل

 انتماما ىلع نسا قمل ةمقنلا ليجتو:انغلاخا نع رمشللب ا

 ىف 000 : !زيكلا اذهب نك انداهج ىف ضكرلا ًاطاطو

 لها نم كب ناك 1ص انضهنأو ل ليها نم هب ناك َّق انيقن

 )٠ 000. ىهتند . 5) لكم. 38 78.200. 6) 000. اوعدو. ©0) 0

 ناوهت . ه) 4001012 /) 0 عبيبسن. 1) 000. نوكادم ردع ودنو.

 (همز ءعاتتنثل «0101 , 8 نوخكتم كفيلا صقتتمو م11. 8هزذكأو

 1710ج 01-11071:., 11 , ١ 5-5 ماا مئاق. 7) 4 هندخا .

 م) 008. رمال. 8) 000. 208. ديف. 1 008. يح



 منك مب 76 ايس

 هءنتمات مراص مزاح ل هيلع افيثك اًشيج كثعبت نأ ىرا
 ع ا يس

 ىتحل دعم نم نراك نم ةيتايس , ديئاق اياذىحب ىف

 عمتجا اذاف انوع نم اهب نم ىلع هءاظيف انيأر ىلع اهلها

 كيبردح لما نم اهب 0 ىلع كنعيتش نم اهب , نمو كدند ايب

 لع ةيواعم هل لق كلف رهظيو ةكرصنب هللا نيعي نأ توجر ه

 ءملعا ام لاق 0 اننكدد (اهيذ دب 10 اذو نود ةيش كدنع

 0 كلا ١ داك | ناب را حدب ادله . ريغ .ناف لم لاق

 ىلع تابثلاب عمان اندعيش اماث ائولع لما نم اهب ىمو انتعيبش

 موعدنف انودع نم اهب 1 انمأو غيلع افموللفق عينمأ 0 جرمأ

 « عالبق ام* انل حلص ناف انبرح عفوخأو ان انركش هيتمنو انكالص ىلا دم

 كك قكلذ ءارو نم 00 ناك 6 لاو انيبحا ام كاذذف لاشتق ردغب

 كروسب 0 انأو خكلكعلا 2 0 كروب ل 1 سصاعلا نبأ ا كنا

 رماو كرما ىبرا ام ةللاوف هللا كارا اب لصف لق ةدوتلا ىف ىل

 لا كلذ لكبح ةيراعم |بتلكف لاك ناوعلا تل ك1 الا نيصي

 ىدتكلا ٍيِيَحَح نب ةيواعم ىلاو ئراصتألا كّلضم ىب ةماسم و

 ناك لعب اما . ميحللا نورلا هللا متبج  كايلعت افلاخ: لق اناكو

 ضايكر 5 عشرو اهكو تأ ادب مظخحإ ميظع و يم امكةعتننا ىق هللا

 امكبصعو 00 خفيلدل مال امكِيِلَط 0 ىف هب ءامكنيزو

 ارا داك ناردعلا, ىفبلا لما اهتعاجو ,باتالا مك كرت نا مدلل

 اهندلا ىف امكل ةاساوملاو هللا ءايلوأ رصن لجاعو هللا ناوضرب »

 «) 8هع. 14: ©00. مساب هن طمع قتبو 65) 000. كرصني .

 © 000. هلتق ليم. 0) 0 مدادسلا هلال 0 6 0

 اهكنيدو. ميت) 000. هللا . ً



 مام, تس إدا ي

 نع انلأستل اَّذا انتوعدف اهرما كيحا اهلها َدَدَعو اهذدع رهثالاو

 مهّقأو مزعأف انتعيج هلو انتوحتب كلل تدك ناف 5 انيأر
- 

 كودع كيك ك.ياكعأ زعو كوع اهحانتنذا ىفث تع تيأر ىأرملا معذو

 سصاعلا 06 كيعا انيك خيواعم هل لق كيبلع نالخأ لها دو

 5 نيد ةيواعم خاص ناك صاعلا نب ورع وا كلذو كمها ام

 ام ةفعط رصم هل نأ 0غ كلا ىبا ىب ىلع لانت ىلع هعيإاب

 ىَظ لذ ادمع ََئ دعي اذه نا لاقذ ه«بادكاأ ىلع ةيواعم ليقاق ىقب

 كبع ايا ناف ةيواعم لق 0 0 اكل هل اولق هنط فقح رث

 نونظلا لسصتلا نال هللا .قنبع وبا اأو ورع ,لاق كاصا نك الإ

 ؛هءاما لقب رق هيلع ىتقاوأا هللا" كح ةيواغم. نا رق, ىبقبلا 2 07

 مكوواج امكودع مكيرح. ىف .مكب هللا .عنص فيك متيازر نلقف دعب

 ام مكدالب نك و مكتدضييب 0 وضم قبس مهذا هلأ ندر ل ف

 5 اريح او ني م مظيغب ل جيف ميد ذآ 8 مكنأ لا نورس أبناك

 (دتملكا عقجلا رف ويلعاانل مكح هللا 1 عانسكاك اوبحا امم

 15 ضعب ىلع عضعب سصيشب نيقرفتنم ءادعأ خلعجو اننيد تزنذ حلصأو

 اننل مها نا ىدرألا ىذا ىدلاو ,نضاعب مد هضعب كندا

 نتا 0

 كيبلع تا كفو ىخع ل اني كتربخا ل5 ورم لاقف ءاهل

 كو فيكذ دعم لعا لواكن نأ تير لقو ومالا اذه

 5 1 0 مردحو 0 لذ م نأ ةظةبواعم لاقف ع ع

 20 0 فك 0 رست ىناف ورع عل لاق عنصأ ن 1 َّك فيكف

 0) 0 نوضقيسد و 14 6966م1. 5) 04 اك. 33 58. 25: 100

 00. ام. ه-) 836 4066 هىه101غ لاق ورع ىأر ام الا ىون ام اءئاقف

 عنصا فيئكفر 7. 14 ه6 هك ةقطا1:1-الطوط٠ آر .١,8) 0) 0 مرضو ٠



 مدس ا

 تيمأو تركسعف تاجرخ كو ىنم تل قأرأ * ال ع

 كا 3 ان انالخا انل اوهظاو ارح اذنل المصنع الإ . نياغلا

 ىلع: ناعتسملا هللاو هب مك هيلا ىجتلُم هظفاحو نينموملا ريمأ

 0 وبا ىنتتدح فكم هدا لاق 3 0 مداسلاو لاح لك

 2 در ذا لارج نب هللا نبع نع ماضلا لما نم لجر ىدرألا

 كل ناو اها نورطتني اوذاك | نيفط» نم اوفرصنا املا آشلا لما

 رثو ةفالخلاب ةيواعم مأشنلا 00 عياب اقرفذو انرصنا املف نامككلا

 ةيواعمل ناك اخ يلع ىلع قارعلاب سانلا :فلتذاو ةوق الا ددِرَي

 0 مد كام هيرقت افئاخ « ايئاع اهلعأل ناكو ربصم لا 8

 كو اهب وأ ملع كلذ ىلع ناك كقو نامتع ىأر ىلع ناك ص 10

 061 ا( 21 راعما ناو ايلعأ اوعلاكو ؛ نامتع .لتك عءاس لق

 اءدف لاق اهجارخ مظعل ىلع برح ىلع رهظ: اهيلع:رهظ اذا

 ردد يستر  صاغلا) عرب ١ ورمغ ركل نم هفيعم ناك نم ةيواعم

 ناجولا كبعو شيف سس كاكضلاو ئامط طرأ د نب: 2 رد كلشم

 حاففس خور 00 ابا ريغ نمو كيلوا نب كلاخ نبا :٠
 اك ا تر طبخ هور ىنادمملا كلام نيرو ا حلا

 مهم 0 مكتوعد لق ىنا مكتوعد مل نورختا هل لاقف ىدّثكلا

 0 وأ مهلك 0 لاقف هيلع ناعأ كى هللا نوحي نأ 8

 كيرث ام اندر 5 انا اذحلأ بدغلا ىلع علطي من هللا نأ جنم لاق

 اهجارخ ريقكلا دالبلا هذه رما هللاو و ىَرأ صاخم علا ىب ورع لاقف و

 90 560: 14: 600. :بللوخ فقرأ ٠ 6) 000. هدد هه 000

 اراك نر 000 رضبولا



 2 اخااس را اه

 كنع ركب نا نب كيك : ىلا 1 بكت بلع ففدتت رخشالا تعب

 مودقل ركب ىأ نب لمد ةدجوم هغاب نيح كلذو رتشالا كلهم

 ريما  ىلع..هللا نبع نم". غيحرلا ا قحرلا للا مسي" اهيل هللا

 ىنغلب القفا كعب انما اهيلح مالا وكب»ا ١ بنما كلا نانا

 م ةكنن رطا ىناو كليع هللا ريشالا ضرس كنادجوم

 «تععون ولو ٌكِجْلا ىف كل ىتم ةاّكيدزا الو داهمل ىف كل ةاطبتسا

 0 ى هيبعازسلا وح ام. ةفيتوك هدطلت نيد 2

 رصم 0 هيلو 'كدكا ىذلا :لجرلا (ناأ هلتم" ةليالوا كسا 7

 5 همام ليك ىف اان نيبو 0 ىلعو احيصن انل ناك

 حب ةناعتسالاو هللا 0 رثكأو 5 ا 0 :ةملاحلاب 6

 هللا انتتاحأ كالو ام لخ :كنيعيو مككتعا ام كمت د 2

 رمكرللا يثنكف < كلغ ءالسلاو هتف الا لاك 07 ام: لع كايار

 1و 0 كحل ىعلاةللا مس مباتك كياوُ و ركنا الا 3

 580 ركل نب ليبح نم يلا ,بصأ ىلع هللا كبعت

 نق ىف دعب اما هيغ هلا 3 ىنلا كيلا هللا لجحا ىنق كبلع

 سيل ةنيفآدلم' :تقرعو 0 نينموملا ر سا ”كاسسكا ىلا كفل

 قلع ىيجأ لوا: نينمولا يما ئارج ىنه»قلطرابا سال | د

 «) 14 204. الار 20. 1. 6 0 اكاترأ . 6 8566.

 14: 600. تبعر. 2 2) له 8200. رمأ. 2) ل02 10 00

 /) 000. كمعز م0 ةءوتت. كتيعيو ]ذأ ه0. 360عوع. كنعدو.

 9) ©0600. 500. هللا ديكر.
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 مدردسو ع 0-1

 ارعدأف رصم ىلإ رتشالا هجّجو الع نأ ماشلا لعال ليقي ةيواعم

 رثشالا ىلع هللا نوعحي موي لك اوناكف لاق هويكيفكي نا هللا

 ةخ.دواعم ماسقف رخشالا كمدلعم هرب حاف خيواعم ىلا هاقس ىذلا ليبقأو

 10 د تينا اما لكو هيلع, ىقاور هللا انيك اببدخ سانلا اذ

 نيفص موي اهاذحا «نعطق نانيع نادي بئاط نأ نب ى كل و30

 لاق 33 رضتلالأ ىنعبد مهمل ىرخالا تغطقو رساي نب رامع ىنعي

 لاق ءرتشالل 0 نع جيدخ نب ا ليضف ىنتلح فخ بأ

 مسب رصم للغأ ىلا 3 خلاسر هداقت ىف انحدجو رتشالا كلع امل

 قولا 21 نينمولا ريما ١ ىلع هللا تبعا نم" .ةيحنرلا :نمخإلا ؛ةللآو

 رو لأ بوضو ضرالا 3 ىصع نبح هىلل أببضغ ى .نكلا نيملسلا ع

 تان كتم الو هببلا اة فقح الف رجافلاو رمل ىلع هقاورأب
 ئ 6

 اَما ىه الا هلا ان دلال كيلا هللا ناب (نيناذ: مكيلعتب ءالش تع

 فول مايا ماني ال هللا ديبع نم اًدبع 00 نتعب دقن لعب

 نم را ىلع ماشا رتاوهلا ر راذح ا نع لكنب الو

 اوعيطأو هل اوعمسأف محْذم وخا ثرامل نب كلام وهو رانلا فيرح ؛5

 ناك رشا نيك دو ةييدصلا , قانا ال. هللا كويس نم !فيسا بنان

 ا 7: اورفششأف اورفنت نا مكرما نأو اومدقأف ارهدقت نإ مكرما

 :كاضنل .ىسعن# ىلعي هب .مكثرتا :ناقو ؛ىرماب لا .مجك الو مدقي

 ىلع مكتقيثو ىتدهلاب هللا مكمصع مكودع ىلع هتميكش ةّدشو مكل
 ىف انيلح زن ركل اى

 كر

 1) 14 تعطقف : ممم 600. اهحتا. 5) 000. ليضفلا. 6 0

 رتشالا البهم. 24) 000. ظمالا. 6) هللا" از 000 5

 001 ىلا هك لوتس 11 170,3: رز للا



 منيت تم ماد

 مهقآف ءايشألل بركامب لو يح دكت يدم تح

 خقتلا لقا كلع 0 نلكساأو ع اميف كلذ ىف رظننل 0

 لخد ىنح ىلع ىلا كلام لبقاث 6 مالسلاو كباككا نم ةكصنلاو

 اهل سيل لاقو اهلها ربخ هريخو رصم لهأ ثيدح هتدح هيلع

 : «نعتسأو كيأرب تيفتكا كصوأ رث نأ ىتاف هللا كجحر ٍرخآ كريغ
 ففرسلا ناك ام ففرأو نيللب ةّكشلا طلخآف كيمعا ام ىلع هللا

 دن لاق ةذشلا الا كنع ىنغي ال نيح ةحشلاب مرتعآو علب
 3 وصم 0 جورتكا ل اكينف هاحر قاف ىلع كنع نم ركشألا

 ٍكقو هيلع كلذ مظعف رتشالا .ئلع ةيالوب هوربخاف هنويع ةبواعم

 «ديلع ٌتشا ناك اهمدق نا رثشالا نأ ملعف رصم ىف عمط ناك

 نارا قر سايت ىلا ةنيوانعم ثعبف ركب نأ ني تمت ند

 هينتيقك مذا ناف رصم ىلو دق رتشالا ن نأ هل لاقف جيارثل لها

 ل تردق اع 1 0 0 ام ل 2 ىككنم حلا مل

 قاوعلا نم رتشالا بخو هب ماقأو * مزلقلا لأ ىنح رانسياخل جوخ

 اذه لاقف راتسيال هليقتسا © مزلقلا ىلا ىهتتا اسملقا صم ىلا

 ملا لف رخل نيم نما نكي ناو كلعوب عض انما 7

 زر

 ليقارو تام,.امهيرش, الف اهايا يداقسك امس اميره لمحل لع 0

 نم 00 دانأ معط أذا 0 ماعطو فلعي ناقهدلا هاتآف ودشالا

 0) 000. ىيعتسأو . 6) 000. طثع هغ ةدمأعو .راهسداكلاور ا[

 ال117 0 ءاتظل 7831. رانسيال ر 01 راقسباشخل , 4اان
 111 1 رايسداكلا 83013115, ك0عر» 0107-01. 11, ه راسيالل ,

 1 نماومسأ و10, 5111ه[ عب“ 1, 24 (هيحعتسم 1هعتصح 822601868715 01

 1ك 21:09 6عاك) ريسواشل . 07, 61088. 0) 14 014 207. 200. تيبقبو.

 0) 18 600. ه6 621



 ربو * ناك ىما ناوب ةدياكملا نم اماظع+ اوما 4 ىزاوب ناك كعس

 © ىل جدصنخي رم دعس نب سبق 0 هبلع

 ودم ىلا هريصم ىف ركب ىتا ىب كم مما ءادنبا ىف لق ام كك
- 

 ديقب نالا اركذنو. هل انركذ مدقن' لقت فخم وبا اهايا هتيالوو

 هناي ند كيوي نع كلذ نم ىور ام ىكمنا ر هرب ا

 ىلا ىبلكلا د2 ءاصما ىبا اقبح للف) ل تاملو 3 07

 ىدنكلا جيدح ب ياعم جرخ ور كا أ نب 55 عملا دهجو

 قورحا "سانا هفاجاف :نامتع. مهب كلطلا'' ىلإ ءامالف ىقيبشل 0

 لأ كس نال غلبف 0 لأ ند قيد 0 رصم تدللسفو

 الا رصمل ام لاقف هدايا #دامتعاو ركب نا نب لمح ىلع رصم 0
 هة 6

 كلم را ع اهنع هانليع ىذلا انبحاص ىيلجرلا دحا

 نيقص نم فرصنا ني ١ اع ناكو لاف اك ىنعي تر كن

1 2 9 

 مقأ دعس نب سيقل لاق 3 كقو ةريزجاب هليع ىلع عشا َُ

 جرخا م *موكلل هل. رمأ نم غرفن ىنح / ىطرس ىلع ىجم 350 : 0 0

 رب 6
 25 نع 5

 رهو رتشألا ترالل ىب كلام ىلا :ىلتع بنتك "ةقموكللب ما ؛ىضقنا

 ايلف ىلع ىلع عم 6 ميقم اع ناف ناكيبرذا' ىلا 5

 : نيدلا ماذا ىلع د يظنخسأ ْى 2 كنان كعب اما نيبيصنب ذتموي

 كلو 2 فيخملا و اعلا كدب نيا 00 ةوكن كب عْمشأو

 ملغ وو َج راوخ مكيف يلع جرش دعم رحب ىيأ نب 20-7

 4 008. ىرادي. 25) 8دصمو ىلع هزهي. 6 008. نايبطز

 نك هدوم مث 1144ه ىمص اغناا . 0) 000 رهانعموب هك 361 16

 هآ هططب مت. 6 ماسلا هدلع ىلع. | مز كخ ىطاق. ا 0) 04

 م : 7( 000, ةيطرش 8



 نق ثّدح .امللق ىفرلا قه سنوسي» نكدلا نك كا هد
 هاقلت اًريما هيلع مداق هنأو ركب: قاب: نباص 2-0

 د .ىأر ال ىرمأ ننعم صج انكنا لاتقف :ءاتجانو 21

 اذه مكرما ىم انأو مكل يصنا نأ ىجناب ىايا مكلرع سيئو

 ا هك ضياكأ 00 ىذا لذع كشلد 3 لوقا ةريصد ىلع

 5 رغب عدياكت نأ كتاف ىب مجدياكف ه اتيرَخ لسعأو 6

 تداعاو ذاكرا 2نراكما ؛ ناك هنا ةدياكننا كعس ند سيق فصوو

 نبك هدف اهلك عل همازلع هازل كفلاخرا كف نب نيك

 ىلا رصم لها كمح ثعب ةنيدملا لبق سيق :يرخو وكب قل قفا

 ف اريعو ةيواعم كلذ غلبف ركب ىنا نب كيت مزهف اولتتقاف اتبرخ
 ركب ىأ ىب نييك (دلكفو صم ا <ْنفا 0 ماسنتلا لماب اراسف

 نت 2 0 كلا 01 0 ع

 اذا تح 57 مننا نب دوسالاو ناورم هفاخاف ةنيدملا

 تيك ىلع 1١ ةريظو ءدلحل ككرا زمر دا 032

 6 اسيلع اتددما اليقيو اهيل اظوغتي .ادوسالاو  ناورم ا ةسراسلا

 ةثامب هاقددما امكنا ول هلاوف ءدتدياكمو هيأرو دعس نب نيني

 نب سيف امكجارخا نم /ىلا َظِيْعَأِب كلذ ناك ام لتاقم فلا

 720 كل ىلع ىلع كس ىب سيق ملعنا لك ذإ دف

 5 ا 0
 0 سرمد نأ فيرسصع ركب نأ ند لليي2 لاك ةءاسجو تيد

 ©) 000. ناساربخل. 65) 000. ربخ. 60) 000. هدصبز 01.6 8

 2. 1 61 ةضطا 0) 000. مظو. © 8نم8 مكناكم .

 7) 5 9) 8مع ؟وعطاتصت 811018 0110016 1

 هدأ. 8وهون. تيحل زموومتأ هدع هولعدد 1060 ةنم6101



 عك

0 

15 

20 

 مدر ٠+ 037 ةخطدبب

 رصاخ ع ا 8 نب ديل كثمعربف كَ ىلع مدلقف أوعنتماأو

 12 0 للا ىخاصو 0 ينح روداسيلا لها لعا

 0 نب 0 ةتيولا ىلعو ( ساكعلا نب ملف فكاطلاو

 5 1 0 الا نب حلامق اسييلغا ناك لسينقو !ئراصتالا

 ىلعو 0 دهرا اميئاصل رك اعلا ىلا د
4 

 وو ل ةرق نب ريل ناسسأ ام ىلعو 56 ىنأ نب ن0 ودعم

 خافوكلا ىللع قىلخسا نيفص ىل صخش مك هع كَ لبقو

 ان لق ىيقرودلا ميعاربا نب دمحأ ىقذح ىاصنألا دوعسم

 نب زيزعلا كيع ن ء ركذ اكل 00 لاق سيردا ن 5 اذللا يع

 بأ ةفوكلا ىلع فلختسا نيفص ىلا ىلع جرخ امل ىلا عيشر

 ه0 00 اع اهلا اماو . لع نبان# بقعا ىراصتألا نوعسم

 © نايغس ىأ نبأ

 نيتلتو نامت ةنس تلخد مت

 تادحالا نم اهيف ناك ام ركذ

 16 لم فو صفي ركنا نا, ىباد نيج لتقم اهيف: ناك اممق

 اهنع كعس نب 5 لزعو رصم اسيا ىلع ةيلوتأ ببس ائركذ كقو

 ركذب ا ا لا لاو هلتك تيبس آلا زكذك
 َ كلذو ليف لوا انرك ف 0 ىذلا ى رف ]أ كيد 0 نم

- 

 6 182861 < ن) 000.032. 60 000 نميلاب . 0) 0

 هدقعو .٠



 ثي نس ا

 هيلا ىلع راسو رهنلا لها يرخ

 اذا :ئىتح هيلا اس ءايلع نإ هللا نبع با «قربخاف لاق هللا 17

 ىبأ ىخا جرو عم جر أ ملف

 مايو هللا , هدضانما هيلا لشرا 0 طش ىلع مءاذح ناك

 خضعب لاق ىتح هدجَت ام حاضعب لاقذ 0 يدخملا أبسوتلب

 نينمءلا ريم اب لو هرشنبف لسجر 6 ءاح ذأ 0 يف 0 م 03

 ا دكملا هدب ابعطقأ لاقذ هخيةاس ق نيلي نحكأ دهاندلجو لى

 50 م هللأو لإ 0 م اهذخا اهب 0 املف 1 فوتو

 10 تعجرف هلوقب مير م ىبأ أمنا دقف رفعج رفعج وبا 3 ل ؟تيقكا الو

 1 0 1 : م 3
 غلا برك 0 نأ ودهمنلا لسا جرخ هوك وأ ليدل ناك أذا تح

 ةنسلا كعب اهلا ةنسلا .ف «تيناك .كرورح لعاوا ىلع كد

 ناكو كساذك .ناك اذاو لبق, كبت ىقدام ىلع 7 هنا د

 5 5 6 ناك 6-5 / نأ ىلع بشل نم انيور ام ىلع رسمالا

 © م خنس ىف عانيبو هنيب تمذاك ةذعقولا

 نب ورع * نع نومي نب هللا دبع نع ليي نب ىلع ردنو

 ع ام كعب 0ك ثعد لاق ا نع رباج نع و ةريجكش

22 
 ىناه ل ةدع ب م ىدورخا كيلا ريب ند 0 نيفص نم ١

 20 اورفك كفو ريا ىلا ىهتناف ناسارخ ىلا ١١ كبلاط نأ كنك

 «) 14 هد. 6) 14 هءاج. 0 000. هيقاسز ]1 1

 06) 000. ىف ناو. 2 1مهمتتاتت. مث) 000. بأ. و) 000. نوميم

 خيبت" بز 0 811218 2. 1 ةءر 8112. 4



 مدخن ا عسا

 ىلأ اببعذأ مك السب ككاسملا نواخدن نيح منعنص ام سب

 10 ااا كيما وبا لق.ع ىرصا مكيتاب  ىعح ردارم ةشئاببج

 تاكا 1-2 تاء انغليا بنا راينا نم ةنعاسا اهيا انكف :دارم ةنايج

 جيلا رظنا ىتح انا فلطنأ تلقف لاق «نوفحاز مو اوعجر

 ىعبر نب كبش ىلا تيهننا ىتح عفوفص لذخا ىتح كقلطناف:
230002 

 لحسر ا©هدنعو كب شاد 0 ناكروتنم نافقأو اهو ءاو ا نمباو

 مكذيعذ جل نولوقيو سانلاب اعجنر ايل دكا اكن مو نلع

 نإ ل ماعف لبق !مءا ةيشخ ماعلا ةفتغب !لجكت نأ هللاب

 ليف عجرتسي .هو للجيلا لونف ةكيئاذ رقعف ىلع ل ضعب

 رطقد مب دناك» ةقوكلا ىلا فرضنا رق ةعاس انكي ردلللا ةنودشاني
-ٍ 

 0022 ل2 كلذ ليك انتج ةىلعا ناكون لاق لوكضأ وا

 هكيفرلا نم سلا فوم اصح ىيحما نم 0 مدس نم

 همكم ارا رم هنم كلذ كامو لاقر جيلا يدم لجر عتمالع

 تل نم هماعط 4 هركتي هقيار ىقح اضيا هيدخكملا عفان دعمس لاق:

 راهنلاب كدكاسملا ىف ىلصي انعم عشان ناكو لوقي كعهوس ام ردك

 2 > ن

 كعغما نم هتيقلف اسر ل 0 ودك 00 لقو لبالاب هب اتحمل

 لاقذ أ را ىلأ اوجرخ نى 0 سانلا عم ناك لع كاسل
0-7 

2 0 

 نامبص ىنيقسأ ا ىب كلل عل اذا ضح مدي أ تاجر

 هوك وأ ليخل ناك اذا ىفح نتعجرف ىن اوبعلتو ىحالس اوعزنف

 ه) 000. نوعجأر. )15١ ديلع هللا تاولص: 01 ]1ك )1 0

 521 6 00 عدخملا . 0) 00 دركي .



 3/1 خر منزلي

 برل شاشح سكبل هللا ةرمعل هيلا مصتعي رع «ىذ الو مكب لاصي

 نوشاخات هلو مكفارطا صقنتو 6 نودبكت 1 ندا مكنا مثنأ

 ناظقيلا برال اخا نأ نوعاس :كقف:ى' متناو مكنع 07

 رواوقم بيلغملاو نولداجبتمل تدلع ا عذاو ىم َلْخَل تابوا لكعتف 3

 ىلع 5 3 قول مكيلع ىل ناف 0 مَ لاق مث بولسمو

 مكتب ريفوتو مكتبك ام مكل ةكصنلا ىلع مكقح اًمذ ماقح

 اما أو أابماعت ىبك ةكبيدامو 9 اءلاهج 3 مكميلعتو مكياع

 تهشملاو :3بيغتلا ق "د حضتلاو”ةسعيبلاب ةانولنا كيل ل

 مب هلا درب ناف مك رمآ نيبح ةعاطناو مكوعدا نيح ةباجالاو

 10 نوبلطت م لان ا ام ا امعجاونو 3 ا 2 أ ءرتنأ ا

 © نولمأت 7 كر تاكو

 رهنلا لهاو ىلع نيب ةعقولا تناك لوقي كك ردع ا

 اًضيا هحكصُي امو ريسلا لعا رثكا هيلع ةلوقلا اذهو 6 ةنس

 7 ىسوم ىب هللا قيد امد م لاق ىقسألا ! ةرامع كى ىددخ م
 - 0 2-2 ب س60

86 
 15 نمبأو 2 ىسبد تيبسدت نأ 0 بأ ىددخ لاق ميعُن 1 لاق

 هنأ نيانلا* ١ ىلع رماه هرورحا ىلا ةافوكلا ندا انج 0

 يلا لسان. هب ًالتما ىتح سدجسملا ىلا ايجرض هحالسب اوجر

 هم) 000. وذ. 5) 000. هذ 14 '؟هدمط., ورعلز طمم>> 600. سيئ

 نوراكت- , 4) آه كانتا د
 عادوز 14 6. /) 000. هرم. و) 000. هذ 14 نولهجكت.

 7) 14 ثيعلا 2 14 اوعرنت ه لهزسل# أبعجرذو . 72 00

 سارح . 0 000 نوركد <

 ليقل . 7) 8هع. "امس, 5 هك "لدحر 2 ؟هدمنو 1ةعوط لحسم ف ةراهع نب 0

 17) 4040101. 7) 86ء. *امليو 5: 0 هللا دبع ىسوم 3 0)

 سانلا ناز 14 26.
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 اذهب

 هه 55

 1 ا

 3 رق قرا ةنيارر هيلع( سكتاوب ةفوكلار لكدا ىللذ ! ىارءانلغ

 اللا نأ تقرا نب داكيز نع. كاذب نار فتكا وخلا 3

 اودعتتسا سانلا اهيا رهنلا دعب هل لق مالك لوا 5 قدامنا

 هدنع ةليسولا كرذو هللا ىلا ةبزقلا هداهج ىف « ودع لاب سملا

 نوهمعي * نيدلا نع بكن باتكلا .نع ةافج لل رف 0-0

 متعطتسا ام عل اودعف لالضلا ةريغ ىف 00 0 نايعطلا

 0 اليكو هللآب كك هلل نيل اواو“ ليش 110 0 2

 اًمايا 0 50 3 5 م الف لاق ءاريصت الب 00

 0 0 0 نمو ليلا مهدد 00 نر امو 0

 مكتوما اذا ع ام* هللا دايع لاقف اًبيطخ 00 مانقف طشن

 نم اند ةويحّلاب مةيبضرأ ' ضرألا ىلا : متالبفاتأ أورفنت نأ

 ا 1 ا املا ةلعلا نم (ناوهلاو: لكلا مة

 1 كيلحا ناسك, ةركس 2 تول. نم 00 مكنيعا تراد

 نيح 4 ةسغاور. بلاعتو. عدلا ىف عيت دولسلاردللا دخل ان حا

 بكوب متنا ام ىلايللا سيجاس ةقتب ىل متنا ام نيلبلا اذإ  ىويعتت

 «) 14 نمو مكودقو اللوز. ة9عمن. 5) 14 ىئع. 0) 05 اكمال

 2 58:14:26 75.110 21.: 1 7 خنابغط 16 دنا ل61: 0 02

 1010: 4+ 58: 83: 933 58. 0 6[ 6) 1010: 4 78 47 7) م4

 مهب 0 و) ةققتقن م5004 14 ككتملا. 2) 05. اكمر. 9

 : 98 7 14204. ءافلخحل )18  ]هب . مكعيذان .:( 013 طفل هدو

 7 00 ةراوغ: مدرع اعدت ه5 سافلا .



 زمنيا تس مدخل يح

 كفرعنل كناو كسفن ىف مشل الا اذه تلق ام نايدار 0 هل

 وبيمأ ) كب بهمن ّى رك تح انف اف الف موقلا 6 1 دع 0

 ان هاربخاف ىلع كا نأ ل نكي مساق كربخ هربكتنف نس

 كلذب هانفرع ىق موقلا ىأر ىري هنأ نينموملا ريما اب القو هربخ

 ةاب متاح د 1 لا_فف كبدي تكأ انك همد انأ ل ام لاق

 نكس كم هليق نم كينأي كل نأ ني انأو ىلا 2 قيوم وهصأ

000 

 نع او .دلح نب نارمع ىتدح فكم نبأ لاق ي«.دبلا دعذدف

 هن 5

 رت ىئا هللا كسيع ىب بدنج نب 0 لآ كك نع راكم ىوا

 ريمُث نع فّنكم وبا لاق «ةعبس لا ىلع باكا نم 000

 ؛.نم, عرف امل ىلع ناك ,للق». «ءادرد نبا ىع. ىلسلا هةلعت 07

 00 نيف هللا نا لق رث هيلع ىتقاواادللاا لح ناوردتلا كك

 أبلاق م ىلا اذه مح د نم أوهجوننف مكو دعذ زعأو محب

 3 ةتسأ كتلشتو انيوس تلكذ انلابن تدفن نينمولا ريهأ

 انتّدع نسحأب ٌةعتسنلف انرصم ىلا ٌعجراف ءاَّذَصق اهرتثكا داعو

 (ةرلنان اسنم كلح 1 دع اند 8 كوب نيو وميهأ لعلو

 تعشالا مالكلا كدلذ ئتوق ىذلا ناكو انودع ىلع انف 001

 اممولي نا سانلا رمأف ةليخنلا لون ىتح لبقاف سيق ىبا

 جئانباو هئاسن ةرايز اولقي ناو هسفنا اهلل ىلع اونطويو مركسع

 ىنح جكسعم نم الْلَسُت رث امايا هيف اوماقاف ودع ىلأ اوريسي

 ه٠ اًيلاخ ركسعلا كيتو و اًليلق سانلا هوجو نم الاجر الا اولخدف

 م) 000. ام. 5) 000. هربخاف هن طمم» تلاقو. 60) 000. نع

 هلغو . ]1س 1124 ةليعد ىب. 0) 4 أدورد.. ه) 86ه. 14 ©

 20.: 000. اًيصق. مي) 14 04 20. ىوقا. و) 008. ليلق.



 امرا 0 خيش

 د

 تبذك الو تبذك ام هللاو ربكا هللا «,لع لاق يرختاسأ اهلف ةأرملا

 ىلع هللا ة ىضق اع مكثربخأل لبعلا نع اولكنت نأ الول هللا اما ص 0 0
 ل كفر 1 م لانو 3 اءصيتسم 0 ل معاص كر ناس

 كفل مكل ا لاف ىعر ص مو رم مث لاق هيلع نىك ىذلا

 ناطيشلا لق, ثغ ىم نينموملا ريما اب اولاقف مكرسغ نم ءمكرض

 ةاتابنو .ىصاعملا 9 تنيزو ىنامألا“ هترغ 4 ةراشمأ هومسلاب سفناو
3 

 ختاعبرأ ماندجوف خم فمر 0 نم د لاق ن وراس هذا

 ووافق مكعم كاك لاقو مرد ادع كل ايعفلف 6 0 عقب و ماق لحجر

 عا

 ءىش نم مثكسع ىف ام | حو ةفوكلا 0 /ماوفاون 3 0 اذان

 همسقت برأ هيلع هب اوحهش امو باودلاو حالسلا امو لاق 0

 ىلع هدر مدق نيبح هنأف ءامالاو سيبعلاو عانملا اماو نيملسملا نيب

 لق مث هنفردن هدجوف 5507 ماخلا نب 0 بلطو ولها

 لاجر ىثدو كيلا ىنتجاح ىلع كسويب ىنالتبا ىنلا هلل نيل

 ايلحترا كلذ هغلب  نيح نيئموملا ريما لاقف مالتق شاسننلا نم

 ل وب 1 سانلا لكحراذ هنونفدت م م ةنولتقتأ اَذأ 15

 اد ند هلم للج (نأ ةفيلخا نب لحملا نع تفانكام نع

 8 0301 دا ل نسنخألاا ب اراريعلا قل :لعي سودس
 0 رسال كفو ارا ني ايداع نتاذملا ا ءارو لبقتسا) جيلا

 هليقتسا نيد رازمبعلا هل كت نابدالا 0 نب نوسألا 0

 لع داع دن رحب يدع لاف هلو ل كاف را

 ه) 008. مالسلا كيلع. 2) اضئر ]4 صقو 201. 1

 0) 58[12. مكعرص. 4) 05 ]ك02. 12 58.3. 0) 000. ملسلا هيلع.

 /) 008. ييواوث اووارد. م) 85هء. 14 هف للواك.ز ©2004. و.



 01 ا

 هلا - هد 5 مباع

 7 شعل ا ىنملت ىهمح اس ىد ا

 جلناقي لعظفف هلجمر عطقذ 0 ىنهغذلا خبواعم نب سبق ءبالع ند

 لوقيو

 5 ماسلا لاقف لشقف  ةيواعم نس نسوق .هيلعأ تسلا
 01 9/2 20 - نه اس سن

 0لصألا ىتح ةولغ نم ءاولتتعا لح 0 اًضويأ نادمعا نلتتفا

 لدحر ١ ناجممل كلا عتفف

 6 2 6 - 925 560- مرا جا 2 2 د 0 1

 نامطي ىتح فيسلاب هفبرض ومسح ابا ىرأا بلو مهب _ضأ

 د

 نإ 2 0 2ك اك ت2 5 5 © 201 0 0 65535 قع

 ايمفرشم نطيكا دتسشيلا الع أ ل مسهبو دضأ

 0 يل نأ دهر ىا باكل توع ىددح فخم با لاق

 ىلا. ىفتحلا ةيمانش نت 7 ناميلس هقعمو ىيدخلا ىذا

 نب ةوبسص“ ىب ناتيوبلا هلل جوف ةذوه نب ةريص نب نافل ربح

 5 لاق اًليتق نيسمدح وا نيعبرأ 3 رهذلا لطاقم ىلع قرح 2 ةذوف

 ىَذَتك هبكنم ىلع عيت“ محل اذاف هدضع ىلا رظن يرختسا املف

 مح تدتمأ و تدم أذاف دوس تارعش اهيلع ةتيلجت ل ةأرلد

 ىئدتك .هبكنم, ىلا نوعتن. كنت رث ىرخآلا: دنيا 8ءلوط قذاكت

 «) 14 هرس., كلور. ة9ععطز طلت. ,١1 0 يمحوللا 6)

 ميقلا . 0 000. هم 14 1هدصط. اءلثقا. 024) 4 ليصالا. 6

 8 نامطب . /) 00 ل 14 مقاس و 1056 ه5 لؤعفت 111 !اءو

 14. و) ةءزآ. خيحللا, نغ طهطون 3188. 11, 416. 7) 2198. ىطبز

 14 ه4 12087. هده. هذ ماثم ىرخالا مئ265هصأ يطا.



 مخمل اي خمس

 انيقل نأ الا نص ام لق دعس نب ميكح نع ىفتحلا ةمامث

 نا لبق اوناف اوتوم هل ليق هامثأكف مانتبل اف ةرصيلا لفا

 هدأ ىترخ 1 بأ لاق 0 عضياكن مظعتو ةتكو 0 كتشت

 لل + تلك نمل زيماءان هلاقف ايلع قا" بويأ ١ نا« 6 كتاتنج

 نبأ نه عولاب هتنعط لق كل لق امو هل تلق اف لق 4 نيصخ

 هللا 1 0 ٌرشُبأ هل 00 3 لاق هردهظ نم مخ 0 سر ىلل-ددص
 (ر

 ءاهيلع ىلع تكسف هاّيلص اهب ىلْوأ* انْيا ملعتس لق رانلاب
5202 

 اهل ىللوأ وه هل لاق 0 5 بانج ا نع فيكم با لاق

 نينمؤللا و 1 نا 0 تلا لبحلا نب فقع ءاجو لاقد ايل

 كس 1 لططلا نرش يعم, نتا تيسحلا الك .ايالك تلق
- 

 5 2 اننا 26 0

 كليع 0 2 / ناكانكإ خف مصخ نب دابزو ىبحرالا باطخ نبأ

 ريما اب اللقف امتعنص فيك ومامهل لاقف ىبساولا تعفو نواسللا
َ 

50-9 

 ىلع لاقف انيكمرب هانعطف هانردتباو هانفرع هانيار امل نينموملا

 ,هتعملا ىباا عيبا ىب 007 لثاق امكذلك الدخن

 م ماخر نبا هللا ىبعا لشو ةلتقف ريفر بقي ضوقرح ىلع نا ذكلا 5

 هس د

 حاير عقوو ءلزنقف ماسلا ةركادش ند ىلا كلسمدع 4ع 1 * نالقلا

 نب الط هيفا اهملخ نع لتقف رادج بنامج ىلا 00 1 ىبأ

 9 تس 2-0 0 6 00 ن مزال اكل

 هبيفكم اهلعا ىف ظدوتعات 2 شرع خبر اج ثملع آم لق
- 7 

 0) 000. 8. ف. 85) 000. م1هدئانات>0 016 بايخ. 6) 000. هد.

 0) 86«. 14: ©00. سيف ىب كيوي. ه) [501: 19 28: 1 7 ) 000

 ناتكح. وىم) 000. 500. ملسلا هيلع. 7#) 8ءء. آخ 00. حد.

 2 0007 1106 2007 قا. )000.



 زي زك طدمب ١ ا

 جنم بهو نب هللا ددع عم | ٍقب ىيحذلا ن ..اكف دا ةعبرأ ابناكو

 لاح لا نود ليشكل ا مدقو 7 لإ م أوف - ةختامامتو ه ىيقلا

 فصلا مامأ ةيمارملا فصو نىنيفص لبيخظلا 0 نسساستلا تلك
 5 ع 5

 نرد - ميقتناو نيبغالا هلا ”مكايلا يع م ناجي لجو, مكيلع
0 0 5 َ 1 5 : , 

 نب كب 0 ب أباقف ناهبصأ ىلع نسق نب كيزي ناكف 5

 نب سابع متادانف ناهبصا تفرك ناو هلل الا مّكح ال سيق

 مكيف 0 هللا 22د عا اب نايشبعلا ل نب خصيبقو كسبوش

 9 3 -2+ع 66د

 0 امو اولاق هفابشا الا مقنا لله مسفن ىلع فرسملا ىثوأ نب حيرش

 حاولا اودانت ث هتبرت انيفو ةنتف هيف .تناك لجر لعا مكتكاك

 تبيثت ملف لاجيلا مامأ ليخلو سانلا ىلع اوحشف ةنثل ىلا حاولا

 هنميلا وكت ةقرف 4 ىبتقرف .ليخل :نقرتفاو .هتحشل ىيلسلا لكك

 15 جيلا ضوهنو ان سومأو مهلا نم 0 خيلع تفطعو لينلاب

 ا 6 نأ مموتبل ام هللاوف فويسلاو مامرلاب لاجرلا
 ع

 ورا نأ هباكتا ىدان كالهلا ىار امل ةليخ بحاص 0 دا

 3 / خءاسلا 5 او معافى ع ىعأ نم 8 0 دار لآ

 20 ند مادا بني ندب ملسم ب كللا كع ىتدخ 5 وبدأ لاق

 هم) 000. نافلاز 14 هن 20. طفطود# فلا. 5) 004. اوعج

 ١  11افك... :000)0- ىاهفرف ١7م 06و: :604 )0
 ل037. 8: 21



 عنك

 1 | اكد

 لكلا ناتنلا ابعت َُ ماع دك 2 ىلأ

 وأ ىعبر نب 0 0 ىلعو كح نب رعاح 2110 مرا

 ىلعو ىراصنالا ني ان نيش ىلعو مم سيف نب لل_قعص

 وأ ةئاعبس مو ةنيدملا لما ىلعو ىراصنتالا ةدانق ابا ةلاجبلا
 ١ 2ع د د-ح د وه 5-0

 جراوشل تابعو لاق كن ند لع دب ند سبق لل-جر كامات

 2م ©-25

3 
 ىلعو ىدسالا نانس 0 ان ح ةلابخ 0 ىسيعلا ىفوأ م ىبأ

 26 9 دا 2 نه 5-2902 نو 35

 نب دوسالا ىب اع ثنعدو لاق ىدعسلا ربيخز ىب سصوفردح خكلاجرلا

 فو نانس نب ةرمح ه ىنأ قدح ا دل 13 فارما ديزي

 بويأ لأ عم نامأ ةيأر 0 عفرو ةليخا نم سرا ةئامتلت ىف

 1 لدفع م نم مكنم خياورلا هلق 6 ءامج نم ا مبا اكان
6 

 ىتادملا ىلا وا ةفوكلا ىلا مكنم فرصنإ نمو ًَ ويهق  ضرعتسي

 نأ تعب. انل ةجاخت هل هسنأ نمأ مف ةعايذل هذه نم جرخو

 للثون نب ورق لاقف مكثامد كفس ىف مكنم انناوخأ هلجفا كيضصت
 و

 للا م ياا 1١ انلك لداقلا د إىل ليغ ردا اما .ةللاو : لعَحشألا ©

 فرصنأو 2 هعابتا وأ هلانق 3 ىربيدع د لفمذ ىاح فرصنأ نأ

 :خفتاط كراج حو ةاكسدلاو نيكايناكتملا لون ىنح سس را ةختاهسسدخ

 ختام نم هك عقنم ىلع ىلا جرخو خفوللا تلونف نيقرفتم 7 ىرخأ

 0) 000. © 1107. ىصخ . 6م) ظلوو. ه5 طدص٠ 16 ١)

 يأ ٠ 6 00 وأ: 14 هذ للو»>. ةةءوطا 0 )0  1 نامل, 0

 للم. 8. ه6. 6) 14 8004 تك ر 2077. كه. 0 م١ مقل-

 0101م. ٠م رق 11216 61 م: 1 3. 7 00 ىردأ

 2 866. 11035. ,١) 2: 600. دعيابأر 14 دعباتار لوا. ةعباتلا .

 /2) 000. هد



 مي كدب ممدرخت يو

 نيفلاخملا ابا ىلع متيبأف ةاتهدو ةديكم «اهومكولأاس موقلا

 كا كدرتما دلع قيصاحلا ءازكتلا مودع ل ا

 تآ ملف مالحالا ءاهقس ماهلا ءافخأ ةرشاعم هللاو مثنناو * مكتياز

 نيقفخا الو: مكروما نع #/ مكتلبخ ام هللاو :ءامارح مكن ايلا ال

 : منكل و تيثد الو ةوشع مكتأطوا الو مكنع رمآلا اذه نم اعين

 /: مكتام ىأر عمجاف اًرهاظ نيملسملا ومأل ارم, .:قك 1 ىاوراءازصلا

 نرقلا 3 اب امك نأ انههيلع. ةاناخاف ىيلجت ارراتخلا 10-

 اهاوه رولا ناكو هسئارصبي اهو قلل اكرتو اهاتف هاوذعي الو

 ىصلاو ١ لجعلابا مكحلا ف ماسميهيلع نيفاتيتسا * ىلا ك0

 نيج انشفنألا انيزيا :ى. ةقثلاو :امهمكح روجو امهيأزا وسب انكلل

 7 نولحتسن اذ اب انل 10 فرعي ال ب 0 نمل "ليش عرج

 أوعضت ل [ىدلجلر نان ردح نأ انتءامج هنو نم يورد انلاتق

 ياقر » نوبرضت ساسنلا 0 رق مكقتاوع ىلع مكفايسا

 ليف لإ كلذ 0 نيبملا ناوسحلا نهنل اذه نأ مءمد نكشف

 1 اهلتق ملا سفنلاب فيكف اهلتق هللا كنع مظعل 6-00 اذه ىلع

 ارعيهتو موملكت الو عوبطاضت مال اوتانتف* « مارح هللا قنع

 0) ©000:::اهويكلاسو 14! اقويلط امتا:!! ١ 3) 000! ه2 14 ا

 © 14 دونع متدنعو. 4) 14 هللاو ,تاعم ىأرز م0 ةءونتم ءاؤخأ

 زم 0004. افجا. همه 14 اجه. مز 14 وسط. ةتلتخر
 801. ه6 1عةطب مكتلتخ . ى) 14 881. ه6 1ةط. تيندا. 2)

 مكيالم هذ 14 همم. مكثالم 7) 000. اذخاف . 1 00

 قيلع انئانيتساز 14 ؟ه203 امهمكح - ىكقو هده. 7 000. نولكاأسي.

 /) 14 ئع. #) 000. اهيرضت. هز لكم 22 58.11 59 98. 1

 م) 8هء. 14 هأ آ0>.: 000. الأ اوردابتك.

1 424 



 ددوغل يمي اب . اخرس

 طئاغلا اذه ماضعأبو رهنلا اذه هءام تاكا رد 586 ملا

 00 ىنا ابلعت ما 0 نيب 0 هر و مكبر نأ هدنحل رمبغسب

 ةدبكمو 8 ىهد مكنم اهايا موقلا بلط نا 0 ةموكلل ىع

 افرع ناو نق 2و. نيد. بادعأب: اوسيل مقل نا مكثأبنو مكل

 ل مك هلع وكمل لها ف اًلاجرو الافطا هتفرع مكنم هب

 ناك ترا ذآ حلا قيبتيصعف مرعلا متبتاجل ىيأر مترا

 نيمككلا ىلع ثذخأت ا م كل امنا كيت

 ها

 38 نايف نارقلا نما ام انيمنا نأو ن قا ايحا ام ءاييبكي نأ

 لول نإ أ ىلع ىكأو اهنرمأ انذينف ةنسلاو بانتكلا مك افلاخو

 00015 كيل انيك انآ الذ + تينأ نبا نيو مكب ىلتشلا ان و

 نحنف انكم انك تبت ناف نيش نافرا رفا كلذي انكو انمثا

 نأ هاوس يبع# كوذبانم اناف و اننزتعاف يبا ناو * كعمو كنم

 ا ل يا ع نا نينثفلا بحي لا مللا

 ىداهجو دعم ىقركاشو * معابص هللا لوسرب قاميا عنا 22 أو مكنم

 6 اذا للم ىكقل* را يفد ىلع اينما 7: هللا 00 0

 لاق 00 رك د تيارا تانك يرفرلا ةيلس وبا

 /:ذه قارف* مكل تّلوس ىق مكسفنا نأ ءالوه اب رهنلا لعأل

 نإ كل لآ 4 ال ناو افومخلاسو اهوا حتبا متنا, هلا: ةموكلمل

 «) 008. انفاب ه؛ قهزد0ه 14 ىداولا 65) 000. نم اضقان .

 ه) 14 نيبم. 4) 000. ىو. 6ك 4 انييح' 4 5866 )/( 

 600. ام. 9) 000 تيبأ نأو انلوشعاف . 7) لكما. 8 78. 0

 2 8هء. 14: ©0004. كحاو. 7) 1مههزنئ1 هزع [ذ. 7) طكمات. 6 8

 56. 7 14 هذهل قارف.



 |“ فد عميزخلا يني

 لك" هنابع. نب" قاعسا نب" سيكا نأ قونكلا" قنا نت ناك 505

 دعا يل ع املخدأو مكنم الط كيلا اوجرخأ هللا 3 ضان هل

 مكناذ ”مكوتعلا انو هع” لاكسعا للا انني" ودك 20 د 5

 ملظ كرشلاو كرشلاب"" النيل« قوويستت "كمال" نلاميظلا 0

 5 ككنع لاكشت نك رشم عنوة عت نيملسملا ءامد نوكفستو 5 يطع

 ةمكقبتت امساك ان هه تك اتقن نا قلشلا ا
 لشيف ”انبخحاتص ريغ انيف“ ©ةملعت"ام "اقف زهغا لثمب ان

 ىتاف اهوكلهت" نا "ا ةكسفلا: ى للي مكتحشات ءالقوأ مكيف هقولك

 نب تناح را عبطخو 2ميلع هلع "دسك ةنكقلاا كد

 1 لا دوق ناك لع مكاياو انا هللا تابع لاقف ٌىَراصْنُألا كيز

 انأ ابلاقف انذولتاقن مالعف 39 07 0 /تسبل اهبلع 3

 املجكت نا هللا مكدشنا ىنأث لق ادع متمكح مويلا ”مكانعياب ول

 ىتدح فخم وبا لاق ««لباق يف قّأي ام ةفاخم ماعلا 8 ةنتف

 رمل لعل" قآ"اعيلتع نا بفو نباوسورا لك نيك لاادكلا

 !ة ءارملا ةوادع اهجرخا هلا ةباصعلا كنا ناكعم هيلع فقوف

 00 قّزنلا اهب * عملتو قدها قلل ىع اهّدصو ةجاجُّللاو

 / مكينات كانا ناو ىنا ميظعلا بطخلاو نسل

 ه) 000. هدصص 5) 02 1كم. 31 ؟8. 12. )6  000. مكعيابنو

 1 000 112879. !ظاأ, “ مكيعبانم . 0) 000. ملعب. ه1

 لق 3 اهناق, 2ثم. سموم لاق 2 لاق. ١١ /) .1قعي 1ةنصاطاا تشن

 و) ]14 ا 1103. ؟. 600. 29016. 7) 000. ةنتغلا 2

 خمطو, 14 عمطوز تم نيدلا مده قزنلا. ) 000. مكيعلتو

 14 مكنعلتز ه, لص. اهفلتف.



 هك

 مددط يكأ اند نس

 ريبعف جرخو ليحرلاب ىدانف كلذ ىلع عمجاف 0 ىرب نكي

 كي 0 ناو لا لع ردك لون رت قو ,طنقلاب نينعكر ها

 ىطاش 0 ب اهابد ىلع رو ضان خيرق ىلع ناك ,ىسوم ىأ

 تمقو هم رهسب هيلع راشا مكانم كلذ هريسم ىف هيقلف تاؤلا

 ا ادقلا بولا كلذ ىيغ ىف ترش نأ هل لقو راهنلا نم

 نع هاهن ىذلا تقولا ىف راسو ةدفلاخن ا!ًكيدش ارض كباككاو

 رز ل ف هدلع ىتاو هللا ىج مهنلا عنم 6غرف املف يف ريسلا

 لا ذل لايجلا لاقل يحننا اهي انرما» هلا ةيعاسلا_ق' انس
0 

 لاق 3 © رفظف مكنملا كي كرمهأ ذلأ خءاسلا ىف راس 4 نوملعي

0 

 كرع نيادللا نيع نع بيبا نب فسوي. ىتحح فكم بأ

 00 ا يدلل ل ل نمار لا ريشملا/ ىلع دارا انك لق

 هرمأي ى زح هيرنمف ندادملا ناي نأ هرمأو هدا ع نب ل ىبا

 ٌىفَقُتلا 0 ند ناغتسو نفيق ماكاو و قليلا ةليقم معاج ىف هرمأب

 مكنم انناوخا ةلَقَق انيلا ايعفدأ ره كفا رهنلاب

 ةقي ا نثفا ولا بح مكنع 0 مككرات انا رث هب جلتقن

 ني لع نا اع ردح لل كنريف و كيرلك, يلقي * هللا لعلف

 عءامد ٌلكتسن انّلكو 8 هتلتق انلك اولاقن هيلا ارتعبن مكرما

 نع :ةريصح نب تراخل ىتحح فتكم وبا لاق .., « مكدامدو

 ©) 000. ريسير 14 ريسب نأ © ا 6) 000. 200. مباع

 ملسلا. 4) 14 288. لها. )2  14 208. اعيش. 4 008. ©. و.

 مر, 000 200 عالسلا هيلع. و 1هل وأ 20: مكبولقي لباقي ٠

 /) 14 ه 20. خلنق 61 22022 لك 2) 000. دهرضت+ر 05

 عاتما"ع م. 71,78 ه5 822.



 آب يس دنهل يح

 اهاقّلأاو اهظفلف ىمث ريغبو اهلح ريغب «مدحا لاقف هف ىف اهب

 ةمذلا لفأل ,ينخ هب رف ةدسن فخأف هفيس فخا رث هذ نم

 ريؤنكل بحاص قأف ضرالا ىف داسف اذه اولاقف هفيسب هبرضف

 متنك نّتل لاق بابَح ىبا هنم كلذ ىار اًملف هيزنخ نم هاضرأف

 5 تتاححلا» ب م ىلا «سأب مكنم ىلع اف ىرا اميفأ ندد

 هب 0 كيللع عور ال 0 0 ىقلو اًمَدَح مالسالا ىف

 نم 0 ثمات 9 0 اورقيف هللا نوقنت لأ 0 انا اهدنا

 ةعم مو !انلذ قلد غلبت ةيواديملا نانس ّمأ اولتقو ةىَط

 ؛سانلا هضارتعاو بابَح ىب هللا تبع 4 علتق نم* نيملسملا نم

 دغلب ايف رظنيف هينأيل /ىديعلا ةرم ىب ثراخل هيلا 6كثعبف

 ىهتنا 0 َج 0 هينكي الو ههجو ىلع هيلا هب بئتكيو عانع

 نيمو ريما كَل ىقاو هولتفف هيلا ممقلا يرخث جلئاسيل رهنلا ىلا

 ءالوه وعدت مالع نينموملا ريما اي اولاقف سانلا هيلا ماقف سانلاو

 15 ام انغرف اذاف 37 ىلآ ا س انلايعو 05 8 انذوفلخك انعارو

 0 د ناكو كلذ لثع الكف ا سيفا ندا

 نوعدي 0 ا نيفص مد لقي ناك هذال هيأ ىربد ثعشأالا

 ره مينا ساسنلا, ملع هيلا ويسماب ايلع رما املك هللا كك

 «) 14 ه4 70». اهتذخا ,خآ. 5) مزه ه) 14 هذ 20
0 

 سأب نم.© 82) 008. جليق ىمو. ه6 003. 808. ملسلا هيلع.

 , ىى 9 عمت ) 2ةصق. 8ث, 18 < سعقفلا ) 14 هك 205. عدت. 75) 6.

 14ز 600. هد. 11059. 1



 م | ب 00

 نع فكم بأ لاق 3 اهنطب 95 ع هدللو 5 نطب أوو 23و

 ةقلبفا هلل هجراخلا نأ" لاله !ىب نين نع ندلخ نب ءاذع

 ةباصع تجر رهخلاب اا نم 04 7 تداج تررصبلا نم

 هوعدف كبل اوربعف رايك ىلع أر تاع فوسبي للجرب مث اذاف غانم

 بابح ىبا هللا كبتع انا لاق كَ نم هل اولقو هوعرفاو هودلهتف

 ضرالا نم هلوانني هبوت ىلا « ىروفا رت معاص ىللأ لوسر بحاص

 مدل اولق معن لاق كانعوفا هل !ولاقف هوعرفا امل هنع طقس ناكو

 معلص نينلا نم تعيس كتيبيلخحاإ كيببأ نع انتدكاف ك.بلع عور «

 نأ معلص هللا ليسر نع نأ ىنثتدح لق هب انعفني هللا لعل

 ا هتك اهيف تومي امك للجرلا بلق اهيف تومي 6 نوكت ةنئف 0

 اهيف 05 !ذاك اك حبصيو أر اك ا-هيف هيف حبصبو تي اهبف

 رمعو ركب لأ يف لوقت اف]* كانلأس ثيدمل اذهل اولاقف 2اًنموم

 نر هكدالخ لوا ىلإ نايتعا ىف لودعمار ام !اولق : اريخ  امهيلع ىنثأف

 ىف ليقت اف اولق اهبخآ ىفو اهلوا ىف اقحم ناك هنا لق اهرخآ

 اًيقوكا ىشاو مكنم هللاب ملعا هنا لاق هذعبو ميكحلا لبق ىلع

 ىلع لاجرلا ىلاوثو ىوهلا عبتت كنا اولاقف ةريصب ٌقفناو هنيد ىلع

 اًدحا اعاناتق ام ةلثق ةكيلفنل مللاو ايلاعفا لغا ل اكيتامسا

 بلون مخ متم 00 كو ا رمابو حد !ٍببقا رث دوفاكف 0

 فذلقف عدحا اهذخأف خبطر ممم تيطقسف ون ةاورم ملخأ نحت

 م) 000. اوهأ. 5ر 14 نأ اكوا. هد. 6) نوكيز 14

 ه6 20«. طفطومسف خنتق نوكت لاق دنا. 4 004. افك. 4 ةسم-
 م1671 هدع 14 ه6 200. مز 207. ليخأ هن هدم. هنمز طمع 14



 ١0 نب را

 كراصناو كبزح نحن نينموملا ريما ايلاقح" ىتاببشلا كايسك 1

 كوع ىلإ نيد رسف كتشعاط ىلا بانأ ند عياشنو 7 تبرك 1 قناعن

 ندع ةلق نم ىتوت نت هللا ءاش نا كنف اوناك امنيأو اوذاك نم

 نم 4ئميمتلا باهش نب زرم هيلا ماو عابتأ مين فْعَص الو

 5 محلا لح لك كتعيش 6 نينهوملا و ما ب لاقف 7-0 ىنب

 رسو رصنلاب رمي كريدبع ناهح قى كجلاو كترصت ىلع /عامجالا

 كقعاط ىف وجرن نيذلا كتعيش اناف 0 نيقيرغلا ىلا فاي

 فلختلاو كنالذخ مىف فاخو باوشلا عاص كفلاخ نم داهجو

 لاق ليعامسأ ىتلح لاق بوفعيب ىنتلدح « 7 لابولا ةكش كنع

 !0 نراك : سوفا دكيبع نم لجر نع لاله نب كييح نع 5 آن

 نانخ ىب هللا دبع جرت 5 0 لاق عقراف ِ جراوشل نم

 دللاو لاقف عرق رث اولاقف هءادر ري اًرعَذ هللا لوسر بحاص

 لو 0 بحاص بابح ند ىللا كلددع ا اولا 7 ىلهغرعذ ىقن

 تروح هيج كيمبا نم تخعبس ليت ألق معن لاق معلص هللا

 5 نم ربخ اهيف دكعاقلا 0 وكذ عنا معلص هللا لوسر نىع مهب

 ياسلا نم ريخ اهيف ىشاملو ىشاما نم ريخ اهيذ مكاقلاو مئاقلا

 الو كيا لك ١ كيدفلا هللا يع اي نك تكد ناسف لق

 لاق معذ لاق لتئاقلا هللا ىبع إب نكن * الو لاق الا هملعا

 للعذ كا 7 ناكر ىمد .لاسبف كل أهبدرضف رهخلا فض ىلع دوملقف

 0) 366 1! |23- 12: 600. لدشت) 14 ليشمت كامر# نكست

 م) 14 هذ 20. كادالع . 6) 000. هد. 0) 120 هعاو ل07.

 .٠00 ىميتلا, 14 696م6. 6) 210”. 800. بلق نأ. مث) 260

 عامان الا. 0) 2007. نم. )0 لايعلا. 42) 000. سنولا .

 ا) 000. ىيمتيعد. 7١ ترلثأ. 7 0 نكد.
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 عمياطل يإذ ملي زك دمي

 نما اه نينموملا اريما اي اولقو' محجيبغو .ةبلاوما نما قالا ةيئاسكو

 لاتقلا قاطاو ملكلا غلب دق نم ةلئاقملا ءانباو ةلتاقملا نم اندنع

 انعم صوخشلاب مانرماو كلكلاو ةوقلا ىوذ نم نيل انعفر لقف

 برعلا تناكو ءانكلصي امم ءايشأو انعايض ىف ©و ءافعض قنمو

 خينامت مكيلامو خايلاوم نمو ةفوللا لها نم افلا نيسمخو ةعبس

 فالآ ةثلثو افلا نيتسو ةسمخ ةفوكلا لها عيمج ناكو فالآ

 نسوا تتاننا دعما وما عشخ قالو ةرصبلا لقا نم لجر . ىتتامو
 دنيا ندي ن0 0- 2

 ىميتلا تلصلا نا نع فتكم وبا لاق ««لجر ىتئامو افلا

 ل اكل طرأ نعنلا نرعسما نب ناعم لا "كنك: ايلتغا نا

 صضخشأف ةفصخ ىب دايز كيلا 0-5 ىناف كح ا نئادملا

 انا نا كلذ للخفو ةفوعلا لقا ا ةلتاقم نم" كتللبقا نم ةعم

 55 ع منا نوعا نيانلا زا يلع ََ لاق هللاب الا 0 الو هللا

 انهجو نم ءانهجو هنم انغرف اذاف جب نايف روركلا هلق اذ

 رق هيلع ىتاو هللا نيحت سانلاا ف ءماقف نيلكملا ةىلا كلذ

 انباراسأ نينموملا رثما نأ ول, مكلو3 ئغلي نق هتف لعب اما لق

 جنم انغرف اذاف هب انأدبف هيلع تجرخ هلا ةجراخل هذه ىلا

 هر انللا فا مجاشل كفا رابععا ناو"نيلحملا اهلا انهو

 نيرابج «اونوكي اميك مكنولئاقي موف ىلا ا مكن ايعّدف

 لنا ردا سنانلا دام + لوح للا نابض هاوذكتيو انكؤلت
0 

 ئىفيص ههيلا ماقف لاق تببحا ثيح نينموملا ريما اي انب رس لاح

 «) ]خذ ه6 0. تح مر ]4 614 205. 200. لاكش

 6 000. مالسلا ديلعو 0) أىنوكت هن اوذخكت . 6 ه4-

 0101 ههع. 14 ه5 20.



 | عدس ا

 ملف ليكتب ىلع يفاو يرجح نس يوان د

 ىفالآ هل «ضبلا نم [ناشيلل نان هاناو ىتح ءانكرل 7
 6 عابسألا سوورو: ةفوكحلا لا سوور بيلا عم لكر |( 7

 اب لف رق هيلع ىنتاو هللا دمحت سانلا هوجوو لئابقلا سوورو

 : ىتباصتو * قل ىلع ىئاوعاو ىراصناو ىاوخا متنا ةفوكلا لدا
 ةخعاط مات 7 ربكملا بوضصأ مكب نيلحملا 0 ناهح 0 01

 ىنتأي ماف مكيلا هترفنتساف ةرصبلا لها ىلأ تتعب كقو ليبقملا

 ةيلخ ةيلج ةكصانمب قينيعأت لجر اتئامو. فالآ تلت الا نم

 كعمل ا ل ناس الا ب 2 مكنا شغلا نم
 منعم اهتريستع اق ام2 حا لك“ ليضقرا كف بتنك ناكل

 هتريشع و نادبعو لاتقلا اوكردا نيذلا ةلتاقملا مءانباو ةلتاقملا

 ئتادمولا سيق ىب تّيعس داق, ءانيلا كلذ عرب م

 ساخنا لوا رانا .ةطضصتو# اذوو :ةعاطو داعم ينمرلا ردح 0

 لاف ىحلبلا سيك ب لقعم“ مقو تملط امور تاس ء 0
 رخو مفصخ كب دايو متاجج نب ىتع لو كلن 05

 نأ مث كلن لتم اونلاقف لئابقلاو سانلا فارشاو ىدع ىبا

 ج1يقبعو مءانبا اورمأو هيلا موعفر رث جيف :ىم اوبنك نضوورلا

 اوعفرف كحا منع عنم فلختي الو عم اوجرخ نا عيلاومو

 كردأ نم ءانبالا نم افلا رشع ةةعبسو لتاقم فلا نيعبرأ ديلا

 0( 000 200 مالسلا هلع 0( 000. عايسالا . 6( 14 6

 2017. ىلا قباكأو . 0) ىلتوتم5 7ءدتطو هرعع101556 مالئ0: 14 ©

 20. ةوععطأل. 6 أبعيكتاس . 7) 0007215: 5 000

 ناد ببعو . 7( 000. عشر. 2( 14 ام تتاح 0 53 تا

 ٠ ةعسلاو .9 000 ٠ كدزو .0000 7
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 ار مب ةئس

 أوعيهنو © اورسيت لفرفو ىرسك ليعابا مكيف الجت ةكنلع و 5

 نم مكناوخا كال انتعب كقو برْملا للف نم مكودع ىلأ رمسملل

 نأ انصخش مهعيتجل أبمدق أذاف مكيلع أبمىدقببل ةررصملا لفها

 هللا دبع لأ ىلع. .بتكو «هللاب الا ةوق الو ليحح الو هللا ءاش
 0- هد 2 تا 03 35

 كعس ىنب نم سوق نب © سنخالا ىب ةبتع عم 6 سابع نبأ 5!

 مم ع ند

 030 هلال اييدبعم ىلا انجرح كح انذ ةعبن انما كيا نبا

 0 سانلاب صخداف برغملا لها نم انودع ىلا ريسملا ىلع انعيجا
 5 ع 35 392 ع 5

 نب حلا عد صوخاشنلاب 2 0 000 ّس أو ف 0 هبلع

 كيع جل قتساف للسجر ةتاهسخو فلا عانم هعم صخاشف 0

 اما لق مث هيلع ىنثاو هللا دمع سانلا ىف ماقف سابع نب هللا

 مكصاخشاب ىقرمأي نينموملا ريما رما ىقنءاج هتاف ةرصبلا لعا اب كعب

 م صخشي مو قي نب افنحلا عم هيلا 6 ,يغنلاب مكترمأف

 مكثانبا ىوس اقلا نوتس مقدناو ةئامسيخو فلا الا مكنم

 عئردعسلا 5 نب و ةبراج ع

 00 ةللا نوسألا ابأ 0 كفو ءيمامال م 0ك 6 نع افلختم

 هوشسفن الإ ةسفن لع ا 0 :ٌلجر ملي دف متل

 هر 0007 ]وردت 1177 6) 1000.200. 1" مرا هوو أ 1

 ©.“ 215.: 600. سلح. -2) 14 68 20". سانلا كلا. 6

 هن 20. رفنلاب. /) 000. مكناديبعور آ14 64 2107. مك كد يبعو.

 و) 000. طثع هن ةصقمو دتراح. 7) 000. هدطص. 4) 4 لجني.



 ماي نس سيرد

 يغب ,ءاهداومأ !اعبتاووبتللا» باتك افلاخ نق اييبكح كلا

 قربغ اًمكَح ةنآرقلل. اذني رثو ةئسلاب العي ملف هللا نم ىَدُه
 اناف ء اولبقأف اذنه .قاتك. :مكعلتب قاف .:نوتشوملاو انمهنم لوو لا

 انتك !لىذلا لوألا رمال ىلع" نحو مكودعو ءانردع ذل 012

 هاكيرل بصغت زل كتاذا دعب اما .هببلا :!ويتكوا + .مالسلاو ةديلَح

 تليفتساو كلا لست لع تحبس ناف كسفنل تبضغ امنا

 ويل لعق اكون دس ةذقار نيو ال اسنوطن هولا

 ىارف نم يأ عباتك أرق املف < 1 نينئاكلأ بحي 5 501

 3 جانيف عاقلي ىتح هانا ليها ىلا سانلاب ىضحيو ععدي نأ

 هربج نع ىسدمهلا بيلك نب ىلعملا نع فكم وبا لاق
 هدليحدلا نساامل ا ءاليلخا نأ ىتادتيلا كارلا 5 نبا

 دعب اما لق رث هيلع ىنثاو هللا دمحن مق يراوخل نم سئو

 م هكلف, اقشا لع مناك ما قف ىقهداوب هللا ىق دايت لك هن

 :ةللا داح نم ماولتاقو هللا اوقتاذ 2ةمعنب هللا ةكراذتي نأ لا

 ؛5 نيطسافلا نيلاضلا نيئطاخن !باذاق 0 02 قفطي» نأك ام

 الو ىيحلا هسه الو 1 نارفلل ةزرقب اوسيل نذل 00

 هللاو ؛« مالسالا ةقباس ىف لفأب رمالا اذهل الو ليوأتلا ىف ءاملع

 ه) 189 ه0. هذ الورى.: 14 هك طثس. اه©اوه . 7) ]4 نارقلا و

 لو. ؟ه. 600. ع 6 ل4 62 25605. 200  انِملار كك يدلل

 0) 1ك01. 8 78. 0 6) 000. 1ةهو 0106 ماسلا لع

 م/ي) 000. هرص. 65) 14 كله. م) 042. ]لكم2. 68 8. 495 :110 )2 

 58 7و. 92.2 م 05 1010. 9 5. 32 ه5 61 «8. 8. 1) الش هن 20

 نارعلا م) 14 همم. مالسالاور مداسأ و



 لاا زي يبي

 هتمّدقم ىلعو سانلا ضرتعي لبقاو * هباككاب رعسم ملداو ليبلا

 00000 01 دكر ىتح امو م نابتسلا فرعنا نيرشألا

 كم ىلأ ةىبوم وبا بوهو يراوخل تججرخ اًملف <« رهنلاب 56

 لاقف ههبطخت ةفوكلا ىف* مق ةرصبلا ىلا عزنابعأ نا 0 كرو

 ثهشأو ليلخل ناثدللو مدافلا بْطَطلاب رهدلا قا ناو هلل دبل

 م1 ناك رعت اما هللا ليكسرب اتي ا ناو هللا ا نك

 نينه ىف مكترما تنك دقو مدنلا بقعثو ةرسكلا ثروت

 وما ريصقل ناك ول ىبأر مكتلكأو ىرما ةموكلل هذه ىفو اك ل

 1 4 نزاوق م1 لقا امك متناوا انا تانكف رثدرا | ام الا !متيبأ, نللو

 0 جوع فمسب ير 00 10

 دغلا ى © الأ فشلا اهنيبتسي مل

 اذن دق 0 6 رنخا 0 ا لأ 3 1 هلأ

 له

 ع 0 روغب انكج, ملا "نم 0 ربغب داوه امهنم دحاو

 هد تع حا 50 د -د

 هللا ىربف كشري من اجهالكو امهمكح ىف افلتخاو ةيضام ةذس الو 5

 مآشلا ىلا ريسملل اوبقاتو اوّدعّتسا نينموملا /اصو هلوسرو امهنم

 هللا يع نم ميحولا نامجرلا هللا مسب و [يهفلاب ج راوخلا ىلأ

 تو نب هللا دلبعو نيصح نب كبير ىلأ نا رهمأ لَ

 قتلا ملح لا ىيذم ناذ ل 0 < سانا نم امههعم تت 90

 4) 2077. هدص. 5) 20. 200. ىرعشالا. 0) 20. ةفوللاب ىلع
 اًهيطخ . 2 202210 زاد 36٠ طق. 110. 310[12., 2261661005 , ز. 2
 ]1 6 102 صا 12180 ايحعاو: 7 يخاصو . 9و) ظنصع

 ةسمعامتف 0 0. 6. ةمموعد مط ؟0016ه15 1اكةم:نلخ 1045).



 ا مدد ي

 ةلجد ربعذف بهو نب هللا دبع « جرخ لبيللا مهيلع نجح املق

 ارسيأ كقو هباكصا ىلا لسوف ناورهنلا "ىلا راسو ىحودلا نيرا 2

 ضوقرحا وا. نيصخ نب“ كيو. رمالا ,انيلو كله نراك نا. اولقو © لك

 اوذوكيل ا ج راوشل نوحي ةفوكلا لقا نم ةعامج راسو ةريعز ىبا

 د سيق نب عاقعقلا مهنم اَهرَك ءجرلقأ عذرف مهعم

 5 ١ نحت 3 كلكح» نبأ هللا دكنعو ميبكَح 5 2 طلا

 0 نط ديبكا ملعتبر نبا ماس نر انعم غلبو * 08

 خفوكلا نم جرأو او تدجرخ امل 66 ىهتناث داهنو ءلنع صبا

 تبيلاو م ةايدرأ نكأ 2 هوعدابف هكتعيمتو هباككا مك ىلأ

 10 هءاجت معلص * هللا لوسر نس هببذ مهل طو كك كك نم ءادعاو

 نيفصو ليكلا هعم كيش ناكو د 0 نا نك ةعيبر

 هللا 0 ةكسشرا هللا كانك لع عيب هل لاقف معّتح ةيار هعمو

 ل لل لع هل“ لاق رمعو ركب قا ةنس عا ةعيبر لاقت علش

 ره .معلص. سلا ليسر : ةتسو هللا باتك يعن هلعارمعوا يب ١

 15 هللاو امأ لاقو 8 ديلا رظنف هعبايذ 2 ءىش ىلع انوكي

 دقو كب ىثأكو تلتقف يراوكل هذه عم ترفن دقو كب ناكل

 <ةةرصبلا يراوخ عم رهنلا مي لتقف اهرفاوج ليكل كتتطو

 اميلعجو لجر ةئامسمخ ىف اوعيتجا مهناف ةرصبلا ب راوخ كما

 انا 1 وعبفأف نيابع نبا هد ملعذ, ىدومتلا "ئكحفا ند رعسم ةيلع

 ه» منيب رخ ىّتح اوفقاوتف ربكالا رسجلاب عقحلف 4ىلَتْذلا دوُسألا

 0) 07[12. ربع هآ 061206 هده. سعف. 6) 07[12". 022. ء) 20

 لها. 2) #20. ىلوحلا ,



 هادا اهنا ١ زيتا

 جرت تبسلا موسي اوراسو ةعمجلا مويو ةعمجلا ةليل تناكو
 2 د

 اهنم جرتتف هن جلاعذ هللا ليقف ولاني وو ا ىفوأ نب حدر

 هجون املو نيملاظلا ممَقْلأ نم 1 بر لاق *بقرتي اًقئاخ

 جرو ليبسلا 0 ا ىنيحب 0 ىزر ىسع لاق ندم 1 ات

 ردقي ملف 2 هوبا هعرتأف ٌىئتاطلا متاح نب ىدع نب 6 ةفرط 7

 دبع هيقل طاباس غلب املف* 0 3 هر ىلا ىهتئان هيلع

 لسسرأو م 0 نقي | نوءاوشنو ال ككل نبا ورع هعنت

 عما رز 1 : نتاحلا 0ع ىلع لماع نوعسم نب مك ىلا ىدع

 نبا اهب فلختساو ليخل ىف يرخو نئادملا باوبا ذخأو ورذكف

 ربخأف «عبلط ىف راسو كيبع نأ نب رانتكملا هيخا هللا يع

 نب دعس .جقحو نادغب :ىلع راسو هقيرط 8ًابارف .هربخ بهو نبا

 هيلا فيصناف م/ءاسمل دنع سراف ةئامسيخ ىف : حركلاب نر هسه

 لاقو جهنم موقلا عنتماو 7ةعاس ا!ولتتقاف اسراف نيتلث ىف هللا دبع

 جيف كنأي رثو ءالوه لاتق نم ىيرش ام ىعسل دعس باكا

 قعابتاب كرما ناف نيبنموملا ريما ىلا بتكأو اوبهذيلن مهلخ 0

 مهيلع أف +كل ةيفاع كلذ ىف ناك كريغ مهكافك ناو مهتعبنا

 6 150172 25 58 20 66 65) 14 ىلا 0) طثص. كيز.

 0) 207. دريل . 6 20. هدص.ز مدثم هلق طشص. هذخأ أ

 كيري ىب ريشب 1060 كبيز نب رشي ٠ /) 1102397. كبيعسو 6

 9) 10قمالاتأ © 7) 2و. لوتف نص مه. 1. همنا آخ ص

 كرت همم ممابطل). )2  18450. دآدغب 1 /) كو. ءطأر قامو

 .٠2 سمشلا بيغم هراتك 8ئطقال. )7  120". معوق املأ دنع.

 7) طلصقت؟. ىلأ . ا



 زي ذخنس سس

 ةدامع :نم مكل تب ال «هئانامكنم ١ الجر مكرما !وكوف هتبا) اذ

 نب كيز ىلع اهوضرعف اهيلا نوعجرتو اهب نوفكحت ةيارو كانسو

 -َء د هد -هع د ه3

 ىلع اهوضرعو ايباف ىسيبعلا ىفوأ 0 نئب حيرشو نانس نب ةزمح

 ةىف ةبغر اهذخ ال هللاو اما اهوتاه لاقف بهقو نب هللا دبع

 ماوش' نق نولخ | رشعغل هوعيابف توما نم امم ايعطأ لو اننا

 و نب حيرش لزنم ىف اوعمتجا رث < تانفثلا لا هلل ناكو

 اهيف عمت ةدلب ىلآ انب اوصخسشأ 2 َِك لاقف ىسبعلا ىفوا

 نار 12 حيرش لق ءقلل لها مكنا هللا مكح قانالا

 00 6-00 ىلا ثتععينو اهناكس اهنم جرخانو اهباوباب /ذخانو اهلوننف

 مكنا * نيصح نب كسيز لاقف ءانيلع نيمدقبف ةرصبلا للغا نم

 نتادملا

 نيفحشم, اًنادحو 'اركرخلا قالو: طف سغبتأ  نيعمتجما ت3

 وسج 1اولونت ىتح اوريس 0 ع اهي. نان: قتاذتل اًماذ

 ىأرلا اذه اولق «ةرصبلا لها نم مكناوخا اوبتاكتو ناورهنلا

 تام » هيلعي هنم ةرصبلاب نم ىلا بهو نب هللا دبع ككل

 هوباجاف * هيلا بانالا رهسو هب ىاحللا ىلع ,» ةتكجو هيلع ابعيتجا

 جتليل اودبعت ريسملا ىلع هايمزع ايلف « »هب قاحللا ىلع هنا

 ه) 8هء. 80. هأ اص: ]1 مكناف . 6) 280. داضنع. 6 00.

 هأ .٠ 1. هما 1 "هم 2 ه1. 80218 2.116. 75 61

 6: 1212. 506 نيصحلا ى د كيري. 2) 1ث. 804. سا. 2

 800. قرف. /) 0 3 32 ظخاس. 0) 2070. 010016

 لا. 7) 14 200. اه. 2) 20". متنك نأ. ) 72109. متعبتت.

 7” 14 لزنن. 7 860. 280».: 14 هنوملعي © ةنوناكو . 01

 أباجاف . 0) جراوخل نم خفوللاب نم مزعز 12005 جور



 مارا 0

 عدنع ةرثآ رابتو * ءانع هاهايا راثيالاو هاهيلا نوكولاو اهب ىصلا

 وم ناو * اقخاب ليقلاو ركنملا ,ىنع ىهنلاوا فورعم اب شمالا نم

 ةمايقلا موي هباوت ناف ايندلا هذه ىف هرضيو نمي نم هناف رضو

 ”انناوحا اني اوجرخات] تانج: ىف كلذلو, للجو وع هللا ناوضر

 ضعب مىأ وأ لابخل روك ضعب ىلا اهلها رللظلا ل يرقلا هذه نم

 سوقرح مهل لاقف « ةّلضملا عذبلا هذهل نيركنم نئادملا هذه

 كيشو اهل قارفلا ناو ليلق ايندلا هذهب عاتملا نا ريهز نبا

 نع و مكنتفلت الو اهب ماقهلا ىلا اهنكميو اهتانيز مكنوعدات الف

 تب

 مح نيدو رقتأ نيذأ َعَم ةللآ ّناذ* ملّظلا راكنو قلل بنَ
 ع 5-3 د 9 ا 3 60 -

 هر ,+م+ط 6 0004 80 2: 6) 000. ماستتم د ةرأو هد

 مدسعطستم , 0631506 2 ]1268 ,صدو رمد هنأث رصو رمرأو . 00د] وعمال

 811211 نم 04) 8لع هعمات علا 000. 85م"عمعم» 41 6011

 200160 «مذ1هوم : رشاعلا 0 ىف ةولخي ١ ددوع لع اهلل نيثلو ل م

 بر هلل كممحلو اهلها اظلا ةيرقلا هذه نم انناوخا انب ايجرخاف

 اميلست مّلسو هلآو ىبنلا ديح انديس ىلع هللا ىتصو نيملاعلا
 5 للا ءادعلا ردا نب انيك نب نجا نب لكيقع بتكو

 80 خلنس نم ةرخآلا ىدامج نم رخآلا رشعلا. 131111211 1117

 1موانسس ه5 ةصتخغلاتسم 0003615 ( 1. ه. [ةم:ان11 1045 2232621613 63-

 مامعع 11عمم ؟هدعطتو 1خقطش»ا 111, )مار 2مل, ن]6. 6) ]شك هد.

 /) 20. هد. 9) 1207. مكيدنعلت . 7) 101. 16 58. 8.

 2 طفصق##. ؟ادر 17 رايس.



 مب زئنس ندردا

 ىلع جيلا 2 7 اكرم 0 را عجرف نصل 2 للا 0 م

 بط «كرفك نع مهل تعجر كنا ايتكحن ىق سانلا نا لاقف

 حاوذ نم اوبثوف ةهباعف عرما ركذف رهظلا ةالص ىف سانلا
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 10 0 0 00 لاق همباككا نع وك ذب ميل أ نب كيل

 رع هللا مكح لاقف مرينلا ىلع* 0 ءاذكع هيديب ليقي هيدي
 ه0 2 3

 ةالص مكعنمن 3 اثاث اناك.ذع مك هر ع م مكيف 9 رظتني لجو
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 مبا لق ١١ «انياناقت» : مك لئاقذ هلو انكي عم مكيديأ
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 وابا كثيعب امل 10 3 اة لأ نب كلملا دبع نع فنكم

 ىف ايعيتجاف اضعب اهضعب جراودل تيقل موكل نافنال 0

 بو ني هللا فبع هللا دمعت ىبسارلا_ بقو نب هللا 0 لونم

 نونموب مهمل ىغبني. ام. ةللاوف لعب ام لق م ءهيلك د
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 هك 5 3 2 ممآع 9 د

 نأ وجرال ىنأ هللاو اسما انذوحت لئقلابا ىلع اب هللا طخس

 5 هع 3 5 5 1 0 5 َّ ٍِء ١

 اهب ىلوأ انيا نملعتل م تاحفصم ريغ ل 022 مكبرضن

 عم اوبيصأاف عبار ره ةقلث هل ةوخاو ره هب رخ رف < «ايلص

 وبا لاق «  ةليكنلاب كلذ دعب مدحا بيصأو رهنلاب جر اود
 هس سد م كك

 نع ليهك نب خماس ىع عللا تدع نب جاجاألا ىتوخ فيكم:

 تاذ ةبطخ نادك 3 ىلع ماك لاق ىميضكلا رهف نب ريقك

 ركل اقف هلل هلا كح ١ لكسللا !ثناج نم”لجر لاف 0
 ل

 هللا ىلع :لادففا نومك لاجر هك كارد ارنا نلذا لدما ليقف

 كل ال ن7 ل نإ نإ لطإب يب نيمعلي قح ؟ةلملك رك

 مكعنمن الو ءيما اهيف او ركن نأ هللا ىدحاسم ع ال انومتنبكك 0

 انوءلابتا ىتح مكلئاقن 6 الو انيحيا عم مكيديا تمماد ام <ىقلا

 وبا لاق 3 طخ نم هيف ناك ىذلا هناكم ىلا عجر رو

 دكدبع نب ميكح أ كديلولا ى د مساقلا ى ع 35 فخم

 كك ناقد 2 كر د رن فاكبلا ؟ىيعسا/ قا ناكرلا

 ن ندا 2 ملا كِل : 5 كَقلو * لاقف بطخ ههو موي تاذ 5

 8 ريرساكلا نم 0 كلامع نطضبل تنرحتا نت كلبك

 ل نينا كتفختسي الو اقح هللأ 0 نأ ريصأف* ع لافقف

 ل لاق سيرد ىبأ اك ل 2 بأ ات 0 « نونقوي

 5 ا

 ميككألا عقو كل لاق ىةزر ىيأ نع ىفنكلا عيمس 5 ليعامسمأ
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 ىلعد 0 أبضقنت الو متدعاع اذا للا دك 5 1
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 نولعفت 5 ملعي 5 نأ اليفك مدفع

 33 تن -ِ

 0 لاقت 6 دنم ا نأ 0 2 ا 0 1 لاقف

 5 ة-عرز ل لاقفف ىضع مكتيهنو كم ناك اميف مكيلا 0

 تدك ,ف لاحلي مخ بف انتل ل ا عير

 هل لاقف هتاوضرو هللا هجو كلذب بلطا كتلئت لجو وع هللا
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 ناك اقم كنك ىلإ ىلع ىلا نت 07 ناك ىق نأ تددو لذ

 ءحيولا كيلع ىفست اًليتق كب ىناك كاعشا ام كل اسوب

 00 حق ناطيشلا نأ ايندلا نع ةيزعت فشل ىلع توملا يف

 اكييلع نولئافد اجيد 3 مكن ريح ل هنا لجو وع هللا ايقاف

 لكدندع ىقتدخ فنكام وبا لاق 44 7-00 دهدنع نم اجو تكف

 هناف بطخا مهل تاذ جوخ ايلع نأ ىفنكلا قرح أ نب كلملا

 لاقف دجحسملا بناوج ىف ةبكحلا تيكح ذا هتبطخ / ىغن

 ,: 6 2انممع اوتتكس نأ ل كا فح خملك بكا هللا 0

 نب ديزب بتوف تانلتا انبلع أبجرخ نأو غانو اوملكت نأو

 ىلع ىنغتسم ا امدر دوم رمغ هلال قفل لافقذ ىبراحملا مدصاع

 ةينحلا , ءاطعا نان اننيد ىف :بندلا ءاطعا نم كب فوعن انا مهللا

 ا كيال حر لدور لتر رع هلل 0 /ناعذا نيدلا ىف
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 5 تاس تي ع >2 96 2 كل
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 اهتتعششل لا الو اهرمأل جحاصا 0 ملف خمألا .هءنع وهأ انرظن

 ةيواعمو ابلع علخا نأ وو هبالع ورع ىارو ىصأر عمجا لق ورمهأ نم

 جيلع ايبحا ىم منم اوُلويف رمالا اذه ةمآلا هذه ليقتستو
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 نم مكيلع اولوو مكرما البقتساف ةبيواعمو ايلع نتيعلخ دق ىناو
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 0 اراقسأ ليدي رامحلا لقمك * كلتم امنا وربع لق ءتيلي ةكرتت
 60 0 5-5 ع 51-5
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 اب" ةنس منخل

 فنختم بأ لاق نيت ةتئانال مهددون هل جامو لاب « ترجافتو

 ع ىسبعلا مناص ضنلا ىنتدح ىناه نئب جيبو دن عم 0 لاق
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 نبل ورع» ىلا تاكيلكيا ءاضوأ ل نا قدك ناتسجس ةوزغ يف

 ّلكضفا نأ كل ليقي ايلع نأ :هتيقلا بنا, 1نا هل الك لذ نكللا

 ناو هنيبلا تحارب قاب لعلاب ناك ىم لجو نعادللا نع انهي

 كنا هللاو وريع اي هدازو هيلا بح ناو لطابلا نم هقركو هصقن

 اسد اعط 2 نأ لماعت ُ لا عضوم ىيا ملعتل
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 ناك كقف هن "ردت يبن دعب نمل 5 كالو نك نكيعت

 31 هيأرب نالمعبو هناريش نسي امهضر رهعو كب بأ كيم 0 وح ىم

 ىنع . متفرتا كيبا ىابو هل كلفن كانه ملكي 5 كدا
 2 3 7-0 5 عي ع
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 اذه نراف خبواعم فرست نم تركذ ام اماف لح مح ىلا ا

 اذه .ناكل فرشلا ىلع ناك ولو .ءلعا «ءالوي فرشلا ىلع سبل

 ىنا عم لضفلاو نيحلا لعمال م امتنا بسلا نب ةهربأ لآل رمالا

 بلاط: نأ نب ىلع هتيطعا اًفرش شيرفق لضفا هيطعم كنك ول

 مالا اذه هلوذ دضر نامتع مد 0 خبيوادعم 0 ك.لوق اماو

 ك.ضيرعت اماو ىيورلا نيرجاهمما عدأو ةيواعم هلو نكا 2م ىناف

 امو هستيلو ام هلك ةناطلس .نم ىل ةرخ ول هللاوف ناطلسلاب ى
 90- 2 2 03 3 نب د 1 د

 نيكل هكللاو امأ ىسوم نإ لق ليقي:. ناك» هننا 6 ىبلكلا بانج

 نأ ورم عل لاقف هضر باطل ئب ومع مسا ن رميح عطنا
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 هتسمغ نق كنكلو د 00 ككنيأ 0 لاقف هحالصو هلضف

 قاحسا ىب دمح ىنتّدح فتكم هبا لاق «ةنتفلا هذه ىف

 امانا اح نإ ضال ىب قرع لق لق: رمعإ نبا .كوما عفان. نع

 ردع نيا ىف ةتيناكو معطيو كاب سرض هلالجرا الإ هعالصو

 للا كيع لاف :ءيدذات ضف رميا نب هللا كيع لل لافع لع
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 ىينرادن
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 0 وبأو ى 06 هولا توغب لدع ىف نامولا دكمنعو ىمورخ كلا مان
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 نىب 7 جرخو ىفقتلا خدعت نب ةريبغملاو ىودعلا فين نبا

 كيأ اي لاقف ةييدابلاب ميل ىتل كم ناكاسايا قا تت دلل

 معدهشاف شيرق نم ,مفن محكهش كفو 00 نب ورعو 3
 . ع 0 0

 ال لاقف ةفالشخلاب سانلا فقحا كتاف رضحأف ةمآلا هذه هتهرك

 ربخ .ةللتفا نوكي هسنأ لوقي معاص دللا لوسر نتدعمس | ىنأ .لسعفا

 رمالا اذه نم اعيش كتهشا ال هللاو ىقتلا ىفخلا اهتيف ياكتالا

 م تسلا ىسوم.اباي (ضاعلا, ند ورغ كاقف نامكللا هنا دش

 ملعت تسلا لق, ىهشا لق. امولظم لصق ىضصر نامتع نإ ا

 ل 0 للا نان لقي لي نقر ةوايلوأ واع 0 ةيواعم ن
 0 فرسي الك افاطلس «يلول انك لق اًمولدكم لتقف 6 ه لاق

 انام قاتم : كو ةخبواعم نم كعنم ف ا وصنم ناكك 2 كلععلا
 ع 2
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 5 ليق.ب نأ تاذوخكا ناف كتمياغ كلف امك سشيرف ىف هفغمدو ىسوم

 لوقت ةكح كلخب كل ناف ةقباس هل تسيلو ةيواعم ىلو سانلا
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 ا مي رس

 ن ل

 ىتح ىءعاب ر 0 ا 3 مد كيد 1 عم ىللهرت لق

 9 ةرمعب سدقملا 200 ميحاف مدن َح 0 هرضدحأ

 لكتكلا سموكي وي عامتنجأ

 3 نيكل عامتنجأ ناك ةخنسلا هذه « ىفو

 اههعامتجا نع بشلل ثا 5

 و 3 ع لييعس نب دلاجملا ىتدح فنخكم بأ لاق

 ش قيلع لجر ةئاعبرأ ثعب م نأ فراخ ضنا ؛ا باكو

 5 2و نماسبتع نب هللا كبع عاعم كثحعبو 0 ىناه ىبأ

 نب 0 6 -

 ورع خدواعم كثحعبو 6 عاعم ىرعشالا ىسوم باو مرومأ ىلدو مب

 ةذمودب ايقاون ىتح .ماشلا لفها نم ةئاعبرا ىف ضاعلا :ىبا 0

 احلا و جا لإ ابنك ل3أا ةديواعم اياكم قلق حرذاب: لكتجلا

 هب هاونط جوتك ناف نينموملا ريما كيلا هب بتك ام هولأسف

 ١ نابع ىلا لامقش اذكو ااذكي».ألا .بتك .ةارث ءام ؛اولاقف نونظلا 4

 ىددع مقنأو ظفل الو حاجص هل عيسي الو دب عجر ام ملعب 3

 هللا ىبع كلت جهتعامج كهشو لاق < نونظلا نونظن موب لك

 2 ال ب ١ راعرلا ةييعوا رجيرلا» نيادللا  كنلعو ”عرمع" نثل

 «) 008. مدوعصتم6 رععج ىبأ لن. 5) 14 ه5 017[2. خمود نم.

 86 حرذإب هو نسم ععوسسه 101 ةمموا] وصف بارضالا لحب ؟؟نعطخ"

 11, 286 6 000: اجو ٠ 08 008. قر. 6©) 000. اونظي.

 7) 000. 200: نع .هللا ىضر ٠



 زي زذئنس مدد مى

 اني: امرايبكي نا يمك لع ا ط مسا تاك دل متعب

 سيلف نارقلا مككي نكح ناف نآرقلا تاما ام انيمي ناو نآرقلا

 نم. ىكتم :انيالب نول ركل 0 مكحيرامكح فلاخ نأ

 ءامدلا ىف لاجيلا : «ميكحت' اًلدع هارثأ انربكتف هل اولق آرب : اهييكج

 5 ١نارقلا اذهو نآرقلا انمكح امنا 5لاجنلا انمكح انسل انأ لاقف

 لاجرلا هب ملكتي امنا فطني ال نيتقد نيب روطسم طخ .ى امثا

 ملعيل لاق 0 كنيب اميف هتلعج مل لجالا نع انربَكف اولق

 ةنكيلا هذه ىف علصي للجو وع هللا لعلو ماعلا تبئاتايو لمادل

 3 مهرخآ دنع نم ايلخدف هللا مكر ك1 دعم ناكل ةمألا هذع

 10 ىدز كل 0 نب ناو لآ كي 6 ىتدح فنخم بأ لاق

 انك ىف تقدص انلق نيلوقيف ب جر اوكَل اماو ءاذه لثحب هيبا ىع

 ىقف افك انم' ناك كلذ 00 تفصو ام انلعنو تركذ امك

 نقكانف لاو كعيابن .انيث .امك بنف ىنم- لجو رع اذللا ىلإ ان

 ئتح ريشا دنس :تكينلف اولخدا لذو 0 انعيابف نوفلاضم

 ؛!: نخأن انسلو انودنع ىلا يورك رق قربا نمسنف املا 21-7

 دلسلا سنخألا نب كيوي نب نعم مكقو «ءايبذك دقو علوقب

 فف ىفو كلق ةيواعم نأ  ىلعلا, لاقو  :ةيوكشل ءاضمأ ءاطيتسا ىف

 ةضمإب يلغارما ميمتو كلب تيرا كبأر نع كل
 6 اي مدقي نأ ىلع نيفص نم اوقرتفا اوذك دقو ةموكلل

  اًدعس نأ ئدقاولا معو <« لذنكلا ةمود ىلا ةثاعبرا ةتاجبرا

 ه) 000. مككز 14 ه6 1500. انك 76عواتقانأ. 2) نا دا

 مه م0 0) 0001: تين : 612 80م22/ 22 اال 4: اا 2

 عمان. 6 000. ابيكدر 14 ىعر 2105. 26.



 مدرطنم» مل اخذ

 01 10 تلح باعك . هةنجبواا مكنيبا ححبتك ا! (رق يداتخا لجو" لدغ

 ةعداوملاو ةضافتسالا للجو رع عطق كقو ةضافتسالاو ةعداوملا هنيبو

 «ةيزجلاب رقا ىم الآ هقدارب تال ذا نم قرا ا ليداو نيف نيب

 نك مآ هسوؤر أب رظنا لاقف. هيلا ارصنلا (ىب>دايزا ىلع :كتتعبو

 ديؤي كنع عانم 6 | للجر كنع عيا م هنا ديل ظنف خفاطا 5

 اطاضخت فانا ديلا (لدختا ىتح نسسابنلا 30 ىلع ع جرخأ سيف نَا

 ىلع ماو نيتعكر ىلصو هيف ًاضونف هلخدف سيق نب كيوي

 0 يدماخ ١ ةوانويلا ؟ئيننا» تح عي رث ىرلاو ناهبضا

 نين ملكت رق هللا كج كهنأ لا قمالك نع هتنآ لاقف سابع

 2 يلغا نم ماقم اذه ١ نأ" مهللا لاق رق هيلع -ىقاو. لصو رع هللا 0

 ىف وِهَف* ثعواو هيف فطن نمو ةمايقلا مود مّلعلاِب 'ىلوا ناك هيف

 نبا ماولق مكميعر نم هل لق رث ءاليبس لدا : معا رخال

 لق نيفص ميسي مكتموكح املق انياع مكجرخا اف 0 لاق ءاوكلا

 بيجت متقن فحاصملا اوعنر ثيح عثا نوملعتا هللاب مكذشنا

 باحاب !وسيل هدأ مكنم موقلاب ملعا ىلا مكل يلف دلل كانك ىلا

 يرش اوناكتت را اًلافطا هتفرعو ةتبحت نأ ١ ناكادالو نيف

 هذه ميقلا عضر امنا مكقدصو مكقح ىلع اهضمأ لاجر رشو لافطا

 ا

 « متلقو ا قلع مق ددوذ هلابك 1 اًمهدو هك فداصألا

 اهلف ىايا مكتيصعمو مكل ىلوق اوركذأ مكل نتبلقف مهنم لبقن لب

 «) 14 61 1207. عنببو . زر 0004 85 5 6) 101 9

 4 14 ه4 30 عاقب ٠ 2 1م. 17 9و. 74. )008. هذ 250
 لاك: 9) 000. مشأ 7/2 000. طدصقاتق انغووز 1 هأ 20
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 "يب خلس اها

 هتءاج :وفتقلاخ امل مكتكلو «ةعاص.هنيبت تنسو الجو رعا هللا

 نكأو تيداع نم ءادعاو تيلاو نم ءهيلوا نك هاولاقف هنعيش

 كثحعبو لضم را تا نمو ىدهلاو قلل ىلع ضو انكلذك

 جتموصخو عباوج ىلا لجكت ال لاقف هيلا سابع ىبا ل

 :ىتح ربصي ملف هنوملكي اولبقاف ماتا ىتح قبلا يخت كينآ ىتح

 لجو م2 هللا لذ دفنا نينتحلا ند ل ام لاقذ عج

 معلص 00 ا فيك 9 كك قوي احالصا اًديِري 0

 سيلف هاضمأف مكح امو هب رما امك هيلا هيف هل الصالاو هيف

 رظنلاب رمهأو سانا ا 0 ل.عج ام اما ام

 ؛» قراسلا قو. ةدلج كام :قارلا ىف! مكح  هكينفا اوزظني أ دابعال

 سابع. ىبا. لقا اذه ىف اورظني' نا. .دابغلل .سيلف ةدني 0 طق

 هل اولاقذ مكنم لكع اوَذ هب مكحي هلوقي لجو رع هللا ناف

 اهجوزو ةأوملا 0 نوكيد/ تدحعلاوسسيصلا قف يكلا دكا

 ةيألا هذهف هل انلاق يراود تلاقو نيملسملا ءامد ىف مككلاك

 5 كفسيو انلتاقي نسمالاب وهو ضاعلا ىبا كدنع لدعا كني انس

 متمكح دقو و هبرح لما ىكو لودعب انسلف اًلدع ناك ناف انءامد

 ىضمأ كفو لاجولا حلا رهأ ّ ةيواعم ىف همكح لجو وع هللا

 هللا باتك ىلا متانوعد ام كلذ لبقو اوعجري وا اولتقي نأ #دبزحو

 )٠ 14 5004. مهلر نتتم0 06و56 ءهةتهس ةراتلل 0 65) 14 ©

 203+. 800. هللا ىلبعز 2202 0[12. سابعلا . نإ لك012. 4 5 39

 0) عطقدز 14 هذ 2و. طقاطوسأ عطقلا ! 6 لكم 5 05 000

 مرر ١ لالا تالا (207. 05 "66.): 65. 00 4 78.3953 6 نوكي

 هديت. 14 هذ 2لووى.: لهز506ه 14 نييبدور 210. نيب. و) 000. ديرح

 /7) 00 هبزج وأ ةانماتل ةقاناةهلتز 14 هذ 2107. مباككأو .



 م من خدم

 و

 ام دعب ىلع ثنعب لاق ىبعشلا ع نع رباج نع 0 ةريبجكاش نبأ

 ىهتناف ن .راسأ ا“ ىلأ ىموركملا ةرهبه 0 1 نيفص نم حر

 نس كثمح.عدف لع 42 مال 5 أيعنتنمأو اورفك ىلقو ره 0 ىلا

 لف ىكاصو هداف ئ 7 رسبت لع رصاخغ ا أ 8 نبأ

 كينبا انجور اتلق امهجوزي نأو مالسالا امهيلع ضرعف لَك

 ىنمركت ةمارك هثاف ىلا امهعذدا نيقاعدلا ضعب هل لاقف قاف

 08 امهمعّطيو يابيدلا امهل شرفي هدنع اتناكف هيلا امهعفدف ةاهب

 8 ناسارح 1 انعجر : رق .بعذلا ةينأ

 كلذ كعب هعوجرو هباكاو اًيلع جراوشلا لارتعا 1

 ماك رث اومّكحو هّباحاو اًيلع يراوكل لوتعا ةنسلا هذه هقو

 < خثوكلا ١ اءلخدو أبعجرف اع

 ايلع ١ مهلاوتعا !نعا ىبذلا ركذ

 ةعيبر 5 ةرامع نح بانج ىنا , نع ةتيدح ُْ فخم نبأ لاق

 ةعيشلا هيلا تبقو يراوكل ه«نقرافو ةفوكلا ى ركل ل

 ىم كدعاو تيلاو نم كيلوا ىك ةيناث ةعيب انقانعا ىف اولاقف

 ىسرفك رفكلا ىلا ماشلا لعاو متنا متقبتسا يراوخل تلاقف تيداع

 متنا متعيابو اوهركو اوبحا ام ىلع ةبواعم ماشلا لما عياب ناعر

 دايز هل لاقف ىدلع ىم ادعاو ىلأو 0 ءابلوا مكنا 4 لع ع

 ناتك 32 هلا 00 دانعيابذ هدب ع طدسد ام هللاو ر صنلا بأ 90

 ه) 000. ه,بكسز ه؟ الذ ىلويكلا ةربيكاش ب ورع (ىفابزرط ا ةرك ذ).

 5) 000. امهب. 6 0084. مرهمرستنا16 رفعحح ىدأ لاث. 4) 000. هد



 ا”ب خنس 01

 ةباصصال لق رث ماعلا ماشلا اوأر ام ميق هوجو لاقف اوسلبا قلقا ذأ

 ليدي [اشناورق  ةالوح نر ربح امن انقراف مهق

 امجاو كتل ح 10 2 |رقكلا نم .٠ نم ملم كتضرَجأ نأ 3 ىذلا ك كيخأ

 امثال 0 و يا نيرعا# كوعتتا نأ 0 كيرخأ سلو

 ةلاق ««رصقلا لخد ئتح لجو وع هللا ركذي :لزي' ملف ىدصم ف

 لاق ع نب ةرامع نع ىبّلكلا بانج وبا اسس فتكم وبا
3 

 ابعجرن 5 ءاسبح أ نوداونم 02 مو نيفص ىلا ىلع عضم بج خ

 جيف اشف ىتح نيفصب موكسع نم اوحرب ام ةادعا نيم

 نويرطضيو نوماشنبو ل قير طلا نيعفادتي او ايقا ىدقلو ميككلا

 الكم ع هللا ومهأ 2 متنعدا هللا ءاآدعأ ب قروخ ار ليقي طاهسلاب

 لكك املف انتءايج 5 دو داق متقر 6 نورحألا لاقو نا

 جنم اهب لونف 6 ءارو ح ارنأ 0 دعم أخد رم رشم ةءكلا ى

 قىعبز ند دس 0 ريما نأ عيدانم قدانو اعلا رشع انقا

 روش ءومالاوا “ئركشيلا ءاوكلا -ىب هللا "كبح ةالتعلا وريماو  سكتلا

3 

 15 نع هنلاو فورعم اب رهالأو لف وع ىلإ ةخعيبلاو جغنا دعي

 ت1 ملا

 ناسارخ ؛ىلإ ةريبقا نب ةدعج ىلع ةتاعب

 < ناسارخ

 نع د كد 20 ككلذ

 وريمع نع نوميم نب هللا دبع اذ لاق ن7 د 0ك رحكذ

 ه) 000. وو. 5) لوقت . ه 8ماسك لؤع. م>2عوعضطتك

 ءا ورح 0) 000 مرمعست اخ ىللا دكر رفعح وبدأ لاذ



 ىذاح ىنح لكفأ همه 6 ل- رع هللا نع 0 فافكلاب عنقو

 كم لق ىششافلا مصاع ى د هللا كلبع ىتدح فنخكم ا لق

 ى اذه عل لبقف تاوصالا هذف امم لاقذ ءاكبلا عمدت نيييروثلاب 1

 اًرباص جنم لثق نمل ىهشا ىنأ اما لاقف نيقص ىلتفا لع ككل

 كلذ لثم لاقف تاوصالا عمسف «نييشئافلاب رم مث دعا انريرح

 و ةديدش د عهيبف نييمابشلاب 0 رسم ئخ - ىضم * 0

 مكبلغيأ ىب 0 /لاقف ىمابشلا لي نب هبرح هءبلأا جر

 0 قا وىميمأ اي لاقف 3 اذه نع نهنوهنت د راف

 0 لد نكلو كلذ لع انردق انلع والا نيراد ىلا 2اواد تيناك د

 ايار الي ف. كا راد دلع ليش ةقامو, نينامت ىئذلن اذنه

 1: جل جرفن د مل * حرش نكلو تك اتناف لاجولا وشعم نىك

 ا ىدني لبقأو مكاتومو مكالتق هللا محر ع لاق ةدايتلاب
 4و

 ناف عجبا لإ لك رم اففوو عجرأ 20 0 هل لاقذ بكار ىلعو

 ىتح ىضم 0 دلل :لذمو ىملأولل دمك 7 ىلآم عم* كام ىشم م 15

 ل لاقي عانم ل عهسش د لج ناكو نييطعانلاب 0

 هللاو لقي نيبيبطعانلا نم كيبع ىنب نم كلي دس وذ ناك لا لمع

 اورظن املف ءىثت ريغ ىف فرصنا مث بهذ اًميش ىلع عنص ام

 0ه) 000. 8. 3... 85 اولخدأ مما ط11156 ع10م8898 61
53 

 م) 000. 8. م. ه6) 000. نيشياقلا. 24) 000. ىضمر 14 مه.

 © 8مء. آخر ه008. درح. مثر 14 04. هل. 23) 004. راد هن ممتع

 كملكل | رز مخل كل هرمنا 2١)اا]خلا هزل 0727 000 مالسملا ل

 7 1ههودنت1 هع ا[ذ.



 زي اخد ما

 00 ل5 نيكه ىلأ ترظنو 0 نيسكلاو نسحلا ىنعي

 0 نيكه ن نأ كيلكف يلع نب قي رقعج ىب هللا دبع ىنعي

 ك.لذ تمهركف ملا هذه نم معاص 00 ل عطقنا اكللف

 م ىلاكم 92 هل نأ نا ىقو انكلعي نا يتق ىلع تققدشأو

 هادللا “ا ميأو رفعجلم نيكولا ةلعاوا ىلع قيناديج اعبي ارش

 يب 2 ركسع 8 مم أبسيأو ) يقال اذع ىموجد لعد عتيقل ىَمل

 اننا وع :قح, اذا ةفولع« يا انجح اذا - ينحل ابطل 0

 نب ةءانق لاق روبقلا هلع ام ا لافذ خينامت وأ ةعبس روبقب

 قوت ٠ ترآلا“ نيو تاك نا" (نينسوملا :ئيطسماا ايا درا! دكا
 مانعتا املا قو للا 3 ناحل ا 00 كجرخ# كعب

 + كب ٠١ ساكنلا © قف دحر مهاظذاب 0686 جنيف ا 5 نونفدب

 اًعئاط رجاهو سلا ماسأ 0 دكقف اًيامَح هللا محر 0 لاقف هينج

 أ عيضي دل نأو * لاوحا ةيديج 3 0 !ًكهاحم شاعو

 مكيلع مالسلا لاقف م هيلع فقو ىت> ءاج رث ءالبع ىسحا نم

 5 تا 00 ةرفقملا لاكن ةشحوملا رابدشلا نما هك

 و هكنإلا بدلا ككل ؛ وعو طظراف كسا متنا تاملسم او نيملسلاو

 هنعو اًمع كوفعب زواجتو هلو انل رفغأ مهللا نوقحال ليلق اًمع

 اهنم مكذاعم اهيفو مكقلخ اهنذم لعج ىذلا هلل نيش لاقو

 باسحلل للدعو داعملا وكذ نمل ىبوط مكر شك ز مبلعو 7 ب

 «) 000. 200. ملسلا امهملع. 5) 000. ضتيعل ل. 6 4

 ثرال. 4) 14 ىكقلف. 4 05 1كم. 9 78. 191 هما6. م) ةآه

 اهيلع» 67) لف مكبوز رتمرع 60. "0. لكك 1060 لبلق .

1 420 



 ككلواو هنيبو كلنيب ناك اميف رورسملا هيف لق ماشلا لها نيبو

 9211 لال نما ناك اسم !فلطالا .تونبكللا» ةايذو ا نماسنالا ءاستتغأ

 هللا لع نتقحص دق لاقق فرصنيل بهذف كل سانلا 5

 هتكلو هيف رجا ال ضرملا ّناذ كتامْيَسل اًطحح كاوكش نم ناك ام

 ناسالاب ليقلا ١ + ةرجا ١امثاو مطحن الا. ءابنذ .نبعلا ىلع مديل

 دظالا نود رح ديل وانما لج هالاثا ناو لسجبلا) :ةنيلابلدعلاو
 أك 020 15 هلل .دايع ني امج امام ةئاصلا ةةزيرتشلاو

 ملسو دنم اندف ىراصنالا .ةعيدو ىب هللا بع هيقلف ديعب ريغ

 عانم لاق انرمآ ىف نولوقي سانلا تيعمس ام هل لاقذ هرياسو هيلع

 ولازم ذو“ لثجو ربع لاق امك هلآ هراكلا .قنمو هبا بجعملا

 هيف ىَأرلا ىوذ لوق اف 4هل لاقف هدبر محر ْنَم الأ َنيِفلَتُكَم

 هقرفف « ميظع ميج #* هل ناك يباع وأ نولوقيف هيف جلوق اكل ل

 ىتحو مدع ام ىنبي ىخم ىتح همدهف نيصَح 00 هلا اكو

 هاصع.ذا* هعاطا نمب ىضم ناك هنا بلف فريف ام عمجج ىتم
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 ء ملسم نب دكيمح ىع كيوي نب ل معاجما 000 0

 رمهأو

 38 دل نما ا اناا لوب املعا نإ هللا :ةبغا!ىب فكنح هس 0 5

 ةلذو انفو ما رار دي رارإ دلما كلقساو ةؤكا ةتعضعتو هلق

 لتقلا 4 هب ردتساو لايتجالا * ميودعا ةناحر, نيلعألا  ءدعتك امو
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 دن عو 0 ىراصنالا كيري نئب هقلعو « ىراصنالا ديزي نب عيبسو
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 طهطودغ خبغرلا“ 7 1مو. هز 14 ه6 207. :) 1 هللا عصق ٠



 اي ةنس مار

 ت0 2 - 6 - ع

 امككح نأ هدفقاتيمو هللا 00 صاعلا ند ورععو سيق ىب هللا

 كك اح

 6 اهصعب ىتح قرف الو بروح 3 اهادر َك الو ملا هذف نيب

 5 ىلع هارخا كلذ ارَخوي نارا ناو ناضمر ىلا ءاضقلا نحل

 رانخ خعببتنلا وبمأ ناف نييكحلا لا 1 نأو امهنم ضارن

 امهتيضق ناكم ناو طسقلاو ةلدعملا لعا ه نم ولأي * الو دناكم

 ماسشنلا لهاو ةفوكلا لفأ نيب 06 6-55 ةبيق نابضقي ىحلا

 نامكلل :«نخأيوا ادارآ نم الا 'هيف”اهرضخ الفا انيحاو اطر ند

 10 هذه 9 م ىلع امهتداهش نايتكي رو دوعهشسلا نم ادارا نم

 داراو ةفيحصلا هذه ىف ام كرت ىم ىلع راصنا 2و ةفيحصلا

 هذع ىف ام كرت نم ىلع كيصنتسن انا مهّللا اًملظو اًداحلا هيف
 كي 3 0 5

 ىدنكلا سيق نب كثعبتالا ىلع ةناكص) 05 خفيكحصلا

 ا تبر

 و م ءاقوو ىتادبملا سبك مر لبعسو نقاب 0 للا كدعو

 15 ل ىدع نب : اك ىلجعلا لكم ىب هللا . دبعو ىلكيلا

 كيزدو ماض ىلا كايز نب زابقعو ىرماعلا للا نب هللا دبعو

 كاكحا 05 ينادبتل بعك ىب 06 يشل را ىبأ

 م) 000. نأو. 5) 004. هن ,؟. 11. همه 14 "همم. ابضقي.

 0 0080. ىع اولابز هك طئسقتح؟. ؟ءىر 8 نم الجر هناكم اورانخ نأ

 حالصلاو 2لودعملا للفا“ 0) 000.0 2و. 6) 15-0002157: زر

 600. كيش م0815 ىلع 0131. 9) 000: ديبحاح)ر 1011 4

 لف طقم ه5 111 69 نك 266. 261502. 11 117 يح ) 860 0

 1220. ةيكاد .



 انملع هل اناو انتعيبب كانيباح ام هللاو اّناو معلص هللا ليسرل

 كانلئاق مث دهانعيابل كنم ومالا اذهب 510 نم اذا

 ا ا يدش مسالا اذنه توصف تلا هنلاو ميقا لاو

 0005 ل2 رد انك هللاو نكو لق اذلباءاهنتلا «نوغي "لا ةتلكقو

 © هيلع مجر الا لجر ىأوب هير نزوة

 رام نإ تنيودح ىأ 0 ن عجر

 كلك ضاقت ام اذه ١ ١ ميحرلا ىجرلا ا ذللا مسي. باتنكلا» بتكو

 05 ل ا ل ا واد اعمر هنادطا قا ىبك ولع
 مصور نرلسملاو "نيسولا نم !هتغيش نم“ كعم "نمو. ةفوكلا :لدا

 نافل نيتموملا نما وعم ناك موب ماسلا لهما :لع ةيواعم 0

 52 اننيب عمجلا هالو هباتكو لجو رع هللا مكح ىتغ لونن انا

 000 ل لا تالا ني انني لجو رع هللا تاتك ناو

 لجو رع هللا باتك ىف نامككلا دجو اف تاما ام تيبمنو ايحا

 000 ا درعا ل راللا دانه ىزعشألا قسوم ولا ءامعو

 لا لحو ع ءشللا تانك 3 اكح م امو هب دنع ىشوفلا 15

 مراكش نرخ نك ندكلل نخاو ةقفلا ريغ عمات ةلداغلا

 017 ا الا نك ةقنلاو " ئاقيملاو * :نوزوعلا نا نيدنلل قود

 نايضاقتب  ىحلا لع راطنا" امهن ١ ةَمألاو :ءانيهلغاو انمهسفنأ ىلع

 هلا كيع 2 نيتقئاطلا نم ىنيملسملاو نس ىلعو هباع

 امهتيضق تييبحو لق نأو خ فيكدصلا هده قام ىلع انأ هفاتيمو 0

 0) 000. دوعن. 65) 14 هغ الو. » نأو. ه) 000. .غ.. ه1

 ه6 20. قيتاوملاو. 6 14 امهيلعأور 2107. اهيلعأو .



 أب فس 0006

 نم ايل ىلع كلذ ىناف اًضعب كاضعب سانلا لذ نأو هاهكمت

 هللا ةدحرب مسالا اذه عم لق سيق نب ثعشالا نا مث راهنلا

 كا هللاو لاقمب ل ةهلل سد 0 رس هللا 2 لاقو ىدكمف

 كس اءلاق نا يلا موي معاص هللا لعبسر قىذي نيد ٠ بناكل

 5 كيببأ مسأو كيهسأ 6 نكلو هب كلل كهشن الو هللا لوسر

 هبشن © نأ اذه ُلثِمو هللا ناحبس صاعلا ىب ورع لاقن هيتكت

 كت اما قرر دعاشلا] نباح ىلع لاقف نونموم نحو راقكلاب

 كعضو مدا لل د بشت نمو ”اونع نيملستللاو اننو نس

 اذع لعد اكبا سلع كنيبو ىنجدب عمج ا لاففف ماق.ف كب

 0 ىساج# 0 ل هللا رهط : 0 ىنأو 0 مل لاف مول أ

 © بانكلا كنناو ٌّك اهدشأ نمو ىكانيم

 «كانم امن لق نايج اس لاق "ىسوطلا ملسم َ راع مد

 نأ :ىلعإ اذا بنك ةيواحم .نا .فتشلألا قيبخا لذ نسل ١

 ور

 15 اهيف نورد ام لاق عاعم َُ . َنداَيَو اهيف مداه ىنيل ندا 00 1 8

 هل تناكو راشتساف حلص نوكي نا تدرا نا مسالا اذه 0

 را ىنعي كرايم لاق مسالا اذه عمأ ن 0 6 هتباد بتكا

 لفا عداو نيبح معلص هللا لوس نان هللا و ةحر تِد اولاق لا

 م اك نك 0 كلذ | اببأف مالا لوسر لي 5 كم

 ام كل ام لجرلا اهيا هل تلق لا دبع نب قيح ىلع ىضاق

 ه) 000. اهيوكمت. 5) 000. ة. م.ز 14 هذ 107. هد. 6©) 2

 تنالت. 242 4840141: 14 ه6 20. طهطودأك هبشنا هدم. اذه لقمو

 )/  .) 10لرانم, ةصقتف ه. م.: هك م. !"14,.12 (هذ اما, .008 6

 هيبث 0. 0. 260. 9) 000. دحرت.



 0ع را م

 اك 116 اسعب انضغي يرصي نأ همكم لذا همكح امو ىلع لق

 ابلق ىسوم ابا الآ متيبا كقف لاق 0 ايو "تدرا اما نيكي قدح

 02 لاغق | اوكلطصا ل5 سانلا ع ءر 00 هل ىلأوم هاتأف ضرعب

 محل

 ها اناو ل انا * لاق اًيكح كولعح دق لاق نيلاعلا بر هلل 5

 رض شالا ءاسجو ر.كسعلا ل حك ىذدح ىدوم وبا ءاجو 0 نوبعجار

: 8 3 5 
 3 ىذلا هللاوذ صاعلا ىب ةورعب ىلزولا* لاقف ايلع ىلا ىنح

 20- 5 1 1 دع 3 1

 لاقفذ فنحالا ءاجو هنانقال هنم ىنيع تالم نحل ف ذأ ل
 ع

 هللا براح نمو ضرالا ركب تيمر ىق كنا نينموملا ريما اب

 503 ردا اذ ءاييح نق ىتاو مالشالا تقلا :هكوسرو

 ءالوهل حلصي ال هناو رعقلا بيرق ةرفشلا ليلك «ثدجوف هرلطشأ

 ىتح كعبيو ٍهقك ا 3 رديصببا ىتح ةنم هتديالجراالا نيقتلا

 ىلعجأات امكح ىلعجت نأ تيبا ناف نم مجنلا ةلزنع ريصي

 ةدقع لكي ىلو اهتللح الا ٌةدقع ىقعي 4 ىلا هنن انلق وا اين

 011 انلا نان اينما هكحا 0 كل ثدقع هلا اهذقعأ* 5

 ىسوم ابا آلا متيبا ناف ىفَدَحُألا لاقف باتتكلاب ىّضرلاو 5-

 اذه ممحرلا نجلا هللا مسب اوبتكف «لاجيلاب هرهظ ارثفدأف

 مسار دهسا ةبتكأا رمت لاقف نينموملا ريما 2 هيلع ىلا ام

 مسأ عمت ال فنحألا 28 لقو. الف انريما اماف' مكريما وه ةدينبا

 كل اكِبا كيلا عجرس نأ اهتوكم 9 هيدا مناف نينو ةرامأ 40

 ©) 1502: 2158:1514 :١000)5 ٠ ورعلا ىدلا ١ 001000: قبح

 ه6 هاته تح 9 1081211 208661. 2001622 686 نم. 0) آخ مرو

 اللوز؟. 5 6ع. 6) 000. 0185 ممه11.



 0ك منت

 فحاصملا «ذه متعفر ءىش ىال ةيواعم اب لاقن هاثأف هّلسذ تكش

 «يانك قب دبا لسحو ارع اهلا )ما امى[ حن ازا نك كلا

 قا الجر ا 0 ثعبذو هد نوضرت الح مكنم نوقعبن

 اقفثا ام عبنذ رث هناودعي هلا اةللا.اباقتك قداح .العيا نا اهلك

 5. يلع ىلا .فرطتات قلل نع سيف- نب تنعشألا مل لاهم 17

 ةلاقف انلبقو انيضر ىق اناف سانلا لاقف ةيواعم لق ىذلاب هربخاف

 كتلواو تنعش الا لاقكإ نانا نب رمت انرتخأ كق اناف ماشلا لها

 سو ناس لا اناف كغ 00 رابح 52 مقل

 ىنيصعت نلف كلا ل ىف ىنييتيصع لق كان 0 لاق رة

 1١0 ىد كِيزو تمعشالا لاقف ىو ابأ ا ل ىرأ 8 ا 0 نالا

 ام ه«ناذ هب الا ىضونذ ل نكوق 0 رعسمو ىئاطلا 0

 - لق قب ذأ ضيا دكنات 0 لاق هيفا انعقو نر ناك
 3 ل 03

 0 وهدشأ لعد كا ىناح ليتم برو 2 ع ساخلا لوك

 بأ ماي تنك تنا  ىلابن ١ام ءاولاق كلذ ءتيقود لدابع نبا اذع

 «رتشالا لعدجا
 ر-

 3 5 هحل - نع

 ذاف ىلع لاقذ رخآلا أ نم ىنداب اهكنم دحأو

 لعو لاق كتمسعدالا نأ فاعلا ان بأ ىتلدح 1 هدأ لاق

 نب ناك ولا لع نع 0 كرم هدأ لاف 3 رهشالا ريغ ض رد رس

 رتشالا محل نإ نال 2 لقول تاما ا نع بدنج

 ه) ىكر 0100 500. 14 0ءمهذ همان0 210. م0865 الجر

 هر 14 668 12107. حب ىيضون 1ممعمهر لدن 3556 7106611. 52)

 ه. اق. 0 000. نالل. 2) 0000 ىصخ ان ةنا“ه م. ب

 6( 000. دوعسمو .



 ا 7

 كو لذ نئناف سرقلا 0 ل  قيلهمأ 0 0 الف معاص ديا

 مكنع قوتلكف لق كتعيطخ ىف كعم لخدن اذا 0 0
 2 5 1 د

 نيحأ نيقعكام مسك ىام 0 0 0 ليت لو

 نوركنت ا نيذلا مكالتقف نوقحم متنا نآلا ما 0 لاغقلا 5

 زاب كتم انعم اونا اذا زاسلا ىف. مكنما اريح ايناكف عدضف

 انسل انا هناحبس هلل جلاتق عّكَتو لجو رع ءهللا ىف* جانلتاق

 متعدضناف هللاو متعدخحخ لاقف انبنتجاف كيحاص الو كيعيطم
 5 4 8 2ع د

 للجو زع هللا ءاقل ىلا اَقوَسو ايندلا ىف ةداغر 2 مكتاولص ّىظن م 0

 ا ىر كا * اتت ذأ كولا نيا اطيددلا ىلا لا« ةكرارف ىرا+ الق
 ا

 مك اودعباف احا ! ع ا ملعب نيثارب مننا امو ءةخلالخكلا كيننأ

 طايسب هتاباد هجو اويرضغ هبسف هوبسف < نوملاظلا موقلا دعب

 لاقو اوقكف 0 عقب جاصو خباود هوجو هطوسب برضي ل.سبقاو

 2 0 95 265 مل 3

 نأ انلبق ىق سانلل ثعشالا ءاج امكح نببو انني نارقلا لعد

 عرشو ايضا لك لآ ليانلا) ئرا اما هل لامقف .ىلخ »ىلا "سيق با

 تش ناسف نارقلا مكح نم هيلا عوعد ام ىلا موقلا اوبيجي نا
 م ٍّك 2 ع 0

 نأ /هنثأ لاق لعسي ام ترظنف يرد ام دمتلاسف -بواعم تمبذأ

 0) 000. ةدويسسحاد) م6081 ىياهما 1016 601061125 اًقاوف

 ىلليمأ الاف هل | أونا جغلاب نان 0 01136 16 عات 101 4

 14م هذ 2805. 65) 000. ودح. (مه) 14 هن 80. ةللز 1012310. 5

 سمع. هغ ممتع نموع هللا ىف. )2  [هير ال07. ه5 طثص. مكنالص

 هر 6000 !ءلذانلا كينلا .ءانسا ٠ )600: عناأإ



 ايا يس مجددا

 نع ايييف ئليتخت ىإا وكلا لشي 0 ةكفاسلا ءنق سيل

 كيزي عجرف ىنلجعت الف ىل همتفي نأ توجر لل ىنأ ىفقوم

 عفتراذ انييلا» ليومنا نأ الا اوه انمه نيخان نىلعا لإ ىو

 ام هللاو ميقلا هل ةلاسقف رتشالا لبق نم تاوصالا تّلعو مرسلا

 : هاؤفلخ اوردكر لا عبني :ني نيد لك لكاعي ناموا د

 متناو :ةينالع :مكسوورا ىلع ءهاتملكا امثل نيكل هكراش ت ١

 هل لق كانلوتعا هللاو لاو كتأياف هيلا ثعبان اولق 4 نيعمست

 هةايلد لا كرشكو رجع هسفتفلا ؛ نق لا نبخأ هلي رك

 تيدنط نقل 1 اما لق معن لق 0 عقلا هل /لاقف كلذ

 ٠ ةرهاعلا ىبا ةروشم اهنا ٌةقرفو اًفالتخا عقوتس اهنا نيعفر نيح

 :ٍقرصنأو ءالوم 0 نا ىفسبا اني هللا نس 1

 انهام ترفطظ كلنا بحتتا هل تلقف ّئناه نب ديزي لاقو < نع

 ال لق مكسي وأ هنع رقي هب وه ىذلا هناكع نينموملا ريما نأو

 كنيتايلف رتشالا ىلا نلستل اءلق ىف جهتاف لاق هللا ناحبس هللاو

 ؛: لاقف هيلا: ىهتنا ىتح. ليقا. نافع ىبأ. انلتق امك كنلتقنل را

 ايظا فلا متولع 2نيجلا نعولاو لكلا لقا 0 لفا اني

 اهيف ام ىلأ ماو فحاصملا ايعفر نورفاق مل م ذا اونظو

 ل م, ةحنسو .اهيذف دب لجو رع هللا رسما اه وكرم هلو

 6) ال4 ه4 ط5 200 هللا“ 28) 0 أباععز 14 0100116 ©5

 او. ايلاقف, 5604 هدس. موقلا مهل, ظثض. ا". 1 ىلعل ميقلا لام

 ه) 14 هذ 2و5. آصن. له. )0  ]خذ ه6 0. نويعمست. 6) 000.

 لا. منم) 8هء. 14 هذ 205.: 600. لاحد: طثس. لاقف كلذب هريخحاف هاناف .

 و) 000. انم. 7) 14 ىغبني ىلر 860 لوا. انت 760. 42 04

 فصنأو. 5) 28225مو06976ه15 تلق. 7 ]ذر 2107. (ه5 1812.) نيبد
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 ما انا غن

 «رق اهوعفر ام ٍضْنأ مكحيو لاجر رشو لافطا رش اوناكف الاجر

 ةانهدو ةعيدخ الا ملل اهوعفر د ا نوملعي الو اهنوعفري ال

 لك رع هللا باتك ىلا ىعدت نا انعسي ءام هل اولاقف ةديكمو

 اذه مكح 2اونيديل ستلتاق امنا ىتاف هل لاقف هلبقن نأ أنف

 هدهع اوسنو رما اميف للجو رع هللا اوصع ىف جناف باتكلا

 00 د50! يديتلا ىكدق نب رش ذهل لاقد ! ةقياشك ! اون

 جلا كرقلا نم .امهعم "ةباصع 3 ىسيئسلا مامتاطلاا م

 لاخلو رع للا كانك نإ كا ىلع أب كلذ كعب َج راوخ اوراص

 ايك لعفن وأ مهقلا ىلا كتمرب كعفدن # الو هيلا تييعذ مذا

 لكو رد للا بانك ا ىف اع ليعتا نان ءانيلع هذا'] ناقغ# نبأب .انلغف

 2 ايظفحاف لاق لاق كب اهنلعفنل وأ انا هللاو 2 هانلبقف

 اولتاقت ىوعيطت ناف انا اما ىل مكتلاقم ايظفحاو مكايا ىيهت

 2! تاحناف لإ 5 الق مكل احب ام |بعنصاف ىقوصعت ناو

 عيدخا ىب ليش 00 فكم با لاق «« 1: كتايلف ركشألا

 اك ا ند فا ىا نأ عكنلا نم لجر نع ىدنكلا

 لا ه1 ىلا لع نتح كانك لقا رييرلا - قو: نعضم 10

 ىلا 0 لسراف لاق كتايلف رتشالا ىلا ثعبأ اولقو ةموكلمل ىلع
5 

 لق لاقف, .هغليف' هتاف ..1 ىنتكأ نأ .ىعيبسلا ىناه. نب كيري. رتنشالا
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 20+ 14 ك1 ه) 1[ 60 ىمستلا 860 1210379. 115 11
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  011خنس ١١

 كدي ه عض توملا ضايح كياقروأل هللا اهبع اياجدللاو امال نا

 كند در ليقيو اتئايدا م رظنيو مدقتي ل2 ىفنع ع

 © توملا ضايح

 فتكم ىأ ثيدح ىلا ثيدخخل عجر /

 هفاخو ٌلتشا دف قارعلا لما رمأ نأ ضصاعلا نب وريع. ىارب املف

 انديزي ال كيلع هضرعأ رما ىف كل لح ةيواعمل لق كالهلا كلذ يف

 رت فخاصملا عفرن لاق ف لق ٌةفرش الا ديزي الو اًعامتجا الا

 اننيلبقي“ لا هع ناز نابض ةةكنيبو اننيطا مكس ايد 0 2

 عقت كا نوكتف ليبقن نأ ىغبني ىلب لوقيب ى ص يف تدجو

 مةدذمو انع لاتقلا اذه انعفر اهيف ام لبقن ىلب اوثاق ناو منيب

 ماذع اولقو ٍامرلاب فحاصملا اوعفرف نيح قادوا لجأ ىلا بر

 دعب مأشلا لما روغتل نم مكنييو اتنين لجو رع هللا تانك

 ىار اًملف قارعلا لها دعب قارعلا لها روغتل نمو ماشلا لها

 رع هللا ضامهك ىلا كيحن اولاقا ىعفر لك اححاسلا ا
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 15 © هيلا بوخذو لجو

 موكل ىلا ئاعنو فحاصملا عهتعفر نم ىور ام

 نع ىدنزالا كك ىب ناجرلا لع ىقدح فتكم بأ لاق

 0لانق مكق_صو مكقح ىلع وضم هللا نابع لاق الع نإ ا

 ةبيبحو 0 يأ نىبأو صايعلا نب نب 0 ل ناف مكودع

 هر اباككلا ايل سيفا نب اهاحضلاو حرس قأ ىباو ةمّكسم نبا

 هاتبكتو نافطا ةتبكك دكق مكنم مب فرعأ انأ نآرق الو نبد

 ه) 8ءء. 1 هآ 207.: عد. 6) 000. أادعوز 14 هأ

 ةةعوصلط ل 0 14 200. مكحر هه اللورب. هدت. 4) 14 هت 27 لانقو .



 اهي

 رمح 5

 ا 0

 مادقالا مالا دكا ليم ىنح كلذ 0 رانك اعذ ١ناف سوقلا

 فاننا منغلا أوعضرت نأ هللاب رمد قع لاق رتل كلذ ىأر م

 ىعتلا ةذوه ىب نابح عم كير كرتقو هسرفب اعد وم مولا

 ذل لها 1/١ هك ةدوه نب 6 نايحو هيلا جرخ كق سانلا نم لبجر

 ىدركلا ةعببر نب 8 ةراسمع نع قبلكلا ةناكخ نأ نع 7

 ربتك سان هكا عمتجاو + تلفن رص هللأو ىب 1 لاق

 هبادعاب ماقف ةخنميلا هب ناك ىذحلا ناحكلا ىلا عجر كح ليقاف

 نورتو برلا اهب نوضرت لداخو م مكل ىف ةحش ما ضوكش لاقذ

 ل5 رف هتياد خجو برضف لون را اوكشف م تدوس ' !ذا نيدلا اهب

 نا مع

 ه«بدادكا دعم 5 ميقلا ىلع تا رم اهي 0 مكه هتيار 0

 دول ذاق جنا 0 2 كسسع نخل قب ىهضنا 0 م

 اكمل 01 ذدذخاو هنيار 00-2 لتقف 00 لان ركسعلا كلكذع

 ىب هللا ىبع ىنتدح  ««لاجرلاب هلمي هلبق نم رفظلا نم ىأر

 اهلا لها بوضف

 0527 كا رن راويلسا ىدرشلا لق“ ىا: ىدححخ لق :قبحا

 نادرو ىيفص موه صاعلا نب ورمع لاق لاق ذي يريح ع هللا

 تاك قاوالإفعا مكقت نإ /رقشالا دسم قلتو لغم" الم ' ةقعراتت
 5 3 35 0002 3 ٍٍِط 2 كَ

 هياجر ىف هعضوف كيقي و ىنونثا كقنع ىبرضال ترخان ىَتل ركذ

 ه) طم نابح ىلآاو. 865) 000. هدن. 6) 000. تدش. 0 ]14

 ه6 20. مدقأ . © 14 ىردتأ هومر 860 12107. تان 600.

 همز[. /) 14 هن الو. ,قشالك لاق ال لق رضشالا لقمو. و)

 انت 501615 قيشأز 14 ه5 21077. 1



 أدل خس مدد ي

 ةئع لفاو. مل, لبقور مالمملا شع دعللاو لذ هلي 507

 ةكرعملاو اًذغ حبصا نم هن كرهظ فلخ اهلعج ىتح ةكرعملا

 ىلا نوسألا ليقات تلم نأ ثيبلي, ف تا ىلاعلا نك طا

 عصنو ةايلل ىف انودع انيف دفاج هللا هجر لاقف هربخان ٌىلغ
3 

 ةىلوم قاحا نب يح ىتذح فتكم هبا لاق «ةانولا ىف انل

 ةئخلا م ىكمعحلا لبنخ نب ناهولا ىبع نا بلضصملا ع

 ىنتدح 0 ماش لاق ««« نيفص موي ىأولا ءاذهب ىلع ىلع راش

 قثموي ليقي لينح نبا لعج لاق ةناوع

 هزكتت كيف ءتلف دع ىدقا "ا: .ليشح خئااامأم ىو
 0 فتكم كنا تيددح ىلا _ثيحلل عر

 يو مابصلا ىتح اهلك ةليللا كلت سانلا لتتقف فّتْكم وبا لاق

 كا نيلكلا رابصوا لبفلا / كفو حامولا 0 قي ربرهلا ةليل

 0 رمابو ةرسيلأو خ.ةهدطأ نيد اميَف ورويدا ىلع ذخاو فويسلا

 كلت. لعفي.. لوبا ملف اهيلت ىلا ىلع مجقت ا نا كرقلا نب تك
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 15 رغشالاو هرهظ ا امك 2ك رعملاو جبصا ىند عقب موقدو سانلاب

 سانلاو بلقلا 5 ع اف سبط أ 3 نا ىبأو سانلا ةنهيبم 8

 فحبتي رهشالا خاو كحل م. كلذو ناحل كا نم نولتنق

 ودا ةليلوا سيبك ةسنع اهالون دق ناكو اهيف لئتاقيو ةنميملاب

 جمرلا اذه كيق ايفحزأ هباكال ليقي فخاو ىحكضلا عافترا ىلا

 وو اذه 7 ناق ايفحزأ لاق اءلعف اذاف هامل لما محك هب فحروي وهو

 0) ل4 ع2 ظل لعد 6) 45001012 6) 0007 86 5 كر 000

 200. لت. 62) 000. تلقوز ؟ه6ه ههو0. ه. م. مث) 8هء. آخ هآ

 210.5 600. دلععو . و) 000. اعبرالا . /7) 000. نافز 14 ©

 105. كبف.



 ثني

 هنزل انني ينس

 « يرضي كأرد نعط نود مفقوم نع اولوزي نل 092 نأ لأاقف

 طقستو ماظعلا ةحيطيو ماهلا هنم 3 قلقي برضو مسنلا نم

 ىيددل 00 ةفابج 60 عّكصي تح ا مصاعملا هم

 اال كريصلا لع ىيأ ناةنالاو رودصلا ,ىلذ - هيخاوح رشتنتو

 شمأ لاقذ اًدمح هنبا اعحف نيملسملا نم ةباصع هيلا باثف رجالا
 1 و

 0 اذا ىتح كتنيع ىلع اًحيور اًيشم ةيارلا هذه لها حت

 بع لاسعأو لعفذ 0 10 كح كسا حامرسلا عرودص 3

 نيذلا 0 رمأ مروحص ى حامرلاب عر جنم اند املف علتم

 أبلاوق قفوجو 3 ةهعم نم 0 © ضهناو عيلع 0 لعا

 برغمل دعب سانلا لتتقا مق الاجر ٍهنم اهباصأو ةفقاوم نع

 افك ا لاك . 2١< لا سانلا تكا ىلصا اف ؟ٌديدش ًلاتق

 لكل داما كعف ٠ ىوردللا يع“ نأ 000 ركب ردا, ىددح
 ها نا 5 6 6 5 اني

 3 ها
 اما /كع د ىلع هللاو ل 0 فمر 0 ل 00 كيبل

 لون 7 كب قى أ وأ هلمقا يق 0 ل 0 كٍرعشأ

 وع هللا 0 كا ا ا هل كر ىنصوأ ”اًريثك هللا ىيركاذلا
3 0 

 رهظت 1 متح نىدكملا عم لقاقتو نيو ريهأ عصانت نا لجو

 0) 0 حركات ٠ 6 0007 85 م: ه) 14 ه6 209. عرقب.

 0) 14 ه8 07[2. ريصلاو رعصنلا . 6©) 000. صيهدوز 14 هآ 20.

 علاققب هرماو. /) 000. ه5. م.ر 14 كعرصلر 860 11073. ©. بد

 و) 1 هآ 807. ىلا



 )0 دس ممكنا

 ابَكَلُم اًمْجَل هللا ْيِبَع مكاخأ اقللا كرتْعَم هَّدْعَب انكر نكَنو
 © ايّشَقَم اًمامس 20 نكت“ «هلليقاو نيعبلاب 6 انطخحأا ىكتو

 ىدهكلا يعاب كيامىتحح /لق "فن اننا نك دف

 لفأ نم ةعامجا لع 7 الع ا ىنهجلا بف نب كبز ىع

 : فقرف كلذ نبذ ةنومتشي 8و. .ةبقع :ىب كيلولا اهيفا ماكس

 ةراقولاو ةنيكسلا مكيلع هيلا اودهنأ لاقف هباكحكأ نم هيلي ىميف

 موفد ليخل ا موق برد هللاوف نيحلاصلا انميسو مالسالا راقو
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 2 ىتأ نبأو ىملسلا روعألا هبأو ةخعغيانلا ىبأو :خيواعم / هنّذومو

 نوموتقيا و ناب خيلوأ اور مالطالا /ن ذبح ىلخ لا ربك

 0 جوعدا كاذّذا اناو قولت ام مويلا لبقو ىننوبْذججو ىننوصقنيف

 ىناداع اًميدق هلل سيل ماتصالا ةدابع ىلا ىننوعدي مو مالسالا ىلا

 ليلخل بّطقلا وهل اذه نا ءاوحتفي ملأ هللا 8 2دبعف نوقسافلا

 !بعدخ نيفوكتام دهلعأو مالسالا ىلعو كا 6 0 نا نأ

 تءارعا ايناسساو هسا بح يلع لا ةسالا هنيه ما

 للجو رع هللا رون ءافطا ىف برثخل انل اوبصن لق ناتبلاو كالاب

 طنا عاباطخإ ٍجلسبأو ةتيلك تدان عنمدخ و7 ضخضقأف هل

 6-0000 5 بأ لاق 0 00 نم وعي الو كايف نم لن

 ره 5 وأ ىبعشلا نع خلعو نب ايمن ىنتتدح خيار لعاب

 ه) 14 كنعر مم انقلا هن كاخا. 85) 000. ايئديطح. 6)

 مساس . 0) 000. اقولاو. 6) 000. ميعت. 7/) 000: 82 1

 و) 0همزوءطصخق ةاتمر1691. )7  000. مككنعف. 42) 000. نوخامعت

 /) (000. 8. م١: 2202 عانم كح 7 000 مدمر ه1. ةانما"ه م. مما

1 1 68 2 
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 د "رام

 3م كرك اراسماو ليسولاب ىوأو هللا نيد ىف هللا فلخ ةطملار 1 مل
 د

 اقف ا ليبللا ماسي 5 هللا احسك ىرق ةلكف ىم ىرست

 نسل نود

 كمع 5 ىنغلا لاقف نورورغما ءايقشألا ءالوف كنيد نع 0 كنيوغي

 لاقف خيبت نم 2 م 02 ىربخكتف م ادم كنظأ نأ هللا

 نع ةقيدلا ليفي * هناذ" كيلع ابني هللا: ىلإ بث هللا نبع اي 'معت

 8 رشجف لاق 6 نيرهطتملا بيحيو * 0تايسلا نع وفعيو هدابع

 كعدخ ماشلا لفا نم لجن هل لاقف اًعجار سانلا ىتفلا هللاو

 الاتق مشاه لئاقو ل حصن نكلو ال لق ئقارعلا كعدخ قئقارعلا

 لسقري 6 ناك ادنال * لقرملا يحي مهام 1 كالا ره انين

 نحو 7 جيلي نم نع اوربا ردح ه«باككاو وى للنافقذ برد 3

 جوذتل ةخبيتك برغملا دنع و هيلا تلبقاو رفظلا اوأر

2 31 

 5 م اي جلاع لد ا 5 عمي روعأ

 لع وكشف

 الق بوعُعلا ىذب 0

 نبأ ثراخل هيلع 2لمكو ةرشع وأ ةعسن فذئثموي لتق هنا اوعرف

 كءاول مكق 0 لع ميلا 0 و طقسف هنعطف ىخيوفتلا ذنملا

 ٍجاَجل ىراصُتألا لاقف قش ىق وع اذاف ىنطب ىلا ٌظنأ هلوسرل لف
 ةايزغ با

 ابشوححو ع عالكلا اذ انّلَتَق ىكانف مشاخو /ليحبلا ىباب اوركافت نا

 ه) 000. كنرعد. 6) لكما 42 8. 24. 6ه) 1610. 2 78.

 0) 000..ريسحت. 2ه) 40401012 م/) 000. مهسس. ى) آه اهيبلع ٠

 الإ 218 1 2 ا 2 14 هذ 207. ليو. /2)
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 لسحسملاو 14 ليحبر 500. 46عو. 621 ؟هةانقذ ىباب لذ ىباب دصاتح
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 مثي كنس رج
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 هي حالا مككاي 0 نييسن د ةودعاجو ٍٍِ 5 اووي

 نم هعم ةباصع ىف ىضم هكذا رز ه ىيبكاكلا ريح فو نيبو

 أوأر تح ءايسللا كنع ه«باككاو ف اكيحش لاعَق ىللئاقف ءارقلا

 باش. ىتفأ هيلع يرخ نا ىكلذكل هتاف لاق هب نورسبا لك 0

 0 ليقي هو

 نامتع .نيحب ميلا نتادلاو' ناس كولملا بابرأ نبيا ان
 نافع نبأ لف ايلع نأ 3 ناحشاف بح ىذما 0

 كفو نعليو متشي مث هفيسب برضي ىب

 هدعب مالكلا اذه نا هللا تبع اي ةبتع ىب مشاه هل لاقف مالآلا

 ردح ىكني ال 50 0

 ىعجار كتاف هللا فئاف باسحلا هدعب لاتقلا اذه ناو ماصخلا

 كينان كف لق ف تدرأ ب فقوملا اذه ىع كلئاسف هللا ىلا

 مكلتاتأو* ؛انضيا نولطت ال متناو ىركذ امك ئىلصياال كح
 «ل لاقف هلثق لح ققدرا :متناو (ةنقفياخ ند مك

 هباكأ ءانباو دمحم باحا هلتق امذا نافع ىباو تنا امو مشاه

 ىو باتكلا  مكحافلاخو' تادحالا تدحا نكح ساس

 امو كربادطأ نمو كنم ناجل رومأ ىف رظنلاب ا و نيد ل

 لاق نبع فرط 4 لم ىيحلا اذف وما و ملا هدف وهأ نظا

 لع َن لاق عفني الو رصد بذكلا ناف ايحك) 2 كلو لحل هل

 لا للا لططا اع لق دب ماعلا لأ دف هسب ملعأ رمالا اذه

 وم نمت لوا وهف ىلصي ال انبحاتص نا كلوق اماو لت 3 ك2

 0) 1كم. 7 76. 85. 5) 004. ناحشار »طئطصف#. 118, 18 ناكباف.
 م ع دب 5

 14 طه568 ناك اب انوارق اناين. ه) 14 ناو. 24) 85ه«. آو

 كيفها .

1 4 



 سارتلر ار اب رس

 7 لف انين قيانلا م لكقما العنا ىلع لاشفت ةيوانعم ىدان رث

 هل لاق رومالا هل تسماقتسا هبحاص لتق انيأف هللا ىلا ىكيكاحأ

 مل هّنا ملعتل كنأو تفصنأ ام ةيواعم لاقف لجرلا كَقَصْنُأ ورع

 هثزراجم الا لي لمح اهو. .وزع "هل لق هيلتق ال طق لسجر هزرابي

 ةفتكم أ نع ماس لاق ««ىدعب اهيف تعوط ةخيواعم لاقف 5

 ك1 2 ردح ناد نوم ناجورلا كبع ىبادللا كبعب ىقكخم لق

 0020 را نسا اه ترفل الأ ندعي نال تلق لق": ئمرصخلا

 اهُحلْصَأف كسفن كيبلع لاقف انتيعر جبقا ام انارث الو ماسلا لعا

 © يف ام هيف ناف سانلا عدو

 ءريرهلا ةليل ركذو لقرملا ةبتع نب 4 مشاه ربخ 0

 ىرشو لا ا نب 5 »ل +دملس 1 ىنتتلحو فخم وبا لاق

 نم ةرخآلا رادلاو هللا كب ديرب وا م نأ ءارسملا كنذع ساحنلا انعد

 لضأ ىلع هباكصا نم ةباصع ىف كشف ريثك سان هيلا لبقاف ىب

 لانق هيف لثاقو هل ربص الا هيلع ليج هجو نم سيلف | ارارم 0

 ام هللاوف / بص نم نورش ام مكناوهي ال هبادسال لاقف اًكيدش ا

 اهوكارم كنعو اهتايار تنك 00 برعلا ةخيمح الا هيف نورث

 ب أور ٍداصو اوربي * 0 اب فشل ىلعل مكتاو لالضلا ىلعت هناو

 !.تبثآ 0, ؛اذلمور 0 ىلع انودع ىلا اننب اوشمأو اوعمشجأو

 تافتنلالا م اورتكت الو هاخا لجر لعسي الو هللا اوركذأو اورصانتو

 ه) 0000 لتقيم لذ لشفق, 21075 لاجل 6) 000. ملع.

 6) 000. هرض. 2) 000. ماسه. 6 000. ءدرهلا. مث

 مكربصز ]14 ه5 2077. 115 26. 9) 000. اخريصو. 8) اكمال. 83

 78 200 2( 000 اددو . 12( 000. وركن ٠



 مني مد كرر

 نونو نيرح نيج لقني رامعو © ذبل ةنبلو اح رح نولقني

 بارتلا حسه لعف معاص هللا لوس هانأف هملع ىشغف قي

 ارح اَرَخ نولقني سانلا ةيمس ىبأي كحايو ليقيو ههجو نع
 كنم ٌةبُك نيتنبل نيتنبلو نيرخ نيرج لقنت تناو ًنبل ٌةنبلو
 ةعفدف خيغابلا ختفغلا كلتمقت كلذ عم ككيو تنذاو رجألا 2

 عمدت اما ةيواعم اي لاغنف دبلا ةيواعم بذح مم كسرف ركص ورع

 كنا ةيواعم لاقف ربخل نبخاف لوقي امو لق هللا دبع لوقي ام

 ق6 شحط ا تيد ثّدحت لازن' الو 5 نسخا يش

 يخت هب ءاج نم ءارامع لتق امنا ارايع انلتق 4ىنحوأ كلوب
 هدب ءاحن نما اًزامعا لكق امنا :.نيلوقي .هتيمخاو؛ ةطيطاسق نم ناتلا

 © 21و وع بحخا نك نم قكا لف

 :تعيبراد ىلع لق ردك امل ازمع ,نااركذ نمر مم 05
 ماقلا رشع ىنقتا نم وحن هل بدتناف ىحنرو يرد متنا نادمقو

 ىحاو لسجر ةلج دعم اولجو لمحت هتلغب و ىلع 0 جمدقتو

 ا اوهتنا نم لك اولتقو صضقتنا الا فص مأشلا لفأل قبي ملف

 لوقي ا ير ارغلب ىنح هيلا
 ن0

 هيوال :ميظعلا نيعلا طحاخل ةيواعم قر مهب ص

 0 000: تشد 5) 000. قرحار 14 65 12107. ع

 6) 000. صخدنت ه6 ممم كبوت م0 كلوب ؟. 281740 11, أه هنت

 0) 0 ىكأور 14 ه4 ال07. نك. 6) 000. طثع هذ لعاصاع

 راع. مثر 14 هس, 560 لوى. طهطوال. و) 000. هدص. 7) 1

 جلتقا للم. وعم. 2) 8هء. 14 هذ اكةلعت., 00. ه. ةنءز >0 14

 1010١ هياكل هه ؟. 1. هذ ه00. عع. هيوادل ةاناوطت 115 1121.



 ازا 5 زب خمس

 اال لرك* ا هاه اي لاقت ىلع ةيار :انكاصا وهو ةلبتخأا نبا

 اذع لق نيفصلا» نيب لجر اذف .سآبلا ىَشْعَي الرروعا ىف ويخا ال

 اي بكرأ هدهج 6 نرصيلو هدنج نلذخيلو هماما َنفلُكَيِل هللاو

 ليقي مشاه 0 بكرف مشاه

 لك دخل هانحلا ملكا نق الكم هلفأ يعبي روعأ ني

 كفي وا لفي نا دب ال

 نادل كفيلا لالطا تح ةنللا شاف اي مكقت :ليقي زامعو

 مودلا نيعلا روكلا تنيزتو ءامسلا باوبا تحف ملاقو لسألا :فارطا

 00 01 ل ا ملف ارو اديس هتحألا وعلا

 امّلع انك امهنأ معلص هللا لوشر باكفا ب كافه نراك 5 امهيلع 0

 لاك عل هلي ره لعل ينحل هيلا  نلختالا تلقا لتبللا ٠ ناك اًملف

 انيلا اوتدحت لاتقلا نم انعداوت اذا انكو انم غلب ام رامع

 اذف تلخد رق لخرلا تآده سىقو ىدرف تبكرق هيلا انثّدكتو

 ضانعلا ىب ورح تف روعألا وبأو ةيواعم نورياستي ةعبرأب انا

 فاح هنيب 00 لكشف كيرالا ريخأ هو ورع ١ ىب اهلا نبعو ؛؟

 50 ب كل هللا كيع لاقث « نيقشلا لحأ ليقي ام ىندوفي نأ

 ب هللا لوسر هيف لق /دقو اذه مكموي ىف لجرلا اذه متلتق

 سانلاو كداسملا ىنبن نكأو انعم نكت منا لاق لاق امو لاق لاق ام
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 مني ذخنس مدس

 تعب هللا كعرص باطخل نب رمع ىب هللا كيبعل لقو اًجوع
 دحي بلظأ قكلومال لد: ودعي ىناوإ مسالا جدخ 7

 بلطت ال كنا كيف ىفلع ىلعا كهشأ أذل لق مضر نافع نب ناك
 5 نست. مويلا لتقت رث نأ كنأو لجو رع. هللا جو كلعف نم ةئىشب

 «كتين ام جتاّين ردق ىلع سانلا ئطعأ اذا رظناف اًدغ

 ماسالا 8 تمدد ام لاط ا كل ان ردع كيد د ورع

 ىب قديش أم: لاق ىقورسملا نامحرلا للبع نب ىسوم ىتدح

 ناجورلا تع قا نع شمعألا نع ملسم نب ءاضع نع حابصلا

 نب ورععل ليقي وهو نيقصب رساب نب راع تعمس لق ىملسلا
 معلص هللا ليسر عم اًثلك ةيارلا هذه بحاص كنلنتاق ىقل صاعلا

 يح (نبااوعا ؛انتدح ١- < ئقتأ الو رباب ىءام_ ةعبالا كشر

 شعالا نع ملسم نب ءاطع أس لق ملص نب كيلولا امد لاق

 ىف انكف نيفصب ىلع عم يك ىملسلا ناجولا كدع بأ لاق لاق

 15 يسنأو ةهقيس تك تح عجب الف لمكإ ءلفغ اههنم كتتاح

 الول لاقو جيلا هاقلاف ىفيس ىتنا ىنح عجري ملف مول تاك 02

 د 98 كح مس د 3

 باترم ةريغ برض * هللاو اذه شمعالا لاق تعجر ام ىنتنا هنأ

 ىم ةهعدت هلا نيفص هك نم ايذاو قحاب م ارامع تيأرو لاق

 ه» مشاه لقرملا ىلا ءاج هتيأرو معلص ديس باتا نم كانغ ناك

 ه) : 000. ذمه. ايندلاو هن طهطوذ ى. 65) 0ع. 200101 81 0
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 رمل مني نس

 [طخا ان ءارمح ةقلح دل 3 ححق 5 5 نم حايضب أف

 هللاو هيزحو انيك ةبحألا ىقلا مويلا لاقف رعت سس سايقم ةفيذح

 قمل ىلع انا انملعت ركف تافعس اسنب اوغلبي ىتح انوبرض هل

 تحت ةنللو لسألا تح توملا ليقي لعجو لطابلا ىلع هنو

 ىنأ نب روصنم انين لاق فلخ نع قيكح ىنتلح « ةقرابلا

 نأ نع ىبلكلا نب ماشع نع تتّدحو فنكم نا نع ةريون

 ىد 000[ نئع 1-0 يي ند كلام مي لاق فنخم

 ىخغتبب نم نبأ ذةموي لاق هحر رساب - رامع نأ ىدكلا فو

 نم خباصع ركنا ىلو الو لام ىلأ بوو 7 0 لع هللا ناوضر

 نوغبب ن كلا ءالوه ىكأ اند ار لاسقا سانلا اهيا لاقذ سانلا

 د نكلو هءمدب جتبلط ام هللأو [ لطم , ليف نا نيسعزبو نافع ىبأا

 مول اذأ فقل : ديل اهوعرمتتساو ايومحتمبا ايندلا اوقاذ مهقلا

 ايعدخن يلع ةيالولاو سانلا ةعاط اهب نوقكتسي مالسالا ىف ةقباس

 ةربابج كلذب اونوكيل امولظم لتق انماما اولق 6 نأ جعابتأ

 ن+ ٍجعبت ام ك الملو نورت ام اهب“ اوغلب. ةديكم كلتو اكولم

 مهل لعجت نأو ترصن ام لاطف انرصنت نأ مكيللا نالخر افلا

 ىضم رق 'ميلالا تاذعلا كدابغ, ى ءاوتدحا اع هل روخدأف وم مالا

 اي لاقف ورع نم اند ىتح «هتباجا هلا ظباصعلا كلت تضمو

 0 02) 14 ه4 20. هب 5) 000. 8. م.ز 1210”. ىكت. هه 1ذ

 ؟1هسط. نأور 004. قعءوع. ممهوطوصغ !ولاقو هدصتقذم نأز 21010. نك

 6062831. 0) 000. متلحأ .



 ]ب - عريب مخاط ين

 لا ىفا ملعت كسنا مهللا لاقفو ناننلا ىلا رساب يب راكخ

 ىف كاضر 5 ملعأ

 ىفيس :ةبط..5 عضأ* مرأى :كاجضر :6 نأ" ملعأ ىلا ىتأ لك كل

 جرخ

 مهللا ةتلعتت را اذ 8 ىسفنب فا وأ

 ولو نيقسافلا ءالوه داهج نم كل ىضرأ وه المع مويلا «ملعا ال*

 لاق + 46 ةتلعفلا هدم كل ئضرأ ره ؟لامعألا نماالع نا لك

 ارامع 8 لاق ىدز 5 وم 2 6-0 تعفصلا ىنتلدح فخم وببأ

 /نولطبملا ةمخصم باتو 0 ارض مكتبرضيل موق « ىرأل ىنأ هللاو 0

 انا انملعل كف تافعس ام و ابغلبب ىتح انودرض ل هللا 6

 10 يدوم نب دايع نب نيح مدخلا . «لطابلا ل ناو فلل ل ىلع

 ندر رز ةمحقا لعل غذا ملسم اند لق :لديصن "نب تبخل

 نتادملابا ةفيذخ ىلا ”دوعسم) باو انأ تقلطتا لقا رنرعلا 0

 ترعلا' لئابق نم امتفاخ» ام امكب ابحم لاقف هيلع انلكدم

 بعل اني انلقف نوعا ىا'ذذا دتدتسات امنوا نا نك 003

 نبا اهيف كلا ةئفلإب امكيلع لاقف ىنتفلا فاخت انأف اندر هللا

 خيغابلا ةتفلا 0 لوقي معاص هللا 0 0 فا هس

 خيبح لاق 1 ماو فايضر وتلف 1 كلا نأ 0 فقيرطلا ىع #*بكانلا
 22 كا د

 ايندلا / نم 0 فر ردا 0 ىقوتتأ لقي وو نيفص مو :ثحدهشف

 ه) 400101 ةهم. 1. ه85) 8ةهع. 14 هأآ 070.5 عدأ. 6 000

 ه6 20. ملعال . 0) 000. دملعمل. 6) 14 "هس. هك
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 اهنيب ةعيبر ه ترابذ خعمبر ىلأ ىهتنا كثيبح كيلع ل تملا

 1 ةتحكدستتا مكتيار اذا اا لقو ,مكيف ىلتع بيصأ نإ اولاقف

 برعلا 3 مكل ر ان ةذعيبر شعم ب روث نب فقيقنش ريكا
9 

 0 يحن و نأو 7-0 ل مكوفو ماكيبق ع ىلا لع

 اءاناق اهنوكي رم ع مءاج نيبح اًذيدشا .الاتق اولتاقف دوهتاي سنك | 5

 0 لاق كلذ ع ا

 اهّلظ ففخحي ءارط يار نمل

 ةامدقت ةنينح اهُمْدَق * ليف اذا
2 

 د شح توملا ىب ذ ءاهمدقب

 امذلاو تيا 0رطقت انانملا ضايخح 10

 انبارضو انَتعط بوح نب ا

 ا( م نك انفايسأب

 مهئاقل ىف اورباص اموَق كل 0 ىَرسج
 0 0 05 260 م نه وم ََّ

 010 كح آه اموق توحلا اذن
 200 < تاك 2 - هد

 هويت مركاو «ب أراسيحأ ثتندكط)و 15

 260 ع

 ه0 اهغمغت لاجرلا تأ ف ناسك اذأ

 3 نط تأ 2 دي تدك 2ك ََ

 ةدحكت لفها مسهذا ىنعأ ككاو

 3 ا اًميسج اهقال اذا سابو

 رساب نب رامع لم

 ىفنكلا رح قا نب كلملا دبع ىتدح فنخم هبا لاق »

 ن) 000. ة. 7. 65) 000. امدعي. هءه) 000. اهمدعبو. 04)

 رطقت. 6) 000.. ارح اهككاو .



 اهني ١ ةيتنس عنو

 3 سك ىلا عصخدملا ََى زركم ةلتقا لقاوا نم ركب تقفز

 .لخأف * جاستولا ه3 دك نيك ةتلعك ىب هللا م نب كلام

 نم اّنم لجر هلتق امنا اولاقف لثاو نب ركب ةفوكلاب ةيواعم ةءب

 ةرصبلاب هيلا ثعبف حصخدلا نب زركم هل لاقي ةرصبلا لما

 5 ريح نواب اللا خليك اذفلبلق ١ ىباوهتلا نمار" قاكو ةظيسلا امل

 ىللأ 3 لق ىذلا قم ند ماش 6 3 0 ميم 3 نم

 د

 ىبلغتلا قيعج نب عك 0 1 3 _

 0 نويشلا ى بت املأ الأ
9 2 5 - 

 10 فسقاو 57 1 م نتلاجا ن.يفصب

 ن

 لسثاو ا فلا نم لخبي

 فلاشتلا « ةناأطخلا ِ نق : اكو

 00 عاقلاب هللا قيبع- 6 ىكرت

 ف وللا 06 قرضا مد م 2

 ١ ليبحرش, نبا ةرما قب رشي كقموي مهنما ليقول نك 0

 بجاح ىب دراطع نبا ءانمسا (كاناكو كوييح م ١ ا

 ندا نددكلا اني كلخح م عا نا هللا هيي نئميعتلا

 طبقأ ند تابغ ا نبأ ىنتتلح فنخم بأ لاق 4 ىلع
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 مدار نب ذكنس

 نإ مكنبنو اوربصأو ةيجاس مكنم ربصلاو ةداع مكل مادقالا ناف

 اكو امدذلا فرش دللا_كنع ام ئوت نمباوتا ناف اورجوت

 لاقف للحجر م فذ 00 ىسحأ خرم“ و ا لل عيضب ىأو

 أع ع - 0ن

 لوزن م الا انرماش اهرب كيلا تاعج نيح ةخعببر 0 هللاو 0

 مل

 دق سانلا ىرش الأ انعامد كفستو انسفنا ه لتقت
2 

 مهننسلاب هولوانتو دورهنف هموق نم لاجر هبلا ماقف 5 0

 ةكيفا ىقي نأ اذه نإف مكنيي نم اذه اوجرخأ كلاخ مهل لاقف

 <دّدعلا صقني ال ىذلا اذه مكصقني مث مكنم يرخ ناو مكرض

 تبنج .فيك مارك ميق بيطخ نم هللا كحرب «للبلا الج الو

 ا ا ندادللا نيك رمح ةعيبر لاتق 2لكتشاو «دادسلا 0

 ىلجعلا تالا 0 اولا 0 ل لافف ىلتعلا مهني /ترثك

 ع ىتدح فكم ها لاظ | تاساب سسانلا كشا نم ناكو

 رج نب كِبز نع خيقاع نب ديزي ىع فديعلا 6 يأ ىبا

 ىكقو نيفص موي سيقلا كبع ىلا ةفصخ نب 00 نأ ىدبعلا

 كالهلا هيف ا!رئاخ اًديدش ًلاتق التوقف لئثاو نب ركبل باطخل

 انيكرف مويجلأ لعد وكب 2 سيقلا دبع | زفصخ ىبد دايز لاقف

 وذ بيصأ ىتح .اليلق الا انتبل اف. عانفقاوف.انيضم رث لييخل
21 

 ىناه ةلتق ناديف.تلاقف هضر ريع نب هللا ىيبع لتقو عالكلا
05---0- 

 8 جنتل ورم نب كلام هلنق توم رضدح تملاقو ير 8 باطخ . ىبا 20
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 ة. م., 061006 ليك . 6) 000. 8. م. 0) 0 كساو. 6 007
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 ماي ةانس سيد مه

 ىلع راصناو ':هضر« نانقع لوب :ناجتعا دلتق .قارعلا لعاب نما ىلا

 نامتع ىف مكرأت متكردا ةليبقلا هذه متموه ناو بلاط قا نبأ

 ءةدش نيانلا ىلع اودَسَع ىارعلا ازعاو بلاط نان دع 11
 ءافعصلا نم اليلع الا اسكس ريض !زورصو ةعينر هلاك

 5 اولوزي ملف ظافحلاو هنم ربصلا لهاو تايارلا لها تبتو ةلّشقلاو

 هموق نم اسن رمعملا ىب كلاخ ىلر اًملف اًديدش لاتق اولتاقو

 هموق ىارو اوتبت كف تايارلا بادعا 6 ىأر املف فرصنا اوفرصنا

 دارا نم لاقف عوجرلاب مرماو مزهنا نمب ناصو عجر اوريبص دق

 ءانيلا عجر انتيث كق انأر املف فارصنالا دارا همهتي نأ هموق نم

 ؛0 ءذرأوا مهلبقتسا «نأ كار اوهرهنا اتم الاجر كبار امن 2-7

 ماي ءاجت مهنم ىعاطا ىميف مكيلا كلبقاو امكبلا
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 “60 ديشم و

 قبيزركم نع لقاو# ىباركب نم لدجر !!ىتالح فنعم نإ كك

 ل 2 رشعم اب فتموي لق «اًدلاخ نا ٌىلكعلا ناجرلا ىبع

 هسأر :طقسمو هنتبنم. نم مكنم لجر كب قام ىف لجو رك هللا

 ,/ ىف مكرشن لنم هلتما: مكعيج ل اعمج, ناكملا اذه قى 212

 لع اولوزتو مك دع, نع ازيلكفتو' ةكينارأب اوكسمتا ناك 1 3

 وا* اًريغص سانلا نم اومّدقَت الو مكلعف هللا «ضري 3 مكفاصم

 لاتقلا ىع تصاخحو رامذلا عيب 1 ليقي # الأ اريبك

 نوملسملاو برعلا مكب مشتت نأ مكاياف برعلا اهلبق نم 1

 57 نيببستسكام اوريصتو نيمدقم نيبلبقم 0 نأ 856 كاملا

 ه) 14 هغ 20. 200. ةميظع. 86) 000. نأ. ه6) 000. حبسم.

 0) 000. كلخ. 6 000. ىنصرد. مثر 400101. 9) 000. تتكاصن .

 7( 000. تيثوأو . 2( 000 مادييعل ٠



 ا ا4/ خف

 -أ د >2

 اهتئينداف اهب تيهقف عرذأ 0 رشعو هللاو معذ تماق اسعارذ هذ ف

 عمتجاو قرما ثيح نكبثف ىكتاكم كيسح نأ لق ىتح

 تعمس لاق ىعبتلا كلصلا ىببا ان فنتكم ىببأ لاق ١١ 2 ناعما

 لها ةعيبر ةيأر نأ نولوقي ةبلعت ىب هللا ميت نم ىحل داب ٠ ةيول ةمرب 211 ل ةكشلا  ال
 لاق رصبلا لسحأ نم رمعملا نب كلاخ عم تناك 5 اهترصبو اهتذوك* نك

 السلا 2 نب, نايفسو ا رمعملا ني تلاتخ را نيلوقي ةتعمتو

 01 دل هردستلا لما نم [لتاوإ يبارك .ةيار انيبلو ناغ

 ان ل 2 قا ندر ا ةيارلا اى اسفانتو  لولعخلا رذتملا

 ودا تلابخا ْقَلَد اهسع تال اكل ١ نقاا ىد !ىح دل انبلعي
3 - 

| 

 عامهسب ريمكل ةخيواعم برضو لاق اهلك ةعببر يأ 5 رمعملا 10

 ايش اذوع تكا لئابق ' ىارعلا !لعال . نكت  ث :لشكابق "تلت ىلع

 ةعمبر ىلع 1 ريمح قس عوف محْذمو نادي ةعيبدر ع كذتموب

 وذ لبقاف بارضلا تهرك هس نم هللا كحكبق عالكلا وذ لاقف
- 6 

 نب رمع نب هللا كيبع هعمو ماهقلعت نمو ريمح «ىف عالكلا

 وذ عتنميم ىلعو ماسلا لأ ءارق نم ف ةعبرأ ىف باطل 15

 سابع نبأ عايفو قارعلا لفها اف دمم ديه ف ل عمجدر ىلع الامد عالللا

 لج ريع نب هللا ىيبعو عالللا وذ غيلع لمحت ةرسيملا ىلع وقو

 نم ليل هلا ةعمبر تايار نت.عضعضتف علجرو جليخب اخلي

 الإ انك ملا اردرصتا ماشلاب لاما نارا رق لاق لادبألاو زراديخألا

 اذه نا ماشلا لها اب ليقي رمع نب هللا كيبعو اورك ىنح البلق 0

  . 0( 1"0266 1٠ارشع. 5) 000. اأهدرصنو - اهيفوك .000 )0

 . اسفانت كقو. 2) 000. لج. 6) 000. ىه. /) 4 اهعلعلت
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 "نا تس رسل

 حقو ةيواعم بناك دق الا ريعملا ىب تلاخ ىرذ ال انا هل اهلاقف

 نيخ انفارشا نم لاح ىو ىلع هيلا ثعبف ههعباتي نأ انيشخ

 ىراصنا متنأف 00 رشعم اي 07 انما لق م هيلع قار للا
 5ع د د

 5 دب كيتا كفو 0 نب كلاخ 2 0 كف ةيواعم كا

 ةدهيلع لبقأ مث هلوقا ام اضيا أبعمدستلو هبلع مككيشأال مكتعمجو

 هدهشأ ىتاف اقح ىنغلب ام ناك نا ريعملا نتا قلاخ اياز

 ضرأسب فكان ىتح ل كسنا نيملسملا نم ىلرضح نمو هللا

 نك نأو اهببف خ-بواعأ ناطلس 59 ضرأ د ١ راجل وا و نارعلا

 00 لحف رام دلل .فلخ كلا نكمحت انروحص 2 اف كيلع اًبوذكم

 فيقش لاقف «هانلتما لعف هنا ملعن انك هل ريتك انم لاجر لاقو

 ةبواعم رصن نا رمعملا نب كلاخ مفققو ام ئىسودسلا روق نبا

 5 ى رممأ ب نينا زخفصخ نب دايز لاقذ ذعب لل ىلع م ل لغاو

 فتوننساف مكن ارغب 2 نامجألاب ها 0 نم قتوتسأ نيل

 تودصد ىدانف ومد كعضو انيلا 0 ىلا 0 انعاخ قمنا

 ملف كيرالا دم را نئانلا هش امل ثرتنكملا ريغك ريهج لع
2 

 اهلها هللا مصع 1 رع هللا تايأر 2 لي لاف اخ عمبر تايأر

 _ © 3 3ع 5 35 2 ل 5

 كتيأر ىنحت الا ىتف اب ىل لق م «و مهمادقأ نبتو* عربصف

 ) 600. 8. 6) 000. طلق ممهتك. © 000. مكدهشا .

 0 800101: 62 000: دانلتملا 14 دانلخجعلا مز 0007 هذ م: ملك

 626ه. 62ي) طمل]تتق1م 50 1501. 2 «ة, 2515 3 58.



 ا ٠ ١ ب خط دم

 هدئاحبس هللا ةيصعم هيف رارقلا ناجرلا ةعاط نم مكدنع هرثآ

 1 نورامكتف هتاورض 0 نا رع هللا ةعاط كبف وبصلاو 0

 دعب ةخحاولا امئاف ه«تعاط ىلع هتيصعمو دنا اوضر ىلع ىلاعت هللا

 لاقو هسفنل ايساكحم تام نول توما

 |0700 نجلا ذا ريشا ىلع يرق سفن تناو
 ه رجغلا ليزاعملا 0 ىرب 0

 اولوننعأ أنذاك ىيذلا ةتامممكل عم جر هنأ مو ثتنرا تح لذاقف
 دع

 عند 0

 ” عحشالا لفوذ نب اظورف عم
 اك

 2 0 نيجايندنبلاو ةركسملاب ابلونف ى

 55 ذدموي عنم كك يدش لاتق كذةموي عضنلا تاناقف

 4 ىنذب نم ا د بهعنلو ةذوسه نب ناحل ةذوقك ىبا 10

 مق يا ني نب ص ليف نب كلام نب ةعمبرو عكنلا

 ام 00 ناكف فتموي :لبقلع للجر تعطقو 0 ١بيقفلا سيق ىبا

 نسح م وجرا امم اهشناو كريناك ام جدصا ىلجر نأ ل

 ىمونذ ّ ىرأ نأ 85 ا 00 لاقو لجو زع ىبر نم باوقلا

 ام ىخا اي تملقف مهنلا ىف ىخا تيارذف ىناوخا ضعب وأ ىخا ؛5

 دنع انكدكانئحاف موقلاو نىك انيقنلا انا كب لاف هيلع متامدق مذ

 1| ىرورس تءاقع .كنم#* تروس اهذ و مانج يد لجو وسع هللا

 ىدسدا ةيح نب نيس ءدوخ فكم وبا لاق «ايورلا كلتب

 كورلا ليف يلع ةاوذا اوناكا اسانأ نأ رذتملا نب نيصخحلا نع

 ه) 000. 8. م. )5  000. ىنتن) , نه نأ مدمننسم ىنتنأ ؟ه1ن16

 01062 )6  600. 8. 0.: 61 393601 1, 75. 20) 000  ةبدعلا'

 © 000. املو. /) آه اهب. و) 000. مامحكتكت. 7) 000. طاف
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 اي ةكنس صار

 ندع م 0 م 3

 امرأ ءابدت, فيسلاب اامنصما0# اذ ئلحلا اذا تدك ىكلا اذإ

 منييمَسلا طلاسملا لاو ةدعمشا تاس د
 4 ئطقلملا رق ئئاطلا سوسعلا ىب رشب لاقو

 كاب لاو لوهسللا ءئىطر اي
 : لاطبا تس 1 نيلاوعلاو ,ضيملاب اونهتا)

 لالصتلا لكس (ى.كاسلا ١ ليبتحالا ل ءاوعراقف

 كلا ى .لافف نيوسعلا ناانيع لتيش 7

 هذه نك هذه اع يا

 كتاف ال 01 سانالا قنا شمأ /ملق

 0 كك ا نتي ا

 دك نب 2 رينتسملا دعبو كعسو

 هل رو يم
 دئاركلا مادخ نع تَدْبأ برخلا اذا

 كي سا
 1 «:ىدعاسي تيحاط مك ىفك تبل ا

 خايشا ئتدح لق. ىيبتلا» تلصلا نبا ىكلح فتكم ال

 تلاخ ىب ةديبع نيا ةوتنك هل ,لاقي لج, عانم» ناك دنا براك

 ىري لعج نيقص مهيب سانلا لتتقا املف سانلا عشا نم ناكو

 ناطيشلا ةنعاطأ, سيق رشعم اي ىداني فخأف ,نيموهتما هياكل

 ه) 000. 8. م. آ1ذ 61 6) 0084. 8. م., 2202 م-ادسملا .

 م 000. لبقأو. 82) 008. ىطعلمل. 2 008. ايعافف. مي) 14
 رموز 86009. شصمأ 12 000. 8. م. 09) 000. سانا 14 ءاتشح تا

 7 5هء. 14: «00. ررغسملا. 2 000. اوحعد, 14 1هدصط. هن ظنك

 دغتر ه0. آكشط. انا "966281. ) 00د].ز 600. ريتحر ]خذ اةععان»



 ا ارد تس

 . اعيمج رقددش اذا اوُّدَش ليقيف هباحعا ضر نإل : ناديت

 نارقالا اوروتعأو ٠ ظفللا او أو راصبالا ابضغو ا عم اوليقاأف من نة صذأ

 ساس 2

 نم 8 ريزع نب كيبهن لمفو لاق < برعسأا مكليق نم 8 نينو. الو

 ئب ليبيعسو لف ىنب نم كيب نب ورعو 6 نب ترام ىنبد

 ىلع نم خبواعم ىلا وف نم و2و 52 0 سبق جرو ورع 5

 انراعتف ديزي نب ةطرمعلا بأ دوخأ هيلا ح ةزواسملا 6 ىلا اعلق *

 «.دءاخا ىفل عذأ اههنم كحاو 0 ربخاف 1 0 انرصناو افقاوتف

 نب رماع 0 نم 0 نب رفعج ىتددح ا وبدأ لاق

 نأ" فاطلا نيج

 نم لاقف'  ىنادمهلا كلم نب 2 ةرمح 8مءاجت ةريتك عوبج ل م

 ظل 4 ىتاوبلا ةقيلخ قيااللا نبيع لاقف. متنا: هللا متنا

 سيد 92 #2 3 - 2

 كيبسعذ احيدعت كلان نترلاناق نيفغص مدبب ابط

 < ل1 * ءاطا هلشرلا ءرطو ,ءليسلا ءىط ىك ابيطخ اوعاش

 0 للا ا دا يبل ةامحا نحت مسالا ىذ ه عونمملا

 < حابصلا ناسرفو /حاطنلا ءىطو 0 ءرط نحا < نوعلاو

 لاقف كموق ىلع ءانثلا ىسحل كنا يب خخ كلام نب ةزمح لاقف 5
 تم هنا اضرأا ((ف) |( 09| 68 تا ا

 ننعم الاجانب 0 رم ةننك نأ
 ع

 5 7 ص © | 014-

 رعسم 0 ع اكل مكقاف

 ِععط رشعم اب ليقيو خيداني لاخاف لانفقلا 5 سانا لتنقا

 لوقي فخأو باسحالا ىلع اولتاق ىحلاتو و ىراط مكل ى 1

 ه) 000. طفلا . 6) 000. 8. م. 2 م) الكه8:١ ءمدز.: 600. لاك.

 0) 1غ طثع ه6 ةم05 600.: 14 رمح 61. ةاتما"ه م. 1م, 16 65

 هسصضب )© 60 566. الخ: 6000: >> ءونبلا نا /) ل جاطبلا .

 9) 004. قراط ه6 ىدلا.



 ملي زك ضدي م ءا/

 نم الجر رشع ىداحت ىناو امرك مكفلا مكفْلا هامتبأ مكادف

 0©ام ضعب ىف ليفطلا نبأ ديزي ىلع# 5 بنع ةفوكلا ىلا سانلا

 هل لاقن دمع ىبأ ع للجولا كيك بنعي

 5 اًكاصانم كسع كا ىنود ملا

 ةيفح كك 0 نا نليقعتا

 لل احر

 0 ىقأ و 6 ىلظتحلا كسع تهذوتو

 30 مؤسف /ةعيم ىذ جحباس ىلع

 د لج جرخ لاق جيدخ نب ليي ىتلح ل وبا لاق

 (هزرتكم نب ناكموأا 0056 كلا جد ظرراسملا هال عدي مالا لعا

 لكك ”ناجرلا دنع زا و ةعاس درواحتفا ىلا ىدنكلا
6 0 

 عكراسف ذنبا لون 3 ه«عرصق رك كان ارغت ىف هنعطف ىماشلا قاع

9 26 
 ىسفن ترطخا 00 ملل اذا لاقف ىشبح ىف اذاف ءحالسو دعرد

 5: ةلهنحاو ”يرعت 0 هيلع لمحت ىنكبلا رث م ىقانكلا نادهق نبا
 ناحهقف نب سيق لاقذ هدباككا

 ارش اهنعطت ناليشأ /تقتتلا اذا امنا سقس كح تملع كَقَل

 3 ارمح اهردصُنو اًضيب اهذ روف اهقك : ناسعطلا تايأر ليكتو

 نب سيف ل جيدخ نب ليكم ىنتدحو فكم بأ لاق

 0) 000. امتنا: 14: 59265... 5) 000. تبيع ه5 061206 بتيعب.

 م 8هء. 14 ظفل. هذ اكفط.ز ه0. 'كهرصط. هن «00. ىلع ديزي

 كور. ةةعوذز هموت. ىبأ دخت 00. هد. اص آخ كفل. )20 ١١.8

 مق مودتق ١6 ١ 0087 لطقلا مر 060:3: ماا ور مخ كتل
 22816. 7) 14 1'ه»05. تنفتنلا .
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 ميرعت 4 هني فدع

 0 همس نهد اشد سارا ريال س0 2

 وو رشد كاف هيلع نتسلغ :بدهقعلا ىكلو ىبشجعلا الجلا
© 2 

 اعاجش املسم الجر ناكو اًبيجت ايرق ماشلا «لعا ىف ىرقي

 فرصنا 0 هعرصف هنعطت هيلع ليغ هنم ىأر ام امشب طظاغف

 لاقف اًرابج هاّيا هتنعطل مدنف

 "ءاهحنت ىتكيلم نم بج ا نع

 سجاه ركصلا ىف موسوملا بحاص نمو

 :راتتصسي هبه ىت اهل نقلت

 - ل نال ابيك ماس قلاع

 لاقف ةّيحقعلا ىبا هتلاقم .تغلبف

 سراسمأ نيخلا + قاف تلغش دل يدع هب نبا رمش اغلب لأ م

 ءسلاخو صام لاطبألاو كلك اهتبصأو هع ئنم قداس

 ياللا لاهل ةيح لما ناكني ليقشلا 2 هللا: نفيه لح

 نب سيق هل لاقي ميمت ىنب نم لجر هيلع لج فرصنا اًملف
 ىقتك نيب مصرلا ري عضيف قارعلا لأ نم ةيواعب فخ نمي مقرف

 هللا دبع مع نأ ةيواعم ىب كيزي هضرتعيو لسقلطلا نب هللا كبع !؛ة

 2 دنا هللاب لاق فيمتلات ١ ىقتك ١ نيب طولا عضيف ليفطلا ىبا
 نانسلا .تعفر نثل هقاتيمو هللا كهع كيلع لاقف كّتنعطأل هتنعط

 كلذب كن معن خل لاقف ع كتانس ا ك.يدحاص رهظ نع

6 

 نع نانسلا كيزي عفرو ليفطلا نبا نع نانسلا عفرف هللا دهع

 هللا ىنلعج هل لاقف رماع ىنب نم لق تننا نمت لاقف ىميمتلا 0

 «) 400101: 14 طقهطو# ماشلا لغاب كتفي و. 5) 14 ىناو

 6) 000. 8. م. ن) اك © 6 0) 0001 8: م: القنا سكاف :

 رز لف قرم. 9) عيصمف 811018 18810181 14 عضوف .



 ملي اكل دعم مددت م

 رظنلاب ايندلا نيلديتست فيسلاب فك ةبرض نم ىذا ةحاكملا»

 كيل نيقيدصلاو نييِبْنلآ * ةقفاومو ليد وع هللا ةجو ىف

 ىضم رم ثنا لا ىأولاب اذه ام ١ ارقلا راك وفرع نيكلاصلاو

 قمجو (اذهو انهمامأ, يلب ؤادلا هذه تعب نق يترخل اب لاقف

 5 «-عبنف مكءاجر لك 0 هللا عطقي الو مكهوجو 6 عرب 5 اهيلا

 ايندلا «قزر بلطن ال اولقو كلامو فوعو هللا ىيبع هتوخا

 كدنع انسفنا بسنكأ انا مهللا كدعب شيعلا هللا ميقف كر

 هلم ىقدح تنكم وبا لاق >0« اولتقم جب اولتاقف ايمدقتساف

 لاق ىباسضلا هللا لبيع 2 ملسم أ رد ىديهنلا رسيس ىبا

 10 ىبابضلا نقدعكلا ىذ نب رمش انعمو ركل 5 نيفص تدهش

 فيسلاب رهش ه-جو مهد بربضف ىلفابلا 00 ىب مقذأ تزراجف

 كد برشف ةهلحر ىلا رمش عجرذ كر ربضت 1 فيكم هش ه-بدرضو

 0 ومو ليبقاف جدولا لخا مث ل دق ناكو

 ذأ هلجاع 0 7-7 د ةنعطب ه«لماب ىخأل مك

 ها ءلكات وأ لكلاب هوب 6 ىغولاو انقل“ ا ةةيرض وأ

1 

 با لاق « كلي هذه لاق رو كعر.دصفق مقدس مك مم

 وأ ىيقحلا كام ىب فيع نب ورع نب ورع ىتجك ككتكَم

 سانلا لئتقا املف ة-ببواعم قخح ناك ايزل ةةمصع نب رشب

 نب كلام وو خيدقعلا نب كلام و 0 ا دعب نيفصب

 ه) 1كم. 4 78. 71. 5) 000. ه8. م. ه) 000. قرو. 0)

 مدأز 7628115 21865617 506612 مسيسعر ماتمعا15 ءهويععطأ. 1'ه2668 ذأ
2 

 0 مل 19يوصقتتست ه8. 2 اعنذإ "مر 4 ئرملا 12816
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 اذهب

15 

 8 مو نس

 ه-د 1 نب ع من 1 - َ ع

 نب ةديرسب بأ لاقو كدكسي ام انم دي لك طعاش ىلتبت نأ

 هد 5 - هع مهنا نب 0-

 02 اكلك نأ دعامللا ا اةيلح اع ؛ةرسالاا ثلا, ناو ”نماتلا عنيا اهب

 يلع ام والا .١ ةرشلا» ىلا ةوساا ,ناف: .نيقداضص#ه اوهنوكي !قاو ! فخ

 1 رابع بك (نبب 8بدنج مكعتوا « كاثملاو ايحللا 181 ةّر
 © 6 - 5 0 5 ع 0ع

 ديع اذنبأ دعسو رفع دطعر نم لتقو ىماشلا هلنقذ ماشنلا دزأ

 جاجحلا ب ىلا كليلابعو فيدوع كفل رهاعو ورم» ككحات اذنك

 كيع جرخو تا نب فوع ند بنِجدز هدأو هريقز نب بردنجو *

 نبذ ند ا هدك 9-5
 رساي نئب رامع عم نيدلا 7 أرهل 0 ىدنالا نيصحلا قيل نب هللا ١ كل لإ 5 :

 نيقص مويس لاق ,ىرمنلا كيدح نب 6-2 أ رمثلا خاسشا نع

 ما

 واديصخ اهرجش محبصاو اًميشه صبصا ايندلا يرم نا الآ

 ىرمأ 0 ككل قلو لأ فاذملا # م ادولحر المس اجديتل

 تيك لقو اهنع :ىسفت  كفرحو انيندلا .تمتس#ىق نا ىدانض

 وعا هللا أف .ةراغو .شيج لك ىف اهل ضرعتاو ةداهشلا ىّنما

 ىتعاس نم اهل ضرعتم ىناو أ مييلا اذه ىنغلبي نا آلا لجو

 داهجب هللا نابع نورظتنت اف اهمرحأ الأ كعمط ة:دق هذه

 مكسفنأب بهاذلا مكيلع مداقلا توملا نم ءاقوخ هللا 7ىداع نم

 02 000 أبنوكد . م) 000. 8.م. 6 000. ارض. 04) 165 66

 14: ت00. بسحت 20. 206م. )2  8هدنثو 0616208. م/) 000.

 عم. 84) 000ي 61 207. 8. م. 7) رم . 2 14 هف للاوا". دقو.

 /م) 000. طثع ه6 طماع 200. لحجو نع. 1 2 دايع. +7 000. افوح.



 يربك دلي

 ن

 ةبهف يع ىبأ لينقلا اذه عا لاسقف هعم ناكو ةيواعم كلا

 ىلع انرحق ام هللاو العا .كلذل ارسيلف هنفدت ال لاقف هقفدأ ىل

 هضر نافع قبأ نفد
 انيإ و

 0 وأ هتفد ىف .نننآتل .هللاو لاق ا ضر نافع

 5 « كنفملف عد وأ 2 نأ ةلفدأ كيع 0 ذد ىف ىلعست 56

 عايش ىع' :قدرألا  ةويصح: نب .تراذلاا ىتكح فخ وبا لاق

 نرألا* .نيبدش امن ا مّهلسا نب" فتم, نا ادزألا انما رستملا نأ
 نيش وس نا لق رث هيلع ىنثاو هللا 56 « كزألل

 لإ ى ام ةللاو انننيلا» ايفرصو. انموق ىلا . اتفيص.انأ :ميظعلا ءالبلاو

 هم انفايساب افكت اننطتحأ لا اه امو انيجياب ععطق ا

 ندكأ ناو انرفك انبحاص مصانت فو انتعامج ساو رل نك ناف

 ياس اك ناحل نس انزعف ان

 ايرجرخ رث انودلوو مءانبا كانك وأ عاندلوو * معايا انك ول هللاو

 ومسجل او م نوما 2 ناو اهسنمامل ىلع يعطر اسما

 اة اوعجري ىتح انعيتجا نا دعب انقرتفا ام ةانتننم نو نانتلما لها لع

 اننيي ىلتقلا مرتكت وا «يلا يوعحن اميف اولخديو هيلع © امع

 اما ةبنلا كب هللا رع هتلاخ نبا ناكو فتكم هل لاقف مهنيبو

 ئأرلا انليم * ام هللاو اموعشم الا اريبكو اًريغص ىلع امنهللاو

 |نملسا, نا ىعب: الون «يلعاشلا ىف. مَكحَك امهّيا وا 0قاض. امهجأ لف

 ه» نم انيلا بحا ئفاعت نأ مهللا امهدكناو اهرسعا ترتخا الا

 مز 0001: كسلا فشلا .(ىمرإ 000 ايلا ه) 0002 عنكاتإ :

 24) 004. انكو عاندلو, طم انوحلو. 64 004. نيمكاتلا . م) 0

 تكس. 110004 ١ نوار ؟ايلتطالطل ارنب تيم



 تر أن يس

 ام عنصأ ةاولق بهذيلا سرتلا بحاص نود مكب 6 ئهتنا ال*

 سرا باص ىلا مهب ىهتنا ىعذ فحز 0 اهذخأف 3

 ذأ أورك ذو ةخ.دواعم بادكا نم ةييطع ةعامج 3 ناكو بؤوذملا

 ٠ ضرعتف سرتلا بحاص هى هفيسب لكشف اًديدش اًلاتق كلانه رز

 هبرضبو 0 اهعطقيف كادت أ مق برضوف ةيواعل ىَلوم ا 8

 5 0 ني < © 7 0 5

 ديع ةيارلا لخاو لشق خنسالا هيلا تعرشاو هاتقيف داحش وبا

 لويقي وهو ىسمحألا م علق نب هللا
 د 0 2 5 5 00 5 هد

 قدانملا ةوعذد باحا تنبح كدا'شاانبا »للا كتعيي ل

 دارطلا يح ناك ىتقلا معذ ىداعالا ىلع فيبسلاب ل 10

 لئاقف علق ىب ناجرلا دبع هوخا ةيارلا ذخأف +لتق ىتح لتاقف

 رفح كداب :ىقا لرد هلف أنيايا :١ ىبا"قيفع' اه لخا  رث لدغ قئنح
 60 5 - ه٠ 2 3 د 1:

 سيق ىيخا ىسمحالا مزاح لأ نب مزاح لشقو « سانلا رجادك
 تا 5 د د 1

 و خ-بدلعلا نب 7 بدهص نب ميعن لشتتقو كتموب مزاح ىلا ىببا 15

 نب ترام نب ميعذ / هتيم هيع# بأ قاف ذةموب ىلكبلا

 0) 20. ىهتنالو 14 طهطو# ىلا نيهتنال. 8) 008. لاقز 20

 موو6 بهذملا زو: سرن دعم مذاق لجر خيواعم نسر ىلع ناكو

 سمشلا نم ةخيواعم هدب ردسي هد هدم ٠ 0 0002 8. م: 14 ضرعفر

 207. طهطه1 هذود هضرتعات . 204 اهعطوع. 6 طدسصعأو 6

 مهن. ممع. آخر ©0600. طقع 8. م., 8 علغ. /) 506 1655

 فديت ١١١ يلا 000: هم: , 02 .هيلعلاو 14 ةفبعلا» /7) 00

 دلل ةدايع .



 ب سس او

 ةاغطلا 5 مكروك مكفوفم) نع دكزايحاو 4 مكاوج يبا كا
 مظعالا ءمانسلاو برعلا ميماهل متناو مأشلا لها بارعاو ةافكلا

 نوئطاخل لض .نأ قلل ةدعد لفاو. نارقلا  ةوالتب. © لدبللا ارامكو

 مكيلع بجو مكزايكا كعب كم كل ابدأ 6 مكلابقا ولف

 نيكل هلا مارا هيكل يك فحولا مانا ىرملا دع 5-2-6

 ارح 8 0 ر 0 ىسفن حاحلأ ضعب # ىفشو ىدجو نيم نللو

 عنوسك ن مكولازا امك مهفاصم نع عومتلرأو مور امك و وضح

 تلون ةاوريصاف نالاف 8 ةدوطملا لبالاك جارخأ 8 هالو بكرت فوهسلاب

 هنا مزهنملا ملعيل نيقيلاب للجو رع هللا 8 مكتستو ةنيكسلا مكيلع

 10 لكم ع هللا ةلجوم رارغلا ىف كك سفن 505 د لس

 راصتعاو قابلا ناعلاو اللا لكلا, 17
0 ُِ 

 دان_سفقو عدل نم ءىفلا و

 دك 0 5 ةرهع 8 / ديزي 9 دنم راغلا نأ هباع شيعلا

 ىضولا نم ريخ .لاصخلا هذه ناذوتا لشق اقتحم هلا كك

 7 مالسلا ىلدع 8 0 ىبأ لاق 3 اهيلع راوقالاو اهل سيئأتتلاب

5 5255 3 5 1 2 5 

 15 كتيذاك نويفصب ابحي خيار نأ ىسيدالا رىداج نب حلالا كديع نبا

 3 ع هد كش

 نب سمق هضو داحتش يبدأ عم رامنا نب توغلا نب سميا ىف

 نب ىلع ىب رباج نب وربع نب ثراخل نب لاله نب حوشكم
 32 - هد - ه © - هع

 لاقذف انتيار لخ ةليجكب مل لاقو توغلا ىب سمحا ىب ملسا

 اهينومتيطعا ىتل هلئاو لق كريغ كيرذ ام اولق ىتم ملل ريخ ىيغ

 ه) 000. مهلوح. 5) مكروكافز ردم ]14 ماغطلا 61

 50228 م. 11 22 6 00 ماسلاو . 0) 14 ةخليللا. 6 8هممل 1

 هع 14: 2112015 هدتسم 20 101. 12 78. 85. مث) 000. افشوز 56م

 ضعب هر 1ذكلا 008)0: هوك دع ١١8 رف مهلا ةدورطمللاو

 26م1 2 1خ 3200. يقف ضر 0005017 1 ملسلا .



 مهل 010 مكي دم

 ةيواعم ه«تلبقتساف هيلا فحر رنثالا نأو < ةىط مئات تيبلاو

 ىف فقوو 2 انرفذكأ جحذمل الا لاقف ى درعش اأو كعب

 قحأو اةيدق لاتق اولتنتقاف 0 ىيرعشألا انوفكأ ةدنكل لقو ناديف

 ىلع نونجام مم 1 املج 5 ككنرع 5 زَ يبن ليقيف 5 مو ىلا 2 3 تك هيلا 1 ا ا و

 ١ ريو بك لا 0
 0 ىَكَبُت محّخم 1 كيتاه َكَع نم ١ يحلم م 100

 فئاوط ايل ناديف ىف مهاناق مع نأ ردا اسما لح غولتا قف

 ةسمكل فوفصلاب عقل ىتح جهفقاوم نع علازاف هيلع لمح سانلا

 عرصف ىرخا ةّدَّش هيلع كش رث ةيواعم لوح مئاعلاب ةلقعملا

 سماشل ىلا اوهتنا ىتح متاعلاب نيلقعم اونكو ةعبرالا فوفصلا 0

 تدرا ليقي ناكو بكويذ سروغب خبواعم اعدو ةبواعم ليح ىذلا

 اياهاج ناك راصنالا نم ةبانطالا نبا ليق تركذن مزهنا نأ

 نيقلب نم ةأرما ةبانطإلاو

 جيشملا 20 لطملا 2 يقاحفاو ىسفن ءابحو 0 3 ترردأ

 1 53 1 حبا ها 0” 6

 جيبرلا ىمتلاب كيحأ ١ىذخإو» ٠ نلما وركملا ىلع ىئاطعاو 1

 ىجرتست وا ىديحتأ كتاكم تشاجو تْأَشِح امْلُك ىلوقو

 كلام ىقكدح فتخم وبا لاق «رارفلا نم لوقلا اذه ءىنعنف

 هدا ىلر امل ابلظ نا فور نبا نير يعد وحلا: نيعأ نبا

 انهووع نم اهثأز 7 نم تفشكو اهفاصمو اهفقاوم ىلا تالع ىف

 لادم بلا 00 ىدح لابقلا مركارمو ١ مهفقاومأ' ىف ةوبراضا ئتحاوم

 0) 000. ىسرعسالا١ 86) كيت. 6) 000. ىمدعر

 ىنهز سم 14 ه6 20. ىشالب (07[2. ضاو) قاف. 06 40

 نوا“". 2) 000. لطلا. ©2) 000. ىبعمف.



 مهي رس ساروا

 2 نأ * هلأ 0 لسراف انب 0 هباكعال لييبا نب كالا

 لج ه«نم اند م نخاف ةحاككا مامأ وهف َج مح كفو نافيس

 5 سانلا كيلا ضهنف ةدواعم نم اندو ةعيس لئنق مح ىانقذ هبرض

 لدق 2 لئاقف هيبادكأ نم ةفئاطبو هب دكيحاو تناجي لك نم

 نيمزهنم 0 ايجرخ للفق خفتاط دعجرو هبباككأ نم سان 0

 قيحلا :ءاينلا لما ىلع لسع ىنوجلا 0 نبأ رتشالا كبعبق

 أبينانأو قنع اوسفن قدك 1 6 ىبأ اككا 6 2 نم نوعبتي

 ا هكسفنالا مكيأرتب نم ,/ اوي وكل قمار" نكميارلا اهل ليقف لاا

 و2و 00 نى دال لاق خيواعم ناكو سانلا عم ابيت نأ مكرمآ مث

 رظنأ لاقف هيلا لسسرأ لتق املف موقلا 7 شبك ةذورذأ امَّدُم برضي

 ليقاف ه«فرعذ ل أولاقف مالا ىلا نم سان كيش رظنف وف م

 دللاو ليدي ىب هللا كبع اذه ىلب لاقف هيلع فقو وح بلا

 ا: تدعفل اهلاجر ىلع اًلضف انلئاقثت نا ةيعازخ ءاسنذ كتيعاطتسا ول

 رعاشلا لاق امك هللاو اذه لاقف هوكف هوذم

 اهضع ب نر تسد 206 7 نإ برحالا و أ

 ١ ردي ركل 0 اند * تره نأو

 ن) 000. الا. 5) 14 هده, 560 لور. .. ه0. دعت. 0) ]ذ هآ

 لوا. .و. )0  خدك 0 ه00. 8. م.ز 14 طهطوأ نيحرجكر

 نيجرخم. ه4) 4001012  /م/) 000. مح. ور 8هء. 1ك هن طثع.

 ادحمر 10: ه00. رمح. 7#) 14 ذأر اللوار. ه. ه00. هذ اللص. ؟ةهعاط

 2) طثص. اهقاس ىع انف !10طوضنه0 هاي.
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 مكركا ملي خلد

 نوكي .نأ فاخا ىنا لق عنصي هان ام الا «غّينلا لهو ريج

 نع ييدخ نب ليصف ىتّدح فكم وبا لاق هكىاكلم لواج

 نع نهنا ناك نم مّظع هيلا عمتجا امل هنا 6 رتشألل ىلوم

 اولبقتتساو سارضألا نم كّجاونلا ىلع اوَضَع لق رث غضّرح ةنميملا

 جناوخاو 4 هئاباب اراث 6 نيروتوم موق ةلكش اوكَشو مكماهب ميقلا 5

 ايقبسي اليك ميسفنا توملا ىلع م نق ةورتع لعاافايح

 2 فيا مر رثو اك هللا ميأو راج اينجلا رق :اوفخليرالو 1

 مكنولتاقي ال ممقلا ءالوه ناو مهنيد ءاورقوي نأ نم غيلع ٌكشا

 ىف مكوديعيو ةعدبلا 0 للا ص حلا

 اوبيطف ةريصبلا ىسكب اهنم لجو رع هللا مكجرخا دق ةلالضا

 هللاو هللا ىلع مكباوت نافذ مكنيد نود مكثامدب اسفنا هللا كدابع

 زعلل تلسلا هيفر فلا نم رارغلا ناو. /ميعنلا ثانج * هدنع

 لجو ةرخآلاو ايندلا راعو تامملار ايكملا هيل هئقلا ىلع ةيلَعلاو

 وصعلا ةالسص نيب ةيواعم فوفصب 7 ةقخأف عفشك ىتجح غيلع

 ءارقلا .نم ةبصع ىف وهو ليخب نب هللا دبع ىلا ئهتناو برغم او :

 فشكف انج جدك صرالاب اوقصا دقو ةتامثاثلاو :نيتثاملا نيب

 لعف ام |ولاقف مهنم ايند هك أورصياف ماشنلا لعا جنع

 اال نرتلا لداقل ا شيلا , ىلإ حالاصا" ىحي تاولاك: نيفتوملا ريما

 دبع لقو متكلهو كله دق نا اننظ ةانك دق هلل كمثل اولاقف

 «) 000. هتملا . 5) 000. رتسالا. ) ىدروتوم . 0) 1191.

 جئانباوز رصمدع م2666 اقنح . © 000.8. م. مث) 1كم. 3178.7. و) آ-

 عما ه ال1ةلك. 7) مهقشلاد 14 66 0. مهقللو . 2) 000. نماملا .

 /) 000. اتح , 14 "هند. انام, 000. 281. هذ اكشط. ءابخ (2107.

 ؟. 1. ةمان0 1همصط. ايخ). 17 000. اننك. د) آخ هن 20. هنأ .



 0 نس م1

 هللا دبع محلتسا رضنلا نب دايز ليقف اذه نم لاقف ركسعلا ىلا

 ةنميملا لهال عفرف هدايز مّكقتف *نميملا ف هباداو ليدي ىبا

 نجت فقس الكا هلا ااتكي هدر ًّ رص ىتح لتاقو اوربصف 0

 رتشالا لاقف ركسعلا وكن رق ب الا :نييفا ياه نع 3 م رم

 5 لهال عفر رضنلا ى د دايز عرص امل سيق نب ديزي اولاقف اذه ىم

 ربصلا هللاو اذه ردشالا لاقف ع مص نم لئاقف هستيأر ةخنميملا
 0 2ع

 الو لتقي 9 فرصني نأ لبجيلا ىدكاتسي الأ ميركلا لعفلاو لييتل

 وبا* :ىققحاب فن ا وبا لاق «لثقلا لك عب ءىفشيا را 000

 ذكموي رختشالا نأ ا خايصلا نباو ل نع ىبلكلا 07 نادك

 10 كراخ اهاطاط اذا ةخيناع ةكفص هدي ىف هل ع ىلع لئاعت ناك

 لعجو اهعاعش رصيلا ء ىّشغي داك اهعفر اذأو ايصنم ا لام اهبف

 ثراخل هب رصيف لاق مانيلجتني مث تارمغلا* ليقيو هفيسب برضي

 اندف هفرعي ملف كيدخل ىف عنقتم رئتشالو ىفعكلا ناهمج ىبا

 نينموملا ريما نع مويلا ذنم اًريخ هللا كازج هل لاقف هنم

 ا: فلضتي كلثم ناهمج ىبأ لاقف رتشالا هفرعف نيملسملا ةعامجو

 هفرعف نايمجح نب دآأ دببلا رظنف هيف انأ ىذلا اذه ىنطوم لثم نع

 لاقف اًليلق و اهفح ها ناكو هلوُطأو لاجولا مظعا نم ناكف
 03 ّ 35 0 5 و 05

 كقرافا الو ةخعاسلا الا كناكم تملع ام هللاو » كادف تلعج

 2 هل لاقف هلاتق نم ىرأ ام ناك نأ اذه لتم برعلا ىف ام ريم

 ه) 14 200. ٍظِبلا. 2) كتوني 70000 اعسلا 90 000

 باح. 6) 000. اشعي. م) 05 1">ه7ؤ9عر لكهلآط. هن. 11و

 ما 1492 60/000: دفح



 نإ اي ةئنس
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 محو هش نب ميري رث حيرش نب ةريبه رف يرش نادت را ت6 نبأ

 للخا مث اعيمج تسلا دكا ءالوه لتقف حبوش نب 7-5 ره

 كسيز نب بيك موق كيز نب هكدبع 0 كيز نب ناعم كا

 وريشب نب هريمخ ةيارلا لخا مث اعيش خقاتلا ةوحلالا ءالوه لتقف نقف

 هد

 ببي نب ا خياولا لخا مث التقف [ىيشب نب تثراملل رق

 فرطصنا هموق نم لجر هلا لاقذ لبقتسي نا داراف م صولقلا خا

 لتقت الف اهلوح كموق فارشا لتق كقف هللا كحر ةيارلا هذهب

 الف مو نى 3 مدقت:سن 0 تول 1ع اننوفلاك برعلا نم انتكع

 ةليقلا اذه 7 نولوقي مو رقشأالاب ١ أورمف ربظن وأ لتقن 0 فرصنذ 0

 عجين 690 نأ* ىلع مك ىفاعأو مكغلاحأ ان ىلإ ةرتيشالا جل لاقف

 ليقلا اذه ىفف هعم اوفقوف هوتاغ 0 ! ا ىتحا اندبا

 6 !فلاحت م ىغتيت 3 0

 لعأ نم !بعجارت سان ككل باتو علا وأ رتشالا فح 05 15

 الو اهفشك كلا خببتك) كيصي ال ذخأف 0 ءايكلاو ريصلا

 لمكي رصنلا ىب دايزب رم ذا كلذكل هنأ هدرو :«هاح الا عمج

 ه) 000. هرم. 65) 000. ليفخق يت. 0 14 هذ 1210.
 هللا. 2) 000. م. م.ز 14 هذ 209. ركب. 6 000. ه. ميز 14

 الأ ةربمع . /) 000. رسدر اآكوا#. يشب. 14 ,0 .82 :000 )0 
 6أت ا هدي. - 20. بعك 1000 بيرك. 7) 000. ليعد. 4 14

 اه. هذ ة[هلعس. هرص. م) 000. هئ الآول. الا. 7 12 000. [ةطاتتنت

 فلاكاد ىم قرر هزهقنوم هذ طن 21:8. 20861 مااتطت 681 فيسلا لكأ
 عارصملا مامن نيبي مل ةقرولا نمز ةدصصاو11 ةد6. اخ. ) آش د هزاج ب

 ممه0 18077. 8. مر 1 02.



 ماي ننس ارهاق 6

 ٍِء 0 2 © ْح

 0 راتب 0 وقبسب انوكي م ىيذلا < ناعطلا جل < نارقالا

 لما 4لدح متناو فسك ىطوم ىف «نوفرعي الو مدامد 5 نط

 روثام هناف ميلا اذه ىف /ماولعفت امو مكموق هىف يح كعاو مكرصم

 مانج #لاثم ىلع لجر مأشلا لما ىلا :هحيب راشاو ءالوه

 داوس الج عارقلا :» متنسحا ام متنا 1معلص كّيحن* نم ةضوعب

 مظعالا فارسا كبح مكيباعا لك كيج عجرم 9

 عبتي امك رم ةيبناك نم مهعبت هضف كق هل 0 ع هللا كك

 10 ليصو .تيبحا ثيح وانب شخ * أولاق < :مدقم ليلا رخوم

 ”هلبقتسيو مدريو هيلا فخري ذخأف ةنميملا ىلي اميف مامظع وك
 انمرهنا نقو ققموي لصافم“ هكامئامك اتناك نوقع نك 7

 قوداضع وغم كيوم يتطخ عيميلا ق.اوربص نك الو 1

 لجر مهنم لتق املك اًسيئر رشع دحا نم لتقو لجر ةئامو

 .هيبشم ارق ميغا ىب هبط للا لاشكم تاس
 0) 000. نوقبتسد. 5) 000. لطب. ه0) 004. اوقرغت ه. م. >هع.ر

 111 ايفرعي , 14 هأ 280. ةوعوطتأ. -0) 113121 0 6ه) 1مم6101

 الدلع. )/  14 20. ه4 الكدلكس. نولعفت , 14 ه5 21077. هد 3

 وز الاهل. رثأ ام اوقباتز م0 ةهو3. تيداحالا 000. بدواص الار 14 ©

 لور. طانةانق 596ء2[. 7) 000. كلم. 42 آ14 , 107. هذ !8[ة]ع1. نلتم

 7/2) 000. لامحر 14, 20. هؤ 28[هلع. لتم. 6 14 نيدر 2191. نيد

 هلل ىللا ر 20. نغ "ةءوطقاتت. 7) 1191. ميلا . 00 0014 بارسلا .

 ه) 14 هن. م) 000. هيناح. هو) 14 66 0 انكك 11311. ؟..

 [ةهعال. 7 14 ر 210. هذ ل[ةلع". ةلبقتساو , خ0: 11311 ماه 8) 00

 . م.ز ]14 هأ 2105. بيوذز ال1311. 1.



 منوع انني زينتا

 ول كرض ام نسحلا هل لاقف هيشم ىف ةعرس دهنم مهبرق هديري

 ني كوسعتلو ا 0 ناك نىيذلا ءالوه ىلا ىهننت تح تبعس

 عع اس 1

 2. نطو الو ودعي !ىل اموت دكيبألا هنأ ىنب اب لاقذ كباكعا

 كبي ام, هللاوي كانا نا -نيشملا هيلا مبا ,لكاعي' الوب ىعسلاا دنع

 ىقدح نركم وبا لاق «« ديلع تولي عقو وا توملا ىلع عقوأ 5

 تمرهنا امل لق دلل ف حار" نع ىدذكلا ِعيدَخ ىب ليضف

 هكا نسكب و دانا دب وه ةرسيملا وح 0 لييقأو قارعلا ةنميم

 + تش لق كيبل لق كلام اي 00 هل 4لاقف ةنميملا لبق هعوقلا

 هوزجاعت /نل ىذلا توملا نم مكرارف نيا مهل لقف ميقلا ءالوع
 لاقف نيمزهنم سانلا لبقتساف نبقي كل يقين نذل كلا دايلل 0

 سانلا اهيا ىلا لاقو 0 هل اهلاق لا تامبلكلا هذه مهل

 را 2 ارامل. ىب كلام انا ترانا: نب كلام

 هيلا تلبقاف سانلا اهيا ئلا رتشالا انا لاقف سانلا ىف فرع

 7 مكئابا نهب متضضع سانلا اهيا ىدانف ةفئاط هنع تيبعذو ةفئاط

 ل ارسلْخَ اغلا اهيا مويلا :ذنم متلتاق* ام عبقا امو

 ام لَدتَجلا مصب متضضع لاقف ٍمحْذَم هيلا تابقان اًجَحْلَم

 متاناو 7” كلذب فيكو 1 مكودع قا متكصن الو ميكر متيبضرأ

 : فوتحو دارطلا ناسرفو 0 سابصلا نايثفو تاراغغلا باكحاو /بورذل ءانبا

 600064 1107 )000: 811١١10001 عرفلاو 14 "هنن.

 عرفلاو ه0. ةكمعوع هذ 20. نك "هم. 0) 000. 8. ف. 6
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 فرصناف يلع ىلا ةيزهلا تيهتنا اوفشك املف نميلا لما .ىلعلا 5

 كتتبثو ةرسيملا نم رصم ةهنع نتفشكناف ةرسيملا وك «:ىشمتي

 نع ئنهكلا قي ىب كلام ىتدح فخ وبا لاق 3 ةعيبر

 ارسم جأأ وكل 6 هودذب هكعم نلخ ره لاق ىنهجلا بق ب كي

 هدا نيكل هكتف امو 6 هبكنمو هقذاع نيد 7 لينلا ىرأل رو

 هذخايف هنيبو مأشلا لعا نيب ليكيف مكقتيف هسفنب هيقي

 0 رصبف * هثارو نم وأ هيدي نبي هيقليق كلذ لعف اذا هديب
 5 نب نو 2

 2 هوك ليقان ىلتقت 0 كلشفقا مل نا هللا ىنلتق ةبعكلا

 10 ا ىنب ىليم هلئقف # نيتبرض اهفاننخاف - ىلوم ناسيك كلا

 هلو هلبجايف هعرد 000 ىف هدبب 9 قيقا 2 3 هرهنانيو

 ىلع 8 ىلع 1 نافانخك هيتليجر دل رظنا ىناكف هفقناع ىلع

 هيلع ىلع انبا انهو هيحضعوا 1 :بكنم 0 ضد هياكل رف
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 و امد يلع ىلا رظنا ىّتأكف هينا هابريضف كتبو نمسح

 15 ىنسملو امهيبأ ىلا البقأو هالتتق اذا م لجملا نابرضي «يلبش

 »مخ د

 لق :كاوكأ :ليطتف, انيك :لعفت را ةكعتم :اماءئتب اي هلا ل0 5

 ام .هللاوو هنم اوند ماشلا لعا نا مث 1 ريما'اي ةايقكا

 ه) 008. اشمتير 14 ه4 207. ىشهع. ه5) 8هل. نيسللو ىسلل
 يمحو نك 2001265 آ1خر 201. هذ 112817.: 600. ماسلا مهيلع.

 ه) 14 هيبكتنمور 41 00 نأ موع.ر 8101. طهط66 مقئاعو هينذأ نيد.

 0) 000. ءه. م. "هم. هأ 0. هسدر_ضسبف . ته 40101016 م) 1[ذ

 ناتيرض امهنيبر 21037. 115 560. 9) عقنفم. 2 7) 8560. لشن

 00. ه6 207. بنج. 42 000. نافلتك 7 14 ه6 0.

 اوءمطت. م آخذ هذ 0 526 7 00 2 ىلا تاولص

 مهيلع .٠



 م رت

 نام ]2 الاء اننولئاقي ناو ا دانتسا "انور نفح ءاديحاو ا ءاتعيص

 نارا هال مكيلع اورهظ ولف اكولم اهيف ةربابج اونوكيل ايندلا

 هتيد لثع 4هسلج# ىف مدحا هويجي ٌلاضلا هيفسلا رماع ىبأ

 ءهّقارت ىطعا امنأك ىلع مثا الو ىل اذه ليقي هّدَجو هيبأ ةيدو

 نَح 521 ادرلعا دانا ,لجو رع هللا الام نه امتاو ماو اهييبا

 َ م 2

 لسنا ام ريغب نيمكاأل نيملاظلا موقلا هللا تابع اواتاقف انحامرأو

 مكيلع اورهظي نأ هتاف مثال ميل داهج ىف /مكذخاي الو هللا
 د 6ع

 ذل فدك تفرع دف نم هوا مكاتتدو ا مكنيد كيلع اودسفي

 نب هللا دبع جقلتاقو ءارش الا اذه و هموي ىلا اودادزأ ام هللا 0

 0 سيراكلا ديف ىلا ىهتنا ىتح اديدت ا الاتق ةنميملا ىلا لي
 اودمصي نأ مرمأف ةيواعم ىلا اولبقا توملا ىلع اوعيابت .ىيذلا ّنا

 هدكملا ىلإ كيلسمب نأ بسحأ للا تعبو  ةنميملا "ف ليدي نبال

 ىللفا فشكنأو مموهف سانلا 0000 ىلع عم ناك نمو مب ليغ

 3 3 نبأ لإ نم 0 مم كح ختهيلا لبق نم قارعلا 5

 ضعب ىلا هرهظ مقضعب نسا ىف ءارقلا نم ةئامتلت وأ نينام

 0ك ندنف تفس قينح نب ليهس, ىلع .رماف نيانلا لفكاو

 خهيظع ماشلا لمأل عومج 7 جاب قتساف خ2 لسعا نم ىك.عم

 ىلع فقوم ىلا ةنميملا ىف ناكو ةنميملاب تقلل ىتح مهتلمتحاف

 ه) 000. 5و. 5) 14 ه6 50. مكومزلا . 0 40017 22 © 2 6
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 اهرلعجت الو اهوليوت الو «اهوليمت الف مكتايار راقولاب كواو لّشفلل

 فتئاقكلل لوف . ىنع .وباصلاو ا اكل ّنذ مكناعّجُش فدي ل

 نوبرضي 8 اهنوفنكيو عتاياوب نوفحي نيذلا ظافحلا لها مع

 خدم طفوا 00 نهنوعضت“ قو امام :انيناح 1

 5 25 ديخأ ىلا برق لكي رثو هسفنب هاخا ىساو هللا مي

 !نموناو انك هذه قيكيدال تار, ةءانقأ هبا ايوا وعما
 اًبراع هيخا ىلع هنرق #لخدي هديب كسمم اذهو نينثا لئاقي

 الف ّلجو زع هللا هتف اذه لعفي ن .ىم «؟ هيلا رظني امثاق وأ هنم

 وع هللا لق :هللآ ىلا مكذرم* امثف هناكس هللا تقمل اوضرعت

 لتقل وأ توملا نم مكررق نا رؤرفلا مكعقني نل* نقتل لشق نم
 فيس نم متملس نعل هللا 7 ماليلق الا نوعتمف ال اَذاو
 ريصلاو ىّذصلاب اونيعتسا < ةرخآلا فيس نم 5 ال ةلجاعلا

 © رصنلا هللا لوني ربصلا دعب خراف

 لامقلاو برخل ىف دحلا
 :ءأنسيك قو, طيري نأ» ىقادمهلا وو وبا يقدح كلعتحم 21 0

 هنيد 1ملَس نم ميلسلا ملسملا نا لاقف سانلا صرح ىبحرألا

 انوار ندد ةماقا ىلع انذولتاقي نأ لال ميقنلا : ةالوه ناو دارو
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 عنا

 كر

 امر مني نس

 أولتاقف 0 ناعربو )ل مكبر 0 و ىئلع* مقنأو 6 مهجر ئلا

 مكيدبأ 0 عنوشخان فيكُف 2 000 الو ةافحلا تا 1
 كت 3 م

 نأ فحأا كل مهن كت * 0 2 لو ع هللا باشك

 مكيديأب هرقل مهنذعت مقولنابق نيينموم مدح نأ هوسات
 أ

 تال 1 ن 20 230

 كفو 6-0 موك رود قص فشنيو مهيَلَع مسكر صخبو مهرخايو

 هذه ىف 0 ام هللأو كرات هدمفو 7 معلص ىينلا عم عاناذاق

 < مكيلعا هللا كراي مكودع ىلا اوموق كشرا الو ىكرا الو ىقناب

 ىتدح فنخكم هبا لق .«ءباككاو وه !ديدش لاتق لتاقن
<2 
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 ال نأ لإ مللفو هيبأا نع ىراصنتالا ,ةرهع قاد. ناجرلا : تنبع

 ىلع ل دق: لجو رع هللا نأ لاقف نيفص موي سانلا ضرح

 ناميالا ريثل ىلع مكب /ىفشُت ءميلأ باَذَع نم مُكيِحْتُت ةراجت

 9 رك ذ ىلاعت الا ليبس ىف داهجلاو معلص هلوسربو لجو دللاب

 1 ندع تانج ىف ةيِيط نكاسمو* بنذلا ةرفغم هباوت لعجو
 0 م

 مهنذاك 2 000 1 ا وهذا بحي * هنأ مربح 1

 ماهلا نع فييسلل / 2 هناف 5 ىلع اوضعو د 0
 - ع سد 00 ع راك - 000 3 5”

 ركنات راصبالا أبطغو ةنسالل 7 نوصأ ةناف حامرلا فاوطا 8 اويتنلاو

 د 0 0-2 5: هع

 كر هتاف تاوصألا ايتيمأو 7 بولقأل نكساو ,» شاحلل طرب

 6) 612 لكم: 9 58. 120. 2 ت) (1 110: 59 8: 293. 0
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 مني ةضدع رولر

 نلع. ب لسن نهعلا نم, ارهصان بنا # يع سو نسل 0
 ماشلا» لعل. اذني مكن يلغتلا“ قيشا-هالفصلابسلغفا نكيكلا كال

 ىلعو «غجوجوب هيلا اوجرخ يلا لبقا ىلق هوار املف يورخاب

 نابع+ نيب هللا قبح هترسيم ىلعو ١ ةليخب- ىبم هللا نايعحب اللا

 يي عمو رساي نب واح عم رغن حل عم* قاوعلا لعا ءارقو

 عركارمو ماتايار ىلع سانلاو ليكب ىب هللا كبع عمو دعس نبا

 ةرصبلا_ليفأو !:ةيفوكلا" ليما“ نييدةتنودالا لعلى :تلقلا» ا داق
 ددعب ةعارخ نم هعمو راصنالا ةنيدملا لقا نم هعم نم“ مظَعو

 نيلقلاب !غنبلا, فحتا مك# نيكل لها قم. عريخو ةنانك نمو كل

 م 2 مّظع هعيابو سيباركلا اهيلع ىقلا ىق ةميظع بق ةيواعم عفرو

 فشمد ليفا ليخ مكنعبو توملا ىلع ماشلا لما نم 'سانلا

 وك هنميملا- ق» لسيحب نب, هللا: تبع: فحبو. هدتقب. تطاختحلف

 ةرسيملا نم هليخ فشكيو /هزوكج لوي ملف هاا نبا َتيبَح

 فتم. وبا لاق ' . «رهظلا“ دنع, ةنيواعم ةيق:لا' عطضا  ىتح

 اهب نيل ن١. ىنهكلا + بفو نيد هير نع :نيعا نب كلاما لك

 هناعا» ا سيل“ امبةجدا ةكواغم# نأ: الآ" لاقف هكباكماوقل مث رددت

 هلا ومس لاا لطابتابب طاح هه ةعمج سيلا نيو
 :تالضلا يلا دق بارحألاو بارعألاب مكيلع لاصو و قل

 0) 000. 8هجوب . 5) 000. طثع ه6 0هنص06 لبخذير 60 مسعد

 سمعم21108 ماتت[. 6) 000. ةءتلتو. 04 0006ه ممطستست طقاطاتلأ

 هث هع.,ب 0هزص06 ذم امظع همموءوزدست هنغز 14 رتكأ هدصتقنم سانلا

 نم. 6) 440هماصسسو ىلا# مير 004. هزيجع. ىو) 05. لكما. 0

 ؟م.5 65 18 78. 4



 انياب

 عك 5

 اا زثيا كس
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 «<,سلغب ىلع .ىلص .سايبكل ةادغ ىاك اذا .ىحلا بلاغ نيغ

 نع ىدزالا نك نب نامولا لديع ىتحح ا وبأ لاق

 2 د عد 5 59 د 3

 معأكيي ناكف ميلا فحرف 0 هرقل ىلإ سانا 00 ّ

 ىنهجلا 50 نب كيز نع نيم د كلام ىقتلح فتشت 0

 جو

 لهلل ءاضيغم هتلعج ىذلا فوفكما ظوفحملا 2عوفرملأ 0

 تلعجو 0 لزانمو ومقلاو سمدتتلا ىرد ىبق تدلعجو راهفلاو

 ضرالا هذف تو ةدابعلا / نوماعب ل زك نا نم اًطبس كاتشب

 لإ اع ىصخي 5 امو ماعتالاو ماوهلاو و ماتالل ارارق اع خلا

 00ش

 ىَرِجَت ىتلأ كلفلا* برو ميظعلا كفقلخا نم ورب او فرك

 كيسا نيب رك ا باحكسلا * فرو رو نياعلا عقتب امد ركبلا 8
 ف

 ن0 عوممد

 لابجلا و ماعلا طيحرلا 0 00 0 فو 1 ضرالاو

 انيلع 0 نأو فقحلل اندّنَسو 0 انينِكف انودع ىلع

 فلدزاو لاق «ةنتفلا نم ىناضكا. ةيقب مصعأو ةداهشلا ىقرراف

 ال ليللا ىتحل ةموي لاتقلا قشاك ' !لتتقات ءاعبرالا ميب سانلا

 اوزجاحكو نيب ىلتقلا تركو 7 ةالصلل الا ضعب نع مهضعب فرصني

 ه) 000. هادغلاب: 14 ه١ 20. ة9ءمطأ8. 5) 000. ةذسلغت.

 6) 000. هد نإ 01: 52 585 52 2 2) 000: 5: »© 7/) 000

 نومسير هأل لكمات. 41 98. 38. 4 01. 1510. 40 78.66 آل 55 8.
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 ملي اخد متنا

 عوقلاَو وبصلاو رصنلا لجو رع هللا اولَسو نآرقلا ةوالت اورتكأو

 ىلا سانلا بتوو فرصنا مث ؟نيقداص اونوكو مرللو ٌكِحلاب

 لوقي وهو
 5 ْبَلَع نمل اَذَع عويكم ُكّلملاو ا ىف ملا كحبصأ 6522 5 ا ع 055-305 د2 2-6
 ءّبرعلا مالعأ هُلَلبَت اًذغ ّن 1 : )م بذكر ريغ اًقداص لوك ا

 اًنيلك يشيلا تافلاول منعنا ع جرخ ليللا نم ناك املف لاق

 مآشنلا لما ىف ةيواعم هيلا بخو سانلاب ل 00 اذا .ىتح

 .تيسنف ةةليبفلاا هنف ىمو ةليبقلا هذه ىم لوفي" 1 .نخأف

 !ه 6 كزالل لاق دك ىارو 00 اذا 00 ماشا لقا لظاتف مل

 خليبق 0 قات هل ماششلا لما نم ائيدخا 9 هيفكت نأ قاوعلا

 ماشلاب نوكت ىرخا ةليبق ىلا اهفيصيف ىحا ماشلاب اهنم سيل

 هلا ماشنلاب غانم نكي 0 خليكي لتقم كحاو قارعلاب ذم سبل

 !ة ءاعبر الأ مول سانلا ضعانت 3 0 غل عافرصف لبلق ددع

 0 ءاسملا كنع !يفرصنا مت هلك راهن اًذيدش اًلاقق اولتتقاف

 طئصقت#. 11, 2 اهقالم. 7) 000. معسم اوبلطاخ سق طقس. 00. 2و

.208161 .22812 .612 061206 

 )٠ 000. اهيكلصي. 85) لوقا 61 تدكلا 6 000

 كلهي. 2) 000. مثوكأ نمز 14 هذ 20 جفقاوم , 8شسقا. 11 5

 115 66628101. 6) 000. كلسال هن م02 كلسأ: 14 ه5 1079. 115 6.,
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 ا 0 نش

 مكماما متلتقو مكماحرا مننعطق مابك :قلباقباا نقلا ندخاو بلطملا

 رك كلم ) درا ا ممكلط !ءامأ اوطعت "رث' مكبر ا عت دكلا  مكنتمار تايكذ

 ل هيلا لسانا ىكبلع رضانو مككلهم هللا ءا نا ةللاو ”متلعا" ام

 اكيحش ّلاننق ذكموي ساع نبأ لئاقو 0 َُك روس 0 سابع
 نب ع 0 0

 2 0 مث 3 م سف مد ماعلا ىشغو ىباو ىراصنالا كعس نب سيق

 كلذو افرصنا مت اًذيدش ًالاتق ارلتتقذ ئيبحلا عالكلا ىذ
 52 0 كك 1

 عاش نب ابدي ياح هبلا داعو رغشالا جوخ مذ < سداسلا 8 مولا

 لكو رهظلا دنع افرصنا مث اىيحدش الاقق االئتقان عباسلا ميلا
 5 2 02 ١

 كلام ىنتتدح .فنخكام وبدأ لاق <« ءاتلثلا مهل كلذو ل ووبغ

 ا ىتم ىنتح لاق ل نأ ب نب كبز نع دحلان 1 ىبا

 - | 2 د

 امو ضقن ام مربي ال ىذلا هلل نمل لاقف رصعلا دعب ءاعبرالا
0 

 هتفلخل نك نانتا فلغخا ام مءانش ىل نوضقانلا هتصقنل ال م

 لضفلا اذ ٌليضفمللا ىحج الو هما نم ءىش ىف زمألا 0 ّ

 اذه ىف اننيب 2نتقلف رادقالا ميقلا ءالوهو (يئاس نار دلك

 اكو ميعللا رح كاع هذان ا سمو دمي انير نبا نكت (ناكلا

 هربيدح م نبأ و ل ملاظلا كالا نكح ىنح ربيغتلا ةسخم

 راذ ىع هدنع ةرخآلا * لعجو لامعألا راد ايندلا لعج هنكلو
 0-0 م 3 0 ََ ممطا اش سم 2 تا - - نوع

 أينسحا نيذلا ىرزجا#و ألمع امد أوءاسأ نيحلا ىوجيل * «راوقلا

 مايقلا ةليللا اوليطاف اًذغ ممقلا موقال مكتا الأ /ىتسحلاب

 ن) 000. طآ15 ممطت6. 85) 000. 8. ةتاتع٠ ه) له 5007 دلل

 ن0 06هءم5 ه0 اللوا#. 4) 000. تقلفز ]4 [ةءمل. مه) آكما

 40 7م. 42. مر 15010. 58 78. 32. ىي) 000., 1ك هذ 80 اوقالو



 0 خيش 00

 ةافراعت ايقتلا املذ «ديزي ىنب نم ةأرما امهمأ تناكو ليقع ىبا

 هبل عجارتو هبحاص ىع امهنم كلحاو لك فرصنا مث افقاوتف

 ءريعب كب وللا ىبيح يلع نب دعك جر سغلا نم نك املف

 قب هللا نبع ىأ مك لاثقلا كفاك اولتتقاف ىيميشع نعت:
 خت مث معن لاق جملا 5 م نأ خبفنكلا ىبأ ىلأ لسرأ رع 0 100 1

 ذيج دان مكب «روتياد كك نع ىبادللا تيبح ةضيخ لل
 و

 لاقف ع هيلا ىشم مت اهكسماف فاد كسمأ 6لاقذ مل فقوف

 ىلد لاقذ جاح كتزرامبم ىف ىلل /تسيبل لاقذ ل مله كن را

 همل تبأي هيبال لرقي ةيفتحلا نبا ذخأف رمع تب عجرف ال لاقف

 لاق هلجقا نا توجيل..ىنتكرت ول هللاوف هتررابص نم ل

 لاقف تلتقي نإ نما تنك ابو ملعتتا نأ 0 ت١ 5

 تيبغرل ةزرابملا و كلأس هَ ول هللاو فسافلا اذهل زوبتوأ تبأي
 نأ مت اريح ناني( زب ولن ا 0 لاقف هنع هككي

 دبع بخ سماخل مويلا ناك املف لاق « اوعجارتو اوزجاحت سانلا

 نما افدو ,اًذيدش لاق !لدتقاف بقع ىب قيلولاو سامع ل ل

 ندعا نت ببسي :تيلولا قت نب نيئلولا : نم نع

 فيفشلاو 14 04 207. فقفتنمللا ىنب نمر هك 1؟1؟نةةهص4610 و 226-

 91516“ 323, © هدوودنلا. 105. ]آ>

 «) 000. كيبزز 1ص 1120: 1. ع. ديزي تنب خميمأ وأ ماما حمأو

 ناحملا ىبر هك 1209. 255, 10. 8, 25: 14 هأن 11017. اهدعوظأت. )2 

 اترافت. 6) 000. وربيع. ©4) 0 ةسأرر 207 هقيارز هك طشصهتك. ادار

 1 كسرف. ه6) 0004. طلق ممطخا» م) 0 تسل. 909) 000. كلس.



 ا مث عمم

 رشع كحا قارعلا لا جربو 0 فوفصص ةرشع نوفصيو 0

 قتموي يرخ نم ىلعو اولتتقاف نيقص نم من لوا اوجيخت افص

 للك لسما قب كيح# ماشا" لها" قعوأ"دشألا  دفوكلا/ لما قم

 ديقو اوعجارت رث' راهنلا لج اًديحش الاثق اولتنقاف ءاعبرالا مي

 لكح 3 كك ىب مشاه جوخ رث ©« ضعب نم ضعي فصتنا 5

 موي اولثتقاف روعألا وبا هيلا يخو اهتّكعو اهذدع ىسح لاجرو

 ىقو اوفرصتا رق لاجرلا ىلع لاجيلاو ليخأ لع ليخل لمج كلذ

 رساي نب رامع كثلاثلا ميلا يرخو ضعبل مضعب ربص ميقلا ناك

 نكلار  لاسعلا لكناك «عرئاسلا# لئنفاف"ا ماعلا نبانوع عينا 0-5

 للا ىداع ىم ىلا اورظنت نأ نوحيرثا فقارعلا لما اب ليقي رامع 0

 املف نيكرشملا ءرهاظو نيملسملا ىلع 5 ىغبو اهدعاجو هّلوسرو

 مكلف ١ معلصا ىنلا 0 قاأهلوسر رهظفو هيدا رعي لجو ع هللا ىاز

 هلوسر لجو رع هللا ضبق رق بغار ريغ بعار «ىرت اميف وهو

 مركملا ةداوهو ملسملا وألا وعم /هدعب لاز * نأ هللاوف معلس

 1 هللا ءاوعا  رءانظتيو اودعللا رون ىف مناف هولقالو هل اوتبثآف رو

 ليك نأ وماخ+ ليلا لك رصتلا" نيني نامغ» عم" ناكف + لجو

 لاكجرلا ١ فا راسع "نلاتشو 2061و رصو» لياننلا ةنلتاقوا!ليحت ليلا ىف

 وضنلا نب داير ثتموي زرابو هفقوم ىع صاعلا ند لازاف

 وماع نب : ففتتملا نب ةيواعم نب ورع هل لاقي 0 هل احا *

 0) 0007 اغص :١000)6 .٠ اغبو . "6) 000. 200. لع. 0)

 ل مم 165 2 3 108121 208161. 0110 721116519

 عاتظط »0 60) 000. ىري تن م. 266626. م) 000. هدبعب لاذ. م) ةلع

 ]س0ل5 20 لكم. 9 78: 32: 61 78. 8. 2 7): 000. دل هلاجيبز 14 ©

 الو. دال هخأ. 2 .86٠ 1مط> 5890و: 111و م. 0 :5*١)



 مكي اكاد 8 ماذا

 ةنراعملا قع :مكشفتا اودظوو لكلا اودع ترقد ارضفخاو

 زر ةمزالملاو «مداكملاو 5 ةقتاعم لاو ةدلابملاو ةلضانملاو* «ةزرابملاو ةلواجكاملاو
 اواشفَتَ اوعزاتت الو* ءنوحافت مكَلعَل او ريتك هللا اورك َنأَو اوتبتاق *

 مهمهْلأ ميلسا .رياصلا ع 0 نأ 0 مككير| بهذ
- 

 5 © رجألا يضل مظعأو 3 رصخلا خيلع لونأو « ريصلا

 :ةلاجبلاو ةيسيملاو | ةنمبملا ىلع .تعبف :تغلا' نم 0 جحبصاف

 ىدنكلا ٍييدَخ ىب لك ترحل فتح نبا لاقل

 لما ليخي ىلخو ريشألا ةيفوكلا لها ليخ هلع تنك ا

 رساي نب رابع خفوكلا لعا خلجر ىلعو 0 نب ليس ظررصملا

 (0 تعم ا نىب مشاهو 0 نب سيبك ةردصملا ىللهأ ملاح ىلعو

 راصو <« ةرصيلا لا ءارق ىلع ىيعتلا ىكدت نب رعسمو هكيار

 هبا لاق ٠ «رسلل نب رامعو ليحب نياوللا ىيعاردلا هياكل
4 - - 

 مساقلا نع ىدز كلا رباج نب كيزي نب دللا لبع ىنتددحو فنك

 ىذ نبأ ى:ذميم ىلع ثعب ةبواعم أ خيواعم نب ديزي لوم

 15 ىلعو ىرهغلا ا د بيييرح هس ديم يم ىلعو ىريمحلا عالكلا

 - 5 2ك ّط ب

 لد 0 ناكو ىملسلا روعالا ابأ فقشمد نم ىلبقأ مه هلم لل قمم

 ماسمو اهلك ماشلا لصا ليي ىلع ,صاعلا ,ىب ورعو قسمت لكا

 سيف نب كاكضلاو فقشمد لما ناجي ىلع ه«ىرملا ةبنع

 توملا ىلع ماشلا لحما نم لاسجر عيابو اهلك سانلا خلاجر ىلع

 و, اوناكو فوفص مكسمخ نولقعملا ناكف مئاعلاب هسفنا اولقعف

 هم) 14 ةلوازولاو. 5) 000. هعباقملاو هدلاتملاو هلطانملاوز 14 هآ

 راو. هرب ةتلابملاو . )١6 ]ك0 8 78.42 2) 10104 5

 © 000. ه6 الم. ىنزلا, سصهلفر هل 1طط 1190 111, م. اا.

 7) 0001 سس

1 42 



 اف

 ا منيب قس

 مكتوعدف لجو رع ةدللا باتكب مكيلع تجاجتداو هيلا «اوبينتو

 نك ناو كاقح ىلا ازييحت ذو ءنايغط» نع, اوعانت ملف هيلا

 لعا عوفن «نينئاكلا بحي ال هلآ نا ةاوس ىلع مكيلا ثذبن

 ىف صاعلا نب ورمعو ةيواعم رخو جاتاسورو جئارما ىلا ماشا

 تابو نارينلا اودقوأو سانلا نابخ /بئانكلا نابتكي * سانلا

 000 لا تعيب نابل ينعي اهلك هنليل ىلع
 كددحا نب ناجرلا دبع ىتددج فنخم وبا لاق <« 0 0

 دككف انيغل 0 ل َّق انرمأب ناك الع أ هيبأ ىع ىدز لا

 38 تكد حد 7 3 مك لع لجم رع هللا

 اوزهجت الو اًربُْخم اولتقت الف مومتمزهف مومتلتاق اذاف مكل ىرخا

 لا تلثو انك ليتقي ايلتع الو 75 ارفشكت الو ميرج ىلع

 الو نذاب الا اراد ايلختتر الو ارعس اوكتهت الف موسقتسلا لاسر

 وجيت ا نكنع ىف راسل اك ذا لوما نم ايش اوذحأست

 مكءاكلصو مكءارمأ 7 ىببسو مكضارعأ نمت نأو 7 أ أ

 0 فكم وبأ لاق ١ نيفتتاو ىرقلا فاعض نهناف

 000 لاق 0 يمرضكالا نع قدام م نع كيوي نب ل-معامما

 ريدص ند سانلا يح نطاوم ةتلق ىف سانلا ضرك كر

 ا !هضغو هللا اوقتا هللا تابع ليقي رهنلا مويو لمكلا ميو

 0) 000: !:كبتتتو. )65  40101012  ه) لف مكنابغط ر 0

 نايغطلا . 2) 14 ه؛ 208. قلل 4 1م. 8 78.60. مثد 0

 طقم هغ 0هزسلم مدقق ه. ا ث. وم) 004. ىذابر ه2. ةتمانه م. ")هر

 10 راك نيس 210 نيس



 مب لس مإل يي[

 ه ارفوسم ءاود 02000000- ىضفرب

 0 وباسي ًاردانس ىتالج ىسنتأ

 ارمؤسحح 0 كيد 0 ام ع

 املذاضت ىتح موقلا كنع 0

 5 ودعا (نلألا حصخلا !احنأ ىنكو

 اكتاسك ىماقم أوماق امو ا

 ردكم © ةءاسبألاب ا ىو ر

 هارب بيرقلا ./ماخ ذا م كترصَت
 يباح 3 و ه5 02

 ارزوم امص تد درفأ دقو ل 1 ب

5 2 - 

 10 مكنيب 6 ترجأ نأ قفارج 7 ناكف
 مرا اا راسل 2 00 وع 5 3

 ىعجأر كسلا كنم يا ةدسع مكو

 0 م1 أرتبح ىنع داعيملاب ندفت ف

 لانقلل سانلا ةامبعتو 7 بئاتكلا تيدكت

 5 15 ككرم ىلع م موكاملا خالسنا اند اذأ ىتح سانا تلا لاق
 ٍِ ص 1

 الأ سمشلا بورغ كنع ماشلا ليما ىدانف ىمشجلا ثراخل نبا

 قد ارعجارتل مكتمدتسا :ىنق ىّتا مكل لينقي نينموملا ويما نأ

 ه) 000. ارقومارح . 65) 000. كندعر طمع 11 ادا" هن ]1

 امزح ١. م) 148.97 !بلوتر 800 سس. 188 ه. 1مل مز 4
 كانالاب. 6) 11 ادا" مكترصن. /) 4 ماج 14 5.7 ناخ. 9)

 م0. : 14 50 ةظحعتاو) ١ تعباو. 2) 000 ©0256 مه ةوعتلل

 اونو هم0. رزجا, 14 ررجأ. )0 008. ه4 14 ابيحس. 7
 ناوملا الوأ. 0 000. اريبمح. 7) بياتكلا بيتاكتو 20

 ةدتعبو ©. 2. 666121٠



 ا ا خدش

 مو لكبي مثو ليك مو 0 راغب مثو ردغب م 0ك سيلا ةراج

 هن 0 اداعدوا ديب التم 0 ىف اوتاه نب 0000

 يأ نب نع هل لاقنف نوبلطنت ىذلا للم بلطي كحا مكموف

 ةءامك 00 ىل أ ميقلا يي ص خفيلاخ نحكي كبح بلاط

 نط اولا هذه ىف مكسأر ناك نم 0 لابقف اعيبح هوثأف ٍٍ ىط

 نسوا وجيهأ ب 0 خفياخ : ىبأ ل 0 ىدَع ؟ىط كل تلاق

 وبحب تكاضو اع 1 1 00 خبأ لاب 8 0

 الا مهلك هموق ىرأ الو مهيلا لبق يكن كرا ىلا رمزتحلا

 اهلف 6 ل ع اهذخأف اكو كلا كلذ 8 عيتأف مك 2 ل 0

 < كيبل خذ فياخ نب ىللا 0 6 بلط ىدع نامز -- .رامزا نراك

 مج خد 15

 9و لاق كلذ هيلع لاطذ هيف بلطي 0 هدرسل ن | ها دم لذ

 اسكت ىل-5 هادا ىفذ نيقصب

 د يد

 0 ب ىدع ىنع 1 هجر د

 0م) 000. رجكي. 5) 000. ىتمد. 6) 000.825 0) للمخ

 دايز بلط . 1826 طلق 26508 ©, 0 كلر 1 800- 2), 000. ريممدف

 14 راسف. م) 4 ماسلا هيلع ىلع. ىي) ؟ةدهتف 1ةعتتص 16-

 عاتطمال“ 11, ادا", 18-3, 1 ©. 7/) 000. ه5 لش

 ىننوسنيو. 2 عبر.



 ا”ثي ةخنس 1

 اًدحا سانلا نم «مهب ايلدعت نا الو مهنالخ الو عقاقش مكل

 ةتاماو معاص هبت "ةلسو لجل“ دع" هللا جاتك لل مكوضعا»» كا ذل

 ىل:هللا رقغتساو انف لزق لبقا «ىيخلا ةوالعم ءسيحلوا رشانلا

 نامتع خر كيش لاقذ < خيلسمو ماسمو خنمومو وموسم لك مللو

 هدنا الو اًمولظم لتق هنا ليقا ال ايهل لاقف اًمولظم لتق هضر

 هنم ىكانف اًمولظم لتقف ناد 0 معري م ىف الق اًيلاظ لتق

 الو يتوصلا عيستا ال "كلطا* ع لاقف < افرصناف اماق رق 8
 هو ىع ََّ 1 اع 5312 0 3-3

 ىبعلا ىداهب تننأ 0 نيربحم كو ذأ ع لا حلا عبط

 © نوملسم مهف انتاياب نموي سم الا عيسُت نأ دا مهتلالص نع

 ؛ ىف كتجحلاب ىلوأ الرو كيال 0 مباككا ىلع لع لفل

 فتم وبا لاق «مكبر ةعاطو مكقح ىف ّتِحلاب مكنم علالض

 6 لكاع نأ 8 ندوج نب ومهاع ل نم و نب فعج 2

 نيفصب ةيارلا ىف متاح نب ىدع بتاو /ئرمزحلا سيق نبأ

 دبع عيلع بثوف رتاح طفر ىدع ىنب نم رثكا ومرح كتناكو

 ؛ةرمزح ىنب اي لاقف ىلع دنع ىنالوبلا ئئاطلا ةفيلخ نب هللا

 لتم مكتابآ ىف وأ ىدع لثم مكيف لهو نوبتوتت ىدع و ىلع
 :نبأب سيلا ةيور مهي ءاملا عنامو 8ةيرقلا ىماحك سيلا ىدع ىا

 ختام هلم :بهنملا' نبأ سيلا برثعلا !فاوجج ”ىصاو عايدلا 35

 ه) 000. هن ه. م. 266.. 2 5) 14 هن 20". ملاعمو قدلا.

 ه) اآكم>. 2 78. 82 ه6 83: 30 78.51 هم 52. 0) 8566. 109 4

 715 15 ه00. ربوج. 60 000. كباعر هك 15ص 890زوم 111, م. از

 14 مماعر 208. همه. مي) 14 ىّترمذلل , 10د 8524زو» 1.1. هع ادب

 ىزمركلا ز 06 روح ه1. 11 انقامد1 10 , 176وة و1 ءر١ 229, © هردعدا. له.

 67195 57) اه لغ) م م خيرقلا . 2 000 ندمت .



 مدل” بم 03 خدم

 ققاو هللا ني ذي .ءتبجا ىذا ريغ باوج كيحاصلو كل معذ

 معلص ادذيح# كثعب واسد لح اونللا نا 3 امأ لاق مث هيلع

 هب عمجو ةكلهلا نم هب ةشاتناو ةلالضلا نم هب فقناف «قخاب

 27 كليم مكيلعا ام ىذا كفو ,هبيلا ”دلللا :هكضبف# مك" ةسقرفلا قم

 عا انسحاف مضر ريع ركب وبأ فلخاتساو هضر ركب ابا سانلا فاخكتسا

 هضر نامتع «ىلوو امهل كلذ انرفغذ معلص هللا لوسر 4لآ نتكو

 نال 2 لنص لا اسف هيلع انئانلا اهنعا مءاديقاب لبن

 عاب ىل اولاقف قيلع تيبأف عياب ىل اولاقف روما لوتعم اناو سانلا
 ع 5 3 22 5

 و قرتفي نأ لعفت ل نا فاخن انو كب الا ىضرت ال خمألا راف م

 :فالخو ىناعيإب دق ىيلجر 2قاقش الا ىنعري ملف جتعيابف سانلا

 الو ىيدلا ىف ةقباس هل لجو رع هللا لعبجج م ىذلا ةيواعم

 نم ”بزح فقيلط 1ىبا قيلط مالسالا 8 ىكض* فلس

 نيملسمللو معلص هلوسولو 0 وع هلل ل م باوحالا هله

 مكفالخ الا ورغ الف ىيعراك مالسالا ىف الخد ىتح هباو و اودع 5

 م) 8همم1و71 هع 14. 85) 008. شانتاو. ه60) 004. انلوي.

 4) 008. هذ 20. ىلا. 2 008. الووز 14 ه6 20. سانلا ل

 /م) الهعطو 1206 8 انرفغف رص سهتنع. ؟00. 200365 ةدصغز 0ةهتط06 ّدص

 +هعانا ؟هدنطو ايشاب للعب م0 اياب لعغر 0100 ه5 ذس 22818.و

 16هوط طا. 0) ]خذ ه6 قوفتي . 7) 14 ه5. ناقشب.

 2 003., 14 1هرصط. هذ 207. فالخو . /) 000. ىفوكص.

 7 004. ه8 اكوا. ف. !. 70) 000. باح. 24 ىذلا.



 ا يس مدل ني

 ىلا. .ناكو. ضاعلا..ىب.ورعل ةيوانعم لاقف تمق رق « نيمركادلل

 لاق ««ىكحاو لجر بلقك الا جبولق ام شب هللا ءهبضع عل ام
 : سب نع د م م

 ناكولا لدنع نع ىدنالا كسشأو نب نامياس ىنتدخ فنخت وبأ

 5 نب تيبح لع هلل كمعد خذ بيواعم نك دونكلا ىبا 500 ىبأ

 هم ه6

 ليصل 8 ديزي ىب نعمو طمسلا نب ليك ا ىرهفلا ةيالسم

 لق مذ ديلا ىنتاو بيبيرح هللا لنيك هلع انو ىةباع أوءاخىدف

 لعب ايدهم خفياخ ناك هبضر نا ند ناسمتع نا ن1 امم

 ء متلقتتساف ىلاعت هللا رسما ىلا #بينيو لجو رع هللا باتكب

 10 انبلا عقداف دضر هومتاتقذ هيلع م ودعف هتافو رقاطتماو ىنابدح

 وم) (لرتعأ, مقا ءبا . علتقن هلتقت رف كنا .تيعر نا ,نامتع لست

 عمج جحا ىم مهرمأ سانلا 0 ىلوي مانيب ىرودلا قره نوكيمف سانلا

 ىيلبمأ نإ كدا اانا كاان 8 ذل لاكعف مهيار دليلك

 ماقف < هل لعاب الو كانه نه كيناف 27 ىمالا اذعهو لوعلاو

 15 ولو تأ 8 0 لاقف هركت ثيح ىنيرتت هللاو هل لاقو
0 

 ىلع 52 نأ كيلع هللا 3 ل ا كليخب تبلجا
 ى

 نب لييحرم لاقو كل ادب ام 3 وصف تفذأ أةوسو ةرقحاأ

 مالك لتثم الا ىمالك ام ىرمعلف ئكتملك نا ىتا طمسلا

 ىلع لاقذ هب هتبجأ ىذلا ومغ باوج كدنع ليهف لبق 6 اص

 0) ك0 28 78 16 )5  00 لج . 6*) 000. مه.يضغ ©.

 مات>6015 هعمط6. 0) 866. ]14 ه5 205.5: 000. 8. 2. 62

 متاقتتسام. م0 000. متودغف. م) 000. ىلد. 7) 06 كم“.

1 22702 47 1617052 8601 400101 (7 77 .1178:2166 

 14 هذ 2057. انبلع .



 نك

 ادا يبا 2

 متيارأ هل كلذ 3 نا نكافذف هلذقي مم ىنأ معز د مكبحاصو

 مهعفديلف مكبحاص بادعكأ جنا نوماعت متسلا انبحاص ةلتق

 لاقف «ةعامألو ةعاطلا ىلا مكبيجت نىك رث هب ه علتقنأف انيلا

 دك ةقت راسم نسم تنكمأ كنأ ةخيواعم اب كوسيأ ا هل

 ال نم يسكما ال .هللاور كلذ نم ىعتع امو ةيواعم لاظ

 لاقف نامتع ىلمم ةلئانب هآناق تنك كلو هضر نامتعب ا :تلذت ام

 ىتكيلاو 2 كدتعم تندع ؛اما ءاهسلا هلاو ضرالا هلاو كبش هل
 5د 5 03 0 21 5 ا

 لفاوك ىع ماسهلا ردنت ىنتح راكع ىلإ لصت ىف آلا هلا ال

 ةيواعم هل لاقف 2اهبخرب كيلع هءاضغلا ضرالا فيضتو ماوقالا
5 2 3 

 ميقلا قوفتو < قيضا كبيلع ضرالا كتنناك ك.لذ ناك ل5 ىل ىذا

 خفصخ د دايز ىلا ظخدواعم كثعب اوفرصنا املف خ-بواعم نع

 اللا اي هعي اما لقو يلع" ,ىتاو اذللا !ىيمحت ابا ال 'ئميتلا

 كلعسا ىّناو انبحاص ةلتق ىوآو انماحرا عطق ايلع ناف ةعيبر

 هفاتيمو ؤعو لح هللا مع كل و كتريشعو كترسأب باع رصخلا

 فكم نببا لاق <« تيبحا ىيرصملا ىا ترهظ اذا كيلوا

 0-0 لاق ةخفياخ نب هلحملا نع دعاجملا هنأ نق ىتدخ

 ةيواعم ىضق املف لق ثيدحشمل اذهب ثّدح ةلفصخ ىب داسيز

 نعت كَ كلك رم هبلع كيينكاو لجو 7 للا تدَِح كءبمدلك

 ن

 اوِمهَط وك نلف ا معن امبو / ىبر نم كك ىلع ىناف 3

 0) 1مل 68 8107. 5. ف٠. 65) 0000 لبانيو 612 811729 م. 1

 10 ه١ هصم. ون. 60) 14 ءاضفلاور 5ه0 2م. ه8. وى. 04) ذللطتقتم

 80 1كمات,. 9 7م. 119. 6) 000. 8 ىلا. /) اكمام 6

 ند دا



 “يب نس |" به

 ةللاو الع ىئدغ اي تايبكا اكلضم كان 5 اذقينعا سلا

 نمل كنا هللاو امأ «نانشلاب ىل 06-5 امم: تربحتا نبالا# ىذا

 نا وجرأل ىّناو هتلتق نمل كّناو هضر نافع نبا ىلع نيبلجملا

 رتاح .ىب ىدع ل تابك هس ارتكب رعهللا لقيا نك 6 نوكت

 كيزوإ يعير نب كبش هل .لانقف ءاةكشألا نعاسلاب, ءتيلك 0

 كايأو ع اييف كانيتا !ًدحاو اًباوج اعنانتو ةفصخ ىبا

 لعفلاو لوقلا نم هب عقتني ال ام عد لاثمالا انل برضت تلبقاف

 انا «لاكفف سيق نب نايؤي دملكتو ةعفن كاياو انمعي اميف ان

 انهي امد كعب عدونا كلا "ينباع اع ككل كت

 اه. ركذن ناو كلل, يدصتن نا 2 عدت قل كلذ ىلع حت 5

 ةعابتلو !ةعلألاا ىلا هب :عجار ١ موتاوةحخلا هب مويلع اننا نإ اننط

 ها مقربا عكست :ىوملشملا كفن بس )نلف ل ا
 ىلوا كعب ١ارلدعيىول :لسصفلاو «ىيدملا» لعل نا كيلع

 انف انيلع فلاضت الور .ةتئواقم .اينادللا ةقئاتف هينيبر كن

 ى الو ايندلا ىف كعزأ الو ىميقتلاب لعأ طق 0 انيأر ام هللاو

 هيلع ىنثاو ةيواعم هللا ديحن ءدنم اهلك ريثل لاصخل عمجا

 ةعاملل اماذ ةعامألو ةعاطلا ىلا مقوعد مكثف كعب اما لق :رث

 اهارذ ال انذ مكبحاصل ةعاطلا اماو ف انعذف اهيلا متوعد هلل

 انتلتقو انرات ىواو انتعامج قرفو انتفياخ لتق مكبحاص م نا

 ه) 05. 81«هرذةعر كب“. طوص. 11 م. 588. 5) 000. نوكي ©.

 مهم. 6) 000. ثتييبحز 06 طمع م2076610, 011001 123 11

 ]1 طرخو مانفع 011268171, 61 ]ه6 8115 بلح. 04) عدت

 .«٠ م. هع. 0) 860. 1شخز ه00. ديلعز 20. هطلت. م/) 000. دنأو.

 و) 14 هن 2075. ند
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 اثني

 هه -_-

 هن ىرع منا عر

 © ىدقاولا معز اميف نوعظم نب ةمادق تام ةنسلا هذه ىفو

 نيتلتو عبس ظنس تلخد مت

 بر خخ عداومو تادحالا م هب هيف ناك * ام ركن

 د :واعضو ىلع نيد

 اراك لن نذل ةعدئاوم كانا وفو انينم ءرهشا لوا ىف 5 ناكت

 ىف اًعَمط هثاضقنا ىلا هيف برال كرت ىلع ءاعداو5 ىق* ةيواعمو

 لاق قدزألا فنختم نإ نع نلمح قا ماضع كذف < ِعلَصلا

 هدلخا نب /لحملا نع ىئاطلا دماجملا وبا دعس ىتّدح

 اميف فلتخا نيفص مهي ةيواعمو ىلع عداوت امل لاق ىئاطلا
 م

 كيبزيو مرتاح ند 6 ىلع كثرءعبذ جلصلا ءاجر لسملا اههنبب

 ةيواعم' ىلإ ةفيهتم نب. دايو بر, نم, تبشو, ىبحرألا سيق ,ىبا
 انف كعب اما لق ث رتاح نب ىدع هللا دج اولخد املف

 انتمأو انتملك هب للجو رع هللا عمجج رما ىلا كيعدن كانيبتا

 نا نيبلا تاذ هب ميلصيو لبسلا هب نمأيو ءامدلا هب و ىقحجو

 مالسالا ىف اهنسحاو ةقباس اهلضفا نيملسملا كّيس كمع 2 ىبا

 ىذلاب للجو زع هللا هحشرا دقو سانلا هل عييكتسا دقو اًوثا

 كاك هليزاعما لاقف رمش موس لم موه #* كبادعأو هللا كبصي

 ه) 0004. طله مدصتم“. 5) 000. مدوستلاغ رفعج هبا لاقز هوو

 ىف 200101. 60) 000. 800. ناضمرر لهعتص0و 06195116. 24)

 نم. 6) 0008. اعداوم هيف. مث) 000. ىلكملار هك ةانماته م. ابا“

 3. و) 14 ىقحكأو هن مس 6 جحالصتور الو. 116 6عو28111.6 7) 0

 طقم هنا ص122 18:1١ 47000. ةباقعاو .



 ا مهدات يزن

 ن١ ىموف نم لسعر ىقدح#لق «ىشتاغلا ماع ىَبا هللا نبك

 نم لاجرو ءارقلا نم لاجر ىف نيقصب لتاقي اًممي يرخ وَتْشألا
 تيار ام لق هللاو لسجر انيلع يركن علاتق لتشاف برعلا نأ سرف

 جر ملف. ةزرابملا ىلا اطدف هنم 0 الو 1 د

 5 ميأو هلتقف رتشالا هبرضف نور افءانخاف رتشالا هلا حا هيلا

 هكلتم اهلك كلا خيب لآ ةانلاسو هيلع" انقنشا انك ذل هللا

 ةباككا نم ا: دانم ىدان رئشالا

 من وم رفا سا رركلا نا لا ميس مج اي

 1 ىكلتاق ةلايخال هللاب أ لقو < كْزألا 0 نا ةرازو *

 !0 اذاف عبرضف رتشالا هياع فطعو رئتشالا ىلع ليخ َ ىنلتقيل

 لاقف اًكيرج هوذقنتساف هباككا هيلع لو هسورف ىَدب ناب ى

 لتققاو ا #فداصف ءاراث ناك اذه * و ٌىمهقلا قير بأ

 الا 00 هجم وذ ىضقنا اًيلف اهلك هكذا اذ نياثلا

 اًضلص ىرججي نا هللا لعل مركملا ضعب ىع هضعب فكي نا
 1 © ضعب نع عضعب فكف اعامتجا وأ

 كلبنع نب" ٌسابعلا نب هللا ”3بع ”ةنسلا هذه ىذا شنلا

 تباث نب كيحأ ىتلدح كلذك كلذب هايا ىلع رماسب بلطملا
- 

 8 رشعم ىأ ىع ىسيع نب اك نع درك ذ مع ىزاولا

 0) 000. ىسباقلا ز ه. 1لهدوهطف]» 1 نادم ىطب شثاف.

 2) 000. ىدانم. 0 866. 3[هلع.ز ؟00. رارمعلا ىمن. 2) 1[1ةلك. ملعت.

 ) 003. رابز ةلكهل. رازن. /) 000. ىتح هرازوز 06 ةراز هلي 1طن 4
 )دحر 1 ة1هلع. للحجر ءاجو هن سمع لاقفر تقف 8110 ةعأم هت 081

 طقسع عامودورت 761 ةزانق 10مم "ةهعامت مهنه ةذطآ. 2) 8566 111:

 ىمهبلا . 7) 3[هلك. اذه ناك. 42) 91[3* تفداصف . ) 000. اعادت .



 را انك

 لا هدانا" ىدنع نم اوفرصنا تفصوو تركذ ام لك ىف ىفاجلا

 ليلقي: ثبشو موقلا رخو بضغو ؟فيسلا اللا كتبو يب

 ايناف كيلا ةاهب ٌنلَجَعيَل* هللاب سن كعيسلاب ثلوهت انيلعفا *

 نخأف « ةكلل ىذ“ ىف كلذو هلوق نم ناك ىنذلاب هوربخاو ادع

 بلا جوخكابو خعامج ه دعم جرخكابف فرشلا اذ لجرلا رمأب 7

 ايهلاجرو امهليخ ىف نالتتقيف ةءامج دعم ردا خيواعم باكحا نم

 ليها قارعلا لصخا عمجع اوقلي نأ نوعهركي اوذخاو نافرصني مث

 لالتملاو لاصتتسالا نم كلذ“ ىق 5 ا نوفوختاي امل مأشلا

 ىدنكلا ىدع ىب ركح ةردمو رخشألا را جرضب 5 ناك

 رضنلا نب دايز ةرمو رمعملا نب كلاخ ةرمو 0 نب ثبش ا 0

 ةراشل

 ردا ناكو كعس ىب سيف فوم 0 ىح ايرل أ سيق نب لقعمم قرم 9

 د -ه+ع 2

 ب نبأ نادي هام

 سوف نب © ليعس ومو 0 ىمهتلا خا فصخح نسب دايز ةرسمو ىتر

 5 تيا 20 3 هس 6

 خواسم نب بيبدح ةرمو ىملسلا روعالا ابأو ىمورخك أ كلتاخ نبأ

 رمع نب هللا ديبع ةرمو ىريمحلا عالكلا ىذ /ىبا ةرمو ىرهفلا 5

 نب و ةزمح قرم ىدتكلا طمسلا نب لك اظرهو اطل ىبا

 3 اولتتقا - اميرو املك 0 ىد نما التفاف يندتمملا "كام

 ىتدح ىفنخام ىسبأ اا هرخأو هوا نينه كحاولا ميسيدلا

 هن) 6 لوقد اسلعم اوز 14 هك ليهتا . 6) 14 هذ 0

 اهنلكعنل . هه 14 (61 ل0.) طثمع ه١ مطممت2 ةعمو. -0) 00

 ىميمتلا. 0 0004. كعس. مثر 000. نب. وىو) 000. 8. م., آخ

 ةريحر 2108. ةرمحر هل 0و4 11, دار 15ه 18هلزدم آر م. دل هن كلود



 أ بع منزل بإ

 8 3 كابفت ىف كيل ملسا علف فلل نم دجلا لي

 ليعفا ال هللاو ال و نامثع مد «ٌلطنو ةيواعم لاق كرما ةبقاع

 تمهف كق ىنا ةيواعم اب لاقو هيلع ىنتاو هللا ديحت ملكتف ىعبر

 ةةوزغت ام انيلع ىفخي ال هللاو هنا نصكم ىبا ىلع تددر ام

 هب .لييبتستو, نيانلا هب .ىئيغتست ايش:ىج هن «كقا بلطت

 امولظم مكمبما لنق كيبورد الا هتعءاط هب صلختستو مهءاوها

 انملع كفو ماغط ءايدس 0هل باكت سات همجي .بلاطنت ىكانف

 هلل ل هذه ليلا امل تنيحلت ا منع تاطبا ىق نا

 ام 0 م فيسفو 2 دمت 0 1 ه«-دردقب ةذود
8 

 برعنا وشل كنأ 6-0 ام تاطخا نمل ريخ امهنم ةدحاو ىف كل

 يقدسن  ىتح :هبيصت ال >:ىنمت ام: تيبصا نتلو كلف 3 ل

 ميلع نينا ام عدو ةييواغم اب هللا فتات راسنلا .ىلص كبر نك

 :5لإق م هبلع ىنتاو ةيواعم دللا 00 ءوداها ومالا عزانت الو

 كعطق كيلح> +فخو كهقس هيف تفرع ام لوا ناف دعب اما

 لعب 00 مث هقطنم هموق كل فيوشلا يي اذه ىلع

 ينلحلا "بارعالا اهنا 6 تمولو. تيذك ,يقن وبكل ملح 00

 ه) 000. 5. م. هن 26567014 ر) 14 هن ك0. كرشتانو. )5١

 اورغت ها رصم» بلطي . 0 000. سف. نأ. 0نس 14 هذ 01[2. هستقأل

 2) 14 هذ 12ك0». كل. 6 000. هذهب. مي) 000. ىنمتف كرو

 و) 000. هللو. 7) 14 ه6 نانمثت “ .2) 1451 205

 2 000, تمجمالو .



 ماكل” ا ا

 ةعامللو ةعاطلا ىلا ةةيواعم ىلع ةاعذ

 ١ ددكلا ام رحى ,ىيداتكلملا نبع قتدح فنكم هبا لاق

 اح اما: ةيمحلاب ديف رقوشت . نب اذه اع

 ارا روس ةيراعم كل وسوي هل !نييموم ىلع هككح دة ركسلع 16 اوفا
 نصخم نب ورع نب رهشب اعد ايلع وأ مث ا بلا لسري:#

 ىميمتلا د 6 كر تثبشو ىنادمهلا سيق .ىب كيعسو ىراصنالا

 لاقف ةعامللو ةعاطلا ىلاو هللا ىلا هوعدآف للجرلا اذه ءاوتثأ لاقف

 هيون اطلس ىيعيطت هلآ نين نينموملا ريمأ اي ىعبر نب ثبش هل

 ل لاقذ كعبإاب ب نأ كدنع ر اهب هل 0 نوكي ةلونمو دابا

 ىذ لوا ىف اذهو هيأر ام اورظنأو هيلع اوجاتحاو هيقلأف هوتثأ 0

 رهشب ةرمع مبا هيلع ىنتاو هللا ديغ هيلع اءلخدو دوثأف كمل

 ىلا .عجار كناو :ةلئار, ككنع ١انيندنلا نا, ةنيواعم ايا .لاقو وربع نبا

 امب* /كيزاجو كلعب كيساحم لجو رع هللا ناو ةرخآلا

 :عامجا قوفت ىا..لجو رع هللا 'كدشنا يئاو.و كادي تيمدق
 لقو مالكلا هيلع عطقف ءاهنيب اهءامد كفست ناو ةَمألا هذه 5

 سيل ىبحاص نأ ةريع وبا لاقف كبحاص كلذب تيصوا ماله

 لضفلا ىف رمالا اذهب اهلك ةّيربلا حا ىبحاص ّنا كلئم
 لوقف لاق معلص لوسرلا نم راما مالسالا ىف خ-ةباسلاو ىيدلاو

 ام ىلا كمع نبا ةباجاو لجو وع هللا ىوقتب *كرماي لاق اذ ام

 ه) 000. رح. 65) 000. بتنأ. 6 4 امنا ه6 زمو دوثأ .

 0) 14 نوكتر 207. نوكي. 6 004. مدتسم ناور طاتتب 8

 ماتسعاتو "هموطأ. نافز 2لوا7. 010006 ©. اف. مثر 14 هن 2507.

 كيزاجس . و) لكما“. 22 78. 10. 7) 866. 14 هأ 08[2.: الهم .

 2) 000. كرماز 14 و4 207, ان 6



 1 ار

 لاقف اًشّطع هللا جلتق اَشَطَع مهلتقآ ماعذلا نيلو ءامأ كرب هنوعنع

 ارشطعي ىنل موقلا ناف ءاملا نيبو ٍغنيب ٌلَخ صاعلا نب ورع هل

 ديلولا داعاف 5 ةنيبو كنيب هام رظناف هاا نكلو ناك كفار

 ىلا ءاملا جعنمآ رس ا نب هللا دبع لقو هتلاقم ةبقع نبا

 5 ناك اوعجر نق ولو اوغجر - هيلع اورحقير'زف «نا اناث لكلا

 امّنأ ةعصْعص لاقف ةمايقلا موي هللا هعنم ءاملا هعنمآ الق هعوجر

 رمضلا ةبرشو ةفقسقفلا ةرقكلا ظخمايقلا موي لحلو وسع هللا ةعنم

 ايبتاوتف لاق ةبقع ىب كيلولا ىتعي فسافلا اذه ءبرضو كيرض*

 هنان لجيرلا ىع اوفك ةيواعم لاقف مدل هنويتتأ اهلبلا

 ا"للبع نع كبزي نب فسوي ىنتالحو فخم وبا لاق ««ليسر

 لاق امع .انقذسف :انيلا  عجر ةعصعص نأ رمحألا» ىب .فوع نو هللا
 تدرا امل لاقف كيلع تر اف انلقف كر امو هنم ناك امو ةيواعمل

 و مكيتأبس ةيواعم لق ىلع كرش ام تلق هدنع' نم كاكا

 ةقكيل روعألا ىبا ىلا نيشلا» هلتيرست .الاءانعار اما هللا سا
 (ةانبرطضا مث اًنعطا رث انيضأف جيلا 0 انزربأف لاق ءاملأ نع

 ال هللاو ال انلقف انيديا ىف ءاملا راصف غيلع انصنق فويسلاب
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 © مهيغبو ا
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 1 ا

 ةفاشكنا ماشلا لما فشكتا املف هذي ىقل ةبرقلا نأو ءاملا ىلع
21 5 3 2 

 لتتاقال كلتذ نين اميذ ىنأو ىقسأ ىنادح ترمة سأ ءاذا نع

 دكيع نع ديزي نب فسوب ىنتتلحو تكم وبا لاق 3 سارا

 مأشلا لعأو خبواعم لع انمدق أخل لاق رمحألا ىد ع نب هللا

 م ا ايودسم ةورانخا الونم ولون كف غاندجو نيفصب

 ساسش ل 1 03 : 7

 ىملسلا روعالا هبا فص سقو خيديأ ىف ىهف ةعيرشلا اوذدخا
 3 كا اع 5 ب

 فيصو هلعم نم ماما خيما املا مدق كقو لاج ىو ليتل ا

 ابعمجا كو نبيل عسوور ىلعو ىردلاو حامرأ لا نم مهعم 0

 اعد كلذب هاتريك 0 وهصأ ىلأ كاك ءالأ انوعنمب نأ ىلع

 انتآدبو كلتاقن نأ لبق انتلتاقن كلاجرو كليخ انيلا تمّدق

 ةكيلع متكؤ كوعدن ىتح كنع فكلا انيأر نم نحو لانقلاب

 ءانقلا) نحو سانلا نيد متاح 5 ك0 اهويناعف لف ىرخا هلو

 نعد ا.لخيلف ك.ييادعا هلل كعئاف اوبرشي أ نييننم ربغ سافلاو

 امدفو مكنببو [ اميف رظنن ىنح ايفكيو ءانآل) نحنو سانلا

 ةداكنلا ىو ءلاعلا نكي ىحتءامملا الع قواتتقي سانلا) 6 كرتنو
 هعتمأ ةبقع نب كيلولا لاقف نورت ام هباكعال ةيواعم لاقف انلعف

 ادحابف نيبعبرأ ةورصخحح ضر نأ 00 د نامتع ةوعنم نيك اللا 90

 ه) 000. تأ. ه5) 14 هدم. انيلع,ر ه00. لءعوع. ه6 0.

 ؟. ت00. معلسصم. 6 000. كيشتوز 14 طقطع# لشتقنوزر 8طسق

 أكر 14 رذنو.



 11 اساراا

 هول فقنتساف هباككا كيتو دعرصأف هبيرضاف ىماشلا لع ٌكْشَأو لاق

 هتلمتحاف كوايملا ىلا تنعجرو كيلع نمأن ال نولوقي 2و عتعمسف

 دءاج نأ 0 نم عرسسأ ناك اف ببر عج ةكعدو ىملكي ف ا١ناف

 ةافنكم نأ اهب لآ ةءعوله 2و هقبرق تذخأو هب بعهذذف الوم

 , ريشا بج مولا تفيكوآانهتيرعتا' تلق :اهن- تحل ىلا كب 0

 ىتعزاو مّرخآ برش رث عتيقسف ميقلا قسأ لاقف ىلع ٌتِحيِف

 ماتلتاقف. لستانقي' ىبيف 0 فلطنأف نشعشتا قر هلو 0

 اتقي ىتح انيسما م نب نعام رخل كا ديهشال رق ةعاس

 م كتبرق هذه نلقف ةبرقلا بحاص ىو انا اذاف اًعجار تلبقاف

 اهب كثعبا ىتح ككناكم ىنملعأ وأ اهذخأي نم ٌلسراف اندنع

 اًملف بهذو نفرصناف هب ىفتكن ام اندنع هللا كجر لاقف كيلا

 هداقبتج كلا ..قاووب ةبلع ملتس_ فقوح با قاع رهن ىلعلاا7 ندا لاك

 رورسلا هيف هللا كارا لق ىنبا لق كنم ىتغلا اذه ام لاقف

 هنأ ىلا بايش ىتلح لتقلا نم هب ىمالغ سمإ لح رع هللا

 3 ه اهتم تفرع ةرظن ىمبأ كا رظنف سانلا عجشا سمأ ناك

 ام !اذه لاق نجلا ١ 2 ذا ىتح. تكسف ب.ضغلا هههدجو

 تدهش. اف هنذاب الا لانق ىلا جرحا لأ ىفلخ هيفا كيلا تشحدش

 وبا لاق ك<#يعمايا نم 2موي ناك ىتح مويلا كلذ الا جلانق“ نم

 5 نارهم نىع « ىعيبسلا قاكلا ىبا ىب سدود قىتوحو فنخم

 كاملا دا نب ديزي ىالوم نأ هللاو لق ىناقد ف د كيزيب 7

 هن) 100101. 5) 000. فنح . 0) 000. ةبيسج. 0) 000. امود.

 95 0004 5 م: 642 اةطزك لكما“ ا

1 4210 



 اان الا 1 اك خذس

 هرارج لقكجل* اوتبتأ وأ ىرامخل تارقلا هام انل اولَخ
 رارك هحاسوبب نسعاطسم 65 ىراش تيمتسم 0 موق لكل

 ها 0 تاماه 6 باص

 ليقي وهو لئاقي ذتموي لعج ةرامع نب ه نايبظو
 هد هع - د 0ه-

 ءام 0 ضرالا 0ع ىف 7م هاقب فرو نايبظ اي كل لف

 ءادمألا رذغلا هوجو. ٌبرْصاتق ءاسمسسلاو صضرالا هسلاو ال

 ز,ءاوسلا ىلا و كوبي ىقخ هافولا سمح ىكنع فيسلاب

 فتم وبا لاق ««هايأو انرلخ ىقح هللاو مانيصف نايبط لاق

 فكم ىب ني تولع وع نيس ىب ىجكي 2 نبا ىقوحاو 0

 عبس ى ءيبأ انأو ذتموي 6 ميلس نب فخم 6 عم ل لق

 ىبأ كي لاق داملا ا عنم انملف ءايطع ِ تسل خخ 0

 انآ اذاو لاق تنلتاقف ساءذلا عم نتجرخو ىفيس تذخاف ربصا

 ماشلا لها ىار املف ابرق هعمو قارعلا لها ضعبت كول مالغب و

 َكشيَو لسبقا مث هفبرق الم قت قيقا خعيرشلا ىع اهجرفأ لق

 هنم خبرقلا تءاطقسو دعرصبف هبرضومف ماشنلا لما نم للجر هيلع

 «0) 008. رارح لفحللا 5) 8هه. 13: ميق 65 ىراج.

 ه) 86هء. [ذو راوص هن ىدملا. 2) الوصعم م9215 هع610365

 ه2 12066 كءاصلا 5 ةاتم78 م. 71, 14. 6 000. طثع هذ ةحأو

 نابيط . /) 6001: اعد0 67 ©0005 5 5 7) ]1ص م5 عزنم

 [هص ءافشلا 2] افسلا ىلا كوبيجج ىتح> ىرخا خخكاسن ىلإ 2

 سبأ“ ) 000. نميلسر ءا“ كطص 1202310 )م1. 8 000. رسشسع.

 ,) 000. لجرلا .



 ريك خدمي مز“

 ةعيرش بناج ىلا انمودق لبق هراتخا لق عيفَأ لهس عضوم يف

 هزيبح 3 اهاعجو اهريغ ةعبدردت : عقصلا كلذ ىف سجل تأو .فلا ّق

 ءاجر تاوفلا ىلع انعفتراف اهيمكو اهعنمي روعالا ابا اهيلع ثعبو

 اهدجت ملف عتعيرش نع اهب ىنغتسن اهريغ ةعيرش جن ل

 5 ةعيوش ويغ سجن ال انو نيلتلا يلقن هانيخافأ «ايلع انيتأف

 ىدنكلا سعف عنج تيس ردد هاش مولتاقف لاق * ميقلا

 ىتح هعم ائرسو راسف هيلا رسف ا هل لاقذ هيلا ريسا انا لاقف

 مانقشرو لينلاب اننيكاضني انفوج 0 ىف اوراث * ءاملا نم هءانوند اذا

 كلذ رخآ انروص مث اًليوط حامرلاب هللاو اًنعطا رق دعاس لينلاب هللأو

 مم جاتا يملا .راإ رم دذعاس ايي: انجلتجات «كويسلا ىلا مهقلاو» نك

 اون اولبقاذ لاجيلاو ليخل ىف ادم حبسا: ىسل نى

 ىنغي :2ىمب 1 ع نا ريمأتفا سفن ىأ كلك

 جحرس دق رثتكا وأ ميقلا ةدلع اذاذ كفتلاف كككذت ءاليه انع

 ىعبر نب ثبش جيلع / هياككاو د نب تيزي انع اونغيل انيلأ

 5 ىب 10 انيلا رخو لاش الا لاتقلا دادزا ام هللاوف ىحايولا

 روعالا ابا ٌكمي فخأف ريتك كنج ىف ةيواعم ركسع نم صاعلا

 املف ميظع عمج ىف ىلع لبق نم رتشالا رخو فنسأ ف

 تماس ندا تيربو زوعألا 1 كمي .ضاغلا نياورع رتشألا ىلا

 اف جلانقو مك !انق كتنتاف ىعبر 5 كتسدتنو سيف نن كتسعشالا

 20 ىدزألا رمخألا نب وع نب هللا كبع ليق 9 ىسنا

 م) 000. ىلع. 5) 8ه6. 14 !"هر «: ه00. اهنع خولتاقف .

 6 0084. اند. 24 000. ىقلو راث. 69 000. ىمت ه. م. 6.

 /) باكو . 9) 000. امسأ .



 مالا ا" نس

 ةجاح ال 1 همدب ا 0 دلتق نميف مل هلئق ىّتح 0

 تعذا 0 ىف الو كنم عا.متسالا قلى عة اح 32 :لافف

 رذعب هثربخأل ىلا عمس ولو هنع تفرصناف هباكا ىب حاصق ىنع

 ةزرابلا نأ دق هنا هتربخاف رغشالا ىلا تعج رف هتكاحو ىبحاص 5

 انتو نيبو اننيب ليللا رخ ىتح مانفقاوف رظت هسفنل لاقف

 كح نم أبفرصنا للف 5 اذاف انرظن انكصأ ايلف نيسر ام

 نهمفش و از 6 ملقف 8 ئ ا بلاط ىيأ نب ىلع انككضيو عتايل

 مهفقاوف ةيواعم ىلا ىهتنا تحب # خمدقملا كلث ىف هعم ناك

 نأ مث اليوط اوفقاوتو فقوف اًعيرس رتشالاب فحلف هذا ىف ىلع ءاجو ؛

 لاقتالا ابعضوف سانتا رهأ هلو املف هركسعل اعضوم بلط م

 لها غعنف 4 نوقتسي متملغو سانلا بابش بهذ اولعف املف

 كلذ ليبق هل لق رتشالا ناك دقو ءاملا ىلع سانلا لئتقاف ماشلا

 يف نوصخشي عنف اهنم ا!وجرخ هلل ةيرقلا ىلا / مروج انيس تييأر ؛5

 يلع كلذ هركف ءاوسلا ىلع ص نك انكف انلؤذ انيق مت اذاف انرثأ

 © هب لزنف ريسملا ىلع ىوقي سانلا لك سيل لاقو
 ءاملا ىلع لانقلا

 فالح نع ىدز لآ تادللا د مهمتأ ىتدحو فكم بأ لاق

 ركسع دق هاندجو ةيواعم 0 انيهتنا امل انا لق هللا لبع نبا «»

 ©) 113 ]ع اهتم . 6) 14 هذ 80. مكقتو . 0 ]ص ؟00. طقعع م6081

 رتشالاب 1ععدستست», طتقعو 200115 هنأ مح ىلع قحلو . كد16 ةيواعم

 زسووزنانأ ىلأ . 0) 000. نوقبتسي. ) 1صقوتت ه الملك. /) 000.8. م.



 | ب راد
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 نو ثدح نقف هلا وددنامو ةيميستلا هراسمع ب10 نايم

 نورا مكحو لقي ركشألا تحلو ماشلا لها سرافل ىضونتلا : ن

 نم فقونذ دوكأ أوعجرف ساسنلا اعد روعالا ابأ نا 2 روعألا ابا

 فص :ئتح رتشالا .ءانجتو.:ةرم لوا هسيف :خراك .ىذلا :ناكلا اهلوو

 5 نانسل رتشالا لاقف روعالا وبأ هيف ناك ىنلا ناكملا ىف هسبافتا

 لاقف ةررابملا ىلا هعداف روعالا قا ىلا قلطنأ ىعحنلا كلام نبا

 تلعف هنزرابع كقومأ ول رتشالا هل لاقف كتزرابم وأ قزراب# ىلا

 نسعجر ام ىفيسب اقص ضرتعأ نأ ىّدرما ول هللاو مسعن لاق

 ىخا :ىباني ازتشالا .هل لق“ هقض .ىف ئغيسب | برصدأ :ىتخا ذنبا

 05 هتزرابمب كقرما ال كيف ٌةبْعَر تددزا هللاو دق كءاقب هللا لاطا

 نم كلذ .ناك نا روبي ال هنأ قرراسم ىلا هوعجت 6 نا كقرمأ املا

 ثمكالا كل تناو فوشلاو .© ةءافكلاو "نانمألا «ىؤننل هلا ةنأك

 نشيل 0 ثّدَح ىف كنا ريغ فرشلاو ةءافكلا لسا نم

 ىف لا ىدانف هاتأف قزرابم ىلا هعذأ نكلو ثادحالا زرابمب

 ا فنكم 1 لاق «“ روعألا نبأ ىلا - ىهتنلا "نفح ١ ءانجق موف 5

 لاق نان ىنتّكح لق ئسبعلا ريهز وبا ماص نب رضنلا ىتححن

 تكسف لاق هةتثرراعبم ىلا كوعدي رتشالا نأ كتللقف هنم توندحف

 آر وسو رتشالا ةقخ نا لق ث اليوط ىنع

 هدا تك 00 هيلع ه هئاؤتناو 0 نم دضر ناقع 3 لامع

 ءالجا ىلع هلي ىف هب

 2) 000. ناممط. 5) 000. 8. ب. ه6 4001012 04)

 طخع ةهأغ سمدع م. طورستور آل[هلع. ءافكالا. 6 000. ئيارتباو. م5

 2 م مامسقو ©. 2. 6



 كب
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 هرتز ا

 ىلع ةهئاتش كتمركي الو* «غعمستو عوعحتف ماقلت ىتح

 م ىلع لكحل دعب ةرم هيلا راذعالاو مئامد لبق علاق

 نق الو :اًطسو كباكحا منهم فقو ت00 ىلعو اًدايِز

 نم دعب مهنم كعابت الو برم 2 نإ انليرد  يمدودما قخم

 كرثا .ىف ءريسلا تيثح ىّقاذ كييلع مهفأ ىتح 4 سأبلا 1
 عملا نكس ني تراخل ليسرفلا وكوب لاق هللا, ءاستاا

 امكيلع ترما دق ىّنف كعب اما ميرشو دايز ىلأ 0 0

 هظاقس الو ممْقفر فاضي ال نمم هّنذ اعيبطأو هل اعممآف اكلم

 ةنع هاطبلا ام ىلا عا رسالا و الو ميحأ هيلأ عارسالا امينا

 ىتنح مهقلا 55 لأ 7 ب امكتر 5 اك ىذلا لت هثرمأ كفو لتما

 ميقلا ىلع مدق صح رتتشالا جرخو < يلا رذعيو 0 2,ءليف غاقلي

 ا[ 0 ل شلل مل عشا | نع كو ع نما ام: عيا
 دز يتم ىسلسلا زوعألا لبا ! ةايلع لح. ءاسملا ىلع :ىراكا اذا

 نم ميلا يرخ رف اوفرصنا مأشلا لها نأ رث ةعاس ةاوبرطضاو

 افدنع نسح _لاجرو لايخ قف قرفرلا .:بتع نب. مشاه كنغلا

 ليخل لمحت كلذ موي اولتنتاف روعألا وبا هيلا رخو اهتّذح

 اوفرصنا رق ضعبل هضعب موقلا ربصو لاجرلا ىلع لاجرلاو ليخل ىلع

 هكتق ئخونتلا رذخنملا ىب هللا لبع لتقف وتشالا .هيلغ لجو

 ه) 14 هذ لو. مهم . 6) 01 1كم. 5 ؟8.8 هآ 1

 0ه) نمر 01100 ص 600. هاتصت 162621131. 121126 9 22311. 1666101. 12 نجد

 طصاتكداتست هقذز ة1ةلعس. ونتموتتم ىسز 14 هذ لوا. اةعوطأ ل 0) 56

 14ه ه6 1[8ةلعس.ر المو. ه5 كم0. ه. م. ”هءع. سانلا. ه) 14 ميسلار 4

 المو. ء. 00. علا. )/  000. دقعزر هل. لكما. 22 78.6 هأن 18 طماع

 ااهلع» هناطقس . م) 400101 3. 7) [مهوندت ه 2121, 1) 000. اومرطصأو.



 هكا ما

 ةفوكلا ىلي امم بلا لبق نم .تارفلا ىطاش ىلع اذخا ةقوكلا نم

 امهغلبو ةريزملا اير ىلع ّذخا امهغلبف تان اغلب ىنّتح

 لابقتسالا اشلا لها اورج قا قشمد, نتنليتا صت دن 7 ١
 نيو اكنيكيو: ريشد 1ع ن] ئارم اكل ةاذه ام هللاو ها الاقف ىلع

 : نقلت خا ف ريخانلاام» رجلا اذه نطمرما رسما 000
 ددملاو ددعلا نم نيعطقنم انعم م ىم لقب ماشلا لعأ دونج

 نفسلا نع هدد تانع لما جعنذ تاناع نم اوربعيل اوبهذف

 روكا, كورقب 2 ايقحخ تيب نم اوربع ىتح نيعجار .اولبقاف

 مقل تاقتحأ انعلوأ اواو انصاف تاناع لما اودارأ كقو ءايسيفرت

 اه رضنلا ىب دايز هيلا مف ما ني ما يتمتع لق ايلع

 نم امهغلب نيح اي, ىذلاب هاربخاف ىئناه نب جحيش ىق العلا

 تارفلا : ربع . الف ىلع ىضم رث وامدّكَس لاقف امهغلب ام رمالا

 وبا امهيقل مورلا روس ىلأ ايهتنا اًملف ةيواعم وأ تماما ا!

 الشران, ماشلا لسع قم يسجحإ ىلا قايقسلا نير ورتع جلسنا 00

 هلا نمانجتح. ىف ننلسلا يعألا اياءاتيقل ةق ان

 لسراف كرمأب انرمف دحا ٍهنم انبكي ملف جانرعد دقو مآشلا

 ىاملعيب ىلا السر اكايرشو اذايز نا كلام. ايي“ .لاقف رتشالا ىلا ىلع

 /,:قايناوا ماشتلا لكها :قم: عمج ,ق.ئمكسلا اريغألا ايا ايفل ان.

 تمدق اذان ءاجنلا كباكحا ىلا ءاجنلف نيفقاوتم هكرت هّنا لوسرلا

 ه١ كوءتبي نأ الا لاتقب موقلا اك نأ كاياو هيلع تنأف عيلع

 ه) 85ه«. 14: 00. ه6 للص. هدص. 85) 000. اذ. هم6) 14 6

 لو. هل. 0) 000. 5. .. 6) 86«. 4[1ز ©0600. نمر 107. هده.

 /) 000. طآ8 ممطتال0. مىم) 000. انتدكش. 7) 000. ىئابذو.



 ا(” ا” فس

 ةهضعب ىقلف لاق لاومالا « نذخألو ضرالا* نبرْخُألو لاجرلا ّىلنقأل

 اولق هنم هرشب قأي وا هيلع فلح امب ىفي رتشالا سيلا اولاقف اضعب

 00000 ل انو اللقا ليس مكلر نويطانااتلا هيلا اوتحيذ معن
 انا د ا شل نع نما لاطجرلاو .لاقتالا# هديلع ابعت رسل

 هنأ رث ربع الا ىحا سانلا نم:فقبي رل ىتح. سراف. فالآ ةثلث

 جاجحلا ىتدحو 0 ىبأ لاق « 0 الجر سانا رشا ربع

 نكح نا ترديأنبع 0ك راكع ند كالا 2 نع هلع ك

 ىب هللا لكلبع ةوسنلق تطقسف اضعب اهضعب محرز تربع نيح

 ةوسنلق ه٠ تطقسو بكر رق اهذخأف لزنف كورلا نيصحلا ىبأ

 لاو بكر م اهذخاف لويغف /قىدزأل ١ ءاجحلا ى د هللا كيع

50008 

 اقداص ةريشلا ىرجاولا نط يلي ناف*
 2 م 9 200 - 5-1

 :لشتقتو اكيشو لئققأ امعز امك
5 038 50 5-6-5 

 01 كح هانوأ 2ىتش ام نيصخلا 7 ىببأ نب للا كيع هلا لامك

 ىتدخ فكم بأ لاق ث نيفص 7 ميما هن 4 ا

 ىب دايز اعد تارفلا ع عطق امل اني قا ا ند 51ه

 هس © 7

 امهلاح ىلع ةخ-دواعم وك ا ا يناه 0 برو و ضدنا

 ه) [مدومدا 5ءع. طا هلعت121 (110121770 00 آطعأ0. 13664 1. 259), 1

 طقطوأ مالاومأ ندخل مكضرأ: 14 08 21077. 7688 ضرالا ىبرخالو نالت.

 6) 000. طلق مم216. 6) 000. رسدر 0100 2282. 66621. 12 أًريسي

 ةهرصوم لهم همصقأو ه36: 14 هذ لآ. ,ةكاب. 2) 8[ةلع. هدصنر 14 65

 2107. ةومود1. 2 000. طقستو . ؟هدعادستد ةوسنلق ةاتمج1671 هع اش.

 /) 8ءء. [1ذز ىضرالا . و) 0004. ىكي نأ. 5 000. 4

 اقح. 12) 14 لئنقيو. )0 000. هدد.



 "| نس خلك

 هن 3 ا ع - ح60 نع

 وهم 2 م كمال ن1 ةدد ا 0 3 ب

 ءانيف تدءبيهذ ك.بسلا فقع امه اكهاو قاريسعسلا نأ

 ةناوع تييزخي قاس رزاق قاع

 ثدعبو فال ةرئابك 83 هيلط ىتراملل رضنلا نب دايز ىلق كثدنعبف
2 
 هد < تي

 "قاع نما اهيفن سد دعم صخقش خوئادسلا» لحم املع

 يأ نباابحفلا مع ب دوعسم نب ليعس وداخل ىلع ٠ ئلوو

 تاق سلما ىف ني د لفعم نثادللا نم دلع هوو ةفيع

 © هيفاوب قدح لصوملا 6 ضذخأي نأ هرمأو

 انطعل نع لاي ل ا كال 2 ع 2املف

 دبع نع 0 نب جاجكتلا ىتدح لاق فخم لأ نع ديخح

 ء ىلا اوروسجا ةنقزلا لقأل» ب ىقراسلا, توغف..ىيع قيسارامعا 00 للا

 رك كقو اوبأف ماشلا ىلا ناكملا اذه نم ربعأ ىتح ارسج

 75 جِبشَم رج نم وربعيل. #تعنع نم ضوهنف 00 جيلا اهمض

 ىلع عاب و دعل كك سانلاب ىبضهبل بهذو زكشألا درا فلخو

 أ را نصحلا اذه لعا اب لاقف رهشالا مادانف جبنم و

 أورسدحاذ مو لا رممأ ىضم مو ىَمْل ل رع كلاب مكل 5

 رف, فيسلا ١ مكيف ندرجأل ربعي ؛ ىتح ١وسج: مكتنيدسم كانك ذل

 «) 000. اسنيتا. 5) 14 هدد, ه00. 36عع. م786660828 دعم

 زر عم ده1168376111145 017[1. هد. دعم 66 طهط6أ فد 0) 000 5

 0) 000. مدعستكناا رفعج ىبأ لقد, 2) 000- كل. 7 0 قنا

 و) 000. ند.

409 1 
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 < تيببلا اذو رومغ ىببذ 15

 قارعلا لفأ

 مما نس

 0ه) 015. 1آ"»هر1ة8ع و ل“

 6 0 تاونلا و

 ,)1]ذ

 نعظااوا اميركا فانك هكتار قع

 بوح نب ةيواعم ٌّعلبَأ الأ هد همه
 ىلا داتا رقدلا 0

 ملط ىلإ اباتكللاو

 ع 8 ةرامالا 2

 كسنأو

 0 0 ا 0

 م رانؤوألا نع لكن الو

 ابد

 اوريبأ لق ةتيدملاب كموقو

 5 ىب كاذش ةيواعم اعدف ركباا نبأ ريغ لاقو

 كا رك ال لاقف بتكف ملقلا فخأف راموطب هاتف » اراممط

 انئاثأ نس ىرب امم 2

 هدجي رت ردحف ايلف 00 نأ دش لس ها رامواحلا وأ لاق م

 ركب وبا 0

 7 004. ىبير 14 1هرمط. ىنبر ؟00. 801. ه4 1كةط

 7 440:41 و

 7) ىحدنه طنط طقلزونع ه0. 0ءهووتت

 ه0 000. 8.

 6) 000. ىكاي 6. 7. 266:5 لقا

 6( 000. ل أوبغتساو .

 0) 000. ضاعبال ؟. م. 6.

 9) 0 هردنلا ب 14 هوخلا :

 مهم

 امتع مد مظعا نمو «باع

 ليقي هيلا ثععب كيلولا كلذ ىار املف هيلا 5 اوعتساو

 ميلما زقاق ياك نم كاف
 د

 مسير ا 1 فقشمد كك را

 3 ملح 55 0 ةغبادك

 ميسر اهب فقارعلا 0 صاقُنأل

 مهشغل !! 9 0 0 0

 1 دج 0 الو 0 1 ءىد

 عيشها 2007 َق 0 مهف

 ا مرهرتي 2 بو كل هتلر 0

 0 2 كلا بلاط لأ

 ه) 000. ىرد.

 هلآ مرا لنك

 موس دع .

 مدان 7. ,1١.٠ 11 66  ههقاق.

 كا

2702. 11 060 

 13 تأ



 مم خدمي زك" هب

 سف ريسي هنا كغلب .نا اما لاقف هراشتساف صاعلا نب وربع

 للا .تينع ايا 1ذا:ام) لف كمديكمي كيب اسعاف 0 ١
 لاقو هباككأو ا فعضو سانلا ضصضخغ ورع 0 سانلا ٍريَكف

 مدح هاولفو متكوش اونهواو غعيج اقر لق قارعلا ذعا 3

 تنافن كقو علتقو مرتو ىق ّىلعل نوفلاخم ةرصبلا لها نأ مث

 تلا راس امتاو ليدل 3 خذ را لها ديدانصو 2كيدانص

 0-0 أ مكقح ىف هللا هلل مكتفياخ لتق كنق ىم جهنم ةليلق

 هءاول كقعو ءاستنلا | للعأا نانا "31 بكور ) هولطبت نأ .مكجدا

 «ءديحو هللا دبع 2ةيئبالو دقع نميف همالغ نادرول دكقعف هورعل

 ورع لاق مف ربنك همالغل 0 دكقعو

 ازيمح ىّنع نوكسلا /ىنغذو اربنَق ء«ىنع نادرو نينغي لك

 ارسل وسبل هانكوك اذا

 لاقف اًيلع كلذ غلبف

 ىساوتلا ىدقاع اقل 00 ني 0و يضاعلا جيلا صاعلا# 7
 صالدلا قَلَح نيبقحتسم صالقلاب ّنْيَكلا نيبتجم

 /نك الا تلاكطو نأ 0 ىرأ ام لاق 52 كلذ عمس املف

 ناك 0 سك ىلأ كسك كرب دعم 0 ناتي خ-يواعم ءاهغ كل قو

 «) 8هع. 14 هذ 807.: أبعطقو 5 اا هولطت : 1202

 14 1هدسط. لعا ةيواعم بتكور 000. 46عو. 08 21077. ةيواعم بتكو

 ىلعا ىلا. 4040101 16567010. )2  85همم1وك1 ةهع. 1 هذ 2807. 0)

 هذ 20. هنيالو. 0 866. 14 600. ىدبعر 21097. 59666. /م)

 ىنغيو ه. م. >هممه6., 14 ىنغت وأ. و) 000. صاعلا ىبأو صاعلا .

 7) 14 كقوز ممتع 600. اذو.

 نا

15 
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 زا را رس

 ىلو هشغو ةتوادعب كستربخاو كك ثعبذت نأ كتيهنذ تنك

 علي رل ىتح هدنع ماقأ ىذلا اذه نم اريخ ناك ىنتتعب تنك

 لاقذ ءدقلغا الا هنم 5 فاك اياب الو دكان هلا مكف © وجربي باب

 هضر- نامتع ةلتق..نم .كتا اوركذ كقل كولتقل مك تنك ول يرجح

 اا ار ىيعي ةزج) رد ركل ايا ةللأوأ : مهتينا اولا تالا“ لاعت

 ريمأ 0 كيف ىنعاطا 0 ركفلا نع اهيف هاك طل ىلع ةيواعم

 دخل ديما ودجر النسب ىف كفابشاو هلك نييولا

 ءايسيقفرق ىلا هللا دبع نب ريرج يرض «رومالا هذه ميقتست

 ريمأ جرخو هيلع مودقلاب كار ا دولا" تمكنا ةفواعم للا ”ققعكو

 نمب # سابع ىب هللا دبع هبلع مدقو ةليكتلاب ركسعف نموا

 08 ف رصبلا لغأ نم معم ضهن

 نييفص ىلا بلاط نا نب ىلع جورخ
 ناميلس نع نأ ىتّذح لق ىرورملا ىبحا نب هللا دبع ىنتدح

 ركب نأ نسع ناجيرملا لبيع نسب خيواعم 9 نع هللا كبع ندع

 02 ا د دلا كب لجل انئاايلعا نا: لخهلا

 سانلا راشتساف نيفص ىلا ةاهيف ًايهنف ةفوكلا ىلا اهنم راس ةرصبلا

 نورا راشاو ( ميقيو .نونلل تعبتي نا موق :ةيلع اتقان كلذ اق

 اعدف ةيواعم كلذ غليف سانلا رهجن ةرشابملا الا ىبأت ريسملاب

 «) 0004. ابجرن ه. م. :هه., 14 ىجرن ه6 0هزس06 فاخز 0.

 اوعءا رز 21و85. 197, 340 نأ "هعواتقاتل. 5) 000. فاخ. 6ه)

 هقلغ. 0) 000. كنمر 14 هرتز 1138. 15 6ع. ه) الآوهتطانه 16662-

 101 طمجه1م هم:عدعتت ام 0 7” مرالخ 61 00: كا دع 07 000

 نب. 7) 000. 200. دنع هللا ىبضر. 4) 000. اهنه.



 الا سس |[ ه

 نا هيلع راشأف هيلا هب بتك اميف هراشتساف هاأريع اعدو .هرظنتساو

 9 ركذي ىرسلا ل كنك اندق ماشا لعا ناكو <« خبواعم كلذ

 خيلع مدهلف اهل خكلطو نيح ندع فيس ىسع تلح ابيعش

 ةىثثو اهنم ناعبصا مجاربلاب ةعوطقم هنتجوز ةلئان 5 عباصأبو همدب

 عضو ماهبالا فصنو امهلوصا نم ناتعوطقم ناعبصاو فكلا نم

 هيلا باثو دانجالا ىلا ربخلاب بتكو وبينما ىلع صييقلا «ةيواعم

 ءىلآو هيف ةقلعم عباصالاو ربنملا ىلع وهو 4ةنس اوكبو سانلا

 ؛0 81 .لسغلا عاملا مسمي الو .ءاسنلا اواي الآ ءاضلاب لاو ند لا

 قدور نامتع ينلتقا لواتقيو دخت ,شرعلا لع, وكان لو مالماجا نم

 ديع نب ريرج مدق املف «اهضر ةلثان عباصا هنادرا قف فلعو

 15 نسحلا ىببأ أمد لاق غبش نب رمع تانج ا مف لع ىلع هللا

 هلانت ىلع هعم ماسشنلا لغا عامتنجاو ةخيواعم وبخ هربخاف ةناوع نع

 دق ىلعل ,تشالا ملاقن هولتقي وأ علتقي ىتح هنع نوهتني ال جهاناو

 0) 0 وم 6) و هرصتققد هان 14 210. غ3ءان. 6)

 ةخيوعم . 0) آ]4 هدم نضبمتلا لع 2 ) 00 ٌالأو 761 مسصع

 لاو 14 مسقاو هن دصما؟ لاجر ه. هان“ مز 000. ة.2. وىم) آخ

 8. افر 2077. 61



 هن ىو د

 هذ ائدرا امذا انكلو هتنباردقو هلضفو هتقباس ملعت نم «ل.تئاقن

 © هيلع فطعو ةيواعم هغاصف ايندلا

 3 كحيل هللا دفيع د بلاط ن1 ىد ىلع ةحرد
 ند رد

 ه«تءاط درو ىلا 0 --

 ادرالا دا* ةدصيلا نم مؤصتم ىنع ىلع هجر. ةنسلا هطف 83و علا

 هوعدي ةيواعم ىلا ىلجيلا للا ىيع نما ريج ليل نب كرنب

 هلئاق نم لاتقل ةرصبلا ىلا ىلع يخ نيح ريرج ناكو هتعيب ىلآ

 ناكو اهيلع هلمعتسا 4نامتع ناك اهيلع المع ناذمهب اهب

 هليعتسا نامثع, نك اهيلع المع ناجييدا . ىلع نييك. ىب كعشالا

 بتلك ةرصبلا نم اههلا اقرصنم كفوتكلا 01 مدقق املف اهيلع 0

 الا را اهيلبخ نم لع هل دعببلا ييخايءانهرمإب ' ايهبلا

 هيبجونذأ 0 دارا ايلف هيلا افيصناو كلذ ًالعفف هيلا فاوصنالاو

 00 وح 12-0 اميف هلل دبع 2 ريح لاق ةيواعم لاا ليسولا

 ىنح و ىل* هنان هيلا ىنتعبا ةناوع نع ىسحلا بأ امد لاق ةبش

 3 م هتعبت ال ّىلعل رتشألا لاقف كتعاط ىف ليخدلا ىلا هوعدأت هينآ

 ىذلا ام رظنن ىتح هعد ىلع لاقف دعم هاوه ئطأل ىنا هلاوف

 وعامتجا هيف هملعي اباتك دعم بتكو هيلا هتعبف انيلا هب عجري

 ناك امو ريبزلاو خكحلط تكنو دعبل لع اا نيرجاهملا

 هلطام هيلع مدق ايلف ريرج هيلا صخشف ءهتعاط نم راصنالاو »

 - 14 لداقتو 0177. 11 5) 000. مهوست 66 ىبا لاق

 هللا ديكر رفعج . 6) 12 00. م0815 لمثل 1هعتطمات. 0

 ىمقعل . 6) 000. 800. هللا هكر 7) 566 64: 000 دورس ٠

 5) 14 هذ كو. عامتنجاب .



 ا ع "لاو

 ريح الف ىلع اما نايت ام لاقو ىلع ملاكم نم ةيواعم ه كصري

 ْن 2ىدش ّق كجم وبغ ولو نقدا 01 ليجعر وحو هلع

 ضار كنع ولو معاص ىتيتللا ىو ورم نسب هللا لبع لاقف كرهأ

 تايقا- نم تانار# كتتفا ورع ستاك قاف !هكيانكت مامأ ىلع

 ريخ وه ىذلاب وىترمأف هللا دبع اي تسنا امأ وربع لاق ركذ الو

 ىذتلاب. ىترمات دمك اي تسسنا امو ئيد. ىف ملساو» قيخلا خ1

 10 صاعلا نب ورع جا مو كرا 32 8 رشأو قايند: 3: لل نا

 نوضح ماشلا لها كجوف ةيواعم ىلع مدق ىنتح هانبأ: عمو

 ىلع متنا سصاعلا ئنب ورع لاقذ نامتع مدب بلطلا ىلع ةيواعم

 ليف ىلا تفنلي ال ةيواعمو ميلظملا ةفيلخلأ مهب اوبلطأ كح

 كيش 4 تفتليب 9 ”ةيواعم  ءىلا رت 017 ورعل ورع انبا لات
 5 كن نيكل كللاو لاقذ خيواعم ىلع ورمع لل> كف دريغ ىلا فرصنأ مح

 كعم انلتاق نا هللاو مآ دع ضرعم تناو كدفرا امب ككفرأ كل
1 3 5 . 

2 

 يح اهيف ام كلذ نم سفنلا يف نا ةفيلخل محب بلطن

 6) 000. كصرسق ©. م. 566626. 5) 0 لذي ©. م. 66.

 ه) 000. 8. و.. 0) 000. تنأو. . 2 8هنرم1ه71 هز لشن 7/5 004

 بربط 06. 2. 2666106. بوبصر 14 انآ 566628101. 3) 0001

 ىسروامعر ممم. "00. 002. ذص ىنتومات . 7) 115 000. آخ هت 20

 ربخ. 42 14 هذ 20 منو 9١ .600 155 )/ ٠ 101!12.: 1[ هل



 ارم 01 عدس

 ىلع نوعكتو (ضاعلا هيلع رشنني هصوق نم لسحر لاق هدعب ا

 هيلع اوعمتجا أ لبق (لتفي رم سانلا نيد« ةليدش بروح هسأر

 نفك لاف ءلتمر 2نوربا الارث ةليخأ القا الم نتح ' هان ةليغأ لاق

 لها عيتجيف ءدكلم لوطيف ةسّكقملا ضرالا ريما لاق هدعب ىلي

 © توج مث هيلع راشتنالا كلذو 2ةقرفلا كلت
- 

 همع ندع بوقعي ىب ىسو.م ىتل.ح اميبف مناف م ىدقاولا امأو

 دلكفا دللا قبعا ويا: انآ لاق: عصر :نامتع  لستقا اًريَغ غلب امل لاق

 ةحالط هلي نا هدعب نم رمالا اذه ىلي نم /عابسلا ىداوب اناو

 هلا ةأرأ الف 0 ىكنأ نئسبأ هلي نأو 0 برعلا 9 ىتذ وهف

 0 نإ دعب لاق ىلا ديلي 0 دلل ندعو للا فظن

 سانلا عنصي ام رظني امايأ نب كيقلاح ليسا 30 :عيب كف

 عنوعنصي ام رظنأو كاكسلا لاقو خنداعو رهبزسلاو خكلط ومسمع هغابف

 لثأق هل لاقف هرمأ هيلع يتراف التق كق ريبولاو ةحلط نا ربخل هاّأف

 ناكف ةيواعم تنراق ولف ىلعل عيابي كيري ال ماشلاب ةيواعم نا

 ةخبواعم أ كل ليقو تلاط ىلإ 0 00 نم هيلا أ خيواعم

 ناك كق لاقف هل يق هللا دكبعو اديك 1 اوعدأ ورمع لاقف

 0) 0060 تيكش. 6) 000: 8.2: 65) 2 تهد منر 6

 12 00. طثع ةعوتنات 24111, 56ه. 14 م0865 يلع عوتقممفاتأ. 0) 86ع.

 14ز ؟00. ةقوعلا. 6 000. هللا مهكر... مي) 250 عيسلا

 عزعاتت "هعنه 8م9"1 .١11,6 6 و) 000. انف. 7) 000. اسس

 2118 566. م112619 2.00., 169 116 121126 ايس 6285665 14 انك 6.ر

 2105. انيس. 000.١ )١7 ١ كفطتيستيسا:12١١) 000: تليع

 و 113-



 ا مرسمأ

 ورمع لقف .بابلا رسك ذا اباب اوذخنآف باب برسعسلا نيبو مكنيب

 نم فلا « سرحت فاشا * هلا بابل حلصي الو دكيرن ىذلا كاذو

 ىف: ورمع لمت رق وس لذعلا؟ 3 نسانلا (نوكيو :ساملا 200

 كلذ ضعب

 5 ردقلا طظفح فيهللا فرص لغو كلم لادع 00 5 ب

 ه5 ه2 0 5 و

 وكس يوكل ممأ مقرف عاف مهب 06 ركلا نم عون

 نيعنأ .ةانامتع او ليقيو نارئا ىكست امك ىكبيمالجل) لك 0

 نم هيلأ طقس .ىراك ققو «فشمد' مكق ئتحع ! ىيكلاو هداج

 يعن نع ىرسلا" ىلا كتك «١ ةيلع ليف مع نوكي دانا

 10 ناك لاق نامتع ىلا نع هللا لبيع نب 31106 نع افيس نع

 ربح نم ككلانه عمدبف 0 نانهع ذل 6 كترعد ل5 معلق ل

 لاقف ربكلا كلذ ىلا لحسرأ كانه وهو ه«قادصم ىأر املف اعيش

 لاق هدعب نوكي 0 ىنربخأو معلص هللا لوس نافود ىنثذحخ

 لاق 1 _3 لاخ 6 ةريصق هنلمو «دللعب نوكي بكبلأ كك ىذلا

 مث ةليوط لاق هتلم امف لاق ةلونملا ىف هلثم هموق نم لجر

 لاق هدعب قلي مق, لاق ةليغ لاق دلما نع اما ةايغل لاح 0-7

 7 خليوط لاك ءنركم انف لق خلونللا قي م ءلتم عمو نم لحجر

 نيف ودشا كلذ لاق الم ىسع لاق الم نع ما ةليغأ لاق ّلتقي

 04) حمسكاد ىلاشا. 5) 000. هصاخر هل م. 71م, 1 ©

 91121. 4: لسا 12 600. 8. م. © 8هء. 14: 608. هامل .

 0) 14 ناعم سهله ر هذ. 80م8 م. ادار +4 هذ !'اءار1. 6 000

 500 ملسلا ةيلع ١١ )830:81 0) 1 ومشأ

1 408 



 انفي
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 كا ا

 با ورمع جم ةضر نامتعب 150- امل اولاق نامثع ىاو ةتراح

 ا لكفا اي هللاو لاقو مأشلا وك اهجوتما ةنيكملا نم صاعلا

 وع هللا هبرض آلا لجرلا اذه لثق هكرديف دحا اهب ميقي هام

 هانبا هعم راسو راسف ٌبرهيْلَف هرصَن سب مكانك نتي

 0 ات 2 تيتا نلت ١+ ناسح هدعب جرخو ع هللا كيع

 هالاق نامتع او ةتراح نأ ىع فيس لاق ««هللا ءاش ام كلذ

 مهبارم تأ هانبا هعمو © نالكعب  سلاج صاعلا ىب ورمع انيب

 لاق كمسا ام ورهع لقف ةنيدلا نم لاق نيا نم ًاولاق.ف بكار

 لجملا كك لاق ريخل اهف لاق ءلجرألا رصح ورمع لاق ةريصح

 نم اولاقف بكار مهب رمف امايأ اوثكم مث لقي ورمع لاق اروصح

 لك ورم لاق ميلاتق لاق كيسا ام ورع لاق ةئيبدكلا نم لاق نبأ

 د ىكيلذ ذا قعر ملز منا لاف لكلا لدك لات بخل ايف لحرلا

 0 01 نو طلاقن بكار ءييااردخ مادا .اوتكم/ مت اىجيرخ“ قا

 كا 002 لاق رح لاف كيسا ان ورع لاق: عييدما نم

 3إ ند ىلعل عيويو هضرا ناتع ني نامتع لشق لاق ربخل امق

 كايا ل د لل لل وبا نا ورعب لاق بلاط

 لاقف «هل ا هنع هللا ىضوو ناس هللا صر اعف ( دحر

 ه) آه ال ه6 هدصص اهب. 5) 000: ككاذ ٠ 6 000 لاك
 0) 000. ىلكعت , هك هدمه م. 717 06. 2 000. 200. لثقو.

 7) 76567010 ةجاتك 1ه 1'هدصط.ر هل. 0105ء]1ه891]: 75. 4و) 000

 510! : طخ نوكمل . /) 600: مم ل4 66مل 2 00 خجرف .

 /) 000. دملسر 14 ملس. 01. ةدوتنه ا 8 هن 1كطط 80ه. !!”ةر 3.

 1) 6000: 5:0: ل4 هد



 مسبب يلم سرع

 0 ىلع رمهاع نبأ نيدو هنيب ىرج ناك ىذلا ماش 2 ير

 كلذ ركذ

 5 يتالحلا دج كرا ىلا" نع ىنتادالا نيتفا 7 لق

 ة ىلع ىلع 00 نابزوسم زاوسأ 0 مالت لاق هخايشا نى ناك

 4 اناقك ع عل اينو علصلاب ار أرقم لي دلعي بلاط أ ىبا

 مديل ورسم ف ناك 0 6 نيرالسدنجلاو 0غ قر سالاو ورم نيقاهد

 ناثدجعتبا اما ىتيلا 00 58 00 مالس 0 0 هللا

 ناسارخ ل فيرط نب قيلَح 0 هببجوب

 نب هلطتخ دع ىدكم وديا[  ىدئادلا نيك 1ك 7 لاق

 لق ىيشاجملا ةتابث نب 4 ْغبصألا نع تا ناهام نع ملعألا
5 
5-3 

 فيرط نب 3يلخ لاقبو يا 8 6 ارق نب نيلخ قلع كنعد

 0 ناسارخ ىلا

 ةيدواعم هتعيابمو صاعلا نب ورع وربخ ركذ

 ةيواعم سصاعلا ندب ورع عسياب د 7 قش خنسلا ملكه 7

 هنإ تلك ام :كيلذ ىف. ببسشلا قاكو هلع ةيراكتا لع دنا

 ه) 000. ه8. و. 25) 000. ىيوالس كنجوز هل ظءاقلط. ىو

 موم2. ىيدرالشعد لاو. 6 000. 8. م. 0) عبصالا , 61 11

 ص. .٠51,11  ه) 866. 14 هذ ظول. 620: كم0. ب. مر 000. م736-

 1146115 رفعج وبأ لاق .
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 اان ا

 هيف ىنوبناعو ىلا هوعفراف ةاغئار قلل هريغ لع ىل اًلماع متايأر

 اصل مكاياو هللا انققو نوريدج ةكلذب متناو ٌدَعْسَأ كلخب ىّنا

 لاق فكم ىيأ نع ماسه ودك ذو 6 لوف ل « هناكرب لامعأالا

 6 را ل نيك 0 ىبادسهلا ؟نايبط د كيري 9

 لاق ةماعلا اهعامس ليتك ال امم ديف امل اهركذ 00 انو ع

 كشلواأ ىلا ثعب ىتح الماك 0 ركب ىبا نب نيك ثتبلي مو

 31 اما ءالوه اي لاقف هعداو سيف ناك ىيذلا نيلزتعملا موقلا

 انا هيلا اوتعبف ءاندالب نم اوجرخ# نا اماو انتعاط ىف اءلخدت

 ٌلكاعت الو انروما هيلا ءريصت ام ىلا رظنن ىتح ةانعد لعفن 0

 هو تدان 0 دخلا, دع 0 0 ىبأت ماني

 0 00 ةخبواعم نع 0 قارعلا لعأو 0 ن ِى 1

 اورهظاو ركب ىا نب دمح ىلع اوءرتجا ةموكلمل ىلإ مهرما راصو

 ىفعكلا ناهمج نب ثراخل تعب ىمح كلذ ىار اًماف ةزرابملا هل 5

 : ملتاقف ةنانك ىنب 7 نم تيراشسلا نس جيوب اهبفو اننبرتخ لما ىلا

 1 2اضم ندا ىف نيك نب الح ٍهيبلا تعب مث «هولتقف

 «) 14 ه6 كم1. ,ىبغب. 5) 14 هأ 0[2. هده. 60) 000. نابيطز

 06 طمع وتزعم م11 همدح موز ةانتتح طقاواسانق 21851 10156 0100 19عتكاتام د

 1111241: 1 ر "هد صا رذ نأ ىع نايبط نب كيز. 4) 14 هت 20.

 انعدف. 62000. ه. م. 6. ريبصتز 1ك 00 طقاودأ يصب 66

 انرهأ . /) ط4 ان كر انيرع. 2 م0) 4ل]ذ9 2232118 15 ربخ

 1111916 ©0123 1. /) 14 عمر 1077. 1 2 1[

 هيملئاقفر, وندم 06656 ةجانك 250. /ن) 8هع. [خ هآ 205.:

8. 2.5 201262 21111206 2023 



 نا مدمر ي

 ةمذلا لما ىلع لدعلابو رجافلا ىلع ةظأغلابو نيملسملا ىلع

 ناسحا لابو سافلا ى 1 ىفعلابو ماظلا ىلع هنت انو ميلظما كات

 نأ ةرمهأو نيمرجملا ادعو نيسحيلا ىزجك هللاو عاطقسا ام ”

 ةبقاعلا نم كلذ ىف هل نافذ ةعامتلو ةعاطلا ىلا هلق نم وعدي

 0 هرمأو هوما نوفرعد 1 هر 0 هك ام 00 م

 ه نومسقي اوناك ام ىلع هلها نيب همسقي مث هيف عّدتبي لبا

 5 1 ئكاوي ناو هحانج .ول نيلي نأو "لبق نكدكلل

 مككإ نإ ةرسمأو 2 م 2 0 بيلو هلأ نكيلو ةيجوو

 ىقنا 0 عم وانت لح دقلا ناف مثال 0 لح رع للا 83

 عفار © ىبأ نب ذللا ىليع بتكو دأوس ام ىلع رهو ه«:عاط ارثآو

 ند نيك وأ رد لاك ناضمر وسهلا غل معاص هللا لوسر ىلوم

 هلل نول لق رق هيلع :ننقاو هللا ةمخ ابيطخا انا ك7

 15 مكاياو انرصبو م نم مك تلمح اذ مكانجاو اناد.ه 2

 مك روم ىنالو نينموملا رسمسمأ نأ لأ نولاهاشل هنع ىع هام ريتك

 مكولا ىلو ةهفاشم هنم ريتكب قاصواو متعمم كنق ام ىلا كيفو

 كيينأ ؟ءيلاو 'تلكوت هيلع هللا هلا :ىقيقوت امو تعطتسا ام 03

 اودجأف د هلل ءعاط يجلامعأو / راما نم نورت ام نكي ناسف

 2 نأو و ىداسهلا هه هدانا, ككلذا ند ناك ام ىلع ليج وع ىلا

 0) 000. ©. م. 0067[. نوهستقي. 0 5) أوهلا . 0 مى

 1291111 م08161016 ةاتزمتص ؟ةةئمان23 20016022. )20  000. هنن. 6) 1

 هذ 20. 200. ناك. مير 86. 14 هذ ظلمى.: 600. ىراتا. و) 14

 هأ 280. 900. ىل



 مسدردبعتب مها انس

 0 تكلا © ىبا نب سا ناورم هئاخان ةنيدلاب فحكالف

 ىلع ىلا ةرهظف هتلحار بكر لتكقي وا خوي نا فاخ اذا

 1 2121 لوقو  امهيلخا هظيعتيا اذوسألاو "نوره ىلإ ةسيواعم  كاغبف

 هامتددما امكتأ هل هللاوف هناكمو هيأرو ىعس نب سيقب 4 0

 سيق ايكجارخا نم ىل د ك.لذ نك ام لاتاعم فلا كدا

 «هأينا املف 0 ىلع ىعس نب سيق ملقن ىلع أ ىعس نبا

 ند سيق 0 فرع ركب ىبأ نب ندم ليه مءامجو كيرى

 00م لا نم ناو ةدياكما  نكاابما عا وما راوي. ناك دعس

 ا لاح, لع. طاف ذل مالا دا ددكشا يبل ةيرع لع عاج

 ىتدح لاق فنختم تا 0 ماش لاق 4« دلك رمالا ىف كعس 0

 ا نمل عمار تنك لاذ هنيلبا نع ىبلاولا ""بعك- نيب تراث

 هللا مسب هديع عايلع رق مدق املث رصم مدق نيح ركب ئبأ

 نال ولا ل هلع دلل ع كليح ! الا اذع» ا تيحنإالا نجلا

 3# ةعاطلاو هللا ىيقتي درمأ رصم هالو نيح ركب ىبأ نب 0

 نيللابو دهشملاو بيغلا ىف لجو ع هللا فوخو ةينالعلاو وسلا 15

 هر 400101 همء. 14 "هر 1. 5) 0006هع ممتع راعمجد ةهعطتطو#

 106 اناتت" , 0112122515 111619 مه 1201 89115 065662081 ر اه 2618016113 811:5
7 

0 

 9 م1011293 181211 601:16 عانا1112 أن م 612883. 111269. 110116111132 68أنر 65 8

 مسموم ّيىطد 61 رمطم# عمت ماانطت هاله, 06هز206 طقتتل 5010 وح نزوح

10116124© 018[16111© 12116101168 118( “12161101 65 811061101 1312611 

 61. ",11, 10 ه6”. 18. )0  000. طيعت هذ 101:5 طبعات. 0)

 ىلع. 6) 00ههد]ه8.: 600. مدابز 14 هك 20. طقطوأت بشل ةريخحأ .

 رز) 00015 52 م: لخ هو ظلم سافل -60) 000 87 م2 7 000

 بذتكو عم م21110101:6 251822611150 811218 بع 200111312 ©81

 01100 ةةدعطط17 3121 © ع لصعأات 8669. 4) 000. نم.



 مدن عنب سرنرعم

 دبع نكو لاق كّلكبلا ىبا ثلتق ئناو رص نا نهاشلا لكلا
 ديشت نيلعا تدر ,دسالا كب نبا ىب تس احا ا

 8 اسيق اهنع «لزعو وصم ىلع ركب ىبأ ىبا

 ودعم وركب ل ئب 1 6 بالو

 : ىبلاو لا بعك نب تا ىنتد فّتكم ىببأ نع ماي لاق

 عض لها ىلا نيت 0ك ل ل ناقل مح 5 كزألا ه خبلاو نم *

 نينموملا ريما لاب ام سيق هل 4 لق سيق ىلع هب محق املف اًياتك

 ناضلسلا اذيعر الادبل لق هنيبو نييك لكفإا 0

 نيح بصضغو ةدحاو ةعاس كعم ميقأ ال هللاو ال لق كناطلس

 ا ناسح :«ءابح راهمردقف) ةييدملا ىلا كلبعم ام عير .ه«لوع

 ا ىلع كعبن. هل لاقف انا اسبح اكو دب اًنمانش تنبات

 كل تح مثو مثالا كيلع ىقبف نابتع تلتف ىقو بلابط

 الدول ةللاو نصيلاو نلقلا  ىعا اير. ندعس/ نب سيق_هل لاك دل

 رق ىنعا ردت كينغ تيدرضل اًبرح كطعرو ىطعر نيب 0

 1: ىلع ىلع امدق , ا د نب لهسو يف جاخ انيسيقا و

 عخم اديس كو ان نأ رو 0 0 سيق 5

 8 نيفص اا

 نب دشللا يع ىتلح اميف لاق كنان ىرفؤلا امأو

 نع هللا ديع ىتتح لق نيبلس ىتتج لاى د

 لاق هءديحا

 20 سبق رخو ريصم مدق ركب ىبأ نب كمح نأ ىرعزلا نع سنوي

 ه) 000. 1ةعموك ؟ممصتاحتم ملسلا حيلع همدمتست خلع 211116

 هن 76209 ليعو - كيج. 2 2) 000. مالو. ه6) 000. هيلاو.

 0) 000. لاقذ. 60 000. رفع , هك ةسمانه م. 71, 5ر ط1

 نأ ىنتدح لاق د 000. هدمشوؤو 681616208 81721٠



 مارا مسا تر

 هيف ىعس نب سيق نم باتك هءاج ذا كلذك ٍشناف هتلرع

 0 راكم كلخأ ١ ننذ فدع اما" بكرا قيكيلا اللا" ملسب
 منع فكا نا ىيلأس دىلق نيلزتعم الاجر ىلبق نا هللا همركا

 ابو 3 قردف !نيلنفلا رما ”عيقتسي "ىتح لاطح ىلع معَدَأ ناو

 جفلاتا ناو ميرح لجعتا الو منع فكا نا تيار كقف مير :
 نع عقفيو غبولقب لبقي نأ لجو رع هللا لعل كلذ نيب اميف

 نينموملا ريما اي رفعج ىب هللا دبع لاقف ءدللا ءاش نأ جتلالض

 يقرا روما اي رمد« هدم ول ةالامم انعا نيكي" نا ىقوشأ ام

 0ك ل حرا يح رزان سو ١ دع كيلا ؟بعيفأ ةلايعب
 نوملسملا هيف لخد اميف اولخد ناف تركذ «ىيذلا موقلا ىلا رسف 0

 اناعمكلا دعس نب سيق" ىلا اند ا نا مترجانف الاو

 11 قي انما ينمولا ربما كلا نقك | نا 'كلامتي 7 0

 2 كيغرفم كنع نيفاك موق لاتقب ىرمأتا كرمال تبجت ىقف نينموملا

 0 /كودع كيلع اودعاس ه جتبراح ىتم كتاو كودع لاتقل

 5 ءمالسلاو مكرت ىأرلا نذ هنع ففكأو نينموملا ريما ايدو

 نينموملا ريما اب رفعج ىب هللا ىبع هل لق باتكلا اذه هاتأ

 اسيق ٌلرعأو اهنرمأ كفكي رصم ىلع ركب ىبأ ىب دمح ثعبا

 الا ممتي ال اًناطلس 15 هللاو ليقي اسيق نأ ىنغلب كقل هللاو
 تبا 5

 م4 نأ بحأ ام هللاو وس ناطلسل كلكم نب ةملسم لتقب .

 ه) 000. لاحر 14 عءاجر 20. 06 >6ء6مطقاتت. 5) 008. اردق.

 ©) 000. ىحلا. 2 000. كتعرعم. 2 14 هذ 20. عاندداح.

 7/) 5نمم1وم1 هع 14 هأ 207”. ىو) آف ميقتسير 2107. 120 6ان.

 /) 400101, هك ةدتماتف م. "هر 4 هك قال.



 سا خس سرت عودت

 5م

 فنكم ىبا ىع ماشع ثيدح ىلا ثيدلل عجر
8 . 20 

 هبلع فق كرمهأ ىلع ه هعباتب نأ سبق نىم خيواعم سيأ املو

 سيق نإ «لبق ,نيانلل رهظاو هاو هموت نم فرعي امل كلذ

 ىنلا هباتك هيلع ًارقو هل هللا اوعنأف مكعبات لق ىعس ىبا

 5 نب سبق نم * اًباننك ةخبواعم فاانخاو لاق ه«-براقو هيف هل نال

 رممالل ميحولا نكولا هللا مدسب ماشنلا لدعقلا لع 5 6 كوعس

 ىئناف كيلع ماداس كعس نب سيق ىه نايفس ىبا ىب ةيواعم

 ترظن امل ىناذ كعب اما يه الا كلا ال ىذلا هللا مكيلا لجأ

 اًمْرحُم السم اماما اولتق ميق ةراظم ءىنعسي ال هنا تيار
 ؛(0 اننيدل ةمصعلا «لاعسنو انيونذل لكو ع ىللأ رفغنسنف ايقت أرد

 ةلتق لاق ىلا كثبجا ىناو ملسلاب مكيلا تيقلا دق ىناو الآ

 ن* تييحلأ اهبف ىللع ليعف مواظملا كك ماما حضر ناسوتع

 نأ ماشنلا لفل 8 عاشف < مالسلاو كيلع 0 لع لاجولاو لاومالا

 نويبع نم ريسق نابيفس ىبأ نب ةيواعم عياب لق كعس ىب سيف

 ى هربكاو هحطعا كلذ هاتا'ايلف كلذب هيلا "بلاط نا 5

 كلذ جملعاف رفعج ىب هللا, يع اعدو مديني اطدو هلل 275

 ام عد نينموملا ريما اي رفعج ىب هللا دبع لاقف مكيأر ام لاقف

 نع جل لاق رصم نع اك لوعأ لدبيد دل اما 1ك

 ريما اب هللا ىبع لاقف مسيق ىلع* اذهب ىّكصأ ام هللاو ىتأ

 نأ فل لرتعي ال. اقح اذه ناك 3 ىتلا ةللاوف هلا

 0 000. دعيابي. 65) 1ص ©0600. طهعع م0891 ماشلا م08159 ةاتظأن»

 ©) 000. ىنيعست. 24) 1"هزتنو ةل0ءصلتست حب. 2 1ك هل 0.

 ه«فنيأ. م/) 000. طقع ه5 طم كنزي. 9) 14 هذ 205”. دنع.

 7) 000. ىل. :

1 401 



 منت عإل "4 نس

 قارعلا لا نم ىنعببت ىلا كلذ كا نأ 000 ةخيواعم لاق

 ةكيلاط قلبا يبا نفشج . قنا ليحل ركب قاد ني دمك ةديلا ةاهنو

 لفا لاتقب همأي هيلا بتكو اًَسيق ها ءايلع كلذ غلب اًملف

 1 كعس نب سوق ىبأف فالأ انرشع ذكموي اتبرخ لعأو اتايوخ 5

 أو متفأ رك صم لها وجو 0 للتع ىلا َيَدَكو ةلتاقي

 1 اي عايرس قع نأ ىنم أود 7 كلفو عانم ظافحلا

 مدياكم كا شلف ةيواعم عم عاق ن 8 01 ىكقو جقازر و ميدل

 م

 هوو ين ىو مب لا 1 نىم 7-0 مولع ل 0

 نم ىرادا امب ملعأ اناف ىركخف جيدح نب ةيواعمو دكاكم

 دل سيف (يدكن !هلفاقب ا (نايق“ ناو ؛؟فلاتق: الا "ىلع ىباش

 ىيغ هيلا ثعبأو كلمع نع ىلرعاف ىمهتت تنك نا ىلع
 260 : 35 >2 َّ 0ع 5 1

 بردي مم ناقناب راص اذا ,ىتدح ردصصسم ىلأ اربمأ رغشالا ىلع كثءعبف

 لاف 5 ةيواعم 0 عتيد غل خايف اح اهيف ن اك ا كد دوما 15

 رتشألا انافو 0 علب ل > لسع م 0 0 هلل نأ ورع

 1 يتلا كرما اع ليما رعبا لباد نبا جمكا تعب: ةزلفلاب
0 

 6 كلهم للعيد ورصم ىلع ايما ركب ل ني ثنحعب انسلع نأ
 ىجبأ نب

 0 مهاب و ع ىلا هريخخ ىف ركذ طاق كيبح اشم انما راش

 © ركب أ نب 1 كلهم كعب ورصم 4ك اديبمأ رتشالاب ثنسعد 0

 ه) 000. ىلع. 6) 000. ىلا. هر 1'ه>[ه 1هو. دتيدح. 0)

 أح : ه5. ":هراوعر لبدنلت. طموو. 1, م. 10. ١6 000. كلم.



 منك و نمار

 كسفنب كلغشا ف 7 نا هللاوف , الجرو اليخ ةرصم كيلع ه«ىلام

 املف « مالسلاو كج داو كنا كيلا مها ءكسفن نوكت ىتح
 د 2-2

 «.هناكم هبلع لقتو هنم سي سيق بانك ةيواعم غلب

 هلق ناميلس ىنتذدح لق ئروربلا دمحأ نب هللا دبع ىنثدح

 نم رصم تناك لاق 00 نع سنوب نع دللا تكشع ىنتدخح

 خيار بحاص ناو ها نب كعس نىب 0 اهيلع لع نيح

 نأ ل نيدماج 0 نب ورمعو نايفس تا ند خيواعم

٠. 

 ةءاهدلاب اهيف عنتما دق ناكف اهيلع ابلغيل رصم نم هاجرخي

 قاككا 1 رصف اكتنفغي نأ لع د اع اردقي ملك ةلدياكملاو

 1 ل تعد نبأ امم لوقي شيبرد نم ىأرلا ىوذ نم الاجر

 لبق :ىمااسيف' اهبا,تدك هدياكم ني ىدنع بح 0ك

 ال ماشلا لفأل تلق سيق ىنم عنتما نيح قاوعلاب وو يلع

 /ه:لكنع نيذلا مكناوخاب 0 ام نورت هلأ 0 ردت سيك

 عبوس 0 6 جقازراو عتايطعا خيلع ىرجي انني لها نم

 2 ىلش ّ منوركن ناسي ( مكذم هبلع مق بكأر لك ىلا نىسعابو

 «) 000. لام. 5) 000 00. كليخ. 0 14 لاجرور 21077. آن 6
 0) 008. ىلا. © 14 هذ 20. هت. مث) 000. تدح. و) 000. انيتاد

 هيكدصت سيك ر 14 هتكصنو ةهيذك انيثات لفقر © 01116115 0136 0

 00. 1عوعتطخاتا“ 20116 06و ءاتطقز 11077. ه2. دق هآ م0818 ئبتك

 هلسرو . 7) 866. 14 هأ الآ00.: 00. دنع. 2) ماتررأو



 0 د

 كيلا عرسي ام اذه سيلو ةوكاشو ظن هك ومآ اذمهو 557

 اك ىحح يهركت 6 ؟ئد لبق نم كيفان لو "كنع' فاك" ةاثاو

 ةجرو كيلع مالسلاو لجو رع هللا راكتسملاو هللا ءاش نا ىرنو

 ءابراقم الرا الا راتم  ةيزاكما ارق اهيلفأ ناك 16 فاك ريو كلل

 عك اك 4 ١ اريام 2 1قعابما كلذ 14 ادل نيكي "نا قمأي زو ' اًذعابش

 هددت كلا ملف ىتنانك ١ تارق قمت نعي اها اضيا ةكيواعم هيلا

 ا[ 2قأ [سيفا ثنا: انيحا الدعاف  نعابث' كرا: ردو املس هّدعأف

 دياكملل ءعرتني الو* عداضملا 50 لكما سبل ان كنكك

 رق املخ 2كيلع مدلسلاو رك زةكتنعأ هدببو لاجرلا دلع هعمو

 ةعقادملا هعم ملبقي ال هنا ىارو 50 تانك وقل و" نئيع

 نمحبلا هللا مسب هيلا بتكف هسفن تاذ هل رهظا ةلطامللاو

 لعب اما نايفس قا نب ةيواعم ملأ ىعس نب سيق نم ميحبلا
 و ىهأر كطاقستساو ىف كعمطو ىب كرارتغا نم بكعلا ّناف

 :قحالل جلو ةرمالاب اكل كا ةشعاط 7 نم جر 0

 30 5-5 لوخدلاب ىرمأتو ةليسو معلص هللا ليسر نم جهبرقأو اليبس عادقأو

 نيا ع َّ 00 9 ٌّر

 جلضأو روزلل علوقأو ومالا 'ادم نم سانلا 3 ة عاط كنتعاط 3
- 

 كك, ١ 2 مس 5 5 ع 2

 دكسأو خليسو معاص ة-فلوسرو للجو رو هللا نم مثدعبأو اليبس

 "هم طهدععتأ طمع لنسس كتعارتم ةهرععام1. 70 00046 كتاصرع امو

 01136 0616371. 72 00. هداوخل

 ه) 000. 8. و. 5) 000. امس. ه) 8ءء. 14 هأن ل105. 600. ءهأن لل. ل

 اقراغم. 0) 8'ه:6 1هع. اعداخ ه1 اركاش. 2 4 عدس الور 14 هذ

 عدخفبور مسمع '!"هدعدط. حئاكملل , 280. حياكلا. /) 000. 5. م.: 14

 كيفي ر 207. لديفت : حل. 11. ليبقي هن دنم- 0) 14 ىأيأو 860 21077. انآ

 موءوطقانأ: 205 000. ىنموستل. 7) 14 ه6 كل. 1. ىعر 21017. نم.

 2 14, 20. هأ ل. 1[. قفابر ه4 1018 روزلاب .



 رو 27 عميإت ممنق

 هد تن

 ىلا ”بيقيدز اذا مانيش, منتجو جمالا نك اميطحا تنك اةذعد ا

 ل : نيبلجملا ىف تنك كناف دعس نب سيق اب لجو رع هللا

 قغت .نموملا. .لتك!نما ةووصبلا ”نيناك ىا+مصراىاكعحا نك 00075

 نيانلا غب م قرعا "خلا ادتا اتقيتسا اذ ةبحاشا امن

 5 كموق مظع كمد نم ماسي ره ختاؤ :ةلتق نكح هلثق ىلع علجو

 لعفأف نامتع مدب 2بلطي نم نوكت نأ سيف اب تعاتسا ناف

 نملو تيقب ام ثرهظ اذا ىيقارعلا ناطلس كلو انرما ىلع «انُعبات

 ىّلسو ناطلس ىل ّ

 ىلا .بتكأو  ةتينوأ الا ثيش :ئوحست ١ هنو بك اع 1

 ؛0 ةيواعم بانك هءابج املف « مالسلاو كيلا هب تدبتاك أمي كيأرب

 اذ ام زاجل ناطاس كتيب لها ىم تيبحا

 مدييرح مل لجعتي الو: نما هل. ىدتير الو ةعفاحللا نا" ا

 ءيف تركذ ام: ستيمهنو كباتك !ئئغلبا نقنب ثعب اما هيلا 6

 هب 2فطأ رثو ةدفراتأ رل رما كلذو هضر نامثتع ولتق نم

 ىتح هيلا هسدو نامثعب سانلا ىرغا وه ىخحاص نا تركذو
 - 25 دب ّئ دع :

 15 ملسن را ىقريشع مظع نأ ترك ذو ه«هبلع علطا رك أدعو دولخق

 ام اماو قريشع امايق م «-بيف ناك سادنلا ٌلواف نامتع مد ىم

 ىلقذ مهب ا نم ,« ىلع تحضر عو 7 كنعباتم ئىم ىننلاس

 ه) 000., 14 ه8 ظلم. ارمأاز لل. 3 111 15 1401: 19 52

 5) 000. هأ للم. و. م.ز 14 1كمدحصط. ةاتتص 265607010: لل. ]1. طهطا ىَه

 نامتع لنق ىلع ناعاز 14 ه6 210. نم مه ىل١ ه) 004. امغأر وون. هب

 هوه هانا 14 , 560 هدقأدأت هز 2107. هأ ل.11. 0) 14 بلاطيو

 2كم. هذ ى. 11. ن5 "هءودقاتت. ©) 000. اعيان, 14 هؤ 10ه. انعداتو. /)14

 0هأ 20. هبرح ىلا ر ل. 21. دبرح. 7) 000. هلثف لبقر 14 ةلتقر 2077. ان
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 مما 0

 - لما يتوب لاق < اننا, ىما هريصيا ام نا“ رظنت ا ىحا انلاج

 0007 (سيف طرا قير دعاس ندر ما (ىراصتالا, بلكي ىذإ

 لسراف همدب بلطلا 0 اعدو مضر اماني ناهنعاب عدم

 0 ىلإ ايلا ل ظ يدلا ورد بنت 0 ليع احر بعس نيينست

 0 ىلا ةيلشم هيلا 0 كتلنق 4 ىثنأو رصم ىلا ماشلا كلم ة

 هل دعس نب سيق ناكو لاق «رصم ىلاو تنا تمد, ام كنع

 ةعيبلا ىلع 0 ال ىنا اتيرَصب نيذلا ىلا تعبف ىأرو وح .
 ©« ىبجو كلذ نب ل ني عةداهف مكنع فكاو مكعذأ انأو

 نينموملا ريما جرخو لاق «هعزاني سانلا نم ىحا سيل جاو دل

 وهو ةرصبلا نم ةفوكلا ىلا عجرو رصم ىلع وهو ملبمللا لما

 هبوقل ناهيفس ىلا ىب ةيواعم ىلع هللا قَْخ لقتا ناكف هناك

 هدا ليقتو قارعلا لها ىف ع هيلا لبقي نأ ةفاخم ماشا 0

 ه2 مح

 و بتكو .ءامهنبب ةيواعم عقيف رصم ليا ىف دعس نب سيف

 ك0 ا ار نىدعسل ندر دكا نايس فا ني ةيواعم

 ىبا ىب ةيواعم نم نيفص ىلا ريسي نأ لبق ةفوكلاب فموي و

 هلك نا مكذان 3ك ا ليل مالس دعس نب سيق ىلأ نايفس

 طوس برص وأ اهوهتنيار قر 2 هضر نافع نب نامتع ىلع منامفن

 هلاعتسا ىف وا* رخآ :هرييست ىف وأ لسحر ةميتش وأ اهبرض
 لك نكي ل همد نأ نوملعت متنك نا متملع دق مكلف / ّىتفلا 00

 0) ى. 11. ديلا ريصي امز 14 هز آو. ؛0عوطأ. 6) طخ أ 21077. ىلعأ :

 6 000. هده. ©) 00 ىبدل . 0) 000. احور 14 هأ 11037. نأ 31

 /م) 008. ليلا و) 14 20. هغ ل. 2[. ء. ف. 2 000. هريا! 2 آه هف
 203. رييست (081'1. ريسين) ه6 هده. ىلء /2) 14 66 2007. ىنف لاعتساوز

 600. قفلا 100 ٌىنغلا.



 ناحتسملا: مللاو * "8 بيغلاب :مكل : حصلاو :هتنشلا «نيفنتلاو ا 2

 نعس» كب نيك كولا [نقعي !نضو «عزيكولا هتان ا

 هترما ىقو , تفشل “لع را 0 دوفناكو ةورزاوث 7 ةداسبع ىبأ

 مكماوعب: ففالاو مكبطوم لع ةدشلاو كسعل ىلا .مراسحالاب

 نا تعط هحالص وجراو هيدق ىضوأ قوق م

 ةنعساو» ةجرو  اليرج اهياوقو 'انيكاز المع مكلو+انل لجو رك هللا

 ىف عفار نأ نب كيبع بتكو هتاكربو هللا ءةجرو مكيلع مالسلاو

 يي رطل مق كعس نب سيق نا مث لاق ا" ةنس رفص

 ىذلا هلل كيل لقو معلص كيج ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا

 :ةَْف !احناأ  سانلا انهتيا خيملاظلا تنكو لاطابلا كاماو طخ

 سانلا اهيا اوموقف معلص انيبن /دمح دعب ملعن نم ريخ انعيإب

 نحنا خاف معلص ةلوسر ةتسو لجو رعا هللا .باتك' ىلع و اوعيابق

 ارديابف نياغلابءاقن 6 مكيلخاةانل ةجيب كالدإ تلح 00 6 ١

 لاقي اهنم ةيرق نا الا هلامع اهيلع ثعبو رصم هل تماقتساو

 قدضر نافع ىب نامتع لتق اومظعا ىق سانا اهيف ةاتبرخ اهل

 نب ديزي هل لاقي ملثم ىنب نم ف ةنانك نم لسجر ةاهبو

 نب سيف ىلا ءالوف ثعبف ملحم نب ثراسمخل ىنب نم ثرامخل

 0 انرقأ نكلو كضرا صرالاف كلاّمع ثعبآف كلئاقن ال انا دعس

 ه) 00دز.: 600. رسسعملاو. 5) 000. 8. ميز 14 هذ 2107. ةةعوط»

 0) 1كم. 12 78.18 ه6 3 78.164. 2 24) 000. هوعتاكو. 6) 000. ترو.

 ري) لخر 207. 62 فلنا >1 8191. 02.2 60)'لخ عل 2101 علت

 72) 8هء. لخ هز 205. ©0600. ملر هل لآ. ه0 2) 000: طثع انتوَخ

 م18 ًابترخر اهيدرخ ر انتر 61 م. "محور 2 ةهأنا 352: /) [ذ

 هآ 0 خيلع



 ماب مالا نس

 انو كل ةذع اونك كعوجو نم هجو ىلا عتعبت نا تدرا ناو

 فقذرلا نم هب ىنتيصوا ام اماو ىتيب لفأو ىسفنب اهيلا ريصا

 ف لاك كيلذ .ىلع' ناعتسملا وها لجو ركع هللا نان ناسحالاو

 ىكعصخف وصم لخد ىتح هباكصا نم رفن ةلعبس ىف ىلعس نب سيق

 ىلع ىرقف نينموملا ريما نم هعم باتكب رماو هيلع سلجن ربنم ا

 001 ىلع هللا نبع نم ١ ميجرلا .نحرلا هللا مسي, رضم لشا

 مالس نيملسملاو نينموملا نم اذه قناتك هغلب ىم ىلا نينموملا

 ا لي ام هم الا جلا هلل ىذلا هللا امكبلا نحا ىتذ مكيلع

 اًميد مالسالا راتخا هريبدتو نيدقتو :عنص نسكب لجو رع هللا

 كب صو هدابع ىلا مع لسملا حب ثنععبو هلسرو هتكئالمو ه«سفنل 0

0 
 جيلعت معاص انيكك عقيلا كثنصعب نأ خايضفلا نم هب ٍقصخو ةمالا

 0 انبكل كعب. !ةتقيب انيكل ءدسلاو نكئارفلاو .ةيكحلاو باتتكلا

 ةارف مبا لبو عادلا ىكا امن ناكف ددقلخا نما ثخاتنا

 ىضق املف اوروج ال اميكل 5 هفرو اوريطتي اميكل ماكرو اوقرغتي

 ءكرو هيلع هللا تاولص لجو نع هللا هضيق ةءيلع ام كلذ نم ؛

 المع نيكلاص .نيريما هب ا!وفلضتسا نيملسملا نأ رث هناكربو

 تدجوف اًنادحا تخاف لاو اهدعبي ىلو مث امهضر لكو وع هللا

 ا ىل واج را 5 ريعف :بلع أبقن و ألاقف لاقم هلع ذمالا

 . نأو أ 00- 2 ها حجل لك رع هللا ديس 520

 0) 000. ه>هل. 5) 000. مهفووز ةعهوتت. ال 200101. 6
 مم نس مسلار هك قدس 1 8[هطقمتس 1, الر تل.



 د 0

 ىلع بثوو هراوج ءاساف هيلا قسحأو هابرو هلفك ناك ققو هيلع

 كعبا ه نم هيلع هدو رث لتق ىتح هيلا لاجرلا رهجو هلامع

 رهو ادهش الو لوح هدالب 5 ناطلسب علاج * من نامتع نمو ةدنم

 تك لتقت ال كسفنب ملأ لجيلا هل لاقف الها كلذل هي

 5 نابغس" با نب # نواعم قع“ مدق "ىتح اانيرافانعس نك كلا

 سيف ا نلف نحب "5 ماش رف رفعج وبا لاق « فشمد

 2 0 فيد لكلا يح نيكو رصم ىلو دعس "5

 نيك« رطم :لعا بلاتظ» نبا: وأب ولع كعب ةدسلا دكش
 نب ماشع ركذ ام هزما“ خم“ ناكفأ ىراضنالا#ةداتعأ نيا لكل 1

 10 فقشوتي ؟خوب قرح" مذع ؛كنكتم“ وبا ىدكح !لاكا كرها ا

 دوو ةهضر نامتع لذخق امل لاش دغش" لي لنهشا نوعا كلل 11

 هل "لاف قراضتالا نتا + نب سيق ءاهذ- رمألا ١ اجناط نبا 318
 كتاقث ههيلا عمجأو كلخر ىلا يرخأو اهكتيلو كقف رصم كأ رس

 كلذ نراف دج كيعمو انهيتاع ىتح كيحصي نأ تاركا ىمو

 اة: نسحأفا هللا ةلش نأ اهنمكك ثنا: اذاذ كيلولا ّرقاو كؤوتل فك

 ناف '”ةلضافلو. ةمماعلاب تقفرأو"بيرملا ىلع 6 ةعشاو "نيمكملا لل

 نوما ريما اب هللا كير دعس ىب سيف 1 لافقف 2 فقفرلا

 رن نتن هللاوف دنجب اهيلا يرخآ كلوق اَمأ تلق ام ثمهف كقف

 انك نبا "[يلخدا 5 هتيدلا :نماذن انيينا مىتك لا اكل

 هءابيرق كنم اوناك هيلا تجتحا ىنا ناف كل دنمخل كلذ تأ
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 م مع يس

 نب سمهش كل٠دبع د عيب نب 0 نب ةفيدح ىبا ى ل ليح

 نافع نب نامتع ىلأ نيييردصم ا 0 1 ىذلا هو فانم ليع

 1 نيبعلو صم ف 0 كو صف نامتع ىلا اوراس م مهنأو

 0 لدول نبا ومع يم نحل رم دا قو نبعسا قب هقللا

 سانلاب ىلطفَو اكيلنتم © :درطق ريصم 0ع ذثموي نامتع لماع وضو 5

 رص ضرأ مهن ىلع لونغ وصم قم لع نب كلا للربع جو

 لعْتأ لق كفلخ سانلا ربخب انرَبَخ كءارو ام هللا دبع اب لاقف

 0 ل ا انام اوعنص رق هللا دبع اب ه نوعجار ءيلا اثاو

 0 هللا لمع لاق بلاط ىبدأ 0 ىلع معلص هللا لوس ا

 ىلع بالو 0 لجيلا مل لاق 0 نوعجأر هيل انأو هلل انأ * ليعس

 6 لاق ل لاق نامتع 1 كدنع 1 0 8 نبأ

 جرسأ ىب ند هللا ىبعب كناك لاقو ةفرعف | هلماتف, لجرلا بيلا

 خجاد كسفن ىف كل ناك ناف للجرلا هل لاق لح لاق رصم رههأ 5

 /2ىس كباكعأ ىفو كيف نينموملا ريما ىأر مناف ءاجنلا ءاجنلاف

 ىدعب اذعمو نيماسلا دالب نع مك افن وأ مكان مكب و ةاظ 0

 سيف لاق رهمالا اذعح نمو كلل لبيع ل لاق كيبلع مدقيب رد دمأ

 0 دعس نب كلللا نيع 60 لاق ىراصنالا داع نب 0 نبأ

 /! ىعسو 0 ىبا 0 ىغب كناث فيلح ىبأ نب ندا للا 0

 ه) 008. وهو. 5) 008. 8. مير 1 ريس. 60) 008. ةودرطت.

 نإ كك هيلا هتيم ىو ها لكما 2 هن 151 مر © 04 ى

 و) 000. ليعد . 7) 000. اعسو .



 مسن تس مدون

 ىهغ ىذلا فيعلا نم ريثما اذه ةقعبأ ام* نينمولا 6

 لاوق تملع ام كلا هللاو تلق معن لاق ناظقيلا وبا نتلاق كيلا

 © كناسل ىلع ل ىضق ىذلا هلل ديل لاق قحاب

 ليكجل ا لال رخآ

 : ةدابع نب دعس ىب سيق بلاط أ نب ىلع ةئثعب

 رصم ىلع ايما

 ةفيكح نا نب لمح لتق ا" نس ىنعا ةنسلا هذه قو

 نب دمحم عم نامثع ىلا نويرصملا يبرخ امل هنا هلتق ببس ناكو

 ىبا نب دعس ىب هللا دبع اهنع 4 ررخاو رصع مقا ركب قا

 10 عيونو دض رام لتق ىتح اًميقم اهب لري ملف اهطبضو 3

 صاعلا نب ورع كلذ ىلع مهعيابو فالكل ةيواعم رهظاو ىلعل

 سيق مودك لبق ةفيذح ىبأ نب سمت ىلا ورعو ةيواعما راشن

 الازي ملف كلذ ىلع اردقي ملف رصم لوخد اجناعف رصم دعس ىبا

 ىف رصم شيرع ىلإ يرخ ىتح ةفيذح ىبا نب دمحم نادك

 ,ة ىتح هيلع فينجنملا بصنف ورع هءاجو اهب ىصحختف لجر فلا

 ماشحم اماو 2« هحر اولتقو رانش ةباضا عك نلت 3 لن

 007 نب نيك نب طول 'تتكما ابا نا ركذ منن نك 5

 5 ىراصنتالا فسوي نب نييك نع تلح ميلا | . فكم ىبأ

 نأ ىدعاسلا لكس نب نا ع عررخلا نب تثراخل ىنب نم

 0) 000. ريمه. 5) 14 هدم. هن 881. دعبا امأر ه0. اكفط

 دعب امار 20. 2666. 0 000. ممووستكا6 رفعج هبا لق. 2) آذ



 رار ل

 ا[ لب اب لقرى ىددحا لقا هيوبش  ىب 3ك نبا هللا نبع
 ىتّذح لق مزاح نب ريرج نع هللا دبع ىقثدح لاق ماص نى

 مل عل ك1 لاق دايز نب «, فاش كيبل نأ نع ثيرحكلا نب ا

 :ةتامييبخو ىلا انتهز لدجت الجر 85 أ لاق مي ايست

 ليقي بوقعي نأ نبا كتعممو مزاح نب ردبرج لاق انفاه سيمشلاو 5

 اكل ةتايدحو نوفل لكلا ؟ مي كلاط قل ىب. ىلع لكنت

 لاقذ لمجلا موي طالع نب «ضرعملا لتق لق ريرج 4 نع هللا دبع
 أ - كلا هوا 10

 ٍٍّ 22-2 ع0 تك

 نب 0 00 5-1 لاق لق ىكللا كيع 0 دا لاق *

 جاك هوخا لاقذ ليجغا موي طالع

 © واهنيمي اهتقراف لامش لفك ايعاس ركل اك امو رأ مل

 ليخا نم 3 نويبح ا راي 0 راعع لاق ام 15

 لف نابلس نع  ىبا ,ىتدنحا لق دعا ب ىقللا :نيعا ىتدج

 ديزي /بأ ا 7لاق مزاح نب ريرج نع هللا دبع ىتلح

 اي موقلا غرف نيحح اهضر ةشتاعل رساي- نب رامع لق ليقي ىنيدملا

 ه) 155 ه00. هذ ة[1عمبم 11, 7, هطأ طماع رابز طقطو#ا 5106م.

 5) 000. دياملدو. ه) 400101 و. 2) 000. سد. هر 1 2 ,١0)

 11, 15, 1105 ء71ه517 كتر 15ص 820ه 111, رم. 11١ 8. هاتان. مث 2

 نب, 2 فكير 5 ذض 86011. 522011026. ىي) آ]ط 600. طق6ع 1:201-

 10 1م م0858 كناسل ومرمتتتت 5601316111, 560 63122 ]9223

 موض نسمع ةممهتنءأ. 7) 101.



 ا خنس كرا

 ةرصبملا نم اهضر ةشثاع مع ىلع ريهجت

 الق ةكلطو دمك“ ىع فيس ىع بيعش منع ئرسلا ىلا بنتك

 انوا ١ بكرم نم انهن يعني يلغي لكي هس لك 7
 بحا نم الآ اهعم يخ نم اج نم لك اهعم يرخاو عاما وأ

 6 تافورعملا ةرصبلا لها ءاسن نم ةأرما نيعبرا اهل راتخاو ماقملا

 هيف. لكرت ىذلا مويلا ناك املف هاهغلبف لمح اي رهجت لاقو*

 اهوعدوو سانلا ىلع تجرح سانلا رضحو اهل فقو ىتح اهءاج

 ةاطيتسا ضعب ىلع انضعب 2بتعت ىنب اي تلاقو عنعدوو

 نم هغلب ءىشب دحا ىلع مكنم دحاأ ه ندتعي الف هول دسأو

 1:0 نوكي ام هلا“ ميدقلا ىف ىلع نيبو. ىيب ناك ام هللاو هكا كلذ

 لاقو .«رايخألا نم. ىنبتعم ىلع ىدسعي هقتاو اهنا :ةارلأ 0

 كلذ الا اهنيبو ىنيب ناك ام تربو هللاو تقدحص سانلا اهيا اي 0

 كتسببسسلا ميل تلج رو < ةرخآلاو اهيندلا ىف 4 معلص مكيبن ةجوول اهناو

 0 امو اهعم هين حرس لايما 9 اه ا” خنس بجر دع

 5 نيل يدنا لدقلا ةردك نب

 خفايا اننا لق ١ قسكلا با ابد لاق بشر نب رمح يدلك

 انك لا معطقلا دكيعس: نع ئتاساركلا ةليطع نبا لكشتلا

 ىنتترد 3 فذ 2 ىلع ن نودبزب ليخا ىلنق نأ تكن

 4) 8سرمم1وو1 هع 14 هأ الم. 5) 14 801. ه5 اآكقفط. تافورعملاو .

 0 008. ه. م.ز 14 64 20. ركب نأ نب ديحص اهاخا اهعم ريسو.

 0) 000. 8. م.: الذ 615 0 تاشعي 35.22 6 00 ناكل بعد .

 /) 0068. ه. م.: ؟هءهو1وو ةعع. 21هوء]رثمط1] 715 هن طوطط 7

 ه. 7006ه: 111201 1, م ىطقلا ىطق نب كيعس.



 اجا ار مس

 لاملا تيببو جارخل ةاّدايز ىّلوو ةرصبلا ىلع « سابع نبا راو

 هفاشتسا ليقي' سابع قبا ناكف هنم عيسي نا سابع نبا رماو

 ىلع كنا ماعت تنك نا لاقف سانلا نم تناك هاذنه دنع

 001 ب نعل كيلا تلا ناطابلا "نحل يقرا ما ناو فل
 ىلع ىنا .تلقن 2كلذك ىغبني اب كيلع ترشأ ىردت ال تنك ة

 نمو كاصغ نم «كعاطا نمي برضأ لاقف لطابلا ىلع ناو قلل

 هقنع برضي نا هل. حلصاو .مالساللا رسعا مك ناف* كرما كرت

 دق هنا تملعو عنص ام تيار ىلو املف رو تي تكتسلف هقنع برضا

 002 اولح راو. .اقملا قع ايلع اةيتابسلا# تلخاوا < ديأر ىلا ىيتجا

 ناك كقو هودارأ اوناك نأ اما عيلع عطقيل عراثأ ىف لكراف هنذا م

 للا نا يعل نع ىرسلا لا بتك / 1:4 ماقم :انيف كك

 سيبدل ميي لمثل مميب ةنيدملا لها ملع الق ةحلطو دمد# نع

 2ىيش هعم ةنيدملا لوح ا رم رسن' نما سسمشلا : برغت (نأ | لبق

 نع هفقن متاخاب اهيف فك اذاف .عقوف شانلا .هلماتف ةهقاعتم
 لفل ا هيت دككم نيب نم 6 لافجو ا باتع نبا نامحرلا 5

 ام ةعقولاب اوملع ”كلقو كعب وأ 1ةرصبلا نم برق نم * ةرصبلا

 © مادقالاو ىحيالا نم روسنلا هيلا لقني

 ©) 000. 200. دنع هللا ىصر. 5) 008. دايز. 6) 000.8. م. 0) 7

 كلرل. 6 000. كعاضأ. /م) 000. ناكف هن تتم»> مالسلل. 0) 9
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 14 طهطو6 ةعقولاب ةرصبلاو ةنيدملاو كم نيب ىم ملعو . 7 400103 هدع
 1ص لكط. 011 7620 هد2. 76108 ةرصبلا لغأ نم. 0 000. دقر اد
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 م نس ما

 نابفس قا. نبا ناو ريخلل . سانلا لع ةغيبلا | للع ,ع3ذحل

 ةكدول نب قاتلا دبس اولا
 انمأسل م:نوكتلا .ءانولاب .هقاثيمو هللا كهع  كيلع, اةعيبلا | ف نو

 نب دابا ناكو. ءكدايو" كناسل انعإ نفكتلو اسيرح, انبركلبي |

 : عفان ثميب ىف ناكوا لعق ةكرعملا ىهشي رثو لزتعأ نم نايفس ىأ

 نيقماتسسلا ىف هرب :ىتل نب" ىاجرلا دنع اجو < تيا ١
 هاقيعو نلكول ناعم اهتستبلا نملك عمر نكس

 ناوَل كل هنا نينموملا ريما اي هللاو لاقف ىب دعاقتللا نضر

 ملعأف 6 ىكتشي: هّقار ا ىنغلي .مكتكلو :ضيركل اننرسم ل

 م نا همأف هرمأتسا ىّتح هناكم اًيلع متكو كينآ رث هملع كل

 اين لعفك ذنبلا « قدفاف ل 0 لاقف هملعاف 5

 عضوو تصيرمتو 00 /تدعاقت لاق هيلع لخد

 نامتشاو هوذا ليقف كير هيلا رذلععات يبا عجو ادع |
 م قكسو كتي لقا قمل ,لاقفإ عضبلالع كح 7

 اريشأو . ةكينكأسوأ !وداقنيباواةاوتتمطي نا نركجأ دنت نيام

 ةرددص ىلع هدب

 8 ةلينم ,ىلا ىلع عجرو سابع نبا ىلع اقرتفاذ « هببلع

 جاوخل دايز ةميلوقو ةرصبلا ىلع سابع نبا ريمأت

 «) 000. لحأ. 5) 000. ىنوكيل ه# 6 ىنفكيلو.. 014

 "معد. ااا لييعور ه0. 881. ه١ 1ك3ط. لع امور 205. 590وأن. ح

 مط ظولععو هذ 7350 ةعوطنعم هدفا ه ططقأاو 9]801233) 61.

 17. © 22 ه6 7 23 هن 77601510“ م. 431. )0  000. ىمكتسي ر

 ه5. 14 ضيرمل هذا. 62 008. ىدمات . ير 0031. بدعاعه. م) آ4

 لاقو عنتماف. 7) 14 'هرسط. ركسيز لد 000. ر هنأ يي 68

 لتوانصعتأ طمص مموةاتص “م 4) 000. اونمطمت.



 لل ن7

 اذه نا ليقيو مالسلا كئرقي كلام تداقف اهيلا هب تقلطنا

 بوسعي هن لنق ذا * هيلع هللا ملس ال تلق كريعب ناكم ريعبلا

 هثددرف لاق عنص ام ىتخا ىبأب عنصو ةحالط ىبا 6 ىنعت برعلا

 ىقنق اودارا لاقو. 5 نييوأرعش ىو معارذ يرخاف لاق هتملعاو رتشالا ىلا

 قع فيس نع بيعش ىغ رس 7 بتك  ”«عنصا امو

 ةرصبلا نم ءاههجو ناكف ةكم :*شئاع تدصق الق ةكلطو كيد

 قيرطلا نم ةنيدللا ىلا ىرتخبلا 4 قا نب* دوسألاو .ناورم فرصناو
 © ةنيدملا ىلا تعجر رث جدل ىلا ذك ةشثاع نماقأو

 ىلأ جمدافلا نيم هالك ىلا نر حب عر كقتك داو

 خفوكلاب ه«لماع 0

 ةككلطرا دمك نع فيس نع بيعشا نع ىرسلا ىلا بتنك

 اهرما ىف بتك نيح ءةفوكلاب هلماع ىلا جفلاب ىلع بتكو الق

 كعب انما نينموملا اريما ىلع هللا نبيع نم  ةّكفب كتفوي وفو

 نم ءانف ةبيركلاب ةرخآلا ىدامج نم فصنلا ىف انيقتلا اناف

 انم لتقو نيملسملا نس لجو رع هللا هاطعاف ةرصبلا ةينفا 5

 ملا ال انما كويصأ نع تليضاو :ةريغك < لت جانمو
 ناكوص اننبا .ديرو» ناحبسو :متيملا نب ءابلعو 0 كّنشو

 سيق نب رق /لوسرلا ناكو عفار نب هللا كيع بنكو جودحو

 © ةرخاآلا ىدامج ىف ةراشبلاب ةفوللا ىلأ

 0) 000: لكذعددا) 6)) 000: 8: 6: 60) 400101 56561010

 2011115 16967686 02 0 ناكف ارصبلا نم :قشتئاع نتلصف

 هكر ار ةعيدملا نزار 5 00 ار سصق1وو هل 054 1, هلل
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 نمااخرف تح ةنيدلا ح ملا 0 لاق . . ةايواجع "قف

 تيب ىف وظن ةرصبلا 00 عبار ىلك ْغ 0 املوالاق نيكس

 هعم كهش نم ىلع ادهمسقف ةدابزو فلا كابس كيف اذاف لاما

 مكرفطا نأ مكل لاقو ةتايسمخ ةئامسيخا نم. لجر لك باصاخ
 اذذي تامل كلذ ىف ضاخو مكتايطعا ىلا اهلثم مأشلاب لجو رع هللا

 © ءارو ءارو نم ىلع ىلع اونعطو

 لكحل ب لدافا نفرق رلعا هذ

 كنار . نب ىمحت نع فيس نع :بيعتش ا نخا ىرسلا ىلا دسم

 ففذي الو بدم لتقي 8 نأ ىلع ةريس نم ناك لق ديبأ ىع

 مام فتموي موف ناك لم ذخأي الو ارتس فشكي الو ميرج ىلع

 مكلاقنما موقلا ىب را لاقف جملاوما انهاع نكد عدامد ه«اذل لكي

 ) هلاتقف باصي ىقح حل نمو هنم 0 اثم وهف اًنع صفص نم

 لكمويف © ىنغل 2ك ىف مكل ن 0 دصلا ىلع ىنم

 جراوذل تملكت

 " اهجورخو اهل هارتشا لمكب ةشتاع ىلأ رتشألا ةتاعب

 خكم ىلا ةرصبلا نم

 قع/ مدا قي ىيكي اس .ققا ءالعلا .نيانبك تبرك را

 امل لاق يبا ىغ بياك نب حصا نع شايع ني د

 ةئاعبسب المج هل تيرتشاف 0 رتشالا ىلوما لمجلا مهي اوذت

 ءوانهلا لدقف غشت ىلا اعيانقلطتا لاقف ةرهس نما 000

 كريعب نم ضوع اذه لقو ثراخل ىب كلام رتشالا كيلا هب ثعب

 ه) 1سمموسست ةهع. 14 اا هذ 0[2. 2) 000. ملاععف. ءه) 4

 ىنعل .

1 405 



 هلا اا ب زن

 000 ل هد لهيلعلا هكحايو لق ةرعص عرم ةكيتس كل ةندما

 اهدحا لاقف رادلا باب ىلع غنم نالجر ةماق

 ءافريتعءانما ايح 1

 0 كيدطت لق قوش را 5 رخآلا لاقو

 الاخت مديلع حراك نع ليقاذ بابلا ىلإ ورع نب عاقعقلا ثعبف ة

 ةيوقع مامينكبنال لاق َث امهقانعأ 0 لاقف سل ىلع

 ىرسلا ىلا بتك ٠ «ايمهبايبت نم امهجرخاو ةتام. ةئام امهبرضف

 نونكلا قا نع ةةريصح' نب تراذ نع فيس نع ثيعش نع

 انبا دعسو :لكع امهل لاقي ةنركلا دزأ نم نالجر امه لاق

 © هللا كبع

 لع اللا تنبيب ىءام همضقو يلع ةرصيلا لها ,ةعيب

 ةحلطو نبيع“ نح فيس نع .بيعش نع, ىرسلا ىلا بتنك

 دعس نيو 2 اَجراخ ناك هنال ٌىشعلا نم فّتخَألا عياب الق

 عيابو < هتابار ىلع ةرصبلا لها عيابف ةرصبلا اًعيمج اولخد رث

 ناورم 2عجر املف مةنماتسملاو ىحوجلا ىنح ةرصبلا لها ىلع 5

 «) 000. ىبصمأ. 5) 000. لد. هه 14 881. ه5 اكفط. انقوقع.

 0) 14 هت 20. ىماز م0886 قوش 600. ك.حورح ىنم. 6©)

 تيطحر 14 هدد. تّئطخا, 000. 881. ه4 1ةط. تاأطخا: 250.

 تيطخ٠. م 14 هلو 207. 28565 ةِبيلع ىنك نم ىلع لبقاف.

 9و) 15 ؟0ه0. مدتتسم اههكييت ١ ةنمائق56 ؟10عطاتتز 0هذت06 هم 6101

 روم ا15هدندع ك 0هءامنموتس هذ نوفق 6186 10615 هذ طقعع ]1

 هتخ م26ءملعصل] م1626 همطانتعأت» 681. 7) 000. ةريصخحر ةتطقظ-

 02371 همم. ةصقع1هدنعصست 1هءنسص هآ 1120 1, اء. 1 آخ نالكعر

 عم0 م. "ه) ليت. م 8ءز11066 خةنيحملا ىلإر دق ةطق”و م. "ىو



 ا" نس ا”

 هشتع عم ثفلخ تبا نامتعو هللا تبيع ؟لغ َنيكبي كش

 ن5 ةلع حل هتتازن انفلف“ كبت ةريتك تراثا ختنيا 007

 تمتيا ابيك كنم كينب هللا متْيَأ عمل قفم اب ةّبحألا لتاق

 تح" هلاح لع لوب اذدو انيهاهكلع كيلا عله ميم لإ

 :انتهبج اهل لاقو اهدنع دعقو اهيلع ملسف ةشثع ىلع لخد

 جرخ املف مويلا ىتح ةيراج تناك ذطنم اهرا رل ىنا اما اةيفص

 اما لاقو هتلغب فكف مالكلا هيلع تداءاف هيلع تلبقا ىلع

 ثابنلا“اذعردقا نا: *نادشلا نم. تاونبالا "ىلا راجتاو تلك

 هيف ىم لئتقاث اذه رت هيف ىم لئقف اذه رث هيف نم لتقاو

 10 0 1 ربخأف هشداع ل امج دق ىحبعلا نم سائا ناكو

 نزلا نم للجر لاقف 0 حم « تتكسف هنع لفاغتف اهدنع

 اًرتس كتمت ال ءعص لاو بسغف ةأرلا هذه ةانتلفت ال هللاو

 مكضارعا | لامتشا ناو ىتابا» ةأرما 1 نحيوت ا الو اراد نحت ل

 فكلاب رمون انك كقلو فاعض َنهَّنذ مكءاحلصو مكءارمأ ىهفسو

 ؛5 برضلاب اهلوانتيو ةأرملا يفاكيل ديحإلا ناو «تاكرشمل نهّناو* نهنع

 ةأرمأل ضرع دحا نع ىتغلبي الف هدعب نم هبقع اهب ا

 اي لاقف لجر هب فحلف ىلع ىبضمو 1 رارش هب لكنا

 وه نم م 'ةلوانتف تاكبشلا لع ني نم ندلجر ماق ننشد رههأ

 0) 14 تكسر 20. 190ه. 5) 000. 8. م.ز 14 هأ

 انبلغت. 60) 14 ه6 20". م. 4) 004. ارحمهز آه نكتر

 0 1 اهحايهتو 207. ىكدبهت. 2 14 66 207. تاملسم

 (2007. نك) نم اذا فيكف تاكرشم نهو. #م) 008. ٌريغس.



 مارا ا

 ملسمل لك ال لجو زع هللا لم نم مكيلع هب اوبلجا ام اوذخ

 عيحيا ىف السلا كلذ ناك امنأو 2ىش ىقوتملا ملسملا .لام نم

 © ناطلسلا نم لفنت وبغ نم

 ليجلا ىلتق دّدع

 الق ةخحلطو ديحن نع فيس نع بيعش ىع ىرسلا ىلا بتك

 ىلع باكا نم عفصن فالآ ةرشع لمجملا ليح لمجملا ىلنق ناك

 م00 ك0 نيو نانا درألا نم "عشنا باها: نم مفصنو

 نب :ةتاهميخو سيق نم ةثامميخو نافل رصم نمو .ةئايديخ

 ليقو * < لثاو نب ركب نم ةئاهسمخو ةبض ىنب نم فلاو ميمت

 نم لتقو فالآ :سيخ ىلوالا ةكرعملا يف ةرصبلا «لهأ نم لتق م

 فالآ ةشع كلذف فالآ ةسيمخ ةيبناثلا ةكرعملا ىف ةرصبلا لعأ

 لتقو الافق <فالآ ةسمخ ةفوكلا لأ نمو ةرصبلا لعأ نم ليبق

 ىرس نآرقلا أرق ىف ملك اًضيش نوعبس ذتموي ىدع ىنب نم
 وحرأ تلز ام اهضر. ةشثاع تلاقو < نآرقلا ارقي ل نمو بابشلا

 © ىدع ىنب تاوصا 1 ىتح رصنلا ؛5

 نمادي ردمانامو ةشناع لخ نع

 م اهلوانت نميف ةبوقعلا

 الق ةخكلطو دمحم نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك

 هيف ىّلصف دجاسملا ىلا ىهتناف نينثالا موي ةرصبلا نع 2

 املف هتلغب ىلع ةشتاع ىلا حار رق سانلا هاتأف ةرصبلا لخد رثو»

 دجو ةرصجلاب راد مظعا ىو فلملخ نب هللا دبع راد ىلآ ىهتقنا

 ه) 000. نم لنقو. 5) 000. اهولس



 م“ انس دن

 اسود

 هنع لو زع هللا افع امو خمابقلا ميدي ةبوقع هيف هيلع هدتعي

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

 ىف ناك ام هغمجو جنفدو ليجلا ىلتق ىلع ىلع عّجوت
 ةرصبلا ىلا هب 5 ثعبلاو ركسعلا 1

 5 تحلو . نلمح نع, قيس ' نع ببيعش - نع ىرسلا» لأ دكا

 لخدي ال مايا ةثلث هركسع ىف بلاط نيا نب ىلع ماتاو ةالاق

 فاضف مثينفدف جيلا اوجرخ ماتوم ىلا 2 سانلا بدنو * ةرصبلا

 هامثأ متصز * لق روس نب بعكب يَا اهلف ىلتقلا ىف عم ىلع

 ناجرلا دبع ىلع أو نورت دق ربكلا اذهو ءاهقسلا عم بخ

 ٠ نوفيطي اونك مىذلا ليقي موقلا بوسعي اذه لاقف باّتع ىبا

 لعجو عتالصل هب اوضرو هيلع !يعيتجا ابنك لق عنا ىنعي مب

 يخي ره اءلثا' مقر م :معر !الق زي ديف لجإب رم" املك كلت

 نم مالتق ىلع ىلصو كهتجملا نباعلا ءأاذغ ءاغوغلا الا انيلا

 نم نتيرف كح ”ىلضو موكا لكطا» نو الختم كلا

 ف فازطالا ولع نقدر” نينقم, < نينتتم ارذاكح 07
 نا هي .هدلخبا لف ان ناتاركسلكلا ليما نل كاس سل ل

 ناك اًحالس الا هذخأيلف ايش فرع نم : نأ ةرصبلا ىجسم
2 

 فرعي مث ام ىقب 'اه هتاف 7 ٠ ناطلسلا ةملس «هبلع نئاوخل شى

 )  0كبعب. 85) 000. كعيبلاو. ه) 000. لاق. .000 )6

 سادلل بخيوز 14 طهطو6 سانلل نذاو. 0 14 ه6 20. متع

 هنا. مث ىسدلا. م) 14 هن 20. الهو ه5 085 حينما

 ©  42( 14ضيف. 7) 86ه. آخ هن اللواص.: فارسالا“. .000

 لاقو. ) 000. ناطلسلل. 87 004. امل. .207



 عدونا ا

 - 0 ودود نع هع 5

 مييلا اذه لبق تسمم ىثا تددول هللاو تلاقف ىاطت مث كلو

 هلاقف هتلأس ةشئاع نا ةدهربخاف ايلع قأف يرخو نس نيرشعب

 قرا 8 اميك لقي ىنلا ظلام هبا كلذ لاق نالجرلا نم ككيو
 ىر

 «مويلا اذه لبق ثم ىنأ تددرل :هللار ليقف :ايلع ةكحانش

 000 اللا عك يا سلو اود ناسف هن يملا
 ىف /ئحركلا لثستو الاق ةحلطو كيح نع فيس نع بيعش

 تلأسو جنم ثاعبنالا قيطي ناك نم ةرصبلا اولخدو ليللا فوج

 نمو اهعم ناك نم مهنم سانلا نم ةلع ىع ذتموي ةشدثاع

 ليا دللا  ككبع راد 4 فو نينا اهيشغ دقو اهيلع ناك نمد

 اهل لاقف هللا هيحري تنشلاق 0 نم اهل ىعُت ايلف ل

 هللا لوسر لاق م كلذك نلاق كلذ فيك اهباكتا نما لحي

 كل را لع القول ا فد ىئلفو ا .ةينلل + فو ىالخء معلم
 الا ةدبلق ئّقن ءاوه نم دحا نيكي الأ وجرأل ىلا نمي

 فيس ىع بيعش نع ىرسلا لا تتك 44 تح هللا ىلتما ع

 كلك سلا لع لوح رام لقا ىلعلا نع كوبا ,قأ.. نع يطع - ع
 كليم نم مكباصأ امو :ٌلَجو هللا لوق نم هل رفا ةيآ

 اكل ام معلص لاقف ءريتك نع يفعيو ملا 502 امبق

 ع هللا 0 امو بنلي :هسفن 3 ل نم ايندلا ىف 2

 هل نم فو هل 0 وهف ايندلا ىف هباصأ امو رثكا هنع لجو وو

 ه2) 015. ةتماته م. "11, © هن ةططقب نت. )5  000. هقريبخاف. 6 000

 تلاعف. 2) 000. 8. م. 6 000. ه2. مثر 14 ٠١" 200. ىم

 ىلتقلا نيب . :و) .86٠ 14 هن 0[2.: .٠00 كأادذك . 7) آه ١١ 200. هل.

.9 .78 42 .1601 (2 



 ا خذس اراب

 كلذ ىلا ٌرُطضا نأ هعنم ىلع مزعو كاد هلزنف هيلا لسراف هيَ

 ثعب* كلذ ناورصم ونب مهل ظفحو ءافو راوجلا نود توملا لاقو

 ريمزلا نب هللا كبتع .ىوأو. 25 كلخي._ عوقشو* عدنع هب « اوعفتناو

 نيينموملا مأ ؟تلثأ لاظو ”ارنيرو تحتي نزلا نياك

 0 كب لأ 1 ديحت اذه ىلع علطي نا كاياو ىقاكم اهنيعف

 نينموم ا ما اي لاقف ديك ىلع تلاقف اهربخاف اهضر 595-

 بهذا نتلاقف هيلا تلسراف كمح «ب 2ملعي نأ ىناهن دق هنا

 لخدف هعم قلطناف كتخا نبآب ىيجت ىنح لجرلا اذه عم

 ما تببأو نفك اه هلاو.كنتج لاق زيبولا ىبا ىلع ىدوألاب
 :هركذف ناماشتيا اهرا نيكو, مدللا» نبع جير كلذ هلأ نانمولا

 ىلا /ىهننا ىقح اًدّيح هللا دبع متشو همتشف نامثع كمح“

 فلاخ ىب كلا ةتنعا نكو فلخ ىب هللا كيبع راد ىف ةشثاع

 تلسراو ىلع عم هوخا نامتع لتقو ةشئاع عم لملخل موي لبق

 ناورم تييضو اًسان نم تّمضف اًجرج ناك نم بلط ىف ةشئاع

 ؛: قع ىرسلا ىلا تتك ١ .«راجلا !اتويب ىقراوناكك تنص 0

 ةشثاع هوجولا ىشغو الق ةكلطو دي ىع فيس ىع بيعش

 نم لوا ىف ةشتع الغ ورع ب عاقعقلا لحد فركسع ذا
 نيب ادلتجا سمالاب نيلجر تيار ىنأ تلاقذ اهيلع ملسف لخد

 كاذ معن لق امهنم كيفوك ,فرعت لهف اذكب ارجتراو ىحي

 «) 000. اوحعت ذص قسم اذصووو هم ذص ذصخنأو 8هوعه162118 أوعم .

 ) 000. كلذ مهمرسو. 6 000. تأ. 2) 000. ملعت ه. م. 6.

 © 000. نيرلا. مد 14 ايهتقنا هم ممو6 ىلا صفوت ران. 9)

 افرع ©. 2.



 ار ا سس

 اركلم ةافو «ىصاعلا ىا* لآب عراوش حامرلاو رب ضل

 ىنب نم لجر هاقلتف ةاّجحَشم اًضيا يرخ هّناذ ومع نبا اًماو

 ماقاو 4 هراجاف 7 لاقف راوجلل هاعدف «ىرم ٠ ىعتي سصوقرح

 ىف دب جم فشمد لق كيلا ل نادلبلا ّىا لاقو هيلع

 نب ءةظتراح لاقو فشمد هب اوغلب ىنتح سوقرح ىنب نم بكرو

 9 عارز وخا وأ هنبا / ةعقولا ىف بيصأو ةشئا عما نكو رخح

 (عارد ىرخأ ةحكسن قو)

 رسماع - ل هاينألا نم ا

 ايسارملا فشمد ىف ىقلاو 8 خانا

 ةهرهلا مي ةرّمع نم تيب لها ىلا مكحلا نب ناووم 4 ىوأو

 هناكمب هوربخاف اعلام اونأف ىلاكع عمسم نب كلام اوملعأ هل لاقق
 ثعب سكق ىذلا لجيلا اذهب عنصن 0 لتاقُم 0 لاقف

 هل اوسيتلاو هجأف ىخا نبا ثعبأ لآ ها تدع فل

 ةحيوب 0 نأو 1 ىذلا كاذف كنف 0 ل نم نامألا

 نا اماف فاي 0 ل هل 7 ا انفي كب ا 15

 هس 6

 كرو 5 0 ني هاهذف 575 ىذ كلا ىذلا 7 ك

 ) 000. صاعل ىلا. 85) 000. احكسم. ه(0) 706. هت 017

 ةممع. 14 1هنصط. 2) 000. هراحات . 2 000. دبراح هحتص ماتمعأو

 ممعمض1و 223216, ه1. 1طط 5]820» 1و م. أ". مكر 8001015 220

 ه0. ديبأر 8604 ه. م. >ه6م. ى) 15 ؟00.: 1ةعوطلستس ؟10هطجتع عارذر

 ه1. 11056110817: !؟ 1 . - ال نانو ةوومب. دتطتل ةاتتتأات 2181 210888) 06

 زن ةودعف انتل 1716م511: 112615 1علات1“ 1211151. 7) جابأ 600

 مو6ه. 4) 000. ىو. ط) 4040101 دصمت> 600. هراشتسأ .



 امل عم زن

 املاط ؟تيش..لافقق فيستا ةاكحنف هيخاذ هيلع لخدف هدعم

 ةشئاع ىلا كلذب ثعبو معكص هللا ليس, هجو ىع بركلا « ىلج

 دق الا ىلرا تنك ام لاقف -تضنوت لاقف فنخالا ىلع لبقا رف

 كاقيرط لذ !افزام يمول » ريما اني .قاك الط عزك ةارماكو .تنهكا

 : فرعاف سما كنم يوحأ اًدغ ىلا .تناو كيعب تكلس ىذلا

 و ىتاف اذه لتقم ناوقت هلو ا قدوم فيصتساو تاكل

 هلام كل لزا

 دالبلا ىف 5 ىضمو ىفتخاف لمجلا موي مزهنأ نم

 خكلططو 010 نع لفي. نع ببعد نع ىرسلا ل كك

 )ل © ةلتقف ةخنيدل ا ىكأ الجار جزع ملأ مث ر لح ّق رمبولا 6 الاف

 ناجولا لكابعو قاليعسسا كأ نب ا جرو هةر 6 زومرج ىبأ

 ايقلف دالبلا يف ءايجتش كق* ' ةعرهلا امو 0 انبا 2 ىيكايو

 ثنا نم اولاق ر اوجنا ىف مكل له لاقف ىمفتلا و نب ةمصع

 لوكلا ىلا ىراوج ىف مثنأف لاق معن اولاق ديما ىف ةفصع الان

 ع 0 لق رف 9 اوحسب ء حلا يباع ماقأو / م اصحب 0 قب 0

 أ, ةثامعبرأ عب ج دف مآشلا او الاق ويكفلبأ مكيبلا كلي ٌبحأ

 نيف اولاق/ ةسواحتب ُْك دالي“ ى كولغو اذا تحل باوتا كفا نك

 ىفو عجرف عجرأف كيلع ىذلا تيضقو عممذو كنمذ 7 تيفو

 0) 16507010 هوع. 14 و1 300. تب. 5) 000. ايصمو. ©)

 مه. اف. 2) 000. ىكد ند. 6) 000. ا!ويككسف. 3

 دالبلا همددز ن1 عون لتت22 685 اتت جرخو ٠ /) علبح . و) ]1خ

 مز# ةحارج تأرب. 87) 0004: تقو.
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 زكام را 007

 اهلوذاف ةرصبلا اهلخدا ىتح ةشئاعب دمح يخ ليللا رخآ نم

 نب ترا خذي خيفص 0 عا كلا فلخ نب هللا دبع راد 3

 رادلا كيع نب نامتع ى م ىزعْلا دبع نب خكملط 0 ئب خكلط

 © فلخ ىب هللا دبع ىبأ تاحاقلا ةكلط مأ 2و

 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ رشعل سيمبل موي ةعقولا تناكو 5

 © ىدقاولا لوق ىف ا“

 ضر ماوعلا نب ريبؤلا لدم

 كبع نىب كيلولا نع, فيس نع :بيعش نع ,ىرس يملأ يل 6

 رجبزلاو خحلاط نع ليخا مهب سانلا مهنا يل لاق مكببدا نع هللا

 انك ربخأو أر ايلف لا ركسعب م ىناح مضر وهبؤلأ ىضم 10

 ورع لاقف هريخع انيتأب نم سانلل لاقو ةزايحأ اذه ام هللاو لق

 ناكو ريبزلا هيلا رظن هقحل املذ هعبنأف انآ هباحصال هزومرج ىبا

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

 كلوهي ام لاقف طعم هنا هعم ناك ةيطع ءىعدي ريبزل مالغ

 ريبزلا لاقف ةالصلا زبمرج نبا لاقف ةالصلا ترضحو لجر نم ؛5

 نابرج ىف ةهفلخ نم هنعطف زوج نبأ هرب نخسأو لوف ةالصلا

 مدلغلا نع ىلخو دهحالسو هيتاخو ةسرف ذخاو 1 هلئثقف ةعرد

 زومرج نياو ىلع ىلإ ريكا ا تاسا ما تنسجا  ىردا ام هللاو

 ه) 152 600. مدنتستم ريحات ه4, أ لقتل 2031118 71107 ذ 12 و

 همر: هدعتقر ة16678 122812118 1126198 307م08ان15: 220: 00. لاق.

 6) 8هء. 1[ زاسك . 6) 000. ن6 80166 نيمرح هت 0

 للا دج. ( 40) 114 ممعب لش ام) 000 م6 20161[ هد

 7/) 8مم16و1 هع اخ.



 ما ةنس إلا”

 كتلاقف هيف هدب لخدأف رفذ دعمو هيلا ركب ىبا نب ديك ليقاف

 كيك را 5 ل لاق 0 3 هربلا كرخا لاق اذه نم

 روف تنشلاق 000 نأو ىلد لاق 0 كل 00 تملاق 0 3

 م نم ةرغظي ىل* هللاو تاهيق مقمقن ام لثم متيتأو رقرفظ نا

 اهو سيل اهوعضوو ىلةقلا نم اهجدوهب اهوزربأو هبأد اذه ناك

 نيعأ ءاجو لبنلا نم هيف'امم بضقم اق اهجدوع ْنأكو حا

 كيلا تيلاقف يدوهلا ىف علطا ىتح ىعشاجملا ةعيبض ىبأ

 كرش هللا كته لاق ءاريمح الا ىرا ام هللاو لاقف هللا كنعل

 ه سد

 10 هحطلب و كنتو اف ,رصبلاب لتقف كا ةروع ٠ ىدبباو كدب 3

 2 اهيلا ئهتنان * كلا تابرسخ نم ببر َ ىف انايرع ب ىنازو

 «« مكلو امذل هللا رغغ تلاق 25 انل هللا رذغب ا 5 لاقف ع

 ند كرا م افييبس نع بيدبعدتب مرح ىرسلا 0 5

 ىبا نب ديد ىهتنا لاق هلاج نع هيبأ ىع كبرت نب ميكح

 ؛ةهاعضو املف هاليتحاو يدوهلا نع عاسُنألا عطقف رامع هعمو ركب

 يح اي لاق ممذم تلاقفع نم: كوخا لاقو هدأ نيخ لكلا
 د بس ني <

 لالصلا اذا نيف لاق ءاكاذ نم* تنا ام تلاق ةىش كباصا لع

 د عنا نك نكبتا ةعاليلا) ا ا

 لا لك لل 1 يح كل هللا رفغي لاق ريكب تلاق

 940 ناك ايو كاف خكلطو 0 ار يديد رح بيعت ع ىرسلا

 ه) 86هء. 14 ١.1 000. ىملا. 52) نعظناز 14

 ةاتتتت. )©6  000. !كباو. 2 000. اهتئلااك ه5 ةاتجاتق 5من

 ا هذ ١ محتستتخ1 هد: طابق 116ه38 ةءةمطدصع ه86 ان. © آه كاذو.



 اة 1 مي

 وظف آس لاق 0 ميقف وبا امد لاق لصاو ىب ىلعالا كبع ىتدح

 3 اذن لمخا نمز ىلالوم عم ثننك لاق ريشب ابا 001

 اال الإ نويرضيا نيراصتلا « تاودما يتسع د د لولا ناد
 ان لق قورملا | نامحرلا يع نييىسيع ا ىدنخ ١١ 4 هلاتت

 كلا [ دعا نع لغتي نب نيح ابد.لقا ءنيسحلا] نب :نسكلاو

 رق ةصيخ سانلا صاح لق ناطح نب ىسيع نع ملسم نبا

 هلأ 0 :تهبش ام رجا جدو# ىف را لمج ىلع ةشثاعو انعجر

 ىتدح لاق كليا ىب هللا كبع تفوح « لينلا نم ٌكفنقلا

 ىبا ىثكح لق هللا دبع. ىنتّدح لق نابيلس ىنتذح لق ىا

 دل رظنا ىناك  لاقفإ ليخلا مي اوركذ لاق ءاجر أ نع نوع

 ىبال تلقن لبنلا نم هيف ىمر امم ذفنق هنأك ةشئاع رثخ

 "ىذا ا ميسان تيمرر ننقل هللاو لاق .قتموي | تلتاقا ءاجر

 ديك ع نبل نع تيعش نع ىرسلا ىلا تنك « نعنص

 0005 0 إلي نبا وستما | ىع ئماسلاب كشار ا نبا

 ص 0 اعطقف ليجلا و ع دقو ةشدتاع اينأ رساب نب رامك ترد 5

 هىدعب كرمه ةبف لع اهرما ىتح هابكذف جدوهلا المتحاو لحرلا

 ٌىعاوُضلا فكَخ ىب هللا دبع راد اهالخدأف ةرصبلا امالخذأ لاق

 ةكلطو ديح نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ى , 52

 عاقعقلا ناك دقو ىلتقلا نيب نم يدوهلا لسمك اًرفن ى رمل

 ريعبلا بنج ىلإ هاعضوف ريعبلا رهظ ىع هالونا ثراثل ىب رقزووم

 هه 0. ميعفز ىلع 1211 121206118. 6) ىسلا . 6©) 00

 م«تهلست. 0) 000. ايعطعت. 6 000. 8. م.



 8 نس ام

 ىب اتنراسللا فدك“. لابقو :ةزيقأب وازع هتلحلد عبااعلا لاك

 شتا. باصعا "نريد اكل نك
 ةليطبقا اتلفاكا وفذلاب ةيوص م * الّدَجْناف هقاس انيص نكت

 الجع انوهستقال ةممحو القق لوسولل نوكن مل ول

 © ىلع باكا نم ةمركم نب ىنتملا كلذ لك دقو

 ةعيبض نب نيعأ ربخو لمجلا موي لانقلا ةلش

 يدوهلا َّق هعالطأو

 ةريؤلا ىبا فتح نع فيش نح بيعشا: نضر قولا ل27
 قم .ةلئدشجا ةنيشا اصيش تيار اه 'غقعقلا لق الذ عزامتها أ 5

 مانتّتسُلب جعفادت انثيار ىقل نيقص لاتقب لمجما مني باتل

 سم لاطوملا مرا ىلا" رفح كلذ لقسم 3 انج ىلع: ىكتنو

 فزو ورملا ناجولا :كبحأ نبا ىسيع : ىقدجت 19د 6 تلقت اهيلع

 ىلعي ىب ىيكي اس لق هىنرعلا نيسحلا نب ىسكلا آنك لق

 قب. هللا: قيبلط» ىح,:نتمعألا نوح 4 مق نيا اطلس نك كلنا
  تينق ىتح لبنلاب انيمارت لمجلا ممي ناك امل لق ىلعاللا نانس

 ول ىتح عرودصو انروكلص ىف «ثكبشت ىتح رزاهرلاب. انستعاتو

 قيرجلاهملا''ءانبلا ابا قويسلا“ كلعا نه رق كراسنر ليفت اهركغ اذ
 «ميلا كلذ تركذ الا ديلولا راد تلخد اف ئيشلا لاق

 0( 000. ىعملاب هبرصو . 8600. 50 الحم ه.م. 65) 8هء. 14ش او

 000. بلعتشال. 60 866. 34240 1, ١11 ةهونو.: 000. ىرعلا.

 0) 1155 600. 111عم7 1, بب مق هات 731. 1ةنا. مسفر

 هم لهعتزس0ه مآتق ةءزصو] مرق. ) 1 فوكس اختو ترسكت :



 دلل 1 ذخنس

 قل نسب دوأد نع فيودبي ندع بديع ئدع فرسان الل ككدكا

 مع ىبأ فتموي ز را لاق ةبض ىنب نم يش نع كنه

 5 د نمع 2ك 0

 ىلمجلا ل ءابلع لفاق يرسل .بأ 0 نمل اذ

 زجرأو انقذ رخآ هل زود مث ه.انقف لجر هل زومش زرامب نم لاقو 5

 لاقو
 ةااخب 0 هترجوأ * اش 0 ايلتع 3 كيف ممل : 5

 سانلا نأو هنراحب نم فعال 5 ه رسأي نب راكع رك زوبف

 هللاو اذه مفعض نم رامعل ليقا اناو ءرامع مق نيح نوعجرتسيل

 هلئاج فيس هيلعو نيقاسلا شمخح اًفيضق ناكو هباككاب فخال
5 2 7 35 

 0 05 د : َِ ١ أ ١ 00 عاوم هيث

 وو كى ديديمد 0 ىبل كدر ضوق خدحد نم برد ة-همتاف 0 تيس

2 - 

 ىبونت ىبا ىلع ناسا ىمهرو ةطقوأو رامع ةبرضو هنفدكت> ىف

 انيك نك ىسلا# ىلا فتك >4 وثترأوا ىدخافا , تدب راتب
 كل لاق ملا نب ةجراخ نع خلا كاب نع فيس نع

 2 مهي ا لاق 15

 لسالا فارْطاب نافع نلاوم لمكألا اباكما اةبَص ودها نك

 لحب من انبكيش انبلع اود

 ثراث ىبا نب د ريمع لآق

 لفكانا ىتح هر ه.ىص انيرض 5-5 0 لكق ىلقو ىكيش 0 يك
 ه2

 نب بعصا ندع فسد ندع ببعد ئدع ىرسلا كا 2 20

 مكرم ىذ نما لك نيكل مدع لدا نخل ىف ذنبا لع ماكح

 ه) 008. 8. لو هاك قدمته م. "011,11 6غ ةصطقم 7. 5) 008. 8. م

 ه) 000. 200. هللا هكر. 2) 000. هقسد. 62 000. لعع.



 ا” خنس ولزاز»

- 

 دتعو ءابلع ةكرعملا ىف هيلع رهجا ةثلثك لتقف هبرصضف ةعصعص

 نشك سد رم نع فيد نسَع بيديعدلا رح ىرسلا ْنيتلا كك

 نم الجر نوعبس لمجلا ممي ماطأل «ذخا لق ىبعشلا نع

 ةدبع هضرتعاف رَتشَألا لجو ماطخلاب ذخآ ىو لتقي مهلك شيف

 دبع هيثاوو هماف وتشالا هبرض نيتبرض امفلتخاذ ةريبرلا ىب هللا

 ال سانلا ناكو اكلامو ىنيلتقأ لوقي لعجو هدب رضف * هقنتعاف هللا

 ام سفن فلا فلا هل تنناكو #رتشالاو لق هلو كلاب هنوفرعي

 تلفا ىّثح هللا دبع ىّدي يف برطضي لاز امم ءىت اهنم اج

 10 ككموي 5- 0 ري اك م ليبخا قع ليي اذ للجورلا ن

 لق ىمحل نب ا هللا بع ىنتدح 3 ربهبزلا ى د هللا لكيبعو ن ورم

 نع هللا دبع ىنتّذح لق ناميلس. ىنتذدح لق ىمع ىنتكح

 نودع نبأو بوقعي ىفأ نب نييك ىنثدح لاق مزاح نب ير

 وىخا هو ىبضلا ىبوثي ن ب: وربع :تةمؤوي لاق.لاق .ءاضجتا نا 2

 15 ىضاقلا ةريبم

 لَن ثوملا اذا !توملاب ٌلونت ّنمكلا باحكأ ةَبَص مونب 1

 ا ل
 كسلا فوط 00 0 و ىجنت ليشحلال اندثع ل 5

 تب خخ 53

 ءلجب دام انَكيش اننبلع ا

 ) 8دمم1651 همع. 14 اءدز ةص ؟00. ؟هعو لاق مدعتسق ةوزطاطتت173-

 اتت“ )5  000. 200. هللا ديكر. 6) 000. حيرصق. 24) 000. 8. و.

 © 00 حر و ٠ 7/) 000. ىببت. و) 000. ىينيتر هل 8

.31212 65 183 1107 .2 



 إنا اماإ نس

 اوكش ن 2 6 ةءايكت مثو خضر هوانقف !ذحاو اقشو 0 هبكنتف

 نب ملسم انلسرا لاق ةءيببأ نع ريقك نب ةنلخ نع فيس نع

 اَقشر بعكي بلقلا عذص امك 2 هوقشرف انيبا ىنب وعدي هللا دبع و

 ةشئاعو نينموملا ريما :ىدي نيب لتق .ئم لوا ناكف كلتقف اًدحاو

 عيبترذ ملسم ما تلاقف اهضر

 مهاعت ذا توُمْلُل اًيلستسم مهاتا اًملسم نأ «مشال

 مهاج ذا مد ل نلمرف + مفاشكي ا غللا بانك ىلا

 فاينك اذ, ىقلا نوريتاي»- مكفاربت ةمئاقا مهكر
 ميكح ل تا 2 فيس 5 بيعت نع ىرسلا كك بتك

 خ_فذوكلا اند كتم مزهذأ ل لاق هلج نع هببدأ نع كبر نبا

 ةرصملا ىضاق 0 ىبا ناكو بلقلا ىلأ او رابص ليكلا تكششع

 ةدع اهو لم مهل هوأو 7 ف 21ج شف 00 نب انعك لكف

 لجر نس نع لاقف سرف نع ليخكلا مامأ اًققأو ناكف ورحعو هللا 5

 نبأ حضرغعاذ ىداو ملا ورع نب دنع هل بدتناف ريحا لع ليخح

 021 لج را ييتبا نبا هلع نيرم :اهيسحا#» نبدي
 رق ىئبرتي ىبا هلتقف نيتبرض افلتخاف ئبرثي نبا هضرتعاف ناحوص

 لمح مث هلئتقف ير ىبأ ىضرغعاث متيهلا نب ةءابلع لبح

 ه) آظااازئه م 12و69 ةهقا. عاطل عليك 8611م1 6

 710661. )2  000. مكمدأو . 6) 000. 8. م. 2) 000. هرفس ىق.

 ه) 004. هللا, هل ةدمتتن م. اذكر 10 هن ةطط٠ 2. )/  000. ىعلا

 9) 1طمموزص1 ةهء. 14 اء", موهطتتلل م 7) 000. ابلغ.



 00000ا07771ذ1ذز ] ز ز ذز 0 ز 1[ 0 10 1 1

 4 اع مخ

 لاق .ناسيلس .ىتتح لاق. ىناب ىقكح .لاق' نجا نب هللا بع

 قف يبول 'ئستخلا لاق نيج نمل كراسما ىبر هلاادبعلا 0

 لاق يبحت تا هلا قاقفا يمال نم خيش ىنثذح لاق ه ثيرحلا

 موب اهضر ختشداأع ليح ماطخإ 10 وضو 0 د بعكب تروس

 . خائاقلا كيلا امك هللاو انا ريبج ابأي لاقف لمجلا

 ماسقف لم 5 وو لا كد رم لاق كمبو 0 نب وجب 0 ىنتدعخ

 اًيضاق: قلل . ىف: ابيلصلا 8كنكا تيلعءام كتقا ءللاو لاقت

 نع ىرسلا مولا كا 42 بلع هىنثأف كي تك لدعلاب

 10 0 نع وأ 4 ىنؤملا 0 نبا نع فيس نع بيعت

 1 َّ 0 اح

 لافقلا ناك لق سرا نب ريرج نسع ؟ناواج نب وومع نع

 هنا

 فقوو رضم اهب 21 0 هل اماكْفَي 7 7 علصلا عفوت

 2 كح خشتاع عم راهنذلا فيصن لامعا ناكف لاققلل سانلا

 15 مخل نييفصلا نونبر كيك تاع 0ك خا 7 داس د بعك

 سد ع هك اهب ىمهرف ةعرد د ئطْعَأو عتامد ّك لجو ع هللا

 «) 000. بدرح. 65) 000. كنأ تملع امر 560 ةطقطه ذ دمت»

 21168 م 111612 51061111, 6 م.قسم غ011612013237]212156* 12161:م1:6-

 ةه2098 هذا. تنك 200101: ايياصلت ذط 000. 8. 2. ©) 000. تنكو

 ىددات تنكو. 2) 000. ىنرلا. 2 000. نادواحز هك ةدرمو

 2.018 م2 دررتخت 2 61 م. 100 6- 7/0000  |ايدا ر

 000. نعتفدذمس ؟هدحصتتاعتص هيلع هللا تاولصر 0هزض06 دمدطتت]1 8

 هرعع101586 ممععووو هنآ. 1"جعئ]!ةسسصتس 6ة8وعغ, ةععاتتت0ان22 2. 111,5

 562098 ةفلخ نم ةدمم]ودنو دط0606 61 نادك كفو 8

 مومو ه. 7) 000. 2004. ةتيرو هيلع هللا ناوصر .
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 سارا ا حنس

 هاش اساس ه دهام 2 اد هد 5 تكاد هع

 ىرصب ىلع أبتنخ أرشعمو تي ىركاع يكشا كيلا

 ِ ىرشعم كتناناقو ىسفن كتيديقدتت ىرضمب ارض 0 مهنه تماذق

 نأ ب ليعامسأ نع فيس نع بيبيعدت نع ىرسلا علا كرهتك

 طغأ مهللا ذئموي ةحلط لق لق رباج ىب ميكح ىنع دكلاخ

 هتابكر ّلخن فقاو وهو برع مهس ءاجن «ىضري ىتح ىتم نامثع#
 هالو لاق لقت, املخإ امد. ةدجتوما القما ىتح تيتو يرسلاب
 عيصأ, اًكيش» مويلك را ملف هيف فرعا, | اناكم ىنغبأو + ىنفدرأ

 ىتح ميقلا انقكل دلق ليقي لعجو هكسماو هالبم بكرق امد

 تان اديعيف 5 كلرتأ» كيرخ ظرصملا رود نم راد ىلا هب ىهتنا

 ىرسلا لا كك « دعس ىنب ىف هكضر كاتو ةيركلا كلت ىف

 لاك ءيبا نع ىدبعلا ىدكبلا ع فيس نع بيعش نع

 الامل ففيصتو .ءدركلا لفل كتلك لبجلا موب ىلع عم. ةعيبر تتناك

 نييلاو ىمهلاو ةعيبرو ةعيبرو رضمو رضم قتيبعت تناكو ةعقولا موي

 رضم ىع فق اكنل منذتا نموا رثما ايا ناحوص ونبا لاقف

 رضم لايكو لمجلا لايح كفقوي ام هل ليقف كيز ىتاف لعفف و

 ذكموي 0 كيوذ 5 اناقفا انِعلا لوتعأف كئازابو كنعم توملا

 يعش قط ىرسلا» ىلا :بتك , ١ "4 ةانيج نم د كيلا :

 م1 انمأ لح نال لاق ةيطع نب بعصلا نع فيش نع

 نوردابت * اضعب مكضعب لققي ام لع ويضم لب ذتموي لاقف ثراخخل

 ىصوحلا ١ كلذ ىف نوقكت امو ءاضق ىلا انا الا و ئرحت ال

 ه) 000. 8. م. 14 ٠.٠.١ ىضرت. 5) 000. هرحوم , 4. م. "امل 3.

 0 0007 قودزا د قرا 14012000 :ىنمت# 00008 نقأنءالا )0

 اعدت. 3) 000. ىردت الاوردامد.



 “4 نس مس

 6 يعرب الدم اج ست

 ليقيو رجتري عاقعقلا لآقو

 ؛ مدانعتم ام كو * قاطي الو ةةانمهج اتجتآ اندرو اذا *

 نع فيس نع ببعش نع ى ءرسلا ري 2 3 درع اهلثمت

 5 نب وق مويلا كلذ لئاق ىم رخآ نم ناك الق ةحلطو ديخ

 لهتتكم 00 ليلا ليح فبي ملف عاقعقلا هيلا فدحوف تثراخل

 نب 6 ريجعاب ب عاقعقملا لاقو «توملا ىلا 4 نوعرستي يشل لا

 مأ باصتو ماوباصي نأ لبق ليمثل اورقعيلف كموقب مص ةجْلد

 اندم كيلا ى مدا ةيجلخ قيءورتع واي ةتيضالي الات 1
 هريعبلا قاس ٌتتجاف لاق معن لق 2عجرا ىّقح نما انا لاقف هب

 هيلي نمل عاقعقلا لقو ريعبلا ةرجرجو هقش ىلع :هسفنب ىمرف

 يدوهلا الجو ريعبلا ناب عطق ىلع رق ف 5-5 نونمأ متنا

 بنكح ١ ««سانلا نم كلذ ءارو ىم م راغثو كب افاطأ مرث دهاعضوف

 نع .1ةيطع !ىي* بعصلا - نعا قبس : قعا تبعش علق دلا لا

 د هلوحل, مو لمجاب ظيحأو نع متو. نيلتلا ! سما انا
 نع سانلا ضعب فقكف نونمآ مكنا لقو ةجلد نب ريجاب درقعو

 لانقلا نع ” سنخكلاو ىسمأ نيح كلذ ىف نع لاقو « ضعب

 «) 14 هاوهوب. 5) 8وستوةعطتسس ذص ةنده# 17, ؟88, مدعصتتلل»

 6 86. 1 600. دانعم اندرو ٠ 0) 0. أبعرسمل . 6) 000. ريح.

 /) 004. اوباصنو 14 اوياصتر 207. تن 5هءوطقاتت. 9) د ل

 /) 14 200. مكنع. 2 14 8. ب. ه) ]8 ؟00. مدنست0 اوحرج

 هدئونز 0عتصاله و ةءولمواام دص , طسخقكاتتص 8ث, 860 ] ةهعواتسقأ

 268ع1هعءاطوأاتت“» 1) 000. دكيقع. 470) 000. 8. م.



 0 0 خدم

 هيلع ليج ال لعجبغ لمح لاق تكرت نإ مدآ ىنب هريخك نوكت

 ةيواعمو ىبصلا 4ربغكملاو ىدسألا ربعكملا هلتق ىذا جّلكف رفن

 عاضعب ه.ذ-غناف ىرصُنلا هرقشألا نب نافعو * ّىسبعلا 0 ىبا

 عنم هلذاق لوقي كلذ ىفف 2

 ملسم نيعلا ىرت اميف ىتألا ليلق هبر تايآب موق كلعشأو
 707 0 ملل اعيرص 00 هصيمق ا 00 هل ا

 00 دا عبتي لاب ا الع ابا 00 0 ءىش رم 1

 يطع نب 0 نىع فيس نع بيعت نع ىرسلا لا 1226 10

 له ذتموي ”هبلوي رتشالل ورمع نب عاقعقلا لق لاق هيبا نع

 ضعب لاتقب ملعا انضعب رتشا اب لاقف «هبجاي ملف وعلا ىف كل

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

 الا جيش فموي رماع ىنب نم ىقب ام هللاو الف مامزلا :ىف بقعا

 ندب وترا دسم نب
 ملجم ا كطبيب كينيا لك قرت ىلا + شيعأ اي ان

 «) 14 مريخ. 5) 14 لاقو. ه) لكم. 41 ؟8.1 هن 15. 20) ٠

 ركعملاو. 0 14 ىدعسلا راقعو. م 1598. 197, 324 تيككش.

 و) 1م دسه78. 8. 0. ماس جرلاو ىرخأ ةاخاسن ىفز 0138. 6

 ممرتقاتت 1256006241 م054موصت. 7) 000. كبلون. 42 000. نمز

 14 86 ماطشل احلل )2  12 2227 انما ان ىرخأ خاخاسن 3

 مص شياعز 14 عاري ال كلام (00. كة. انمار هب "ام, عصص. /) انما اب.



 ما نس خللا

 عي ل: :تلفا ارا. للتق الا ىلع ثافصأ نم نلحاهمار انو

 هيلع ةليح متاح نب ىدع ءاج بلقلاب سانلا طلتخا هاّملو

 باتع نب ناجولا دبع هلماغ وتشالا ءاجت لكنو هنيع 5

 5ىرسلا ىلا بتك <« ضيرج وهو تلفاذ هنكت برطضان هتبأد

 ناك لاق مينا نع ةورع نب مانو نع افيس نع بيعش نع

 اب نالف نب نالف انا ليقي ىثح مامزلب ذخأيف لجر ءىج ال

 نم ماكتي م نيبح نتلاقف رببؤلا ىب هللا دبع ءاجن نينموملا م

 تاكإ 8

 ءامسأ ّلكت او تلات كتخا ىبا انا هللا دبع انا لاقف ثنا

 0 بخت راح ىب  ىدعو رتشالا لمثل ىلا «ىهتناو اهتخا ىعت

 افلتخاف رتشالا هيلا ىشف رتشالا ىلا مارح نىب ميكح نب هللا دبع

 رتشالا هللا دبع برضو ماديدش احرج هحرجن هسأر, ىلع رتشالا

 ضرالا ىلا مارخو هيحاص امهنم دحاو لك فنتعاو ةفيفخ. ةبرض

 ؛!5/كلام ناكو* اًكلامو ىنولنقأ ريبزلا ىب هللا دبع لاقف ناكرتعي

 قشور «رعتلا وبكل ناو يكشالاو لق نوكيا ىلا بح 0
 نفاذ *شتاع باككاو ىلع باحككا نم سائا دحاو لك ذقنتو اقر

 نع بيعش نع ىردسلا ىلا بنج 4 هبحاص نيقيرفلا نم

 خكلط نب ديح ءاجو لاق هيبأ نع يطع نب 0 نع فيس

 20 نأ كرما تملاق كرمأب ىنيرم هانم اب لاقف لوكا مام 0

 ه) 0004. و. 5) 0008. تليخغ . ةدقتعدس 15 ديلع 20035 48

 بلقلا. 6) 000. ىهمسو. 2) 000. كمدع. 6) 000. ةبرصت.

 /م) 004. ادس. و) 008. رحوز 14 اًضقسو . 8) 008. التام ناك وأ .



 ال“ نإ نس
-_--- 

 ءاماو 0 ل 0 ميك للفو اخوك رم نب* مهنا ىند انعطا

 ىترامل مادقملا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنتك 0 2 : 5
 0 8 -ّ 2 نر

 نامتع ارغ ىم ناكو 5 باطخ نب ىناه ىعدي لجر انم ناك لاق

 لثاقلا وجر ىنعي وجيلا اذهب 9 املف م كلينشنا لو

 ءّليكلا باك خبض وند ن 2 5

 2 602 © 07 د نه ع

 ناك امك لّدعَر ١ 0 مذا نأ نادمعو ع خاوجش تنبأ

 نامحرلا فلخ دعب اًديدَج اَقُلَخ

 ةيطع نب كيلا نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ل عكا

 ليقيو 00 00 ءايو ىلا وبأ لعد لاق دهببنأ نع 0

 قرشملا ع 6قوْذَت ن 1 لبق م ىلعل عيطم تمذأ عمال 0

 © / ىنعب ديف تع امر ع تلا لوز قفحلا ّى « لذاخو

 خكلطو 1 نع فيبس نع بيبديعنل نع ئرشلا | لو ١ بتح

 نم رئاصبلاو تادحنلا ىلها نم 0 3 نيينموللا م 1 تناك الاف

 ةميارلا 7 لمكإ نآك هلا مام نا لحاأ نكاد ل ناكف و ر ضم ءاسفأ (5

 دنع فورعم الا هذخأي ال ناو اهكرت 8 نسج ال ةء اوسالاو

 اوناك نأ هللاوف نالق نب. نالق انا اهل 1بستنيف لمجلاب نيفيظملا

 ” تنعو :بلطب الا هيلا لصوي ال توملل هّناو هيلع نيلئاقيت

 4) كده. 19, 383 ميتلا امو انّذج ةوقشل. 5) 000. باطحز

 1012979. !1.ء, 9 باذذل . 2 2) اطلعت ءددتقؤ 200101. 0) 000. وورلد.

 6) 000. لذابوز ههه جاوزا 15 600.8. م. مث) 000. ىتغت. 9)

 ه.2. 7) 000. لسمك. 2 000. ىوللاو. 8 000. ىسحد.

 1) 00600. بسنيف . 7 862. ]4 ٠.1 600:0 ايقعو .



 ا 6

 عافلاب توملأ ن 1 كلانس ىلع ةعسأو ضوألا ناذ «ىريص ٌبضاي*

 ماقد ذا ل ا يأ اهل :تشلطانا نعام اجت بيتك

 48 جادبا رم ع 0 ةيقرشملا نا نيف مكل ميقث اَّذإ

 دا 1 نان 5 7 1 لاق قيل يب: سابعلا) انننح

 ليل موي ىلتقلا نيب ىشما انا انيب كتّدحأ لق كباصا ةىت ما

 لوقي وو ءهلجرب صخافي لجر اذاف
 0 نك

 اور نحو الا فرن 0 ا توملا مو امتار ١ دقأ

 2< اد

 (٠ ةنلع راجحلا ّلفأ 5 ندعو انمولح نم خلض مي نع

 8 ناف ع خف ف لاق هللا الا لا لق هللا دبع اب ل

 خفوكلا 0 ل تلق ءاسنا ١ يع. ىل كاف هنم توفحف 2

 كحأ .تيقل !اذا لت هرث رص امك قذأ :ملطمان ىلع كت
 قدح. 4اذه كيب لعف ّىّيصلا١بلقألا موب ريمعا نأ اهرا حل
 اة صفح نب وماعو ةيواولا لمعمل كي لاق نسحلا وبا ا لاق رمع

 بلقألا نب رّيمع لم مي رج اولق ىدسألا ىيجملا دبعو
 هل لاقف ىحرجلا ىف وفو ىلع باكا نم لجر هب رمق نيبضلا

 بلقألا نب 0 لاقو هنّذأ عطقف هنم اندف 0 نذآ ويم

 اور 5 الا فصْنَت مكف انما توما 0 انكدرَوأ كعل
 وص

 20 2( ةضنلتم اهتعبشو دمأ خريض يبأ ٍرصَن / نع ناك دقن

 ه) 000. ىدنص بصضان. )000. ىلا. 0 عاقر .. 0) 000

 عاودأ ٠ ه) 14 ا'.م :بلظعبا /م) 0 فرصخشو 1248 8.

 9) 0 حم. رز لخأ 3



 هني نإ ةاس

 ىنتدح «دنبب لقا نم الجر ورشع تلت هعم : لمقو لثقف

 هاك ىف نعا ىليل هبا اس لق ىنييكلا هنبا'انت لق ريع

 لاق ئئاطلا ىرتكبلا نا نع ىلجبلا ةعافر نع ىنادبهلا

 نوذخأب دزالا نم لاجر !ذاو لمخل موي :خكتاعب ناو يض  تفاطا
 93 3 8-2 نيد 50

 عير هكير انمأ لمج رعب نولوقيو هنومشيو هنوتفيف لمخل رعب ة
 « لويقيو لتاقب ىلع باكا نم لجرو كسلا

 هد 0 د 2 ن٠ < 0 -

 دوملاو مهلوهك ىفذ برحضإ كرألا لاجر قي ىفيس تدرج

 كمن دست ليف لك

 هبوضف لي اورقتعأ خرابص خرصف ضعب ىف هضعب سانلا جامو

 هقرقع مل هل ليقن ةفوكلا لعا نم ىبَصلا ةجلد ىب ةريجب م

 هفرقع نأ توجرو اونفي نأ تفخضف نولتقي ىموق تيار لاقف

 ىسحلا بأ انف, لانق رهع ىنتدح «« خيقب مهل © ىقبي نأ *

 الا ليقع ىلا نت لجر ىهتنا لاق رانيد ىب تّلصلا آد لاق

 خينيع ىف هى و جز عضوف ود و و 8 ر وس نب بعح

 ىتدح « ككذم /مىقت مكحأ 0 هّلام تيأر ام لاقو + هضصخ ضخ را

 0 موا اوع 5 رخ ام ليش !لتتكا-. لاق :ةناوع اس لاق“ نىسحكلا ٍدآ امد لاق 8

 مههضعب لاقف ليللا ىلآ

 تسون لنقو كير نم ل نك

 متاح نب 8 ىدع ىنيع نمو ءافش

 0 نه د

 كاع ليللا ىلا امي ْمُهَل ان 0

 مراوسصسلا تافقرملاو انقلا مصب

 ه) 1!" ةهدتؤدف 16ععطوطكاتتم ةاتصانع م. "115, 5 هن 6. 5) 000. هئبك .

 6) 000. ىبعست مل. 20) 000. روش. 6 000. 8. 2. ر) 000. كعن.



 مب يرسل إل رس

 لئاقي ههو 1 نب ناس نب وشب ذّةموي هل لاقف

 ايس +ايلوعبا نر راىأو اطخسو ناك

 ١ 1 : هنبا لاقو

 :: نانبسيتق لالوا لصف .لآلدا ناسخ ىب تاق سيرا ىَعْنَأ

 لضُذ نم لجر لقو

 نارشألا «لازنو ناعطلا دنع نانْذَع نم يم ويخ انل ىجْنَت
 لما نم هل ةساثرلا كنك يودكم ىنب نم ةلاجر لققو

 لجر .لافقفا ء الجر ١ نوثلكوا" ةسمخب لهذا ىنبا "نما لكفو 6

 06 قح ىلع مك نأ انئانت نسحا ام ىخا اب لئاقب ىو يخل

 مانيقاو ةذانمو ا اوزخلا» عسانلا, مران فل لع دانا لاك

 دبع ةسائر تناكو «التق ىتح التاقف انّيبن تيب لفأب انكسمم

 ةسائرو ميهحرم نبا 1 ىلع عم اوناكو ةرصبلا لها نم سيئقلا

 تساكرو الوم «ةشارشر - عم "ةسيارلاو روك فيقشل لقاؤ ند
 نع

 15 « مسج نب ناجولا 1 خا عم وذ ١ اتررصبلا لقا نم : دزالا

 0 صفح مر وماع ىتدح اميف ىمامكلا /لوينح كك نبأ

 0 ا ىن ن نن ذعلا فر ألا . ع ةيأو لاو ناذدحلا 9 م 5

 4) 000. لوردوز 14 طه064 ناعطلاو لاونلا اكو. 12ععات. 65) 56.

 14: ؟00. لجر.. هه 14 قد 0) 1ذ ام 6©) 000. مسح

 14 هذ 2807. 60عمت. م//) 8همأ10 طتت]ا18 2012112185 260116 36 218.6-

 ءملمدق18 ططعاو 6]6013اان8 21111111, 0111026 611122 016 7120 0

 متطلا >همورعادو ممل ع211285 000. ىدمحز ىمامكلا ه1

 1من 110545 مل"  هرع هولتعتف ىامثل ةرصوتةهطدتص هقأل  و)
 انما و 61-١ اها مانهب م. 1و ١
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 نا

 تمر م“ خنس

0 

 «اكلامو ىيلثقأ ىدانف اًعيمج ضرالا ىلا انطقسف هنقئاعف ةقورأو

 انك نع ليل «قيايا نبلا/ نع يدك با آس لق ريغ !ىقدح

 مك ىب هللا دكبع# تيار ليقي رتشألا تعمم لقا رازيتعلا ىبا
 اهنو ىتاطلا رتاح نب «ىدحعو شيرق ةسيار هعمو مازح ىبا

 ديع ىعطف هللا دبع ىنعي هانلتقف هانرواعتف نيلكفلاك نالوا

 (2 حلا يراسل لك معا ىقدح +« هنيع ًاقفحار# ايحع .دالإ
 نم ةّدع 0 لاق فخم نيا تبخل هع نع يو يأ

 لها نم ىرألا نقل. تحناك 0 5 لسجل 0 0 ىلا 'ءاهشا

 ءالعلا اند هوانقف ل ل هللا لبيع 0 01 0

 سيقلا كبع ةيأر تنناكو «هدي ىف و فلا ناكف ةووع نبأ

 نب كير هعم 00 لتقف م 3 1 عم ةلفركلا لعل نم

 ناعما 0 نب ا امذخا 0 كيتنا رو ةيقر نب هللا ىليع عافم

 0دلكي ىف 2و رمالا ىضقناف 0 نب قو هفنسبأ ىلا اهعفدف

 دانك لهخ ننبارو هقول لقا نم لتاو. نب ركنا بار : تناك

 مكفرعلا وبان لاقف ىلفذتلا .م طرخ ىب ناسحا نبا ثرالا عم
 كك 0ع 5 3

 نب وركب رشعم اب لاآقو مدقاف كموقو كسفن ىلع و فقبأ ىشاقولا

 ادم .لتنم معاص هللا لوسر نم هل كحأ نحكي م اعكا لخكاو

 0) 1 ىحع لئاقي وهو. . 5) 004. انحع. 4 80«. 111,
 رسام 8 هن 14 8801. هذ آ[[ةط.: 600. بعصلا , 14 هد. بقعصلا .

 0) 000. ندا . 6) 000. طقم ءأآل 101288 8. م.ز 56610118 0

 ال 60 050 1 167 0000 7) 000:7 اشف لا ١ ذل

 و) 000. وأ.



 ما ننس نارا

 انباع 2 3 0 ل هللا لمع نك 0 و نادت 0

 لاق انيقتلا امل لاق اهب لحي 6 نم 86 خبيداب هك 8

 انور قحا اذه تاق ىلُجِل هدكمر ىوس* ىل لصق امل رتشالا

 : ئتم. اند. انملف هلناق :تنسلا :اهعطق ول ىّثم 8 كردي نا ,ىسع

 « نآرقالا دحا تلف ىهجو هب سمننلا 0 نملا 3 كدت عمج

 فخم لأ 6 ىع ىسحلا وبأ اه لقذ رش نب رهع ىاتدد>

 ناك لاق هلي نع هىببأ نع 2 نب ناجرأا لديع ىبأ نع

 هلأ نكح ةنئم وندي ل 0 ماطخب لذا فرشألا نب ورم

 10 ليقي وو ىدز ل ع ني ثراه ليقأ نأ ةفبدسمد هطبخ

 مك عاجش 0 ان مّلعت مأ 1 مخ اك انشأ ا

 «مصعملاو ةتماه # ىَلَتْضُتو

 انام انتح كا ضرآلا ن : اصخكفي امهتنيارف نيبتبرض افلح اف

 لجر الك م نم م تلاقف و ةنيدملاب اهضر خشتاع ىلع ل

 15 معن تلقا لمثل مهيب 0 تلاق خفوكلا نكسا دزألا نم

 . 5 2 3 ١

 م6 3 -

 000 تنكمف مخ نبأ كاذ معذ ل 0 0 ريح اب ان

 نىسحلا 3 0 لاق رمع لينكد 2 2 اهنا 52

 ليقي رخ 0 كراك يمي لاق رازيعلا / ىب رانيد حس ليل يأ نبأ ى 2

 90 سانلا كنا يكلف 0 ىب باننع نب ناك ل لمع 520

 ه) 400101. 5) 000. دندن. © مكسر ءابسش. ©) 000. 8. ٠

 © 000.204. ىنأ. مر 000. 8. م.ز هل ةاتجتته م. "110 8. 9)

 مسدلا . 7) 000. ىفأر ذمه ند.



 ايار مك اكيد

 ءاجن اكلامو ىنولثقأ تيدانو اًعيمج هانطقسف هنقناعف هتفرعف

 ردع ىدانو ماطخل عاضو انزجا< ىّتح اًنع اولتاقف هنمو انم سائ

 دك اق طقسف لجر 0 ايقرفت رقع نأ هتاف لملم او اورفعأ

 رك نبا نبك كك أو لملل ميِكع نم كش 1

 هسأر ل خدان 2ىت اهيلا لصو لف رظنأ لاقو يك اههباع برضف ة

 ىبا تلق كيلا كلها ضغبا لاقف كليو ثنا نم تلاققف

 «« كافاع خلا هلل 10 يع فا نان لت معذ لق ةيبعتكلا

 عمم لاق كيهشلا د :كيبك نب ميعاربا ىب فاح ىتدح

 اراك تنك. قلق رتشألل تلق ةمقلع لق ليقي شايع نب وكب .ابا

 رث هوعياب ءالوه نأ لاق ةرصبلاب لج اا انف هضر) نامتع لتقل

 تنكف يورخل ىلع ةشئاع هركا ىذلا وه ريبزلا نبا ناكو اوثكن

 تيبضر 5 فكل فك ىنيقلف هينيقلي نأ لد زع هللا هعدأ

 هناعرصف 2 ىلع هقبرضف باكرلا ىف تف نأ ىدعاس ةّدشب

 هللا سفن قو دتكرت ام..53 لاق اسكلامو | قولتقا | ليتاقلا“ قف انلق

 انفلتخاف ىنيقل ىيسأ نب باقع نب ناجرلا دبع كاذ ؟ىث
 نوفلعي الو اكلامو قيلثقأ ليقي لعجت هتعرصو ىنعرصف نيتبرض

 ادا اي كرا كيم وبا قلع رق قولتقل وملعب ولك هكلافا نوم
 لق ةبقلع نع ميعاربا «ىع ةريغملا هب ىنتّتح هدهاش كبانك

 ىا ىنتدح لق ىمحأ ىب هللا دبع ىنكلح ا 6 رتشألل كل

 هرضَتلا نب خكلط نع هللا دبع ىتلح لاق ناميلس 0 ىنتدح لاق

 ن) 000. اتطعسح. 85) 000. ط38 مم216.8 60 58330 85610 هد

 ستفاتسف ةء1طوةملتسم م15 نب. 24) 4400101. ه) ظدع ءمد]. هما.

 1]110561:1651» هاك, 2 ةء0.: 000 0



 سب نس 1

 وريح ىج دنهو ىسودسلا متيهلا نب «ءابلع ير عنف در

 لوقبو رجترب وهو ناحوص نب ديرو ىلهجلا

 ْنََحلا َنِم انَرَح اذبب ىفك ْنَسَح ابا وأ ا ْمُهْيشأ
 سولار راوما ومالا 00 انا

 ةرامع ضرعو ؟نيقص موي هب لّثمدذ رعشلا اذه نا ىلّذهلا معرف

 ىنق ف هيلع ةنس نيعست ىبا ذتموي راسمعو دوت نب ورعل

 ذل كنف ئبرتم. نينا وع 8 ةرادسف "اهيل نم لبع اةنطسو 07

 ليقي وهو عرص ىتح سانلا هامرو اهيف دفيس بشتف قر

 ءىلمجلا قنعو ءابلع لشق رقي نبأ اننأف َقيلَتقَت "ن 3

 10 5 ىلع نيد ىلع ناحوص  ىبأ 3

 كعب 0 قيسإ لش 000 ىتح © اًريسا قخأو

 نع فتم 9 0 اك لاق نسحلا 7 ا اك لاق رمع ىنتدح

 هببأ نع را د هللا دبع نىب ناب نع كشار نب ناك

 15 ةبرض نم ةحارج عرويلكو / عبس و ل موحا 8 لاق

 امو لحاأ ام مزهخب ام دف ليك مهل لم تمييبأر امو خنعطو

 لينك, الإ, ىيحا .نيلا ءاطخ 00 امو. نوسألا ليبجك نأ 5

 نبا ىبا وعألا هدخأف ,لدقت :باتع نب ناجرلا دبع هذخأف

 كنا نم خشتاع تلاقف ماطخلاب تذخأف ك1 عرصف :ىرتكبلا
 -هغ

 ه0 رخشالا س رهو 2 لك و تملاق ريبولا نب هللا لبع ل

 «ه) 000. ابيلعو. 5) 000. هركنغ. 0 8وهء. 1[طط 120.:

 بلور نأ هدمه م. "111, عصطب 7. 2) 000. ارسأ. 2 000. 8. م.

 /) 443183. و) 008. ىبا. 72) 008. دعبس. 1 003. ىرتكملاو
 61 152 92022 1 6م:
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 95 هلَكب 8 انَكيش انبلع اذ لسعلا نى 7 ٠ اندنع ىلخأ تووهلا

 قي ىب لضقملا .ى ء نسحلا ايبا لق تيت نب ع ىنتتدح

 رظنأل ىذا لاق ىدراطعلا ءاجر أ نع ىدع أ نب ىدع نع

 لَ د افا تي ُلزانن * لمحلا/ تاككلا بص ندا نك

 ٌلَسأْلا فارطأب َناَقَع نبأ د ١ لسعلا نم ندنعا ىيسا توملاو

 3 لحب انك انيبلع و

 لقا نيبحلا» ليضفملا نع .نسكلا هوبا ابد لاقاربع .ىقدح

 أس لاق 1 6 3 ىبضلا راوض نب ورع نب ميسو للجوأا

 نيا دع ناك .لثأ ىلذملا ىع نسحلا بارو

| 
 نوب ماطخل اورواعت دقو لمخل موي
 رج ايحامج 2ىرت 2ك مرفت ال ةَبَص ونب نحن

 هيكيلا فلغلا اهنم, ةرخي

 ُمِجش لطب و كينَب لك سك الا
 < ىديهملا كر ا حج وز ان سلا ةيحور اجر ١ اي را

 ام اهضر خشتاع 7 تلاقو ؛ الجر نوعبرأ ماطخلا ىلع لتقف ست

 ذكموي لذقو ةبض نأ تاوصا 6 تىحقف : م ل لينعم كح لأ

 م) الوم. لكك دصماتق مدأمطقل (2). )65  14 (66 0[2.) زرابت

 نرغلا أذا نرقلا : م 400101. 2 004. )امن. 6 000. 8. 2:5

 14 10مم. رق ر 600. 801. هأ كفل رك. /) 14 '1"هدط. هذ

 ام 0ن) 000: لتستا رز 02 12 1202214 11, تظضش 5 2

 14 هذ 1ط» 10.: 15 00. م0م161 3:6831261:1 13:6ا11912 211 1

 ىكعد #10 أن.



 رابع يرخ ناح ملف هجناعف اهيف قيس بشن «هبرضف

 ىلع عقوف ايهعطقف هيلجرل رامع قسأف ايش هسفن نم كلي ال

 قع برضب رماق# ى , 2 هذ ع كعب تف ءهباككاا حلعو ةتسأ

 ىدانف ح رح ب مامزنلا كيدعلا كلذ كرذ 2 ىبأ 2 علو

- 

 م ىلايقعلا «بعينرت هكيلا ةروبو زالسع نارا

 لعبا وعز اًوض»سلعلا اذا ننس نيو
 مخ ركوب دلل ةيلعحلا تاور لح 1 ةدفحت اينما 7

 همصعمو كي هنم 0ىلتخدو ملكي عجش مك نيرت لأ

 ةليطغعر لاقو رع نان ا انين ىحاو لك ىختأف ايرطضا مث

 ٠ نم ثراخل ىعدي لجر ./راسهنلاب رخآ» نم. امني فق خوال نا

 بم اادشا قت ةللجإ النار اف يوتعلا قم ماجا

 ليقي لعجو

 لسا فار ذاب نافع ناو وعتن) نمحلا اماكن هل مدا نكح

 1 00 هبرصصسلوز 2002 14 685 201. بشنفر 000. بشناف.

 م6) 000. طثع هذ ةد209 اعدد : طماحأ73 560116121198 26850106 0

 هلمرعورم. 0 1ظعقاطتأتت ةهع. آخ ا!.*: ردأ انما امر 32 1 اتق

 اسم هون هرصمدلقل16 طحتستتق ؟ءاتدع ماو اب. انت>06 جتتتودت 2126215

 8111811611510 8 ,ِدأ 10 قعأ مهلعت © 1060 نآ11 1218 066 1111:11:

 تطا "فتموطف 01615 1821360-21: نيب !دلتجا سمالاب نيلجر تميأر ىلأ

 يذلا كاذ معن لآت امهنم كيفوك فرعت لهف اذكب ازجتراو ىدي
2 
 د 3 : ا انبي ع

 ياطت م نللو ملعذ م ١ ريال كنا هللاو بذكو ملحن ١ كفا ل

 113 201:10 1761:8115 08181 10 3 كب ان 0 8 000. 8. 2.

 6©) 008. مصعملاو. مثر 0084. اهنلا. ي) 000. طثم ه6 ذصقمو 8. مز

 14 1همط. هذ 21380605 191, 326 5 "هعوتقا11: ه00. 81. ها اكقطم

 © 11017. ىغبن.



 م14 اما ةنس

 اهلوح ءاورتكو ىدعأ نب. غطلاخ اقر اذا ىتح تارمكلا ةريج

 ام تلاقف انتاوخا انطلاخ ىدع هونب اولق متنا نم تلاقف

 سأر اوماقف لوح ةبض ونب تلنق ىتح اًلدتعم لملل سأر لاز

 فيرطتلاب نولَدْعَي الو هريذعتلب سيل نابض اوبرض رث لمإل
 املقو لملل امار اعيمج ىنيركسعلا ىف رهظو كلذ وثك اذا ىتح#

 بلقلا ىف ماتراصف ىلع ءاتبتج تزرأو * عصي وأ موقلا 4لاؤي ال

 اعيمج اءقالتو اصعب مهضعب موقلا هركو رصبلا لها كلذ لعفو

 ّلتق ىعذاو رجتري ومنو لمخلا سأرب ىبرتي نبا فخاو جيباقب
 لاقف وريع نب كتفو نحرص نب كير و مليملا : ءابلع

 و ىلمكلا دنهو ةابأع ٌلتاق * 0 1 ىفوكني نمت ايفا

 ١ ل نيد ع ناحوصل نبأو ِ :

 ناف ليبس م كيلا أمو زيوت :تْذَل ىرمعل ىقل رامع هادانف

 3 3 مامؤلا كرذنف تقلا ةبيتكلا هذه نم 0 اقداص تنك

 امك تقدالا كاما نيب نك ئىتح ىنذع ىب نم لجر

 هتقركب رامع هاقثاف هيلا لبقا .ىتح ارامع سانلا محرف ىلع و

 ه) 000. ىذبر 2807. ىذب نم. 6) 1ك هذ كلو. 0 ادت

 ه) 0004. ,يدقلاب. 4) 169 آخر 860 8. 706., 210. هلازير د

 01100116, 111 لوزب 1هعتضس مملسم لاري ة16856 2مم87عمز 22012

 600. مونلاو 081 عرصت 14 ه6 2107. 4 ليش 00 تدرأو

 ابنح. مز 000. ابراصفق. م) 15ص 12618. ها", 8: 1طط 20814 7

 تآق.و 1مم 8هلزدس 111, م. 76ه هذ الالم. م 86هء. آخن ه0. 8. لز

 لذ طمع. 1. 1. هذ 1طن 9)81320 )هه ناحوص نبدأ مر 560 1 0

 مث“, 824 ناحوصل اًنِبأو. 2 14 تّذعر 207. تدلع. 8 14
 200. ىمر 01100 06681 مان 267



 مال انس نس

 عوطقم الج و ةعوطقم ادي رثكا اهب عمسي الو اهدعب الو اهلبق

 نب اكول كدسبع كب 50 اهبحاص نم ' ىردي ال اهنم

 لريصأ نأ .ءالؤور ءالوه نب» نكلإلا ناكو هلدقا زيك دشن ا 3
 ىرسلا ىلا بنك ٠ ««لتقي © نا ىلا*+:ليقتسا ةفاوطا نمأ ؟ىت

 نع لالب نب ةَيطع نب بعصلا نع فيس نع بيعش نع
 ىتح بلقلا ىلإ ةفوكلا ةنميم ثررأ ىتح رمالا قئشا لق هيبا

 خفوكلا لما ةنميم اوعنمو جبلقب ةرصبلا ةرسيم تقولو هب تذشؤل

 ةرسيم كلذ لثم لعفو عابنج ىلأ اونك ناو عبلقب اوطلتخي نا
 نم اهراسي ىع نمل اهضر ةشثاع تلاقف ةرصيلا 6 ةنميمو ةفوكلا

 10 أوظفاح ناسغ لاب تلاق دزالا كونسب ناسميش ىب ةربص لاق موقلا

 تلّثممو هب عمسن انك ىذلا ٠ مكدالج مييلا

 ثلوج قلاع و بنو هاج لف َناَسَع نم تنك

 مكل تيل لثاو نب ركب اولاقو ميقلا نم اهني نع نمل كلاقو

 لكاقلا ليقي

 ويدل تاول نس ركب كاسبعقلا اء ةرعلا يم :١١ ينك ديدحلا ىف ؛ انيلا اياك

 لبق علاتت نم ملاتقلا قا أءلنتقان سيلا كبع مكتار ِ كم

 وونب اولق ممقلا ىم تلاقف اهيدي نيب ةبيتك ىلع تلبقاو كلذ
-_ 

 اودلاجغ ةيشرف فوجسو خذيحاطبأ فويس غب ع مب نرلاق ةيجاسن

 1 نكيو تلاقف :بض نب اهب تيفاطأ رج عن : ىداغتي اًدالج

 ه) 0هدزوعءعا.ز ءم0. الأ الار 14 هذ 20. ةدعوطقت. 5) 1خ هنأ 10

 ةذميعر 00200 طفل ةعلم هص مهم ةصقتتست هذ. )6  000. مك د الجو ر

 14 مكدالجغ ر 20. نأ >9. )2  566. 14 هأ 2107. 600. سوأ ىنج»

 6) 008. هرغلا , 14 ةّرغلا و 210. ةرغلاز ه,. آوصو ةدط سعقأ. مر 14 ©

 ا017[2. هدت. 9) 000. ىنب. 7) 000. ادافتي. 4) 14 هأ 210. اًندو.
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 مروع مبا ينس

 - هد د٠:ه س2

 كلي رياح ام رمعلا لوط 6 كللط)

 4 نارمن أ نب نارمن لقو «<هلبق رعاشلا لوق فو انهلتتم :انمناو

 ىتادمهلا
 0 ل 3 د 5 تن ندع : هد 2

 درسملاو « مهلوهك مف بّرصا دزالا لاجر 3 ىفيس تدرج 5

 كسير ةفوكلا لها نم ةرسيملا ةيار ىلع لتقف ةعيبو تلبقاو

 ةريغملا نب / بقر ىب هللا كبع مث ناكيس 3 ص عرص

 انتيلتباو ةظةلاهكلا و نم انتذقنتساو ةلالضلا نم انتيدع

 صحا رو لدص عيتح . ةبير ىلعوا ةهبش. ىف انكف .ةقتفلاب
 00 2 262 3 ندي 2-

 ديعم اي ليقي لعجو اديعم هنبأ اعاطعاف نامعنلا نب كبعم ىبأ

 ىرسلا ىلا بنتك: 1«هدوارى 'ءكبتنتف ,/بحدحت اهوب اهل برق *

 دانكلا تار انمل هلق ةكلطو .لمح# نع .فيس نع: بيعتشا نع

 رصنلا .عوتو وبضلا ,غرف !ذا اوفرط سانلا اهيا اي ىلع ركسعو

 طق ةعقو 7تيور اف لجرالاو ىدحيالا فارطالا 5 نوجوتي اولعجن

 ه) 14 ىسفن هن طم تيبشع. 6) 14 كدقف. 0 او

 مم د اللواط ةذط6 22681521026 70693168 22208111. 0) 0

 رمدز 14 ةمعصطاتق ةاتطت, 01011 28568 نرأرمت لأ ىبأ لقو. 6 004

 علوهح. )/  866. 14: 00. طثم هذ ذصقنتو هيقرز 2077. 8. م.

 و) 000. ٌدضق. ىتك 5. م. 7) ظصعأو اةططانتل 12 برق هأ بدك .

 2) 000 615 م0216. /) 0 نوحونير 14 68 12107. نودصقي .

 7 00 تيار و 1 د ال0“ قر٠



 م“ تس مسرور

 سانلا فحأ تو خةكاع 0 عم ةهطسو 3 رهبزلاو خلط عم راهنلا

 كيهنو خفوكلا ةعيب 1 در ةرصبلا ةعيبرو ةفوللا نمي ةرصبلا ندي تبزجت

 ةهنم سبيل ل 3 لاقو 8 ةرصصبلا 06 ودطم# دلل خفوكلا بصل ىلع

 5 لاق رمع ىددح يف ميقملا كرتي د دأو براهلا كردي < توق

21 

 6 نب ننعم نع را دلل نشدع هدأ "امد للق 0 وبأ

 000 لاق © سسح نب كيز نع ىدنكلا ورع ىب ىلع نع

 لاول م خيارا ىيأ لا ع عند لوقي ةيفنكلا نب يمك
0 

 00 لاق حمر ىلع لإ ام دج م تح تمت 000

 تر انس 0غ هلإ 0 لجأ 5 تلك تاكاكتف ككل 2 5

 10 6 !فاف ترظنف .ٍ 0 ىردا ل 00 ىدي نم 4ةيأرلا لوانقف

 ليقي ىو ىدي نيب ىأ

 اىعأأ ْ موتلا * َّك ا ناوتبكإب 000 ىنم رع م ىلا تنذا

 3 /ءانبألا .لانق نم ص ضفكلا

 ةحاطو دمج نع فيس نع بيغش نع (ىشلا نإ 2

 15 ام كك اكيد ٌلانق م نيح ناتبنكملا ا لاق

 نم خسمخ 00 للجر اهذخا املك اةرشنع 25 ليها نم

 0 نب ديزي كلذ ىأر املف ندب رئاس نم ةسمخو ناديح

 ليقي مهو هدي ىف تنبتف اهذخا

 ه) 4001016. 65) كردعم © 158 600.5 59 ةدنونتت :166810-

 مز 1282010. 0) جترلا . ه) 0600. فات: "7) 0007 ىذلا

 هذ 020 امسعلا مالم 00 011001 ءهمط]ةءااتا3 عقااطات1. 9) 1. «.

 ةخشتئاعز 600. سبيع. 7) 1ص ؟00. هدمطتو 8. م., 6هع06م50 للاَعَق .

 2) 000. انعحارد. /) 000. نايلغلا .
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 عنا رجح

5 
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 1 ا” خنس

 000 تف اربغأ 6ث موق ١ ىلعا عمو اانيشد عبصت ١١ ال هلاخ قع

 كلل ام كموق' ىلا حتت هموق نم لجر هل لاقف .ناحوص نب كيز

 01 راتحلا ١ نارا كشلايج صم نا .ملعتا بسلا كفقوملا اذايلو

 ىيرأ ام توملا ةايلملا نم ريخ توملا لاقف هنود توملا ناو كيدي

 اًملف برخل تّدتشاو 4ةعصعص ثرأو ناكس هوخاو ه ا

 ه ىلع اوعيتجا * أ ةعمبر كلو نميلا ىلا ثدعب 1 كلذ ىأر

 0 كا مكوعدن لاقف مسيقلا كبع نم لجر ماقف مكيلي نم

 ميقُي 8ل ىم هللا باتك ىلا وانوعحي فيكو اولق لجو وع هللا

 روس نب بعك هللا ئىعاد لتق نمو *ةهناحبس هللا نودح *

 نزلا نكبلع* نب 85 ماقو كلتقف اًدحاو اًقشر ةعيبر هتمرف

 ةفوكلا نمي تعدو لتقف اًدحاو اًقشر دوقشرف هماقم ىلجعلا

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك « موقشرف ةرصبلا نمي
 كك تا لرالا ناكجملا ناك الق ةلكالطوا نسمح نع كيس

 000 20 فدو درا ةمحلط"ءكيفأ كيبصاو رالهنلا لفاظتتا

 هلا ااويري رثو لاتقلا الآ ةفوكلا» لها قاو ةشثاع ىلا اووأ املف

 دعب اوعجرف اوزجاحتف اودانت ىتح اءلتتقاف ةشثاع عترمذ ةشذثاع

 ردص أوانتقا ةرخالا قدامج 3 سيم دلل مهيب كلذو اولتنقان رهظلا

 ه) 14 66 207. ايهلادح ىلع ناتييكالاو ) 14 نم مور

 المر. ةةعوأ م )0  14 800. وهز ططمتط ناكحشي. 4) 14 ©

 الو. 200. ايوخا. 6) 14 ه6 20. اوعمجأ. مر 14 ه5

 200. ىلع باككأ نم. ي) 008. اوعدن. 7) 14 ه6 21077. 07
 الو ميقتسي. 42) 004. هللاو ودع. ) 000. 200. ليقدز 14 ©

 المر. م20 نمو طهطوط# دقو. 2 566. 14 هذ 1وءانتص 12161101612

 600. كبنع. 72) 000. 300. ىندأ.



 مس تس 1

 خعيبر تفقوو ليدج مما هىلآ اوداعو !فننلا كثي اوناك انه

 تعي اي ليكي تملاقو ةرسيم نمو بيب نم 5 ةرصبلا

 كيعْفدو هنا هعداف لجو وع هللا باتكب مكقتو ا قع

 ىرجي نا نوفاضي ةيئابسلا غمامأو موقلا ليقاو اًفحصم هيلا

 5 نوبأبو عري مدع 58 ا تفك( ار اوكلعك كا عضل

 60 ىاعيو ظخبقبلا 00 0 اب 0 تليد اهجدوف 8 7

 نوبايف باسحلاو لجو زع هللا اوركذأ هللا هللا ةرثك اهتوص

 سانلا اهيأ تملاق ل 4 اوبأ نبح «تترحأ ءىذن وأ ناكف امادقأ

 0 ةرصبلا لها ءمضو وعدت تلبقاو هعايشأو نامثتع ةلتق اونعلأ

 ةكشلا هذه ام لاقف ءانّحلا بلاط قا نب ىلع عمبو ءاعجلاب

 ععايشأو نامتع خلنق ىلع اهعم نوعدحيو وعدت خشثاع ا.هلاقف

 تاسراو هعايشاو نامتع ةلتق علا مهللا ليقي وهو وعدي لبقاف

 انيبفأ «تراكلا نب نايحيلا .نيبعو .تاتع ىب ناجرلا 007

 هلو اهريغ نودحيري هل موقلا ن 1 تأر نيح سانلا ترمذو امكناكم

 ةفوكلا رضم تفصقف /مةرصبلا رضم تفلدز ف سانلا نع نوفكت

 ليسا نين لج وتام كيسا كل سس موز زا نمح

 هدي ىف ةيارلا كرتف لمحت هنم اهذخأيل ةيارلا ىلا 0 ىروهاف

 تابتجملاو * اهسرط ىتح لمأل ماّدق اودلتجاف ةفوالا ضم تلجو

 0) 14 ه8 207. ىف. 5) 14 ةر.صيلابز 2108. طاتتقانق 6

 0) 0080. اءلعدو ه١ دصماع ةربكر 01004 06686 204 107. 2) 56

 14 ه6 2[هد.: ؟04. اهتأا. 4 004. هدس.ز جضف ٠ /م) 400140

 مهم. 14 ه4 109.5 2202 6000. تفصعد.



 1 م

 6ه- ءمو دع هم 5 0 ندع 2 0

 ادروو «ارقشأ ودعت* ليكلاو ادزالا انيقل مهي انب لئاس
 هد 9 |6د 92517 20 5 هد 59525 6 062 5

 ند دع انننالات قسحلا وبا, اسالق بتنا نب ربع :ىيتدح

 000 دبا نع رابع لج لاق رايتود ب ككلاما/ ىغا ناميلس

 8 فرصنا ال لاق ىنلتقت نا كيرثا لاقف صمرلاب وج لعجت لمثل

 ليك ني ريا راح ىئتح ارامع !لبقا صفح نب رماع لاقو

 © هللا دبع ابإب ال لق ناطقيلا ابني ىنلتقتا لاقف ممرلاب

 فيس ثيدح ىلا ثيدذلا عجر

 ىدان راهنلا ردص ىف سانلا مزهنا املو الق ةحلطو دمحم نع

 ىداني هل ىّنوم هنعمو سانلا اهيا ىلا اويلع ريبزلا .انأ ريبزلا 0

 اف دك رنا فريعلاو  نويرهنت ١ معلط هللا لقشر ١ ىراوحت ب نعأ
 ىلر املف سانلاب هنع سانلا لغاشتو ناسف هعبتاو عابسلا

 وفرع ايلف هيلع اوركف نيب قرفف هيلع فطع هعبتت ناسوفلا

 رم مديهلا نيا 4 هيلع يق فن .؛. ءاملف هت رييزلا "اول

 ريصلا ريصلا هللا نابع 001 ليسقي وهو ةدكلطب رفن ىف عاقعقلا 1

 لخدأف ليلعأ كيرذ امع كك عيرجل كذا [نيحت اني در لاقت

 : رضا لهيراف ءانناكم ىنغبأو ىلخدأ مالغ اي لاقف تايبالا

 كلت متهم ىف سانلا لبقاف هدعب سانلا لتتقاف < نالجرو مالغ

 اًبَلَق ماوداع وضم هب نفاطا لمجل اوار املف ةرصبلا نوديري و

 ه) 14 ""همدطوع مصمطنتس موقة120228 رقشأ أودعت. 5) 1

 أوعطق . 0 اكمدستت]اه نطو هدعم103556 710عطخاتت“. )0  000. ايلع.

 ) 14 ا".. طلت ممطتل. م) 000. اوداعفر 14 )١.! هك المص. انت >6-

606011 



 "| خدس سار

 ميعدي فحاصملا اذه ذخأي ىم لاآقو هباككا ىف هب فاطف لمثل

 هيلع ةظفوكلا لها نم لعق هيلا ماقذ «لونقم ع كفا ام

 اذه ذنخأي نم لاق مث هنع صضرعاف انأ لاقف بنس ضيباأ ءابق

 ضرعات انا ىتفلا لاقف ليتقم ههو هيف ام ىلا موعدي فحصملا

 ٠٠ كيف ام ىلا وعلي فكحاصملا اذه ذخأي نم لاق مث هنع

 ىنميلا هذي اوعطقف ماءدف هيلا هعفدف انا ىتغفلا لاقف لينقم

 3 لصد هذخأف ىرسيلا هدب أيعطقف جاء ىرسيلا هلدبب هذخأف

 جلاتق لح نآلا ع لاقف هضر لتقف :غتابق قلع ليست كفل

 < ىثرت اميف كلذ دعب ىتفلا ما تلاقف

 , مفاشُكي ال هللا باتك هولثَي مهفاعد املسم نأ "0

 عانت لا ل نقلا ١ نوفداتي * د ٌةبئاق متهما

 مهاحعل فّلَع نم تضخ ىكق

 رباج نع فكم بأ 1 لاق قدح 1 "ا ريع ىتدح

 لقا رسم * قع نينفوملا .ريما ةتموم تلج لق ىنعشلا 5

 3 ل 0 اهضر ةشئاعب سانلا 2 0 ةرصبلا

5 

 هد نةاع 5 5 5

 هبرضف أورك دزالا نم لج قدام ابموهنأ من سمشلا تملثأز

 ركتساو أور دزالا رشعم اي ىدانف هدي عطقف ىب يلع نب نرَح

 لاقف بلاط ىنا نب كغ نيد ١ ىلعأ نك أودانف و دزالاب لثقلا

 90 نلف نست كل ىنب نم لجر

 2 00 ليفقم . ) هللا: 14 10د. مه ال. 6 7

 المس. 4) 14 لثقلاب عرمات. 0 444131: 14 طقطو: هترسيم ىلع.



 6 م سس

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

 هللا هلعج دقت هللاو لاقف هيف هللا هلعج ام هللاو لق جيفت كن

 لق هفلاخي ٌلجيلا ىار املف جيف هللا هلعج ام هللاو لق هيف

 اناو اقلطنف هعم بكرف ليقي ام 1 رظناف ٌبكرأ هلها ضعبل

 الا اع ف اليلق ليخل, بناج ىف امفقو ,ىتح امهيلا رظنا

 اي ريبزلا لق لجرلا ىدص لاق كدنع ام هبحاصل ريبزلا لاقف

 كيبع لق ةرامع نب دمح لاق ةاريظ عْطَق اي وا هافنا علج

 حالسلا لعجن لكفأ هذخا مث لاق اميل ىردا ال لييضصف لاق هللا

 0١ ليرأ تنك ىذلا اذه مآ ىتلكت 0 نوج لاقف * ضفتني

 اذه ةذخا ام هديب ىسفن ىذلاو هعم شيعا وا دعم توما 0

 اًملف معلص هللا ليسر هنم هآر وا هعيهس دق ءىشل الا ىرا ام

 نوج فرصناف بهذ رث هتّبأاد ىلع سلجن فرصنا سانلا لغاشت

 300 د ات اج رت, يتحالاب فحلن هتباد: لع سلف

 نرصنا رق ةعاس هايجانف هيلع اًيكأف اينأف الرنف هبادكاو فنحالا

 ذآ ٠ .ةكرذا لاقف فنحالا ىلا ريمجا نييورعا هاج مات

 ويبرلا بحاص نا هديب ييصلا تل لوقي ن .راكف هتلتقف عابسلا

 اني لق ,نسحلا هبأ ان لق ةيش نيارمع ىتدح 0

 ةيواعم نب 0 نع ةاطرأ نب ٍجاجحلا نى ع مصاع نب را

 موي اً ىلع ذدخا لق :ةليكب سمخأ نم : 0 2 ينفذ

 ه) 14 تلقن نوج لاق. 5) 000.8. م.ز 14 هذلخا ه5 6

 رمالا 1020 ىرأ ام. ) 869. آش سراك, و001 نتم22000

 ءواوطحطم ةععاطوق 266 م0106, 01و76 202 طه660ر 2181 4

 1ص طقع 12011026 م1115 862261 6. سراف 00611113. 0) 0

 ع. م.ز هل. ]1050110811 )ل .



 ا خا مي

 6 لع اوهخ قانهزألا ريك 0 در رف نا لاقو اميظع الام اهل 0

 فقو كناو هلق ىذلا هوه زومرج ىبا * 0 أويعوف رهبولا لفت

 ىلع لاقف ريبؤلا لئاقل نذاتسا هبجاح لاقف 0 0 بابب

 لاك . كتوم نين فلا ”ىيبع انت لاق ةزاكع نت قدحتماا 5ك هك

 نع تراحكلا نب رق نع مك نب مزاسيفس نع ب اض

 نب ىلا عم 00 تراحلا نب ا لاق ةداحتق نب 6

 هاوعلا قت يبرلا "عم نضع حوا ةذاعك نبا نوح" ناك 0

 ءدحكف هكر يكونلا' ع تدك لاق ةدانتق “خب نوجا كلا

 ,مالسلا لاقف ةرماللب ريبزلا ىلع نوملسي ايذناكو ريسي سراف
 ايتا لق موقلا ءالؤف لاق مالسلا كيلعو لاق ريمالا اهيا كيلع

 الو اًذدع لقا الو اًحالس ترا اموق را ملف اذكو اذك ناكم ٠

-_- 

 ميقلا ءاج لاق مالسلا كيلعو لاقف ريمالا اهيا كيلع مالسلا لاقف

 م لكي ع هللا
 عبج :انع ارعيشف !نكو نك قاتكما اونا نكح
 الرق بلا عيولق ىف هللا فذقف ٌتَحلاو ةّدعلاو دّدعلا نم «ملل

 قا نوجا 'ددجتي/ ثا ىل ةللاوض نآلا ١ كدع اهيا ريبزلا لاق نيربدم

 سراف ءاج مرق «فرصنا رم مكيف ااكيلا ثيل مَقوعلا هلا كيناقلم

 انها كيلغ .مالسلا لاسفف يقول نم يخت نأ لويخل :تذاك تاو
 و تيقلف كوتا ىلق ميقلا ءالبه لق مالسلا كيلعو لق ريمالا

 ه) 000. ذضق. ىلع. 5) 000. اوهنرمرحرت. 6) 004. اوفرصنأ .

 0) 000. طش5 ممصتكز 14 او خآ < 6) 1مو6ه1 ةعن. [4.
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 منامك اه“. ينس

 فكشملا اذه هيلع ضرعي «مكيأ هبادال ىلع لاقذ يللا ىقنع

 00 نأو 2 هلل بسد ه1 كح د تعطت 0 حا امو

 ضرعب ه«باكحا لع ع فاطف انأ باش ل لاق يناسب هلا

 خيلع ضرعأ 0 لا لاف ىنغلا كلذ هل هلبقي ملف | عيلع كلذ

 انئامد 3 عتلتأو هر ىلا هلوأ نم مكذيبو اننمد و ل ا

 دأب ئنعطعف بفشجاضملا هلشبا و ىتفلا ىلع 10 ماكدامدو

 باورضلا مكل تاط ندع ع لاقف ليقوم تح هتانسأب ا «ذخأف

 ليجلا ماطخب ني لك الجر نوعبس فذتموي لتقف ولتاقف

 نوعريف هتلتقف ةيمر ةحلط تباصا سانلا مزفو لململ رقع اًملف
 . : . 3 | 5 1 ا 1 0
 ماطخب نتخا رهبزسلأ نبأ ناك ككل تو كامتر مكحلا ند نلوم نأ

 هع لا ِ ب

 ع

 « هتحارج 0 نم أربيف رضا ى ةركلا ىف خسف يقلاف ح

 فقكوف طاطسف اهياع بر ضف خ-كشداع ركب ىكأ نب كيب 0

 عافوب تيلأف و يَ ىكقو سانلا تاكل رفتاسأ اه لاف اهيلع 0

 ىنأ نباب خشتاع نتلاقف مريقك ءالك 3 اضعب غضعب رولوف 1

 اهل رماو ةاهرهجو ءاسنو لادجر نم هع اهعم لسراو 000

 ردعج ,ىب اللا تبع" ىلذإ لمقتسان لاكا نم افلا رشع, ىنقاب

 6) 6000: هكا“ 8 000287 ه١ 0 0001: 14 1.1 لكتللا

 5 هذامسمت الطده 001 1, 322 ه6 3125 و1110 طقع 209 05

 م122186وع ؟01تعتسم طواح 1ض16111عم. 2) 000. طلق ممدتت. ) []ذ

 م1 ترفنخسا ه6 مممدع اورق, تطأ ذض 6004. اورق. مث) 000. 8.

 9) 8ءءرانودعر كرم 12002.11 م: 630. 27) طخ تيلتيا. 22 86.

 14: 000. اههحوو .



 رم خدم "امه

 لعجو .ةرصبلا مدقف اًقلا رشع -ىنقا ى اًيلع ىنعي' لبقاف ةرصْبلاب

 ةعيبر ىلع ىسفَت عيل « لقي

 ةهعيقولا اهب تناك ةاهمس ركبملا ةعماسلا ةعيبر
- 
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 ا لاقف افقاوتق ريبزلا اطحف هسرف ىلع ىلع ٍيرخ اوفقاوت املف

 :ىَلوُأ الو الها رمالا اذهل كارأ الو تنا لق كب ءاج ام ريبولل

 اى خضر .رامتع كعب عار ون 1 لاعقشلا كد

 قوفف سلا نبا كنبا 4 غلب ىتح بلطملا تبغا بلا يمال

 ايهيلع رم معلص ىبنلا 9 يذف ا هيلع مظعو كنيبو اننيب

 فرصناف رلاظ كل وهو كنلتاقيل كتمع ىبا ليقي ام ْيلعل لاقف

 ملاقف هللا ىبع هنبا ىلا عجرف كلتاكأ ال ىنأف لقو هريبزلا هنع

 ىلع تجرخ دق كنا هنبا هل لاقف ةريصب برأل اذه ىف ىل ام

 انهمتكت نا .تقزغو ”بلادط "نيا نبا: تايار تيار كلنكلو | ةريشتي

 نك ماتا قضي االقو !بنطغو تفر حج هظفداف تينعك كلا

 كنالعا عقم" كانيزي ا لستتي هدب "اهنا عسا ردا نا
 لا ريبرلل لق 7 1 فصلا ىف ماقو هقدنعاف نجلس

 ميبلا هيلع مانكشا ىلع هللا طّلس هتلتق تناو نامتع مد عي

 0 هلأ 00 نوب قدم كل ىلع 0 + كتل اط

 ه) 05. ةدتجاته» م." 22, 18 مهو. 65) 81غ ه00. 1"هدنأو اي 761

 انهيت ه) 000. ن8. ؟هع.: ]14 1'همطط. 41 تسل 66 ملم دعبأ لغأ,

 600. 801. هغ 1عةط. تمسلأ ر 20. 26ه. )4  8هموا1ووت هدع آش. 1هفو1-
 اعل ريبزلا ىب هللا فبعر هل 0524 111, 1 16. 8690. 62

 رمسولل. مز ةه 200. رجالا :١ 29) 008. انهتسأ . "1170607 87



 سانا نا م

 اع هلو كلف يلخللا ىف: ماوس نتا 4« وييزلا "ىصفخ ةميزهلا لأ

 ةيرارقلا ةحفصب هتبكر 4 لكي برع ءمهس ةحالط ءاجو < عابسلا

 /مىنغبأو ىنكسماو ىنفدرأ همالغل لق لقثو امد هجروم ًالتما اًملف

 «ريبزلا ىلثمو هلتم لثمتي وهو ةرصبلا لخدف هيف لنا اًناكم
 0 تت 35د 2 6 95-5 2 20 6

 ىمهرأ نوح ىمهس ن ..فاطخأو مد ثداوحلا نكت ناف 5

 ىملح لسضو تهفس ام افا امهس تعبد نيبح تعيبض لقذ

 1س مي ىتب ئ ضر ر 10 تحرش امل ( دادعلا كاك كادت

5 0 5 2 

 يحل لمد ابل اعلاف ىأل لأ ةقرفسب م-هستعساطا

 ىرخا باور نم د خعقو ربخ

 ةعقولا هذه ربخ نم ركذ هتذ فيس ريغ اماو رفعج هبا لاق ٠

 ريغ مويلا كلذ هيف ناك ىذلا فقوملا نع هفارصنأو ريبؤلا رماو

 7 ةاضعب كلذ نم ركذ ىذلاو 0 :يبحاص نع فيس ركذ ىذلا

 أمه لاق 0 وبا ىتأ امد لاق رههز نب قمح د ناك حرام

 نسب سنوي كتعمس لاق نأ تعمس لاق راحل نبال نب في

 كلل لع ري نم اهزكف ةيصقوبق | يقرا نعد ىلقألا تين و
 لاق عضوملا اذع ىف هركذ ىف ىك ىذلا عريسم ىف ةشثكاعو ريبزلاو

 ىدبعلا عم ا!ءلهقانيو نيذلا ه نيعبسلا ربخ ىنعي ا ريكلا علو

 ه) 866. 145ؤ 600. ىصملار هك عنوانه م. "صلو ةطقتم /, )5 

 ع. م.ر 14 2868 ىدأو ىلأ دهجو نم. ه6) 000. ظسن. ©)

 8. م. ه5 20567010. 6 000. سعلل. 7/) 14 ىنغلباو. ىم) 8دنم-

 م1651 هع 1فش. 7) 000. اهاقسر 14 ةفافس. 2 01. 1»هجةةعر

 هيا تما لل صا 20607 مز 2198:0015 1و, 2 كيلع هت 20

 مردجح 0 عاس . 7 0004. ىع ىدز 11938. ىعرب. 70) 5611668

 1لهطقستسم01 65 121285 600. ةيحاص. 7) 000. مهصعت. 0)

 نيعيسلاو هك ةدمتنه م. لو



 م“ نس زةلر

 ع

 أوواج ثيح نم جانددوف ائوننمبد نم ميقو الا انّمحف ام لبطل

 بحاصل 2 لاقو سانلا راثو انوبكرف لجر 0 35 اند جوف

 ىكقلو ةرسيملا تشثآ هترسيم بحاصل لو ةنميملا «نشدآ هننميم

 دامدلا انكفايي نسم نييهتنم رس مغ نيررلاو ةبكلطا نأ تلح

 ه اباشنأ دقت |6015 لك اياشلاو اتاك اطيل قل! اكايبناو ةمرحلا لكي

 يارا نم نرانكف هدرا الف رقت سانا انهتا + سافلا ف مل
 كلذب نوبلطي اؤةدسص ىتح أولتنقي نأ :نتغلا كلت 000

 اوزهجج الوز ريدم“ اولتقيأ الوب نيزخآلاا الع !نوتصتسيو لا

 اهيف' وكانو ا هيلع عمتجا امم ناكف اوعبتي الو حيرج ىلع

 0 كي نع: فيس 7 بتيعش ١ ع" ىئرسلا ىلا, بتك ١١ كايت

 ةلشتاع ىلا ىتح 10010 د بعك ليقاو © اولاق وربع 2 ناو ذكحلطو

 علصي هللا لعل لاتقلا الآ ميقلا /.ادا دقف ىكردأ لاقف اهضر

 اهلمج ناكو اهلمج اوتعب ث عاردالا اهجدوه ا تبكرف كب

 رانيد ىتئاب هارتشا ع ىلعي ءبلغ املج و ًاركسع 9

 عيست ثيح نناكو تويبلا نم ترب املف

 :ةكض اولق اذه ام تلاقف ةديدش ءاغوغ تعمس نأ ثبلن

 ,ىملف 7نتفقو ءاغوغلا

 تناك نيقيرفلا ىأف تماق وشب اولق رشب وا ريخب نلاق ركسعلا

 !اهتحق ام هللاوف ةفقاو ىو نوموزهملا 58ف ةّكحضلا هذه جنم

 ه) 000. طثع هن طمم>2 تأ. 5) 000. نيهتنهم. 6) نولمعد

 ه١ 061206 نورهك , ةاننت أببتات . 0) 816 600.5 هآ ةانم128 م. !ةأأالو

 15766 هما 225 6) 000.١ ةاقاا 1١20 000. نأ هطول كلو لش هل

 لما. 86ءاتأنات8 81112.- م) 000.8. ١١١ 70000 تفقؤؤ ا 2 ١
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 الملا ا" نس

 ىلع ه«اوضهع ىيذلا كلوا الخ ام هباكصا ءاسور ىلا ىلع لسراو

 را اهلتع أبيب م 0 ةلبلت أوتابو جاصلا ىلع أبابف ناهتع

 كاك مت اهواي :ةييل رش  ناتخ ا رما:. اوزانا | نّيخلا .تابو, انبكو اه

 !بعيتجا ىتح اهلك هتليل نورواشتي اولعجو .ةكلهلا ىلع اوفرشا و

 نطفي نا ةليشخا !كتلذج, اووستساوا رسلا | ف ,برخل ”باشتنا ىلع

 عايرضم عير خملظ هيلعو لالسنا ومالا كلذ ىلا اولسنا :ةناريج

 هيف اوعضوف عيناه ىلا ضينامو عيعبر ىلا هيعيرو ميرضم ىلأ

 قيدحلا ةباعكا "وجو قر ىف 0 راثو 00 لما راتف السلا ٠

 لو ماشن# نى د تثراشأ نب هي كيبع مفرد ةعيجر 0 خدمي

 لاق باقلا كك مم نايس 0 تاع 0 ناكر لأ دنع انرسيبلأ

 0 نا !اكنيلع ىف كالت ليل :ةفركلاب لعا انقرط اول اذه ام
32 

 انعواطي ىل هن هنأو خمور كلا لكاشيو .ءامزلا .كفسي ىتح متذم ريغ 5

 لأ ود, ىتح و كةلوا ةرصبلا لها فصقو ةرصبلا لعاب 08 ْم

 الجر ١_7 وعضو كقو توصلا خفوكلا للعاو قلع عهسف مهر .كسع

 كاذ لاق اذه ام لاق اًملف :نوديري امب هربخيل ىلع نم اًبيرق

 ه) 000. 5. م. ه© 6) 86هءع. 14 هذ 20".:

 مضلل 6 000 اهلاحو . 0) 000. تنرعشي. 60 000. موبهنز

 ]4 ه5 2. عودا . 1 0000 اهوبعد : 1ث 1 اهيلع أريمأ و

 207. اهيلع ارمأ. م) 14 200. نييفوللا, 207. نويفوللا . 72) 14

 هذ 107. ةيتايسلا عضو ٠ 2 14 ه5 1105. كبري .



 تس ا

 ةاشحأ يناولق ذي ىلع“ مكتوب كايشلاو ظولا ىلع يف عر -_ 5و

 انف لاق بش .ىب رمع ىتدح ' ««نفالآ ةرشع هيلا مهناوا.فالآ

 نع خفيلخ ب 0 رطف قع ا مصاع ن-باو 0 نع ىسحلا 3

 خنيللا نم انلبقا لاق ةديفنكا لأ نب قديح نع ىروتلا:رذخم

 ةانيلا مضناو فالآ ةعيس ةفوكلا نم انيلا جرخو لجر 55

 فالآظتتس «لاقيو.. لقاو مبا ركب عرتكا- افلا انليحلا نك

 خكلطو كلبك غنيوعح ىلاو كاد عجر

 ريبولاو ةحكلط رخو ىلع يرخ اوتأمطاو سانلا لون املف الاق

 نم لثما وه ارمأ اودجج ملف هيف اوفلتخا اميف ردكتو 4 ايفقاوتف

 ؛ههناو عاشقنالا ىف قخا سق رمالا اوار نيح بول عضوو علخلا

 هركسع ىلأ ىلع عجرو كلذ «ىلع عفقوم نع 0 ارح

 خكلطو 0 2 فيس رح بيببعدت عع ئرسلا ل تدكو

 هزذحاط ىلا سابع ىب هللا دبع ىشعلا نم 1 ثعبو الاق

 نأو 9 لع ىلا ةحلط 7/ىب ليد ىشعلا نم اهب اتعبو وريبؤلاو

 كلذو اوسما املف معن اولاقف هباكصا امهنه دحاو لك ملكي

 0ه) 8516 (روند): 10220060 1ةهععطغتت22 81 2012610

 ط0 ىلع ىب 600. ىلعو. 5) 000. ىطقر هل 102 لكما. اءاو 6و

 كطص ظموؤوهط !اا1, 12. 6) 000. 8. ب. 24) 14 اهقفاوتفو 20.

 ءهنطط 600. 19ع1ل. )  128601 860. 14 ءن لوز. م/) آ[ذف

 أر 560 ةهرمن0 لوو. 0هءوأل. ي) طكوصصتتااو 7659 ةهدععت01556 51-

 06صخات#. 7) 000. ملكت. 2) 000. مهباحصأ .



 ا ا 2207

 ادم ىلع ,نالجر هيلع 6هيتاوشلاو ! ورع لبا: داسزو دوعسمو

 000 لال ولا .همارملاوا عاشت لح لاداعي 5 تبرضلا

 ريبولاو ةكلط ير قريمك لا .ءةرجتالا وذ ميلا وئاس ؛كعو بقل

 رضم تلؤنف قازرالا ةيرق عنيوم و ىف *فوباولا نم سانلاب مالونف
 م اعيدج ققوف ةعيبر , تلنو :علصلا ف نوكشي ال مو اًعيدجي
 ال جو ههنم لفسا اًعيمج ىنميلا تلزنو عالصلا ب دف نيكشي )

 لع ةقويارلا . قات سساسلاو نابع يف ةشتاعو ملصلا ىف نوكشي

 از لك لا اكلم, انيكحلا اوذرواا اعلا نوتلك ا 2و الوم  مهتايسور

 0 ه«بلع امدق ىتح اجرخ مدقأف عاقعقلا هبلع انقراف ام . ىلع

 وضم علئابق ىلا لثابقلا تلونف علايك عيلع لون ىتح لكتراف »

 3 وكس ال. 2وا قمبلا, اذا .نميلاو ةعيبو ىلا 'ةكيبرو رضم.ىلا

 الو ضعب ىلا جرحي عضعبو ضعب لايك ضعي ناسكف جلصلا

 اعلم : نييف نينفوملا نيا جرخو < حاصلا الا نووني الو نوركذي

 اذ عم اومدق نيذلا هئاسور ىلع ةفوللا 7لهاو افلا نورشع مو

 اال 1 لج كو ديدج امر هقلخ ىلع ضيقا هينعو راقت

 ِجَشأْلا نبا ىلع رجف لهاو 0 يملا هيعت ل 0

 ىلعو راهن نب ثراخل ىبا ىلع ةرصبلا لحما نم لثاو نب ركبو

 ه) 000. 5. همماد]12 هآ 8. 2. 5) كثير ه1 [ططط

 كم هغ عدمت » م. امل“ أو 3 هذ هسصصب عز 1طط2 83091 1و م. هبا ه1.

 لكلا 5 انك اضم قع ا ناكو. 6) 004. عاوملاو .
 0) ااورصعاب طممتطل 19210112: 5118 ع 12 600166 م12 أناتتتت 71066111,

 0100 ةوطحعتت 32 م1123 1231111 8183:1182 67:م1112611111 681. 6 56.

 14 1هحصطو2عز 000. كعوعع. ه5 07. 8. 76000: 6 ةرححالا .

 /7) ابلونف. 9) 000. نم. 7) ه401013 و. 2 8هع. ]صد
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 0 مساس ولا6#1ح

 م“ "اخس انآ

 تعبثاو عابسلا ىداو ىلا هب لوتعاف فنحالا دعس ونب نتعبتاف

 بتنك ««  اولتاقف ءابرجلا ابا دع نب تعباتو لالع ةلطظنح ىنب

 نامتع ىيأ رع 0 0 فيي ل بيعت يح ىرسلا ل

 58 رمالا اذه أولوتنعا « كيو اب ىدان فنحالا ليقا اهقلاولاف

 5 لب لاقذ للدتنأ ل باجّنملا ماقف كو 5 نيقيرفلا نيذه
 2 كفر 2

 املف ايقرافف هسيك اوتو رمالا اذه اودهشأو اولوتعت ال بابرلا

 هوجو هسيك نيقيرفلا نيذع اوُلوو رمالا اذه اولزتعا ميمت لأي لاق

 ميمن نب ورمع نب كلام ىب 5 نامتع ىنب نم هو ءابو ىلا وبدأ ماق

 ءارحلا انيآالناكف"دهسيك الوتر رمالا» ذه .اولوتعت) الا ورع لل

 (هاماف بص :ىب : ىلع ادشار نب باجتملاو ميم عب زرع ك1

 ةسسربك نيقيرفلا ى دله ا ومالا اذه اولوتعأ افخم كيدز لب لاق

 ةلظنح لأب ىدانو رمالا اذه ا!هلوتعت ال عبكو ه١ نب لالع لاق هوجو

 فنحالا ىعس تعواطو . ةلظنح ىلع لاله ناكف ةسيك :لولوت

 0 بعذ «, عابسلا ىدأو ىلا 5 بيعش نع ىرسلا

 ته 5

 نب وسفز 000 ع 00 نو طم نب ع عشا كم زاجألاو د

 نىب ريك: ىلعو ىلعابلا ن 2: يحتل نب رصعأ نافطغ ىلعو ثراسل

 هم

 الجر الا ىلع ىلا سيقلا ىبع تلوتعاو عمسم نب كلام لسكاو

 ىفغب م 2 خانم لؤتعاو 22 لخاو يع رحب نمو ماقأ هناف

 20 عا 0 اظويرص 2. ءاسوز ,* ل 39 نزلا تناكو ناس خقيلع نم

 0) 15 3 كلعل زو هوانأو تع0116 دعس هعتو 56 2865

 26016 كيز. )5  000. هملعز هلع هانم28 م. )!, 11 ةسطقتم

 0) 000. ىد.

1 319 



 أ بم | خس

 خئكلطو 00 نع فيس كثيلرح كلا تيدشل عجر

 خقرشو ىلع عم ةقرشو ريبولاو ةحلط عم اخ فرف فرغ ةرصيلا لعأاو

5 200 0 

 دزالا 3 نادحلا لاكحشم 83 تلون ىنح هيف تناك ملا اهلونم

 لاقف ناميش نبا .ةربص !فتموي .درألا سأرو هتحاس قى .لاتقلا ناكو#

 5 م 09- نع د 06

 فاخأ ىناف كموقب لوننعأو غدهشت الو 6 ىنعطاف فلل روك

 نأ نيراعلا نينف عدو ةفطنلا هذه ءارو نكو ملص نوكي آلآ

 الئتقأ نو اندرأ ام علصلا اكاطصأ 0 ناوخا امهف ةعيبرو رضم

 لاك ايناعت ةيلعاتا ىف بعك ناكو: هاذ, هيلع" اماكح انك

 لإ دال ةيارصتلا نم ءائت كليف نيكي. نا 16 ىتشخا :ةريص

 ةحلطو  نينموملا ما لاذخلا | نأو سانلا ١ نيب حالضا نع .كييغا

 «روضكلا ىلع نميلا لهما فيطاف ءاَّدبا كلذ لعفا ال هللاو ال

 000 111 1 يشل دع اييعش نع ىرسلا ىلا يمك دع

 تنع» نم قي ىب كيلا عجر امل لق رعي ندا نع ىلكيلا

 كيأر ام لاقف وربيع نب كلام نب عيكو

 تناو اننحدتفأ نينموملا ما ةفئاكم لاق كير اف لاوتعالا لاق

 للك لاقف | تيفو تليق اذا اذغا مىكديس نوكا امنا لق انتحيس

 نب لاله هكر ىلع

 عاطملا ٌباشلا تناو ئىصعملا ئيشلا انا لاقف انضيش نناو اذه

 0) 00 ا 11ه 14 تعارث. 5) نعبأظات . 0 00

 ئسلل 0) 0005 86 0:5 هك الط 1801210 0.7



 4 اكديم مكب

 خحلطو قةيك نع فيس ثيدح ىلأ 201 عجر

 اعمْج !!نيعيرفلا" نما -ه لكك ”نئانلا قب. ىيصح :نب نافع لا
6 ِ- 03 

 3 07 3 ع 0

 :لبج ىف نوكا نآل هللاو مكل ليقيو مالسلا مكئرقي نيصحلا ىبا

 دعا اهنابلا بو تاو اهفاوصأ وجا نأضو 0 رضخ زغعأ عم نيصح

 تنلاقف سب نيفصلا نيدنم نم ءىش قى ىمعهرأ نأ نم 2 ملا

 ىلع نب ورم كل 0 نيتمولا مأ نونعي < ىشل معلص هللا

 ا هس 7

 10 [ رم كاح نع ىودعلا ماع وبا 0 لاق عير رز 0 كبي كف لاق

 عمجا كموق كل و رس نس نب ارم د 1 لاتما [لاق عيبرلا ىبأ

 نيصح نب نارمع مكيلا ىخاسرا لفقف امثاق يف مقف نونوكي ام

 فلحيو هللا #ةجرو مالسلا مكيلع أرقي معلص هللا ليسر بحاص

 اعدج ايشبح اًدبع نيكي نآل ص الا هلا 2 ىنلا هللاب

 15 توملا هكردي تح لح 0 يع /: تانيصح اًدنعا 20

 عفرف لاق نيقيرفلا نيب 0 35 2 و 0 0 بيلا

 © اًحبا ِء ىشل معاص

 ه) 000. 8. م. ه8 262562010. 5) 000. ىيحتر 85604 هل اطد

 250رهس 1117 م0 56.0 6)) (02]::) 6002 فخ“ 0) 0000

 2) 060. لعد و طحمرع لقت .. . /) 0060. 85: 2. 65 702 95) 21

 7) 000. تمحرو. : 2 000. اعري. 86) 000. 8. م. 7 12:866-

 1987115 هيلا .



 "زبك ا كس

 تئكو كنحضف ىلا رظنف منع ىتب ىف معلص هللا لوسر عم

 هللا ليسر كل لاقف هوفر بلاط ىأ نبا عَّدَي ال «تلقف هيلا

 يل نافع كاظ هلا ةسناوت دتلطاقتلو اهفرادلو ل فيل , مئاذ صد عاش

 اذا 'كلتاتأ ال, هللاو: اذه' ئريسم "ترس ام, ثركذ ولو: معن

 "ساهرا ةيطغلا نفد ييذرلا از لقا مبيعا ىلا « ىلع قيضتاتا»
 نطوم ىف تنك ام اهل لاقف ةشثاع ىلا ريبزلا عجرو مكلتاقي الآ

 كيلع اندف ىنطوم ريغ ىرما هيف فرعا اناو الا تلقع ذنم

 ةيكامدلا لدعم كهدأولا هكبأ !انرام كييرأ لك عيصتا قاذ'كنيرث ابن

 عضعيب نرخ هاذا ىنح 0 نيراغلا نينع « نيب تعمج هللا دبع

 بلاط ىا ىبا تابار نسسحا بهذتو عقكرتت نأ تدرا ضعبل 0

 هلئفأ نأ ىفلح نق ىنانلاغا :ناكنأ# يدم اهله اهنا : تاملعو

 هل مالغب اعرف هلتاقو كني نع رك لاقف هل لاق ام هظفحأو

 / | فيماتللا لس ناجرلا دبع لاقف هقتعاف ليحكم هل لاقي

 ناسُيألا ور قكم نم كح ناوخا ل مويبلاسك را ملل

 > نامحتولا ةوقعم 1 فقتعلاب 15

 عئارعش نم لجر لاقو

 يدك نع امينا ةراكفك »+ يدا نوصل اقرككم ا قفدكُي
- 

 ه) 141 300. هلو 560 106. هزه. 5) 000. لهع. 0 0

 هرص. 4) 000. هغ 14 هم. دصه16 ىيراعلا , ه00. ظفل. هن اكفط.

 نينتفلاو 28لوى. ة9عمأل م. 62 000. مه. م. مي) 8هء. ]خذ هذ 20.

 600: ئمبسسلا . . : ,) له رقكيو عمال الكور. 15 ععو28ا11. 7 00

 نوصنر 14 66 121077. 186611,



 ا "بد

 5 /ر ا مهتايأر رو نب 00 يلا لسراف خش ةر هل اع دا عك كار هدتقا ُق

 ىلا كمون همكم كتعذد 0 تا ىلفُخلا يودكم

 ايماقاف انتأش ىنْعَن انف كتناش 8 0 نأ فقيقش لطرف مد

 « « هعدريو جيلكيو 0 هايبلا لسري لاتق جنيب ىكي مايبا تلق

 ::ىلعا راسنل# داس نع لكلا رك بانا لوا ع حكت
 نوحيري | ةضرفلا نم 'اوراسو: ةشثاعو نيبزلاو ةخلط كيري ةيوالا نأ

 نم _فصقلا :ق.'دايزا نب: هللا "تييبع ارصق .عيضوم :اجلتعا اردتلل ا

 يرخ ناعمجلا 4ر3 املف سيبكل موي ا" ةنس ةرخآلا ئاقاتجح

 هنا اما لاق ريبزلا اذه ىلعل ليقف حالس هيلع سرف ىلع ريبؤلا

 مامهيلا نرخ ةعرلطو سرح رك نب نأ هلل ركذ نأ نيلجرلا ىرحا

 ئرتعلا لع لاعف ةتاودب انعام تفليتخلا تست امي 0
 ءللا ىنع اهتدحعا اهتنك نأ الاجرو اليخو احالس اعدل كل

 نعي 7 اهُلْوَع تمصقت نك 0 لو * هناكس هللا ايقاف ارذع

 مرحأ 250 امركات 506 32 كك نكأ رم مانا ةوق

 59 تبلا ةكلط 0 ني 0 لحأ ثدح نم ليف امكءاسدد
 200 ل د 0

 ميد هللا مهيفوب رتل ىلع لاق 0 نامتع ى اع سا. لإ

 بلطت ةحلط اب 7 ىيبملا قكْلا نه للا نأ ىيمتحا

 تروم 1 د كنا رمز اب .ناممع خانق 2 هللا نعلف حضر نامتع مادلب

 ه) 000. هشارشش. 5) 000. معا هن رطصم» ىنعت. ©) 14 ©

 ا2كو7. ©وعديو. 2 24) 0084. اردر هك 1م. 26 78. 61: 1 "لهنصط»

 هأ 210”. ىارذر 000. كهورم#. ىععارت. 0 14 هن 20 تنفانذأ

 سمع 600. ضبواذ. مثر 10.16 28.94. 63) 008. تنللا ه. منمع8
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 مر يع ا" خنت

 د تح 5 ل -

 عتيصحاف راق ىذ ةفكن ىلع تدعقن لجرو لجر فلا رشع انتا
 مم 5 مهم | 2 1 >2 3

 وب ك5 لاك رمع ىنتدح “4 الجر أبصقمذ الو داسجر اوداز اف

 نلاكف هكدا نع ىلع نأ ىبأ نع مدصاع نب رمشب نع نسك لا

 ه١ 3 نع 2 دب

 ه« شيرق ىلع عابسا مو لجر فلا رشع انا ىلع ىلا جر

 ىلثاو ني ركب عبسو < ىفقثلا 0 0 0 7 ل ع

 7 كا 0
 نع 22 نع - د 5

 دزالاو معتخو راهناو كيكات عيبسل» < ىدع د ري 6 1

 © ىدز لا دلع 8 فنخكم عيلع

 ةرصملا نى مه ةيواؤلا لع لوزن 10

 نإ - هلشم نع 0 1 ط ل 20 ند م ىاتدح

 ا مكمل لسسراف امايا م او ةيوزرلا ذ لاق ةداكفإ نع

 فيس كفانا ةعبرأ هكنع 0 2 ْن ٍّ 0 ا نأ

 لق لاوشعالا نم كباكا تيطعا اهب فيك ىلع هيلا لسا

 تردق نم تك يببلا ليسراف علاتق لجو وع هلل ءافولا نم نأ

 خ-تداعو وم ميزْلأو :ئ كلط راسو خيواولا نم 0 راس ا 2 1ع

 هقللا كبح وار دللا تايبع رصق 6 عضوم كنع اوقتلاف ةضرفلا نم

 ا ل رح نب فيس لسا 0 لص انملف دايز نبا

 ىلع ركسع ىلا انب ليف تجرخ اذاف ّنرخآ نأ ىدُبعلا موحرم
 وههأ ركسع ىلأ !كلدعن ىلثأو ند ركبو 01 لكدع ىف اجرخ 20

 نب فيقش عفدو بلغ هعم ءالوه ناك ىم سانلا لاقف نيبنموم ا

 )٠ 14 امك هغ الور. هدت. 5) 400101 ةءءع. 14 11“ هغ ظلوا



 رس 027 ممل يدل

 مشاه بتكف كلذ ىرأ ال ىنكل لق كيلا هب بتك ام عبتت

 ّلغلا رهاظ قادشم لاغ لجر ىلع تمدق كف اد كلا د]

 ثعبف ىئاطلا هك نب لحملا عم بانتكلاب ثعبو © نامشلاو

 كنعنو سانلا هل نارفنتسي و دعباي نب رامعو ىلع ود ىسكالا ف

 5 نبأ ىلآ مهعم كنكو :ةنوكلا 3 اويبهأ ىراصنالا نع نب حظرت

 رمالا اذه ةنع بذعت نا ىرا تنك قف ثذعب امأ ىسوم

 كر نم كك عض وبس اكن ىنم كل لاحت وع هللا لعح 0 ىذلا

 6 نآرفنتسي رساي نب رامعو عيلغ نب نسكالا ا دقو ىرمأ

 انلع ليتنعأف رضملا ىلع ايلاو بعك نب ةظرق تثعبو سانلا

 1٠0 كذباني نأ هعترمأ لق ىناف لعفت م 0 0 اروح م انمومذم

 باتكلا مدق ايلدق < ءاسجارآ كعطقي نأ 28 رغظف «تذزبان ناف

 اهيا الاقذف دىكسملا رامعو نسحلا ليخدو لزتعا ىسوم ىنأ ىلع

 اًهلاَظ اذه ىجرخ تءجحر خخ َّقا لقي نيبنموملا وبيصأ نأ سانلا

 هلا اقح هلل مائح الجر ليج !زكامتللا ركنأ ىناو امولظم وأ

 داسللاو “ىلا ايلاظ- تنك: نزاو قالا امولظم تكا ناك ف

 ترتاتشا لع دلخ لدم لوا عيان قحا لأ 0 سلفنا

 0 ركفم نع ابهذأو فورعمب ورهف اورفناف اي ليو 9 قاع

 رباج ى ع فنكم وبا ا لق ىسكالا وبدأ ا لاق روع ىتتلدح

 خ#فوكلا نم اكينأد لع لاق لاق لبفاللا نأ نع ىبعشلا أ

 «) 000. قانسلاو هن زم م8*ع. 300. نانسلاو ىرخأ خفذسن ىف

 جحص. ) 000. ىه. 6) 000. ارعننسد. 24) اكمام 14 78. 9.

 0 008. ابابرار 15ه 1هصط. ؟اد اًبارار ه04. ذل. هن ةكشط. اجرا اًبرا
 ع

 /) 000. اعد .



 مل يزل مدا كندي

 زومرج نب ريمع ةاناع رعذلا عم هوقلف هبلط ىف اوبكرف © عيفتو

 للكو ةفيفخ ةنعط هنعطف 5 ةفيعض هل سرف ىلع وتو هفلخ نم

 !ذا ىتح رامضلا وذ هل لاقي* هل سرف ىلع هوهو ريبزلا هيلع

 0 ةلاضق اي /عفان اب هزومرج ىب ريمع* ىدان هلناق هنا ىط

 تو نبال ف 1 ا 0 لاق ميغ رس 5 5 د 0 يدولانقف ةهدلع 5

 #0 نا نب ورع ان لاق 0 نع عيأ ا لاق نامي

 نا اب فيحألا ,لارتعأا تيارا هل , تلقا .ىنااكاذو مي قيوم

 وك ركذف لاح اناو ةنيدملا تيتا لوقي فنحالا تعمس لاقف

 © مكحو ىضق ام ىلع هلل دملل

 ىسحلا دنيا راق ىذ نم بلاط أ نب نك تعد 10

 < ةفوكلا لها هل مارقنتسيل رساي نب رامعو

 نب مك انييلكا نسكلا يدا انو لاح ديس ىف رمق ىيرح

 0 نب 0 رح لاق 2# هيبا نع * ىلايل يأ ىبأ نع مصاع

 اًمشاع 0 كرف هرقأ نأ رتشألا ىنلاسو هلرع تدرا ىقل لاقف ؛ه

 داك ا داك تيجو تل سو 011 لإ تنكر ةيركلا لإ

 ادا لن قابلا ةربخاف ىلا نيملسلا ١ نم كلبق نم سهنُيل

 0 ارم قلل لح ىاوعا نم نوكتل لا تا 00 كلوأ

 «) 0084. عيقوز 207. 200. ميم ىنب ةغاوغ نم اناوغ ىف. ل 5) 00.

 خفيعصر 110. 115 260. ء6) 1100. ه2. 0) 000. 022. 9ك 25.

 ميبحاص. /) 1109. عيفن. م) 000. اورفنتسلن. 7) 000. 8. م.

 2 800101 ةوع. م. "1*1, 2 هك ةسقنو "طبر 3.



 روي 7 ثنا بإ

 لاتاقأ الو معلص هللا ليسر ىراوحو نينموملا ما مكعمو مكلتاقأ

 ةللحأو ىنم اورانخا ةهلعدمب ىلونرمأ معلص هللا لوسر مع قو الجر

 مجاعالا ضرأب فقحّلأف رسللا ىلا اوكتفت“ نا اما لاصخ كلك نم

 ختكمب فلل وأ ىضق ام رسمأ نم لدخلو ع هللا ىضقي قت

 2 هرصمأ نم لجو ع هللا ىضقي 5 اهبف 0

 اولاقف ورد كييلأ ليسرت“ رق اق انا“ انك ةاسيعرق نول ٌلوقعأ

 هواعدجما ىأرسب ا اذ سبت مكرابخاب ربو رسل 0« هل جفن

 لوتعأاف كلا نورظنتو هخامص ع نوعطت كثيبح بيرق انهاف

 0 0 ىلع ةاهز معمم لرغ عاف نيخكسرف ىلع ةردصبلا نم ,ءاكلتكلاب

5 

 رز نب :بعكو ةصر ةيحلط لبنق لوار ناكف موعألا» ىلا 1 ١
 2 - 2 3 ع ع تيا ه- هد 2

 نم لثق نم لئتق ىنح ءاوهو ءالوويه ركذي فحصملا هعم روس

 هيقلف مكنم ةيسداقلا ناكمك ةرصبلا نم ناوقسب ريبولا قو

 هللا ليسر ىراوح اي بهذت. نيا لاقف عشاجحم نم لجر وعنا

 قاف" هع .لكيقاف كيلا لعصوي“ ال“ ئئمذ ىف تنأف ىلا مع
 كال 0 ه 0

 عمج لق رسمات انف ناوفسب ىقل لق رهبزلا كاذ ليقف فئنحالا

 رق فويسلاب ضعب بجاوح ٍهضعب برض ىتح نيملسلا نيب

 سباح نب 2 !اسضفو 9 زومرج ىب 1و 00 «عوسف ةهشيمد 6 فقكا

 ه) 0004. كلر 14 ةهعول 65) 000. مكريخخكأو. 0 004. 8. من

 مون هطمد"عرص جما 21)12-21ط5ر ه2. ظولعت )ا, ةما0 153-91“ ل3-

 ءاتأ 11, 1١ 0عدزجطها“ه ؟011185ةم, هل صقأأ1 2؟وات1. 0) 14 5696-

 سلمنا مط11010 عماناتات 12662719 0186198328 0122. 6) 566.

 هن 15ص 1820زو» 11, !!: هم04, فخ هغ 14 ,.١ 8 ه8 2: م06

 هن ؟©00. 800. كنيحلار نتت001 0عووم هما آ01., وتتت 800. هلعأو

 ن5 050 11, 111, هن ه0 14. مث) 2و. طثع هن ةص0ه ةءبعر ]14

 ويمع نأ 3006 1طد 8و ه6 هلتت. ي) 000. طثم هن ل6 نومرتح .
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 كنا جن اخف دمب

 ةخعتبا ىف اهللا .ليسر. ابا تلقف معاص ىبنلا" تيناف افلا نيرشعو

 ءانيشا ركذو معن مهللا ابلق كل هرجأو اندحسم ى هلعجآأ لآق

 نم 1 رهبزملاو خكااط يقلق لا 7 ناك عوذلا اذه نم

 لاق ًُلتقم الا لبجرلا اذه ىرا ال ىناف 4 000 هب ىارمأت

 000 هسف تانغ اشو ا مان تلك لسا

 اهبو ضر ناوتع لن اناتا فأ اهب ىحن انيبف كم مدن

 عيابأ نا ىنيرمأت نم نلقف ةاهتيقلف اهضر نينموملا ما ةشكاع

 ىلع تررغ معذ تللاق ىل « هتيضرتو كب 0 تالق 00 تملاق

 ىرا الو ةرضبلاب. ىلفا .ئلا كعجر رث هتعيابف  ةنيدللاب ىلع

 لاقف تأ ىناتا نأ كلذك انا انيبف لاق ماقتسا ىق الآ ومالا ٠

 ل ةبيركلا بناج اولوذ دق ريبولاو ةحلطو ةشئاع هذه

 مد ىلع كب نورصتتسي كنوعدي كيلا اولسرا اولق هب ءاج

 ءالوم ىلالكخ نا تلقف طق فاتا و رم عطا ىاتاف هلضر نامدع

 ملاذ را أو 0 معلص هللا لوسر ىراوخو هدا مأ ماعمو

 ن
 امولظم لستق هضر نامتع مد ىلع رصنتسنل انتج اولق جتينا

 هب ىنيرمأت نم كل ثلكأ هللاب ككشنا نينمؤوملا ما اي ثلقف

 كلع يلق
 اع

 معذ تملاق معذ تماق نن هتيضوتو هد ىنيرماتا تلقف 0

 هحكلخ اي معلضا هللا ليسر:ىراوح :ايب ريمر ايا تلقفا لجب هنكلو

 كا الا لع يلتف فرناس ا اكل تدق دلل امك سنان
 ال ءللاو تلعف لحب هنللو معنا الق معد امتلعفا ىلإ م هنايضوتو هب

 0) 000. هبامصردو هن طم كاهصرتو . 5) 000. اهتبلقف. 60)

 كيصردوز 1005 لات. 4) 000. لبجر. 2) 000. 21288 ةبايصرلنو .



 من نس 6

 ىداف. نق +لللن ةييانجلت ١ ميبت ال7« ىدات مق لن طاحت فدنخ

 هام رظن رث هب لوتعاف هباجا الا ىئدعس قبي ملف ىعس لأي

 ابلخحف اىقرفاو اوراتح 'ىلع رفطو .لامقلا عفو تالف, نا 7
 © سانلا . ةيق لكك ابيك

 داور ام. اريغف فتحألا رما نم .ىيتدحملا ةديورم حلا 0

 سس نوتدحملا هيوري ىذللاو هخويش نم ركذ نم فيس

 لاق سمر 3 0 0 لاق ميهابأ نب بوقع.د ىقدح ام. كلذ

 نب ا نع نااخ نب © ورمع نع ركذي انيصح ا

 عضت © انلزانيبل انذ مدل نير نحو ةنيدملا انمدق لق سيق

 ٠ دكسملا ىف ايعيتجا دقو ءابعرف لق لاقف تا انتا. تا اهناك

 اذار دجحسملا كطشو /ق زفت لخط كوت سانبلا اذ
 ءاجم ذا! كلتك اانا لماخم نا نوي تعسو .ةحلطو 1
 را هيلعو ءاج* دق نامتع اذه مليقف نافع نإ نك

 هع

 لاق معن اولاق 18 انفاحتأ لاقف هسأر اهب عتق ىق ءارفص هل

 ىمكدشنا لاق معن اولق ةحلط انفاعأ لق معن اولق ريبزلا انفاق

 م لاق معلص هللا :ليسر ا نا :نوملعتأ وه الا مكلا كل
 بن - نم ه6 م

 :ةسيخكب وأ نيرشعب ا هل هللا رفغ نلف ىنب كيرم 1, عتبي

 هر) 000. امن. 6) 000. طشع ه6 ةططمت ةسنورب. 2 6) 000. ميعز طخف

 مهر ولم" ةه هععءات كر 560 0م طاتق هماوعتف 10ءلق 600. وريع ما"هعطعأز

 ططقطقط1 ل124, 11, ١5 طقطوأ ريع لاقيو (816©) ماولح ىب وريعز ©

 120111 نان 01100 12 600. 8. 2. هآ 7077120 ة>ع217ةأناتلتل 68, 1“.

 1طس 10210 *10, 15. )24  004. انلر امملز ]189286 ر م50م168 1 انت

 11 ءاطقأو 122123 1583:2611 2218 811267681. 6 000. 8. 2. 7/) 0

 لثعف. و) 000. هيكم هيلع راح. 7) 000. عيتي ها 0هزد06 هتعبتاعز

 86011. كرم 8.



 نك

 هه مع

 ا كا

 انيباو !ودا ناف كلذف انوعياب ناف رمالا اذه نع فللا حالصالا

 لق انالْثَق لاب اف انيلتبا ناف لق متلي ال عاصف لاتقلا الا

 بطخت ىلع ماقو < هءاجي ناكو كلذ هعفن لجو وع هللا دارا ىم

 مكسفنا اوكلمأ سانلا اهيأ اب لقو هيلع ىنقاو هللا دمدث سانلا

 اوريصأو مكناوخا مّذاف ميقلا ءالوه نع مكتنسلاو مكيحيا ةاوفكو

 ا هاوع ضخما نانا انوقبست' نا كانياو ءمكيتاي' ام ىلع

 ازد اكلمو  ةمالسا' ىبا ميكحا ويلا تنعي ا موقلا ١ ىلع للطاأ اذا

 ردكم 2 كرا ءافعقلا  كيلع ١ تفرات ام ىلع متنك نأ كح

0 3 590 4 5 . 5 2-6-2 

 سيق نب فنحالا هيلا يرخأ رمالا اذه ىف رظننو لزنن انووقأو

 نورد الو رمق ىب صوقرح أبعنم لل 5 6 نيرفشم كاع ويفبو

 ةرطبلاب انموق "نا ىلغ' ايا لاقف بلاط "قا" ىب: ىلع / عما لاغقلا

 ىبستو علاجر لتقت كلا اذغ جيلع ترهظ نأ كنا نوعرب

 و نم الا اذه لدي لعو هنم اذه فاخي ىلثم ام لاقف مءاسن

 1 نا اندلع يرسم يف مزن دكر لرمانما آلا : طبسفب

 نوكأ نأ اما نيقنت نم ةححاو ىتم رتخأو معن لق كموق ىنع

 فقالا ةرشع هككنع فكا نا اماو ىسفنب كعم نوكاف كيتأ

 لي لاقف أكذب ىقو نوعقلا ىلا تطحق  سانلا ىأ عجيف' تينت

 )٠ 000. هاكر 14 هذ 2و. ةهعع2. 5) (0هرنناقطط 1

 0 008. مكتاي. 2) 440103 همه. 14 هك 0[2». 0 000. رمشمو

 نب. /) 000. عس. و) 14 هن الآو». نمل. 7) لكما 88 78. 22ز

 رطيسع جا1- 118:11 1همم: 1. رطويصم. 2 000 نوكب .٠



 ا خرا

 نوربدم ما © نولبقما نورحي ال جّنف اذه ثدح ىتح عمادقا

 ناك اذاف انناوخا دنع جيبقيو مويلا اندفع ىسحكح ءىشلا نا

 ةجكلاب هيلع متكنل انو معدنع ىنسحو اندنع حبق دغلا نم

 هوجرن: نو انلاثما ىلع اهب نيكتج رق ةكح اهينوي الق

 : مو « ىلا ءاودلا رخآ ناف الاو اوًمتو هيلا اوباجا نأ جلصلا

 ممادقا نع هنولعسي ةقوللا لما نم ماوقا بلاط ىا نب ىلع: ىلا

 لاقف ىرقنملا 4 نانب نب روغألا مق ءنميف هيلأ ةماقف موقلا ىلع

 هذه لمس عيجحي هللا لعل ةرئانلا ءافطاو حالصالا «ىلع :ىللع هل

 لق انوبيجتي مث ناف لات قوباجا دقو غيرح ٌعَضِيِو انب ةّمألا

 0 انسفنا ىع قانعفد لاق. /انوكرتي مل ناف لاق انوكرت ام تاتكرت

 دباب هيحلاب رمز 6 مكن لقا اذنه نم قيلع ام للثم هل لهف لق

 نم اوبلط اميف ةِحح مقلا ءالوهل ىرتا لاقف ٌىنالأّدلا ةمالس

 لاق معن لاق كللئذب لجو وع هللا اودارا اونك نا مهلا اذه

 ناك اذا ءىشلا نا معن لق :كلذ كريخأتب * ةجخ كل 7 ىرنف

 5 نأ ملتاحو انلاح اف لق اًعفن معو هطوحأ هيف مككلاف كردي ال

 هلل هبلق ىقن 81 لسب# 0 وجرأل ىلا لق اًذَع انيلتبا

 لاقف بيبح نب كلام هيلا ماقو ءةّنمل هللا هلخدا الا --ر 05

 نأ هلو انل ناب لق لق ميقلا ءالوه تيقل اذا عناص تنا ام

 ©) 000. اوحرت. 85) 000. 8. ف. 6) 3 نم. )0  طسصسعأو

 200101 ةءء. 14 هذ طلوك., ؟هءواعرت ةعع. 110ه5ء]1ه1]51 هأخ . 2 © 8ع.

 14 ه6 20. 200101 ىلع ه6 0هذ206 ءافطاو منو اغضا 00161:

 /) 000. انكرتن. 2 9) 000. لاعو م5 هده: هيلا. م) اذخأ قتفا

 معم0 20. ه8. .٠ 2 14ه كلذ يحاور 1207. مهيلا كلذ كريخأتب

 7) 0060: ادخل لتعم:



 نك

 منا نا وس

 ءايشا ىف ثدح ومما «اذهو انتوعد لما هنلتو .برخل ريما فرعنل

 ا ليو عا هللا قلي ملا نم ىما انعداوويلا قديم 3 نككا مل

 0مذفاو انقرف دق هنا كلذ عمو ةمايقلا موب هلع عطقنا رّذعب

 لبقاو «اوربصأو اورَشباف علصلا انل متي نا وجرا اناو رما ىلع
 لجرلا اذه انب ازهتتا ريبز اب ةحلط اي لاقف 0 ناميش نبا ينص

 كر ادا, هيض اي الاقما هديل نم ريخ تبذل ىف ىلا قاف

 0021 د0 لست يدلا ند نك مل داعي نيل
 هدير تدح + اهنا نسا ةعلص ؟ذاللا لوسرلا نما ميه نيكو
 ال ا مرا ىلع 26 يلا قكيسلا | عيني 1 منا ووق دعب
 0 2 لاقف هركحوذ الو مييلا هكرتن نأ انل ىغبني ال 7 ىحن

 نم ريخ فو رش مقلا ءالوه ةطرارقا نم هيلا مكوعلن ىذلا اذه

 تءاج. دقو: انل .1نييي نا ناك ىقو كودي ال رمأك وهو هنم رش

 لكاو ءافطوحاو  ةعفتمر اهنعا ههراتياسب نينلسألا | ني” لاكحالا

 دا نا ديل متل نورس هر للاسف اولا لوب كاك
 اك نا 82 اولاقف ءالرع نم فنعلا اذه اوعطقأ

 ديك :ناكملا ليحل ام. هدللاو 3 "سيشل رمأ مو اكناوخ ا 'قيذو

 عقاوم نيا انملع آلا اقيرط هيبن لجو رع هللا ثعب ذم معاص

 ه) 004. هدصب اذع. 85) 0080. 8. م., 14 ه6 710. نىكير هلل

 ءانسا 0١ 01 مهمفو , 560 12077. ان 566688101. 000 )40 

 نامتسو ه2 ةهم»ه م. اةااذر هن عصب 2# 2) وأ ةاتقسس ةزناتخ6 2107.

 14 طفطوأ نيكيو. مز 000. يح. 9) 004. رهو. 7) هّنأر
 و100 200. 1خ ر, 06عع56 92م0 10". 42 14 لق كقو. ) 0

 هر كح هك الورك كرك ١47 0ههلبل هادو اقل نيستا و: هل

 رمهع. 7) 000. 5. م.ر 14 هآ 2105. هد.
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 انأ نأ ىداعب لاكظ 5 نّدلأو ه ىنميد ىلا تا ١0 عتيقل نمل

 0000 مكنا هللاب كفرحاو رووح رزسج لع م دوي ل عنايقال

 نبا لاقف -فيبسلا ىلا الا «2روما ريضت_ ال, مهشق' ىرفا 0 لالالا
 3 : م 007700 4

 لكف مكر وأ أومرسبأ ىثوأ نب حابرمش لاقو الوق لاق ىف ءادوسلا

 : اولجعت الو هليخكت' كل. ىعبنيا 4ارما اورخوت لو ارك 2 0

 ىردا الف لرانملا رشب :نسانلا' تنخ. اناث ةريحأت ملل ىقشف 9١

 0 0 ملكتو «اوقتلا 2 3١ اذنع 00 نسل

 ددعبم متنا نم اذان ارطنلل 00 الد لاتقل 0_0 ادع اا
 3 ل ل -

 10 رمبزلاو ةخكلطو الع هللا لغشبو عخخب نأ رم ادد حك ل

 سانلاو هيلع ايقرفتو ىارلا او رعب 0 ايع هيأ أر ىأر نمو

 تح سانلا /ىبضمو ىضخ رهط قناع نى 0 حيصاو « نورعشي ال

 خفوكلا لعا نم جرخ نمو عب لون سيلا دبع ىلا ىهتتا اذا

 كذ مامأ هه خفوألا ىلا ىلع لون ,ىنح لكرا م كلذ مامأ 0

 ,ىةرصبلا لها غلب املو عطق دقو هب 7نوقحالم ال* سانلاو

 ماوعلا ١ نسب زيبزلا ىلا ءايرعالا يبا ١ ملق .لزذ تيك لق لويضوا هنأ

 لجيلا اذه 0 سراف كغلا--نآلا تعبت نا ىارلا ا نا لكم

 اننا ءاب يلا اني وببؤلا لاف هكاككا فاك تكا ل و
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 ىلع ةٌبتاوتنلق اوملهف انئامد ىلعف «ىلعو اوحلطصي ناو كداو

 < نوكسلاب اهيف ءانم ىّصري ةنتف دوعتف نايثعب هقحلتف ىلع

 18 لمع ايارعنا تيار ىارلا» سكب ءادوسلا» نب ؛ادللا نيبع لاغف

 ةثامتس نم 4وكن وا* ةئامسمخو نافلا رق ىذب ةفوللا لها نم

 نا ىأ 2 ئاوشالاب "فالا ةسيمخ ىف ءباكماو :ةيلطنكلا ىبا اذهقو

 00 ل11 ع دابلعا لقوا عك علطا لع اقراكأ اليبس ملكات, للا كود

 ناو يلع عودعل ىوقا 10 الق ناف عرعدو. هنعاانب اوذردحتا

 م اوعجرأو توعد مكيلع 0 1 ا

 نم اوعنتمأ أو د و نوقتن نم هيف مكينأي 0 نادليلا نم كليب

 مكنا سانلا هللاو دو تيار ام 000 دادوسلا م نبل لاق د5 سافلا

 لوقت ىلا كلذ ناك ا ءارب ماوقأ عم اونوكت منو ةليدج ىلع

 الو تييضر ام هللاو مرتاح نب ادع لاقف <« ءىت لك مكفطختل

 ضوَخ ىف هلثق نع ددرت م ددرت نم كيحاع كقلو تارك

 ناف ةلونملا هذهب سانلا نم لئنو عقو ام عقو اذا اماف ثتيدحخل

 ناو انمدقا متمدقا ناف # اًدومحص ىسالسو لويخ نم اًداتع انل

 نب ملاس لاقو كتنسدا ءادوسلا نيا لاقف' ءاتمحا متكسما

 تكرر يك را ا ا ل

 ه) 14 ه6 20". ىلع عم. 5) 008. بئتاسلمر 14 هآ 20

 بكن اني. 6) 000. اهنم ه5 ممتع توكسلا. 24) 866. 1ذأ
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 رس نامت ليز

 ايندلا' هذه اويل ماوقا ةمألا هذه ىلع هج ىذلا ثدلل

 ةءايشالا كر اوداراو ةايضفلا 0 هيلع هللا اهءافا ىم اودسح
 و 52 652 2

 لحار ىنذ دو أ 4 دارأ ام 0 © كيسمأ خل غلاب هللا امهر ابدآ ىلع

 ةضرا اةامتعاا لح منوة لخلا + نفر رك الو ءالأ ا اًدغ

 < مهسفنا ىنع ءةاهفسلا نغيلو سانلا رومأ نم « ةىثش ىف* ةىشب

 نب ماسو مئناح نب ىحعو مثيهلا ىب ةابلع 0 وفن 9 عمتجاف
 2 ت1 ع تن -60 و

 ةدع 35 رهشالاو 0ع نب ىفوأ نب محي رم

 3 ان خعماسجو راس ىم ريسب ىبطرو م ىلا راس نمت

 ىارلا لم 01 !ناغف اورواشتمو "مكرم نبا هناك مادوسملا 3

 انامتح ظلت كلطلا نعاذللا ,كاعكي نو نيالا صبا رس 10

 الا فعلا 01نب ملو ليقي ام ليقي ىعو كللذب لمعلا ىلا ا و

 اذار* دوماشو موقلا ماش اذا هب فيكف جريغ نم لياقلاو مه

 0 00 متنا امو نودارث هللاو «متنا عترثك ىف انتلق 8ماوأر

 ا” امهزما ١ انفي .ققف.رييولاو ةلحلض اما عضال لاك -
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 ركن | خخنس

 لاقف ميرارما ىيا 2لافف عييطخ بطخب تابش هنيبت م

 لاقف هي ب خا ُ ليدل 2 ل نك اييصأ بيطل

 خعيبلا نم غرمشو ةعيسيجسلا بيطخأ هَل اذه وأ 0 امأ 1

 مككي ىناح ميقي نأ ديري وو سابع ى د هللا ىليبع ليعتساو

 سيلعفف اةرصجلاب ربعب نمتا هل ىرتشا نأ كلا ىقرماف اهو أ 5

 ةباع ع 0 مدلسلا م اسِهنرفأو خكتتاع كد # كن)' لاكن

 نبا ثلفا نأ ةشئاع ىنمولت لاقف هيشغلبف هيلع هذدرأ لاو

 ام ىلع لاقو بضغف سابع ىبأ ىلع لاهنتتساب ربخلا هاتاو اهنخا

 دينعل ةرصبلاو متاقل زاجنلو هللا كيبعت ىميل د خم لآ انلنق 8 أ 0 ٍ 00 (نل) اكأإ رش ل

 وايلع كلذ غلبو اعجار بكرف هتْياحب اعد مث ىلعت ةفوكلاو هللا د

 ىف عيبا د ملف هب فحلف ةريسلا دجا* رق ليحرلا ىدانف

 1: يورو كرث 4 نأ ىشخو انتقرس ريسلا اذه ام لاقو ةنع هغلب

 نع 0 0 بنك ) ١) أرق "اد سفنا ىف عفوي 5

 ةحلطو 0 كل نينع نمر ءقكتل كرو ا ىلا ةرصيلا 5
5 3-8 

 نيج ,تاعلا لع مق سائلا ىلبغخ عيج عيأر لستم ريبؤلاو

 ةيلهاتإمل ركذو معلص ىبنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثاو لجو رع هللا

 ةفيلشلاب ةعامجلاب َّمَألا ىلع هللا ماعناو ةداعسلاو مالسالاو اهاققو

 ثدح رت هبلي ىنلا رن هياي ع 0 معاص هللا لوسر كعب

 0) 000. سمك. 65) 861116ه5 'ش]5. 6) 000. 8. م. © 0)

 ام. 6) حسحسلل . /) 00047 كلا ضم اهترفاو 00020
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 ردو 1 انداألل]

 نأ 0-1 ام هللاوف كدي يفي لاق ءاسألاو داكلا ذل ماقلاخمو

 « ىهدا نم نح ليقي ناكو ه«تعيابف ىدي تكلسبف عنتما

 هتاف ويبؤلا اممأ ا رمبؤلاو خحلط نم تع نب ا لاقو برعلا

 راعشالا لّثيتي نأ ىلع لبقمف ةحلط اماو ارك انعياب لوقي

 5 لوقيو

 ليس رعت يلا" ىلا ؟نيولم ل ركب 05 ٌملِبَأ لأ

 لوضف 1 م نيكعاسلا ٌلكيوط مكيلع 8 مكملظ عجريس

 ىكلو كلذك سيل لاقف

 عادصلا اذ كلثم خيشلا معنا لكنا ناعمس ابا ُمَلْعَ معلا

 10 عاد 0 ريغ هك ب مدعي ىنح يرحل هلم لحْذيو

 ومبؤلاو خكلط ىقندندذ كفو ةررصبلا تتاح ىلأ لوذ ىنح راس رس

 لها نم انتاوخا' متعمس ام ةرصبلا لها نم انباكصا انل لاقف

 ديرذ امو حلصلل انجرخ نولوقي انلقف نولوقيو نودبري ةفوكلا

 يرخ ذا يغب عسفنا نوتّكح ال كلذ ىلع # انيبف كا

 : نيركسعلا كيبع عباتت رق“ !ومارت رق اوباستفا نيركسكلا نبض

 اولتتقاف ىدنشل ىلا متلو برمل تبشتو ءاهفسلا ثلق رق
 ىلع ناسف كم )15-2 لاتعلا 5 03) ةلثقا * ىنح باع

 اوزهجت 0 0 00 هال انآ 0 ىداو ندر الا جروسخو

 ه هذخأيلف ايش فرع ىم لو تايارلا ىلع معيابف ةعيبلل اوجرخأ

 مق ديلا 'ليننان "نضبق-هلا 2 ىش نئيركسعلا فانت 5 0

 0) 000. اهدا. 5) 600. 52808 ,مبعش. " 6) 000 عتتلو .

 2) 000. ى المعأ . 1مخما11عتطس» ةنطزوءاسسص ناقيرفلا. 0 810



 ٠ م” نس

 تءاقف ةلغب ىلع ليمج للجر انياع عاط ركسعلا نم ائونذد اذأ

 دنع تناك اهنا اهنع مكتّدحا ينك هلا. ةأرملا متيارا ىبحاصل
 اًملف هيف ضوخضن انا ئطقف اذهب سانلا هَبْشُأ اهناف ىاولا سأر

 هيلع انيباف ىنومتيار نيح متلق ىذلا ام ارفق لق انيلا ىهتنا

 كلف اسنلحدفب ىنوربخت ىتح (نوحرتت ل .كلاو.لاتو انب حاصف 5

 انلقف اًبحَع تيار كقل هللاو لوقي وهو انزواجن هانربخاذ بيق

 ك5 < 310 ند ني لاقفا اذه نم انبلا كسعلا لما ندد
 ىلا انيهتناو ةيعاك اهرمال انددرأف اهضر ةشثاع ةأرملا كلت نا

 لاثلا اذع لافف مالا. اذه ع ءانلاسا رق هيلع .انملسف لع

 ةيشَح الولو هرك اناو ولو مث لتقف لزتعم انو لجرلا اذه ىلع و

 5 تذخأف ثكنلا ىف «ىناذه ففط* مث مهُيَجأ ملا ىنيدلا' لع

 ةرمعلا ىف امهل تنذأو كلذ دنع اهدويع تذخأو امهيلع

 ابغر ام هاهل ايضرف معلص هللا لوسر ةليلح امهّما ىلع امدقف

 ايهعبتاف جلصي لو ميول 2-1 ل ما اهاضرعو هنع امهئاسنل

 دكا لقا ةحابس |ردخ ال ءاقنت مالسالا ىف ارتي كيكل
 حاصف سالصال الا انجرخ امو اولئاقي نا الا هلاقق كيرن ام هللاو

 تكسماف انا اماو ىبيحاص عيابش اوعياب اوعي ىلع باحضا انب

 جيلا عجرا تح نيش تدل الف رع ىسوسق 1 ىتتعب تلقو

 نا ول تيارا لاقف لعفا مل ثلقف اولعفي مل ناف ىلع لاقف
 لأ اولاحن ءاملاو الكلا نع مهتربخاف هيلا تعجرف اًدكار كوشعب ها

 مكرات تاكو كلذع لاك اكمام تنك ا :يووخلاو ,شطاعلا

 ه) 000. ىدده رفعط. 5) 000. ثدحات. ه6) 000. امهل.

 0( 000. نىديعن



 منن نس منان

 نع ثيداحا هيف انانك ا نوكأ مول كرار ىلا جرحا رفعج ىبا لاق

 اهضعب ىلع أرقي رثو اهضعب ىلع أرق مهنم اهعمس هنأ ركذ ويش
 مالس .مولا بعيطم امم“ لذ طنم دهبتكف كبلذ نما ئلح ارقي ١

 ئدوجلا يسلك قا مضا يع: ةقوس نبىىرح اند ل لا

 5 ٌناَقَح نب :نابقتع «نامر ' ىف -مكاغلا .ىري امي تيار“ لقا هشيم نع

 ةأرما هسأ, كنعو هستارف. ىلع“ امضيرم نانلا اروما قي الجنا نا

 اهتكلو 'ةاوهننأل ةأرملا ؛ هتهن ولف“ ديلا ها نينشهبيو : هنوكيري سالو

 ىف نءاسنلا ىلع :قايوزر صقاأ كنكتف ةولتقفا ءدخاف لعقتا ل

 نامثع لتق املف اهليوأت ام نوردي الو نوبكعيف رفسلاو.رضحلا

 ؛0 كايور انباكتا لاقف انتاوغ نم نوعجار نكو ربخل اناا ضر

 ليق ىتح اًليلق الا «ثيلن ملف ةرصبلا ىلا انيهتنذ بيلك اي

 أ!ببكاعتو سانلا كلذ عارف نيينموملا مأ امهعم ريبزناو ةكلط اذه

 اهم ٌةبوتو نامتعل اًبصغ !وجرخ امنا هنا سانلل نوعوي © اذاف

 نامتع ىلع مكل انبضغ لوقت نينموملا ما ناو هنالذخ نم اوعنص

 !ةاف اصعلاو طوسلا برو 4 ةمامعلا عقومو ىنغلا ةرامأ ثلق ىف

 ةامرح هيلا ءاهومتررج ثلث ىف مكيلع هل بضغن مل ن هذ انقصنا

 نفي الك ننو اليلع رك ملقا اغلا :لاقتإأ مدلاو كلبلاو كلا

 مكلطا نسق ىلغ ؟ذع, ليقوب انفانعا لع حلاو افلم ارا ١
 «باككاوب مايلع امنأت كنا اهقلطتأ ىم' نيلجرلو كا انموف لقت

 20 ىتح انجرح انيلع طاتخا نق ىذلا رمالا اذه ىع مياسف

 ه) 000. 8. م. 6) ابهنبي 3: ]4 هذ 2107. [3عواطأ»

 ه) 000. تيلي. 20) 0060. 8.م.:. 61. 217070 111, 000 62 +١١٠

 اهوفند وج . 7 000 ملسلا هلع



 اكلم "| خنس

 ةلاقلا .تبصاو. تنسجا كنق اذا معن ارلاقف ّلجيلا ةليبقلا الو

 مالا اذه ملص كيبأر لشم ىلع وفو ن مدق ناف عجرأف

 جلصلا ىلع موسقلا فرشأو كلذ هيجتفن هريخاف ىلع ل عجرف

 وك ةرصبلا دكوفو تلبقاو هيضر نم ةيضرو © ضرك نم كلذ هرك

 عوجر لبق ركبو ميمن هدفو تءاجن راق ىذب ةلرن نيح ىلع

 لاح ىا ىلعو ةفوكلا لها نم عناوخا ىأر ام اورظنيل عاقعقلا

 رطخب الو حالصالا عيار هيلغ ىذا نا جوملعيلو جيلا اوضهن

 ىنخلاب ةفوكلا لما نم عرئاشع ارقل الف لاب ىلع هّلاتق مل

 جاتلاقم لثم نويبفوكلا هل لقو ةرصبلا لها نم مرئاشع هيف مهتعب

 سرش نب رسيرج ىلع لأس مربخ هوربخاف ىلع ىلع مولخداو و
 مىتح هليلجو امهرما فيقد نع هربخاف ريبرلاو ةحكلط نع

 هل لثم

 ليبس بْعك 4ىنب أ سيلك اًلدس ركب ىنب خل ذأ

 ليصف هل نيكعاسلا ٌليوط مكيلع نس مُكمْلُط ع عجريس

 اهدنع كَ لتمتو 5
 ساد نس

 عادصلا أذ كتم حيشلا دون ا ناسعمس هه ملعت مالا

 تا تك

 عاد 9 ريع كي َّ ب ىنحا بحلب 0 ع لش

 عافد ْن 5" م 8 ةقارس اب كب امو ركب عمج ]ب عار نع عفادف

 ه) 8و6. 14 هذ 20.5 نيك 5) 000. لطب 14 ه5

 مهنه لين ىيح هدس. 60 000. لقو. 4) 000. هدت. 0 1

 هآأ مهلانق . 7) 000. ىدحو . آخ 860ا118 685 612

 ندحم سكه م. 11 هدعفأوأل م  و) 000. يغب. 7) 000. 8. 2,

 82) 008. ةفارس.



 ما نس مكاني

 نيبكرات : متنك ةليتتكول ناف لجر ىلع و فالآ هس هعنف ريق

 ىذلاذ مكيلع اوليدأف مكولوتعا ىيذلاو ممومتلتاق 3 ناف نولوقت امل

 متناو نيهركت مكارا ام مظعا رمالا اذه هب 551 فر لح

 مكبرح ىلع اوعمتجاف دالبلا هذه 2 نم سا رضم متايججا

 :ثّدَحلا اذه لهال ءالوغ عيتجا امك ءالوهل ةرَصُن مكنالذخو

 لاق اذ ام تننا ليقتف نينموملا ما تلاقف ريبكلا بنذلاو ميظعلا

 متنا ناف اهجلتخا ؟ىكسا اذاو ” نيكستلا.هواود رمالا !اذع لقا

 مةخيفاعو لجيلا اذه را كردو ذكر 6 ريشابتو 1 ةمالعف انومننعياب

 مئاتتتعاوأو مالا اذه ةريإكم الا متيبا متنا ناو جالا ذهل 10

 0 خمألا هذه ىف هللا ع ورأثلا الو * باهذو وش خمالع مناك

 متنك امك ةريخل جيتافم* اونوكو اهوقوت  ةيفاعلا اورئاق ةاهرمارق
 مكاّياو 0 هل غاوضّرعما ةلو*“ ءالبلل انوضرعتا الو 0
 ممتي الأ فئاضل ىّناو هيلا مكوعداو اذه ليقال ىلا هللا ميو
 لبق ,هللا شالا هنفاىم هتجاحت لجو ارعاولا تكتم 05
 ؛ه سيلا ما: اثيدتخا ئئذلا رمالا اذه رف لين ام اهب 0 007

 قلجنرلا ىقنلا) الو .قلجَرلا .لجرلا. سوتسقك دلو نومالكا سل 1

 ه) 14 هذ وو. ه. هد مان 65) 14 ه5 6.”"20 © وه.

 0 000. مهبرمور 14 ه6 207. متيوقو. 0 000. 200. لأ.

 6) 0004. ر,شابتو. مث) 000. هبقاعو. وى) 000. رانلا اذه نمر 14

 هذ 20. لاملا اذعهز دمع ؟00. هتعدو. 7) 0هدزوءا.ز ؟004. اذه

 | مدحو 14 ه6 207. عوض. 42) 80مم1071 هع 1و 210. ريخ

 1000 ريخلا. 8) 14 اوضرعتفز 207 !وضرعنف هذ هبا مانو كل

 7 00. انعريصيف : 000 مك اباو طلع ممصت#. 0) آه هذ 210”.

 ليقلا . 7) 000. متي. 60) 000. ردقدر 07[2.ردقب. 7) ٠ ليفغك.



 كان ا

 ىلا هلسف ورع نب عاقعقلا اعد رق ىذ ىلع اويلرن اًملف اًليلق

 ناكو ةيلظنكلا ىبا اب نيلجلا .ريذم اقلأ هل لاقو ةرصبلا لعا

 هعمل + عبلألا ذا اطيعداف معاص ئبنلا باكا نم عاقعقلا

 امهنم ه« كءاج اميف عناص ثتنأ فيك هل لاقو ةقرفلا اههيباع مظعو

 هب ترما ىنخلاب ماقلن لاقف ىنم ةانر هيف كدنع سيل 5 َ

 ىأرلا اندهتجا ةئأر هيف كنم اندنع سيل وما امهنم ءاج اذاف

 جر اهل ثنا لق ىغبني هنا ىرنو عمسن ام ردق ىلع عانملكو

 لقو اهيلع ملسف اهضر ةشئاعب أدبذ ةرصبلا همدق ىّتح عاقعقلا

 ىنب ىا تلق ةدلبلا هذه كمدقا امم كصخشا ام دك

 ىعمست ىتح ريبزلاو ةكلط ىلا ىتعباف لاق سانلا نبي 4 حالصا 0

 نينموملا ما تللأس ىّنا لاقف اءاجن ايهيلا تثعبف ايهمالكو ىمالك

 اف سانلا نيب حالصا تلاقف دالبلا هذه اهمدقاو اهيصخشا ام

 ا ةاربخاف لذ ناعباتم/ لاق نافلاخم مأ ناعراتما امتنا نوقف

 ال هائركنا نئلو ىحلصنل ءانفرع ىمل هللاوف مالصال اذدف# هدجو

 نارقلل اًكرت ناك كرت /نا اذه خاف هضر نامثع ةلتق الق هحلصُت و

 نا نامتعا ةلتع امتلتق نق لاقف نارغللا ءاقحتاا ناك دا لجعد كاد

 مييبلا مكنم ةماقتسالا ىلا برقا مهلتق ربع تن ةيصنلا لها

 ايجرخو مكولوتعاو فالآ ةتس هل كا الجر .الا ةئامتس متلتق

 نب صوقرح ىنعي تدلفا ىذلا كلذ متبلطو .مكرهطا نيب نم

 © 0060: لاط> 2: 5) 1مقومتن هذ 14. 6 0 مكعت

 0) 000 حالصو 14 هذ 20. طثم 68 20 جالصالا . 6

 * م: ل14 حلصيو هه1 207. صلصت. م 400101 همو.. آ4

 هذ 0.



 مر 7 || هه

 السم ديف اما عدن 5 نىلو ملظب انوكبي ١ ىتح ه تانيابو ففقرلاب

 «هللاب الأ ةوق الو هللا ءاش نا داسفلا هيف ءام ىلع هانرشأ هلا

 ىف اهرسأب سيقلا كبعو ناتثامو فالآ ةعبس رق ىذب عمتجلف

 فالآ 28و ماب ىلع رورم نورظنني ةرصبلا لعاو ىلع نيب فيرطلا
 5و ببيع 0 ىرسلا ىلا 2 « ةئام عباو ناغلا ءاملا ىفو

 راق !ف اع لون اند هلق اهدانساب ةكلطو نك نع فيس نع

 نب ليخكتو 0-0 ىكأ 6 كيج لعيب رغشالاو م 0 لسرأ

 ١ هفصنو ربلا ىف ٍهفصن لخا فالآ خسمخ اوناكف ععابتا هوجولا

 ىلع. ناكو اميل لع م هو ؛انهيف رقنيا مل 'ىم .فخو ركنا 25

 ةعاملل ءاسور ناكف فالآ ةعبرا اوناكف 2ةعابجلل اًمزالم واًنعاظ

 ب متيهلاو ورم ب 00 كلام ئب 00 0 ند 0

 مهنم اورموي لا هذا الا عتود اوسيل هل 000 هعابتا عمو

 ّي نكي مل امهل هابشأو ئركبلا جودحم ىبأو ىدع نب رجاح

 الا ةعقولا ىف اوردايف عريغ ىأرلا كلذ ىلع كحا ةفوكلا لها

 ه) 000. متاتنيابور 14 ه6 207. هدت. 5) 14 هذ 2107. ملو.

 ه) 000. ه2. 0) 11015 121112161118, ]93111 3121101116118, 2812 ]14 1

 عام ؟003166 هم طقاطتتتت 106006 فآلأ (فلا) هم>نود315 ذم فولا .

 6) 000. رعتت ه5 طلو رعسنز 14 ه6 2107. 90626. /) 000. الو.

 9) 00 يا 7) 000. معامخ ب: ةهزص2و 20014 اسناكف.

 2 000. 200. ىد.

1 3136 



 مهر ىبع اير 07

 ا « محام نب رك لاق «« :دحاجو هبلاغ م كللا ثلغ

 مبلرسه ىبا نع ميعن نع لحجر ىنتدح لاق 5لبعس نب رمع

 ا بطاخي راسصعو كتموإيب ىكسلملا ذا هللاو لاق ىفقتلا
 ىغل قى

 يسوم يو ناملغ انيلع 1 رخ ذأ ليقلا كلذ هل ليقبو ىسوم

 وصقلا لخد كس ردا أذ ىسوم ا نونا نودتسد 5

 رتشالا هب اصف رصقلا لخدف ىسوم وبا لزنف انجرخاو هانبرضف

 نمل كنا هللاوف كسفن هللا خا كل 0 ال انيصق نم 2

 الو كل 63 لاقف* ةيشغلاب هذه ىَلَجَأ لاق اًميدف نيتفانملا
 م آآ

 ,نىسوم ىلا 0 رح ساسنلا لسخدو كيلا رصقلا خخ تيس

 © هنع سانلا

 راق أذ نينموملأ وبهأ لووذ

 عسل د ع ورمع 7 فيس نع بيبعدت نع رسل ا 6
2 

 سابع ىبأ عيف نانا, تلك هاند راق ىذب اوقتلا امل لاق

 مكولمو مجعلا ةكوش متيلو متنا ةفوكلا لسصا اب لاقو هب بحرف د5

 مكتروح «متينغأف ةتيراوم مكيلا تراض ىتح ععومج متضضفو
 اةينارحا انعم: اوديشتل ع تر 2١و دع, ملغ سانا, متنعأو كت

 ©انيوأد /اوجلي نأو كيو ام كاذف أبعجرب 3 ةرصملا لها نم

 م 004 رمجا ر 7. ها1م19 2. أن) ر 8122.6. 65) (000. ة'ا:18118 كعس .

 ه) 86ء. 14: 00. انب رمد: 2) 8همم1ه91 هزع 1 ه5 2107. 2 04.

 مئانيعات : 14 1هصط. ت5 "عع, ه0. فل. هذ اكقط. ؟هسقفست 166110-

 ممدص متعنف 76066موالانطقز 077[1., 001 76208 مكيلا تراص ىيقح

 متسعاف ةتيراوم طذق مدصتأف , 1660 1060 متنيعاف , هلو متيبغاف .

 /) 000. ه5 ظلم. 8: م.



 من نس ارد ار

 نا كاقحب نما ءاغلخا+ناوتعو ةديلعار ده لو ايصال

 ناف نيكي ام ىردا تسلو ٌبحذ ام ىلع ومالا هب َبَشْنِي

 لعا ناف مترشا ىف ىنتعبت نأ نينموملا ريما اب هللا كمركا تيار
 لاا لح هيلع كنمدق ناو ةعاط ىل ةىث ىسحا رصملا

 . تح رتشألا /لببفاذ هب فل لعاشلا لاك ىلحل هنن 07
 "يبدي: لفخف مظعالا"قنجسللا ٠ ق .ننلنلا ملكا تقرت هكر 07
 ليقيو ماعد الا لحسم وأ سلج ىف ةعامج اهيف ىري ةليبقب

 مكاقف سانلا ىم ةعامج ىف رصقلا ىلا ىهتناف رصقلا أ قوعيتأ

 عطبتيو سانلا بطخي ىجكاسملا ىف مثق ىسوم وباو هلخدف علا

 ,لاكيماطخلا بكف ءوص يدع هن هذنع ناك نلاسلا 0

 مكاقلا 5 ريخ اهيف كعاقلاو كعاقلا ىم ريخ اهيف ةمئانلا

 ىعاسلا ىم ريخ اهيف ىشاماو ىشامل نم ريخ اهيف مئاقلاو

 هنطبلا ءادك* ةرقاب ةنتف اهنأ بكارلا نم ريخ اهيف ياسلاو

 نينما: «قباتكال# تاريح سهره هياللح تت مكنمام» لس 0

 ,: تلبقا اذا اهنا ةنتفلاب ملعأ معلص نرح باسحا وشاعم اسنا

 ليقي ىنسحلاو هبطاخضي «رامعو تورفسا* تربدا اذاو تهبش

 تأ: رامح- هل لقو :انربثم .خع مَن كل مأ لا املسع ل1

 ىدي هذه ىسوم وبا لاقذ معلص هللا ليسر ىم اذه نععمس

 اذه معلص هللا ليسر كل لاق امثأ رامع هل لاقف تلق امب

 هءرامع لاق رث امئاق كنم /ريخ ادعاق اهيف تنا لاقف ةصاخ

 ه) 000. 8. م.ز م0586 ىسم 61673 نأ. 5) 004. مياعلا.

 6) 0004. رطبلا ىدك. ©4) 008. اناريح. 6 000. ارايعو بربسا .

 7( 000. أريح .



 مزون دا

 ا 0 رهطلا ىلع ىعم جري نأ مكنم ا نمث داغ لا

 وبلا غضعب لخأف فالآ ةعسن «هدهعم رفنف ءاملا ىف يرضيلف

 1 لا لخا لجر عبس لك عم كاملا عاضعب ذخأو

 000 طورت د انيفوأا ١ فدا نامتو + ناغلا .ءاملا .فخاو .ناتتام

 كالا كيبع نب ناسأ نع 0 كد بيعس نب رمع نع هر اطعلا محزم * 5

 كك 0 نأ معلا دعا نيندف ارداب, ىم نع

 اًقكَح ثححا لحم لق معن .لاق ايلع عياب نم ريبزلاو ةحلط

 كوكرات اذان © ترد ال * لاق ىردا ال لاق -ةعبب ضقن مك لك

 خلتفلا هذه نم اجراخ اًدحا ملعذ لح ىسوم ا ىردت ىنح 0

 /ر هظب 0 نور عبرأ ىقي امنا تتم 2 اهنا معونأ ىتنلا

 راجعي ىرخا ةاقرفو ماشلاب ةيواعمو ةرصبلاب رهيؤلاو خكحلطو را

 و هوبا عل لد ه دلع اهني لئاعي الو يق اهب و يحي ذل

 7 اب لاقف 0 ىلأ. ماق 0 .راك كقو لاق < 2كشغ كيلع ؛5

 ملكا ىيدم لبق الجر ةفوكلا لفاا لل"” تقع .نكك ,ىتا .نينمولا

 ه) 14 ''هدطط[ط. بدقر 600. 801. 68 آكقط. ىم بيرقز

 لله. 15 "عععطقاتت. 5) آخ ختاعبرأو. 6 4 ناطعلا تاو

 ةهرسهضلهكلا كعع. مب 11110: )0  02 1.1502. 0. 6)' 1خ "هدم"

 تيردأل (2), 207. تيأرو ال. 8موسشغسم ذص 00. لق. مي) ه4

 هع 11 ه6 لووع. 20 نورك ]فخ فوق . 9) 000. 8. م. ©آ

 ملمع 2855 1 14 اهب ءانغر 20. اهيانع ه5 هدصآةاذ21 ءق.

 7) 86ه«. 14 ه5 205: 600. كعسع .



 سانلا .ماسف ا ذب اًنْيلَتِبا "ام ىلع انونيعأو 'انتوعحد اوبيجلاع

 ىلا انعد ىقو لجبلا اذه انعياب ىق لاقف ملكت نم مالكو

 اناعد ىف :نينموملا ريما نا لاقف وريع نب دنف ماقو © نورظاَنتو

 ىلا اوهتناو هلوق ىلا ايعمناف هنبا انعاج ىتح هلسر انيلا لسراو
 ع 1 5 مم م

 < مكيارب هونيعأو رمالا أده ىف دعم اورظناف مكربمأ نا أورفنأو كرمه

 تسال« ءاقواابع مكلؤا»« كانا: ارم هاًلاقتو اًناقخ اورفثأو *

 عطقملا هيلا 0 ضر“ نرامتع 0 هءاخرو مالسالاو 0
0 

 عظقملا مقر «هوسلجاف سانلا راثف 0 ىلخ بلك * هللا

 دحا كذب حا مدبي نا اهدعب لمت ال هللاو انا لاقف
 3 1 هد َّس 5 سب

 ةبرضلا اذه 7 ىكي ىَتل هللاو عنقمل اندنع اهلع نأو انتمدأ نم

 لح اولبقأف .اندعاشم 3 ةداسلا "ىلع ورم ضعف لك 17
 سانلا اهيا ىسحلا لاقو خيشلا ىدص ىسحلا لاقف 7 مكاتحا ام

 ه) 14 ه6 20". متاح نىب ىدع . 5) 000. 200. هللا ىصر

 جيحرو دنع. 60) 102. 9 58. 41.2 0) 14 اتأور 2107. ةةعوأ»

 ه) 000. متستمتق عيدك, 0ءاض06 همالل. ذط عير كا ك1 1

 الرس ل22 رهع ل0 م١0 1 )/  ٠ 000 حابذلاو ىللح كلك 0 00

 هد. 400101 حا. )7  له 000. 8. م. 118 6ه21:ةأانتل ©8أر 5

 هالورص ئكح 1681 م0881. 4) 000. ىصرن. ) 000. 8. م.ز ©

 0 ل6. طبون. 11, م. 29 هن 694. 7 8ءلل. راقعو نسل

.8 .600 

 ١١ ةيلعامل :ركذف



 اننا أ

 راظلا 5 َعَرَتو سانلا مظنت ةراما .نم لب ال هنأ «لوقلا ره ىذلا

 ءاعّوسلا ىف فمصنا كقو ىو 5 « ىلد 0 اذعو مءاظملا وعتو

 ءىأرمب رمالا اذه نم اونوكو اورفنآف حالصالا ىلا وعدي امنا

 ءالوفو رمالا !ذهل نب ال هنأ سانلا اهيا /ناحيس لقو عمسمو

 اذهو سانلا عمججو ميلظملا رعي ماظلا عفدي لأو نم ساكلا#

 نومأملا و 1, ةييححانم نيبدو نيب اميذ ورظنيل 4 وعدي مكيلاو

 قا 1 كاس اند اطييلا كح: نفقا خلا قل هبقعلا"هسمألا» لغ

 ملكت ةدياحخ قم ناحايسا" خفت اهلف“ وألا +2 تورت قعبارامع قالو

 ةجوز ىلا مكرفنتسي معلص هللا لوسر مع ىبا اذه لاقف رامع

 فا هتجور اهنا : لهنا: ىناوب ريِيزلاو ' هكلط لاو معلص هللا لوسر 0

 لاقف هعم اولتاقف قفل قب اورطنا“ رق" اًورطناف ؟ةرخالاو .اًسيكتدنلا

 الل نم قلع هنجلابا هل تحبش - قم" م وهلا نانطقيلا# بأي لجر

 /اًلها سالصالل ناف رامع اب انع فقفكأ ىسكلا لاقف هل ىهشت
 ع

 1 5 03 هك -

 كمل رفخب قما ومالا 111 اذهل لج وبس راف مكناوخا ىلا أوريسو 15

 95 - ند -_َ لا 0 تو

 ه) 1ذ ه 0. قلل. 6) 00 عنو: 14 عزنشو ب هه[ 70.

 عرشو ٠ ©) 000. ىلمتر 14 ىلور 860 20. ىله. 2) 000. ىف.

 6) 000. ورمدر 207. أريد. 7/) 86هء. [كير المك. هات 891. ناكس

 ناحوص ىبز 000. طثع ه4 ذصقنو راكع. ى) آخ هن 0. اورظنعل .

 7) 000. مديحاص. 4) 000. دتورن. 78) آخ هن 207. ان. 7

 نتهونا6 14. 1ه16111ععو 910 عطاتت» موطعتس ةاحتتتتت (6011. م. "امر 4).

 70 14 هؤ 280«. اذه ىلل. ) 14 ه4 720. لجالاو لجاعلا

 0ع [ذ ةخيفاعلا .



 مسا بة مرعو]

 انا ءاشحف ءازلخر مكنومم .ايفرلاب مكراترا -اوطتا ا «اولسرأو

 قذر * ةرم“اي ملعلا لها 5 قارفو ةرجكهلا رأد نم عر الا وبا
0 1 

 نأو كتيعس اهسفنألف كتل كف اهعذص تيعشدو هاهقنتف

 ىف كح صنت اهجيدأ 8 فقيره 6-05 8 20اهسفنا ىلعف نيبا

 :/رخخ ىقشيو * مكايندو مكنيد مكل ملسي ب ىوشغتست الو
 اي لاقف ةعوطقملا هدي لاشف كير ماقف ءاهانج نم ةنتغلا هذه

 ثيبدح نم هددرأ و هجارد نع تارسفلا 5 00 نب هللا دبع

 ىلع ردقتسف كلذ ىلع 0 5 0 دوعي ىنح ءىجي

 ا بسحأ م دكر 2 تيل ا عدف كيرث ام

 1س ل دام كربلا ى! ادريس :ىيقيلا رخآ ىلإ اك

 لاقف. ريع ىب عاقعقلا م اقف «قأمل اهبيصت نيعمجا هيلا اورفشأو

 نوما ارو مس نار اخ( فيض د عصان مكل ىَنا

 هيلا را ول هسرمالا وهف ةريمالا لق ام اما قل ىه البق مكل

 وحصصنتست الف رمالا اذهاواف:قيرف هدير لقرام ايو 100

 هاما ”اهيلا ىرجو اهيف ىعط ةنتغلا نم دحا ج عوتني ال هناف

 طي

 0) لش 61 21059: 026:5 502292 م: ١111 3 أبصنأو . 5)

 وأ ىموز 200. تاريمو. 6) 004. 8. م. 24) 000. )2 .١.8

 فقدرهب اهتنسو 01. 86719عر لهل. 00. 1, م. 614. 7/) 006

 نك ىقشنور 14 هدد. ردك 0 2 ممهمطعهم ه0. 281. 9) 05.

 1ممرشهعر 1. ه. 11, م. 693. 7) 866. آخو ه00. هكرحنو

 طهطو6 هركذم تنك. 42) 1502. 29 78.1. 8 000. رامحأر 14 ©

 20. نأ ملل ري اير سيسوملا ريصا. 0 14 ه5 0.

 قدا . 1 00 ناك ٠ 0) 0 كيزل . مر ]ذ هع ل0 ودع تت .

 106 هدعع1015 طلع. 9) 0هط].إ عمدرل 14 ةةءءا. 7” مكه



 اذا

 من مب |

 ةماعلا باقكو ةضاخلا :باتك ءععفو امه لبفاث, دياتك .ىلإ ةمضف

 ةخلتق نع الا مكتويب ىف اوسلجأو سانلا اهيا اوطبتف دعب اما

 انرمأو * رمأب ثرمأ لق بانكلا نم غرف املف دضر نافع نراهن

 نوكت ءال ىّتح لئاقن نا انرمأف ةاهتيب يف رقت ن ص ثرمأ «رمأب

 تنبح ديلا ماقف هب انرمأ ام تسكرو ْط ٌترمأ اب ا ةنقف

 6!نراسيع سبق كبع 0 ىم كسدزو ع ا لاف ىعير ىبأ

 قيمر هللا كعطق ءالولجت تفرش ١ نيركحبلا لفا "نما سيلو

 ومب لجو رع هللا 0 اهب الا ثومأ ام هللا مكلتقف نينموملا ما

 ميكارجا نم ةموترج ةاونوكت .ىقوعيطا سانلا اهيا .لاقف. .ئسوم

 كيج باحتا انا فئاخل مكيف نمأيو مولظملا مكيلا ىوأي برعلا

 تربدا اذا, تدهبش تلبقا اذا ةنتفلا نأ انعمس امب ملعا معكص

 لامشلا .ةاهب .ىرجت نىطبلا ءادك ةرقاب ةنتفلا * هذه ناو :تنيب

 نيا نم دي الف اًنايحا 7 نكستف روبدلاو ايصلاو بونكلاو
 عد

 مكحامر 00 ودصقو مكفوبيس أبيت سمأ ى داك ميال رحت 111 ىتوت

 ه) همز ههمسق 200101: ها "اثر 9 عقو. 5) 0. 15. ةدصطم 6. ©

 هدص.ز هل. ك6. 2 98.189. 0) 000. ىد. 6©) ناكر 14 مو

 نامع نونكسي. مز 000. لامعدز 14 68 207”. ةهعوظأل0. 9) 0

 لكم. 49 7و. 9. 7) 000. ه. م.ز 14 ءهأ الو". أينوكو. 42) 0

 تتبثو 61. 11:4[2]ه 11, ال.“ . 1) 004. ىرك رطمل ىدك هان هنسلا
 حدر 14 68 120. ةرفاخ م0 ةرفابر هل 2/:»ةزه 1, مهر 316. 7

 نكسيدز 14 هأ اللوم. ة9عوطأ. 70 000. اتودز 1811, 1, 103 طقطوأ

 هلا ركز يما رحيل وة صد اه واه ومر رمل نما لو قات نقار
 1) 000. أورصقو .



 رص ممس| عي

 ٍي
 ادع نميف تودحعأ ناظقيلا ابي لاقف رامع ىلع لبقاو هيلا هّيضف أ

 ملو لعفا رث لاقف راكفلا عم كسفن تللحاف نينموملا ريما ىلع

 اني لاقف. .ىسوم, قنا ىلع لبقات: 3 نسحكلا امهيلع عطقو 21

 لكم كلو جالصالا الا اندرا ام هللاوف اًنع سانلا طبّتت مل ىسوم

 1 © تمذأ 17 نتقدص لاقف ءىت ىلع فاخي نينمولا ريمأ

 نوكتس اهنا ليقي معلص هللا ليسر ثعمس نّمتٌّرم راشتسلا نك
 هانا سان بخ م هتاقلان ص خ اهيف ل دعاقلا ةنتق

 5 محو اًناوخا لجو رع هللا انلعج دقو بكارلا .نم ريخ

 84 0 الكت ال اونما 00 اني م © لاقو انءامدو انلاومأ
 نك 5: ©

56 

 10 6-5 مكب اجت هكا مكَسْفْلَأ التقت د ( زطبلب مكنيب

 هجالا هله رعت 8 اًنموم لتقي نمو هزعو لج لاو

 و ةصاخ هل لاق امنا سانلا اهيا اي لقو ماقو /هعاسو رامع بضغف

 لاقف ميمت ىنب نم لجر ماقو اًمثق كنم ريخ اًدعاق اهيف تنا

 هفاسن /,مويلاو ءاغوغلا عم سما هتننأ كبعلا اهيا تيكسأ رامعل

 ىسوما وبا لعجموا :سانلا راثو. هتقيطو ناحوص نياكي ذا

 لميقاو .سشسانلا نكسو ربنملا ىلا ىتح «قلطنا ا ياتلا

 نم ناباتكلا هعمو كداسما بايب فقو ئتح راج ىلع كيز

 ةماعلا 'فانك"كلظطأ ناك ةدمو ا كوكا لع ١ ىلاو هيلا اهضر ةشثاع

 4) 008. قومسير 14 وسير 210. نومسن . ة) آه 204. مالكلاو
 ععل لوو. هت. 6©) 5مم1691 هع 14 هذ ل07. 0) 1101. 4 78.

 6 1510. 78:95: .١/1000 ءاسورا' 1 فلا ه1 2109 عنسوا 60ر مف

 هأ 280. هدحوز ؟هرتطو ةووتنعد 115 20 مذاق هرع 115062 1286101 51

 01100 من0 0 15 م1101 دفان ل16 1ةعتأاتت اًدعاق موون 6.

 ص. او“, 16. 72) 000. هد مويجأأ ٠

1 305 

 مح



 ا | خمس

 طاشتا  نكشم الأ ىاردلا ؟ناكاتم هكيلا ةظيدوما اناق* انقح

 انرملا ئارلا ناكود لجو عملا ىلع :ءاوترتخا لو ل ريل هللا

 كح اهيلا © وكوت ةخذيدحلا نم مكيلع مدهسق نم هديا م

 ارفلكت الو مكنم 4ةمامالا هل ملصت نم ملعا مهو اوعمتج
 مثانلا ءامص ةنتق اهّناف ناك ام ناك ذا امأف اذه ىف لوخدلا اب

 نو ةسيوترج اونوكفا م تكارللائم_ريخ ' مئاقلاو, متاقلا- قم ءريخ
 ّ نب + كت مع

 هذيف ىل انتو * ومالا اذه مكتب

 نع اني نح بيعش «ىع ىرسلا| ىلا بتك + . « ةةنتغلا 9

 اذ ربخإب ىلع ىلا. سابع. نبا ' عجو املو  الاتق .+بحلطو يح

 يللا لاف رساي نب راكع كعلم ليسو اف هلسر ان ىلع نب نسحلا

 ناكف دكجكحاسملا الخد ئدَح اليقاف تدسفا ام تي قلطنأ

 0 لكيم: (اكبييلع ماسف عّدجألا ند 1و ورسم اهناتا ىم م لوأ

 مش ىلع لاق هضر نامتع متلنق م الع ناظقيلا اا لاق راتمغ 5

 ند د

 هب 0-00 ام لسمب متبقاع * ام هللاو لاكفف ان ذراشنبأ برضو انضأ عأ

 هب ا ت © هد

 دلل ىقلف ىو وبأ جوخ / نيبرباصلل 59 ناكل مدريص نّمْلو

 «) 003. مكيلا دددوم امار 14 064 200. ةكصن مكيلا نوم اناو.

 6) 8هء. 14 هذ 2507.5: !ككامسد . ©) 000. أورمكح. 0)

 ةنامالا . 26) 0047 ريع.2 مر 14 هن .١200-210 نم  رييخ بكارلاو

 ىعاسلا. م) 000. !اودعاف. 7 008. اواو. 2 000. هده ىلكتو

 عرشلا رمز للخ ها ظلمك ©« هسانعالل06 2) 01 ل102: 16 5 27

 ط1 ماو أريخ ناكل 16عزكات# نحو وهل



 « ةعيفرلا كرونملا اهب ارّلح

 ىطل لاق ام لتم 0 جل لاقف هلثأو نب ركب لع كتًضرعو لاق

 بانك: يدوم اهأ+ [يقأرا"ةحوكلا "لك قطو: يمتع وما لو 1

 ا!رسما اًملف ءئىش ىلا اباجي ماف درمأب سانلا ىف اماقو نينموملا ريما

 1 ىرت م ابلاقف توم ىيأ ع ٠ ىجحلا ىللعا 00 سان لد

 اه امنا في امو ”نوربت "ا" مكيلحأ رج :ئذطلا»اوعأ ئكن ل

 ملف اوراتخاف ايندلا ليبس يورخلو ةرخآلا ليبس دوعقلا نارها

 نبا لاقف ىسوم ىأل اظلغاو نالجرلا بصضغف دحا هيلأ رفني

 140 ايكيحاص فنعو ىقنع ىفل دضر نامتع ةعبب 9 هللاو ىسوم

 قم 8 غرفيا ئتح ”!لاحا" لماع 3. لاتق: نا" ةبا اوكي 2١

 راق ىذب هايفاوف ىلع ىلأ اقلطتاف اونك ثيح نامثع ةلتق

 ب ةفوكلا ىلا لجتي ناك كفو وكشألا عم 7-0 كلو بخل داريبخأو
 لك ىف ضوتعلاو ىسوم ىا ىف انيحاص نا رتسا يع لكم

 اذ بخت تدسفأ ام ٌحلصأف سايح نيادللا ةبعو كنا فدل

 عسوما ابا انيلكو ا ةتفوكلا امذقفلاارعشألا" ككموا "نسامح ل

 مي مكبحاص ان نيّيفوكلل لاقف ةفوكلا نم سانأب هيلع اناعتساو

 اهيا اي ّلقو مبط سانلا عمن مويلا مكبحاص اناو ةعركلا

 ملغ, عوظاوملا + ىف « وبكم .نيحلا" معلض "ئبنلا' تالكا» نأ تناشلا

 هانيلع مكل ناو هبحصي رث نمم معلص هلوسربو رعو لكج هللاب

 ه) 8ءز1. اهسفنأر, ن5 800. 20. 5) 14 هذ 207. اهلر 14 هم.

 لتنم , 20ه., نانذ طقمع 12567015 م0894 خيافك م. "6*1 طهطو#: كءلاذك.

 0 866. 14 هذ 25ه. 004. ىلا 4) 14 ه6 200. غفت



 ضار مال عدس

 اميف ةءاسّملا اهرَأو امهسفنا ىف امكحا لق ام مريت الو ادقع

 بيش نع تبعت 0  يوبدلا ىلا بتك  «الع دق

 01 ىلا اولا و ةيبلخللا , ىلع لسانا هلو الو روحا طو نيمع

 ىنفاع مهللا لاقو ربخل موقلا ربخاو ماقف هسرحو ةفينحت نب ا ناقتع

 نم انملسو نيملسملا م لبيتك نك رولا حلا هب تيلتبا اأو

 ة+لبج ىب ميكح ىقل ام هاتأ «داسالا ىلا ىهنتنا املو نيعمجا

 01 دب كلم ويا هللا , لاقت عصر ناننعا قيد نامتع :ةلككو

 نم باصأ ام* أرقو امهيجني وا اهرأك اباصا ءذا ريبزلاو ةخكلط

 2 لبق نم بانك ىف الآ ١ مكسفنأ ا ضرألآ ف ةيبصم

 لاقو , اع ك0

 0 ةَلرْنَم اهب لح 2عامزلا وعد 0ك اعد

 ينحل نب نامتع, امهيف هيلا لا ىهتتا ران نا يللا !ويسنا انهم

 فقلطنا لاقف هباحصأ ىلا رظن ىلع هآ, املف رعّش ههجو ىف سيلو

 ىذب لي ملف تا ومو انيلأ عجرف جيش وهو انلنع ىم اذه

 جيورخو ةعيبر تيقل امب ربخل هانأر اًدمحو اديس 1 مولتي راق و

 لك ىب ةعيبر ريخ سيقلا ىبع .لاقف فقيرطلاب: هلوزنو.,سيقلا .دبع

 كح لا ةبعماسلا عجم ةعيبر ىلع ى 1[ يل 1ع

 ت37

 ةعيمس ةوع3 ىلع اكعد هعيقولا مهيف 5 ل5

 ه) 000. «مبلغتلا. 5) 000. لبق. ه6ه) تع 1هءاتق ةجان0 عقم-

 عردمطمو طماط 2262101:9137. * 0) 14 امأر لوو. وعول. 2 000. اذأر

 القلا نأ. 2 /) 102: 5418.1 22.1 10) 000: انك -8) 000

 عاسعولا . 7 008. ميلدز 14 هذ م طي )1 0004 هيك

 14 200. ام م١056 فهلز 207. 6



 ا ردا نر

 :ديلعت نب دعس: ىب.نم :مالغ 'ىيقب :؟اقاتف انينك اسف دوق

 لاقف: نيئموملا ريما ليقف ءالوه نم لاقف .ةرم ئعدي زماع يا

 هم لك ايفا ةلطند ناو نم ةامد هاكيبف ةيناف  ةرفس*

 ميقلا ةرئاس نهاك * كشيع هللا رما لق ةرم لق كمسأ ام لاقف

 م هيلع اوضرعف ؟ىطو ىسأ هنتا بيعي لرنا املك فقط ال

 نم لحرب مدقو ءةيافك نيرجاهملا ىف مكرارق اومزلأ لاقف عسفنا

 ب ارماع «لاق !ليجتلا قم م لاقف 0 جيورخ لبق َكِيَق ةفوكلا لعا

 هربخاف لاق كءارو امع ىقربخأ لق ىنابْيشلا لق 4 َىَتْيَللا لق هوطم

 ىدوم ل 5 علصلا تدرأ 3 لافقف ىسوم لأ ىع هملاش» 7

 ٠0 كلذ بحاصب سبيل ىسوم نبأف لانقلا تدرأ نآأو كلذ نشا

 كثربخا ىق لق انيلع 0 ىتح حالصالا الا حيرأ ام هللاو لاق
 قمسكلا) وبا نير لاق“ معا سقت 6 0 تكسو تيكسو بخل

 :ليفنكلار يد كييك وَ ريمع خرب هللا سبع نهارك نال

 وعش مارفتنا تتقو :ةذيرلاب. ىلع ىلع فيتح :نب. نالمتح هلك لذ

 ىةيح اذ. ىتتعب .نينموملا ريما اب لاقت ردهيبجاحو هتيخو هسأر

 مولاي 0 نياتنللا# نأ .اريبخو ارجل تبصا لاق فراخ كتتجو

 ىنوعياب ابلعقو اوس لاقخ كنلاث هيلو رمق باتنكلاب 7 المعف ندلجر

 نمو 1 نسلنلا ا بكاؤ . ىعسء ايكو رمبزلاو ةخكاط ىنعيبابو

 امهّنا هللاو ىلع امهفالخو .انمهضر رمعو وكب .ىنال اهذايقنا تحكلا
 ن3 ن ع

 ورام للحا.ذ مهللا ىضم كق نم لحجر نودب 0 لأ ناملعيل

 0) 0004. 8. م. 5) 000. داس هاكرز هص م16 باس 0) 866ه. 1و 0

 فرطم راو: :058 111:41 لطهي 83032 11 م. 125:1010) 60005 ا

 6) 000. درت. /ث) 000. أاهعبن. و) 000. ةيحاحو. 78) 008. الغف.



 نا ا

 كل حالصالاف « ىونذو نكون ىذا اما لافت اذني تبفادك نبأ

 هعدت* لاق هيلا « انوبيكي م نع لاق هيلا 6 انوباجأو انم اوابق

 ام ِععَدَت لق ارضري ل ناف لق ربصنو ل عيطعنو 0 عرذعب

 2 افق 2 0 ر الك انآ يف 13) هيض انحسما لاقي تب ا: قابض لاق (رانوكرت

 ىتيضرا امك لعفلاب كتيضرأل لاقف ىراصنالا ةيزغ نب احمل :

 لاقو <« لوقلاب

 توصلا َوكَن انب مسأو انب هرفثأو توقلا لبق اهكارذ اهكارذ

 توملا / تب نأ ىسفت لا

 ندا م يرخن « اًراصنا انامس امك لجو رع هللا نرصنأل هللاو
 كيج عم خيارلاو حارجلا نب و رمع نب نك ىبأ «تنمدقم ىلعو (0

 ةسيملا "لعو سابعا نير هللا _كيلع: ةنميملا لغو 6 ةيفتكلا نبا
 -ِغ - د

 جرخو < لسالا كددع يد نايفس نب رم وأ خملس ىنيأ 0 5-
َُ 
 د 35 5 1

 7 كد زجر ا رجارو * نيتسو ةفامعتسش ١3 0 6 اع

 اك ابلوقو ربيسلا مر نأ 00 0 00 أوو ديديي

 ءارمد هل خلفا ىلع 0 نييمولا 0 0 ريمأ مامأ و

 ه) 000. ىوعدو. 5) أباحاو .6) 060: انوببك . ١00

 عردعل تعقد كن لك نه 2607 مز لك ك0 كك 11

 معمدا12202285 10د ا ماتمرستت 11271586 7106: 00. 81. آن

 لكؤط. طمعا "عمأ1116201 211838 0 تلز 6©آن تورك 1111137 11

 9) 000. 68 1[ك01,. ورمعر هل هامه م. 5.17, 12. 70 000. 8. ط»

 2 1ص 00, ةءوتنان هان“ 76209 أومححو ىرحأ نق (. 6. رخاب ف
 سه 5

 أببخو)ر مرث05 ةهلطصمأوكأ1و هدا 6هر 01186 © 1223181126 112

 زسءموز. )6  000. 8. م., 0هزم06 اوزغن اريح.



 مدا زن معز

 مو . ةرثأو..فل !بحا# لشقق!« ومآ, كلذ .بحا: ىو اهناوحأ

 0 ىقبو نالجرلا ىضف :هصمغو قد ضغبا كقف كلذ ضغبا

 جالسو ةياد. أ نم, زدارا ام هبفحلك»ةفيدملا ىلا :لشراو ايي ةلناإ

 انزع ليج وع هللا نا, لقو .عبطخ .نانلا»ىف ؛ءلقو, هرلما شر

 ه: ضتايتو علقو هلذرادعي اًناوخا هب انلعجو هب 8 انعفرو تلال

 فيلو عنيد مالسالا هللا ءاش ام كلذ ىلع سانلا ىرجن دعابتو

 موقل' ,ءالوف ئحيأب :لجرلا اذه. بْيصأ ,ىتحلا همام باتكلاو هذ

 خمألا هده قال مالا ىذف نيب غرونيل ناطيشلا غبن نيذلا

 وه ام وش نم هللاب ذوعنذف لبق مهلا تقرتفأ امك ةقرتفقم يي

 والا نوكسا نا نيك نه ام ليال دنا, لاقيت ا ةبتتامدل
 قرف اهرش ةقرف  نيعبسو ثلث .ىلع قوتفتس ةمألا هذه أف

 مكذيد ايمزلاف ه متايأرو متكردأ * ناقف لعب ليت 0005 علك

 لكشا ام 7 اوضرعأو ا أبعبتاو معاص مكيبذ 7 ع اودفأو

 اوضرأو ةودرف 0 امو دومزلاف نآرقلا هفرع ماف نارقلا ىلع مكيلع

 هد اًمكَح نآرقلابو ايبن معاص ديحمو اًنيد .مالسالابو ابر رعو لج هللا

 دمحن نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بنتك «ءاماماو

 هيلا مات كرصيلا ىلإ ,ةخبرلا نم يورخل ىلع دارا امل الإ كا
 ىلاو ايرث هش .ىا نينموملا ريما اين لاقف عفار نب لف

 ه) 000. ةرباو. 5) 0004. انعدووز 14 هأ 210177. انا "ه0. 6

 اعدز 14 ه6 200. ةوءمطتق ةانطت. 4) 000. 5. و. 0 14 جتكردا

 متيارو ر عم0 لوو. ن5 6عو28ةان1. م/) 1ذخ هذ 20 هناف ىبدعب

 ىدح. ) 14 ه6 20. اًمع ه م0864 مكيباع 200124 دوضرعذ ىنح .
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 هريمن نع فتكم ىبأ نع نسحكلا بأ آس لآق رمع ا

 :ةعاباج كنا ةخيرلاب ها دال انو معلا كمال

 عنم كنتا لق ءيئط نم ةعامج هذه ىلعل لئيقف ةئطا ند

 ةىزرج لق كيلع ميلستلا كيري نم هنمو كعم يورخل كيري نم

 ارجأ نيدماقلا ىلع نيدماجملا هتلتلا رو * اريخ الك هللا 5

 4 كندهش اول هد انوتدهش ام 0 لاقن هيلع اءلخد مث « اًميظع

 ءنيعئاط متملسا دقف اًريخ هللا مكارج لق ٌبحت ام ٌلكب

 نب دكيعس ضهنف نيملسملا مكتاقدصب متيفاوو ىيكترملا متلثاقو

 2 1 ل نينا نمر وا يفسوملا ١ ياسو (لادعف + ىكاعقلا يب

 ةيلك فر اع عمال
 اي * ىلع: ىف .تجا ١م. لكاام هللاو و ىذ و

 ىف كل مصّتاسف انا اّمأ فيفوتلا هللابو ٌدَهْجَأسِو قاسل مدنع

 ]آى نم كل 9 ىرأو نطوم لك 5 كودع لثاقأو خينالعلاو وسلا

 كمحر لق ككتبارقو 8كلضفل كنامز لقا نم كحأأل هارا ال ام
 نيبقصب هع نك ك اريمض نحب ع ك.ناسل 2 ىلا كف هملدالا

 نانا نع فيس نع بيعت نع ىرسلا لا تيكا 0 د 15

 ةفوكلا ىلا اهنم سرسو اهب ماا ةذبرلا ىلع مدق امل الق ةحلطو

 مردجلا نأ ا هيلا كيكو رتعج 'ىب تمحو ا ركب ' قا نب نيك

 اًناوعا هللا نيدل اونوكف ثدح امل مكيلأ تعزفو 0 ىلع
 3 5 د و

 خمالا دوعن كيوت ام ا: حالصالا ملا اوضهنأو انوكيبأو اراصناو

 0) 00. ردا 6) 000. هذ لوا. ء. أو مممع 14 1022 6ه>ع
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 22 2ك

 ىليل ىتا نب ناكرلا دبع نب ديحتا نع مصاع نب هريشب نع

 ناجرلا هللا. مسب - :ةفوكلا لقا كا ىلع بنتك لقاهيبأ نع

 فرعا امل مكرهظأ نيب ٌلوؤنلاو مي خا ىف دعب اما .ميحرلا
 نبياس لس

 ع كح 0 معاص هلوسرلو ليكم وع كا مكّبحو مكن دوم نم

 م ىنتدح  «هيلع ىذلا ىضقو قمل ةباجا لقف ىرصنو

 ةكلظ' ىع ىنوم ىب.6 بابح» اس لق نسكلا وبا آس لاثاردق

 05 كيف 7 ىايل لأ نبأ ىع مصاع ىب أ ملعألا ىبا

 نسانلا ءاجن 6 نوع نأ ىيحو ةةزكلا نأ ركب نأ نب كيح ثعب

 قديش" اخ ىبوم وبأ لاقف يورخل ىف هنوريشنسي ىسوم ىلا ىلا

 ,0 ملعا متناو !اركرخ ا نافايناحلا ليبس انمار ا1ميكت لق

 هللاو -امأ ”لاسقذ ءل.ءاطلغاو دانيا لنوم .ىنا' لوقا نيدمكالا كل

 ايكلسرا ىذلا مامكي اص فنعو ىقنع ىف هضر نامتع ةعبب ّنأ

 نامثع ةلتق نم دحا ىقبي ال ىتح لفافت“ الب 'لتاقتا نأ اندر 01

 وهش رخآ 9 ىف ةنيدملا نم 0 جرخو < ناك ثيح ليفت

 نأ ىفلا نك ىدع نب ىلع م/كتخا تلاقف 1 ةنس رخآلا 5

 © دس س - . 0 د 6 3 د

 مكوك 00 2 رابت 5 يلعب 3 رق عاق مهل*

 < هَل يك ىدع 0 ل 3

 «) 004. طثم رسنر ذصقتو ٌرمستر حزم رصتطل 1820608. 5)

 8.2.5 21211012 22611115 ىلا باجأ ا بحا2 مز 91 متطت 1ع20181:
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 مما 0 مدبب

 50000 اغل لاق لي عس ند دكلاجام نع فنخم وببأ ا لاق

 كيلا للاي معلا هقللا لوشر ةةيبيح»نينمولا ما ركب دنا ابا
 ىيى

 00 اذه قناتك كا .اذف دعب اسما ناحوص ىب كير صلاخل

 نلع نع سانلا لذخف ىللعغت 2 اف اذه انرمهأ ل اكد :صتاق

 ركب أ كنك هششستاع ىلا 5 ند كيدز نم اهيلا بنكف

 هصئاخل كنبا انأف دعب امأ معلص هللا لوسر ةبيبح هضر فيدصلا

 5 كذبان ىم لوا انأف الآو كتيب ىلا تدعجنو رمالا اذه تلوننعا نا

 اد للا نأ ترمأ «يدموملا نا ىللا محب ب ناحوص نيب كير لق

 انرمأ ام تععنصو هب اندرمأو دب ترم 00 ردك لفاقت نأ انرمأو 0

 © دنع 0 كد

 اةرصملا يأ بلاط يأ ئد لو مسمع وع ريشا ك3

 نع فيس أد لاق هتلدح انيكك و ىلا ىرسلا د كعك 5

 در( كل  ايلع ,قارامل : لق مخصلا يطري نع بدعم نب ةديبع

 قارعلا وكأ ارهجوت هيكل نأ رمبزلاو خكالطو خل تاع رمآب بدم اب 17

 ةذبولا ىلا ىهتنا ا 0 ديو“ دكر 55 نأ 0-9 وو رداجي جوخ

 هنأ ميقلا ء هأتأو ايا هك 1 ماقاف اونعمأ ها يهنأ نع دانأ

 لا ىجا  ةفوكلا لقا 3 لاقو دنع كلذب ىرسف ةررصبلا نولي

 ىسحلا وبا انن لق رمع ىنقدح ه«ةرثألاب 6 ىناو راصمالا ىلع

 ه) 000. صاخلا. 6) 8هء. 14 !ءدز ءه00. كيتان. 0) 01. 1102.33

 0) 0 مكتربحا . 2 0) 160101886 10 انت مكتصصخ 761 1916



 رد ملزم

 افملا لصي نأ لبق هكلنقا ىلعل هتك اماو 0 اماف ىلع
 ت_ددكن انك رلادا ةنتعلا ىهل ملف َق لاقذ لحا هبجاي كلف

 د ب 5
.60 

 ١ كحيو لق اهيف «لئاقتو ةنتف اهيمسا هالوم هل لاقف اهنع
 ع 2 ب 3 ى ١ د

 هيف ىمدق عضوم 6 تملع الا طق رسمهأ ناك ام رصين الو نر

 6 نو < هنو 5 2 5

 5 ىنتترح 4“ ربحم مأ هيف انأ لبقمأ ىردأ 9 ىناف رمالا اذه رهغ

 مس - 3 هد -ه ع

 ماش امك لاق نيعم ىب © ىبكإ ىتدح لاق روصنم ىب نيقوَحلا

 ند تياث نب 00 نب هللا دبع نع ءانقتص ىضاق فسوب ىبأ

 صاقو ئب مقلع نع كح ند ىسوم نع رمد ولأ نب هللا كبع

 ةحلط تيار مهتضر 0 ريبزلاو ةحلط بخ امل لق ىتيللا
 د 5 و هه غ 3

 10 تءاقف هروز ىلع هتيكلب براض ههو اهالخأ هيلا سلاكم لا بحاو
 ى 3 35 ع ]3

 براسض تنأو اعالخا كيببلا سلاكلا بدا 0 ني 0 اتاك

 ا اي ١ لاقف لاق سلجآف اي تضر 5 نأ كروز ا كاع كنيحكلب

 انوص / ذا اناوس 6 ىم ىلع ةدحاو ىب نىك انيب نفاقو نىبأ
 بي عب 2 60ه

 نامتع ىف ىنم ناك هنأ اضعب انضعب بلطي كيدد>ح نم نيلبج

 ق تلق لاق همد بلط ىف ىمد كقسي نا الا و ىتبوت سيل ةىت

 ا
 اى

 مش كي نإاف لايعو ةعيض كل ناذ ةكلط نب كيحن كرف
 0 1 ا .-- ا
 ك«عنماف ومالا اذه ىف فخ اديحا فزاع .لل بحا ام لاقذ كفلخ

 5-5 9 ع هك

 ترشح 0 تهذكأ ء : 6 خخ .كاط ئد ليح# تسدئاق لاق

 م

 لعسأ نأ ا ام كاف“ هتعيضو هلابع ىق دفلخت :ننك 5 د
 هس

 50 ىسحلا وبدأ اع لقا زئوش نب رمع ىنتدح « ديمأ ىع 7 لاجيلا

 ه«) 8هء. 14: ء00. لتاقنو. 5) 000. تاعرآاذ ملعأ انو. ك5 00

 رح ر هل ةسمانه م... 6. )2  0004. انا. 6 8دمم]1ه71 هع اشم

 /) 0004. ىأ. و) 000. ىنتوي. 7) 14 نابكرلا.



 كازا 1

 ه علخ قح .فينح نب. نامثع ليبس ىلن الو ماعطلا اذه

 ارا ديالا لقوا تهقآق !للاعر  اكج كنا مهلا ميكا لاق ءانيلع

 علناقو فرصنيلف كش ىف 7 نمف لاق لاتعني كيت ىاداجتمل

 ذخأفن اهعطقن ميكح قاس ةلجر برضو اًديدش اًناتق اولتتقان

 هلا انج رت ةذقوو مطيع هقنع باصاف اهب هامرف هقاس ميكح و

 ه قداسو لاق كللتق ىم لاقف للجر هب مذ بلع اكن او كلذقف

 ميكح لاق ىلخملا لاق كلا نشف 6 0 نوعبس نر

 < هلجر كيعلشم نيح

 رد 2 نيا ىلجر * اب لبجرلل ٠ 4 ىعلمز ع د 2 ل لوف

 ىعا رذ هلكت 1
2 - 

 كك

 / لعرلا هوخأو فشلا نكرلا 11 عم لق ل رهاع لاق

 ىنتملا يل ىسحلا وبأ اي لق رهع ىنتدلح 3 خابج نبأ

 ةكلطب كا لجر اءايجت لاق ىبارعألا ةفوعا / نع ذنللا تبغا يبا

 امكريسم ىف هللاب امكثدشن لاقف ةرصبلاب ىحسملا ىف اهو ريبزلاو

 هيجي رو ةحلط مقق ايش معلص هللا ليسر هيف امكيلا قهعأ 5

 ا وزد تكتكرونعي نا اديغلب نلو الإ لاقف رييلا فلطاننت

 ايدي لك :نيدحلا بل اسد لربع :ىددج ١6 0 مككراشن

 عياب امل لاق ويبؤلا ىلوم ريع نأ نع ةدانق ى ع مقرأ ى د ناميلاس

 ع

 ىلا هب ريسا سرف فلا الأ ريبزلا لق 0 ريبؤلا ةرصبلا لما

 «) 000. 8. م., 14 علخت . 5) طمغو» لجر © قاس 3 13

 م1123 2086512001322 ىف 12861122 ©8ان. 60) 000. ىلداممو. 0)

 ,يلمدز عمرتمام هدت2120 ما02عاز5 هوت6هت1. 6) 000. م للحر. /) 6
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 لق جلملا ىلا نع ّىلّذِهلا ركب هبا اس لق نسكلا وبا ىتذح
 فينح نب نامتع التقي نا اودارا خليج ىب ميكح نفضل

 ناو: ةكيدملا لعرلاز 00 0 0 ناك 0 ام لاقف

 5 ساتنلا :ئيطغي نا ريبولا' دازاو 0 4 20 نب هللا دبع

 فوترا نا هنبا هللا ىبع لاقف لاملا تيب ىف ام مسقيو هقازرا

 ىلع هوريصف ركب نأ نب ناحرلا دبع ىلع اوكلطصاو اوقرفت سانلا

 يلكع ىسحلا 1 ا رمع 17 «لام لا تيب

 56 تناك ةانملا لاق رجس نبأ نما هور نع ىلذعلا رع يأ

 ؛0 ماعط قزورلا ةنيدم ةيحر قوار فيت نس ايي اهيف قخل دلل

 نب ميكح غلبوا هباطفا "دقو نا ندللا# نكع 'كاراف, نياكتلا ك5

 ءاجن هرصنا رث نا هللا فاخا تسل لاقف نامثعب عنص ام ةلبج

 سيلا ابعد زتكاو أ لمتاو قب ركبو شيقل نلعب كش
 كيرن: لاق ميكح اه كل اما :لادقف'"فقررلا *تنيدسم ريبزلا قدا نش

 اذ ةرامالا راد ىف ميقبف' ن نايتعأللا اك دارو اعلا اذه م نورترت ا نا

 مكيلع اًناوعا لجأ هلا هللاو 0 مدقي 7-0 مكتبو, متبتك ام لع

 ا مكنم هتذعب تيضر ام عقب مطحلا
 ْئ

 مئ.انق نم مكلتقا

 انتئاوخا ؛نم متلتق نمي لالكل انل مكءامد ناو :متكص)' نقل

 مدب لق ءامحلا كفس نولكاست اه للجو وع هللا نوفاخ اما

 20 امأ ناسمتع !وانق 6 ةومتانق نيذلاف لاق هضر نافع نب نامتع

 نم همكف ةزوذ ل رسمبزلا نب ءللا نع ملا لاكستم هللا 2 نوفاخت

 ه) 0004. ند. ة5) 14 # م متاتق. 6 4 مكمزوب ٠



 مدر درع ما نس

 جئاغوغو سانلا لاهج نم هعاطا نم ىلع ٍهعم فينح نب نامثعو

 ناسكف طاطسفلا نم ةفئاطب عنم انحف عجبايسو عطر ه ىلع

 1 دلو فلك ىلا( رفحا اهكوي ا نايشكو هك دن كب

 ةعيبب اوكحاو 5 مهسيافت ملف اوناخو اوردغف فشل نيبو اننيب

 ع ايفرعي ملف ةكحلاب عءاجغ اديب أودربأسف ريبزلاو ةحلطو

 مهبراك ىذلاو ىقهلتقيل سّلغلا ىف «ىقوداغف هبلع اوربصي مو

 ىلا عيدي دا ععمو ىنيب 000 اءغلب ىنح 0 امحربب ملف ىريغ

 راب 0 نكرم ! نب ريهع هلنم ىتيب باب ىلع اًرفذ اودجوف

 بابرلا نم رفنو نيف نم وغنو دّقرم نب هللا دبع نىب نيرو

 2 مولتقف نوملسملا هب فاطاف ىحبلا هيلع ترادف دزألاو

 ةكلطو ريبزلا هيلع عمجا ام ىلع ةرصبلا لها ةملك للجو وع هللا

 نيقب ليل سمخل ةعقولا تناكو رذعلا انعسو انر اني انلبق اذان

 1 ل ودا نابع ايسكو( 21 نشا رجالا عقاكرم نو

 201 د ىح  ىسحلا كيان اس لقو هلشر نداويغ  اهسرخ

 000 1 كل رعت فس س ءآ لقا ميسإر نع سجاو

 ههجو راصف هدّلجب فئعتف هسأر لاف ءميكض هل لاقي ناذكلا

 ديزي اًميكح لتق ىذلا ٌىناذحلا ىتتملا ىبا لق «هافق ىف

 0 دلتا نير اليتم نرميكحا ىتلو  ىناوعلا /ممكسألا 5
 09-2 متسلسل كت 5 2ك

 لاق ومع ىنددح 3 نذونقم 6 مسالا نب بعك , مكسالا

 هن) 1"ه66 ىلعو 1ةععبلسست» هةآل. 5) عخيساعت . 6 001

 قودواعد. 2) 000. اوهحرعت. 60 866. 1 ميكصو 23

 ا مينكاس و ن00 ه011. ةوودعدأو مسالا 20216 دوءاه ه6 هاط6أن.

 /) 000. مكحشالا. و) 000. ايدكح.



 ا مدرة

 ىعّذأف * مهنمب مككل هلأ باتك ل لا باّتكْلا م اَننطَت

 م كلذ عام ملف كفو افكت نيب ابفانخاو عضعب « ىل

 غيلع مزسعو ناك 8 جالسا عضو 0 لوالا ميار .لاع غنم ناك

 نيكاصلاب لجو ع هللا ىنعنم ىتح ىنولتاق م الا كن نب نامتع

 5 ىلا 0 خوع+جن ةلايل نيرشعو 6 انه ابك روك يف ةجبك كرف

 نم نود قارهت .نأ ءامحلا : ىقح وهو هدودحت ةماقاو هللا بانك

 اورحغو اوفاحن اهيلع انكلطصاف ءايشاب اوكحاو اهبأف همد ّللح كق

 ملف جداقاف هراست خضر نامتعل 0 رع هللا عمجن اورشحو اوناخو

 ىكّترم ىب ريمعب /مهنم انعنمو* هللا ءانأدراو لجر الا جنم تلفي

 0 اومزلاف دلو بابرلا نم ريفنو سيق نم وفنو سيق نب كتر

 الو هقح هللا لخآي ىتح نافع ىب نامثع: ةلتق نع الا ,ىضرلا

 عتللا نودح  ىوتب:رارضرق الو عوعنم الوب نينتاكل نع ا د

 سانلا اوطبتف هئامناب لاجر ىلا تبتكف < نيملاظلا نم اونوكتف

 ميقلا ءالوه 0 مكتويب ىف اوسلجأو هترصنو موقلا ءالوه عنم ى

 م عاج 4, نيا اوهرخو *!وصرإب نافع ب تامتعتلا اوعتوسا الا
 هب: انما اهيف انيلع ادهش ا تح دتشلاو باتكلا م1332

 اولاقو رقكلاب هدودح ةبماقاو هللا باتك ةفاقا نم. هيلع عاتتتحو

 متيضر ام !بلقو اولق ام اومّطعو نوخاصلا كلذ ركنأف ركنملا امل

 مكترمأ نأ معلص  مكيبن "جوز, ىلع متجرخ ىتح مامالا متلتقا نأ

 ه ارمزعف .نيملسملا ةفثأو معلص هللا لوسر باككاو اهولتقتل قحاب

 0) 000. ىدوعداد . 6) 000. 808. ام. ه 001

 02) 000. موعدي. ه6) 000. اندراو. مكر 000. ةصحوت80 هدلتصع»

 9) 000. ضرالا. 7) 0080. نينأوقه قو.



 ما اا| ينس

 لمار رايخ انعيابق كلذ ىع اندري ىذلا .ي لجو رع هللا نوكي

 اميف اولقو السلب انودرف هعازنو مرارش انقلاخو جموابجتو ةرصبلا

 هيلع جتتحو فقخاب هيمو ءأأ ةنيهر نينموملا ما تخاف ااولق

 آفا مح قرم كس عبي 8 نييماسأا ل ع رع ىلا 0
2 

 ابجردت نيمولا ويبصأ ةلخك ميد كلا ل كك 0-5 م

 3 ره دب سوق, > لا 5 ربخم غانم ل ملف ةعجاضم ىلا

 ذو نير ره اهلا .كفطوا امك | !وناكو"اذالإ] نانا علا هتيم فاعلا

 00 هب انيكونا اما لدمج متكون هلا مكسفنا قى هدللا مكدشانت

 ارتعبو ءانيلع ىذلا ا.نيضقو انيذعا ىقو هنوقلتو لجو وع هللا

 لجر عم هلثب ةفوكلا 2لها ىلا اهبتكو* ىلجعلا رايس عم هب و

 ىللا اوبتكو 6 ضرعم ند ,ةظم * داب 00 3 ورع ىنب نم
 ني م6

 سو داسلا (تراشلل عمرا ىربنعلا, ورع نب ةريس ..انهيلعو :ةفاقيلا لقا

 لفل 0 ءهينوف ىريشقلا 2 نبأ عم ةنيحلا لعا ىلأ أببتكو

 اما لوسر عم ةفوكلا لحما ىلا اهضر ةشتئاع تيبتكو < ةنيدملا

 ةدماتاق هللا, باتك اوميقأ :ءالسالاوي لجو رعادللا مكركذلاب نق نعي و
 انف 2ك راتتك عم اونوكو #7 هلبكب اومصتعأو هلا اوقثأ * عنق ام

 انباجاف هدودح رد هللا بانك مقا ىلا مانوعدخ ةرصبلا انمدق

 أولاقو حالسلاب هيف ريح ل نم انلبقتساو ك.لذ ىلا نوح ءايصلا

 [انيلع زودهتن ها اًليطعت دودتل اودقريل نامتع مكنعبتنل

 اشو سدس لا ملأ و قيلع ان 8 كنمللا كل | الاقو رفكلاب 20

 0) 000. لليستتسأ . 2 5) 000. اربح. 260) 008. ت18

 ليسجو وسعر 4 0100 مموا0 202019316 0) 1

 6) 000. ضصردعسم ىسد ردعاطتما /ز 08 لك 3 8 90 00

 9) لكم. 3 "98. 0.



 اة بي: سس وتحبم

 اذ خيش الرا

 مامالا نم متبكر امب ه كباككاو كيبعت 3 مدلك لا لكم وع

 ايندلا «نم متلنو ءامدلا نم متبصاو ةعاملإمل 5 نم متقرفو مولظملا
 2 2# ّح 5 5 ب 52

 لقو « مئنأ نمي أبميقأو «ماقتذاو لجو ع هللا لابو ند

 هد - 2

 باكا و رافت ىف ريغز ىب صوقرح تلفأو هعم نمو جيرذ

 - 2ع - 2

 كر ( م الأ ةرصبلاب ةكلطو ريبزلا ىدانم ىدانو جموق ىلا 2 اوعيالف

 ءىجن مب انتآيلف ةنيدملا اررغ نمل دحا مكلئابق نم يف ناك

 ةرصبلا لها نم هنم تلفا اف اولتقف بالكلاب ءاجي امك عب

 ىنإ نم ناكو وعم 10 ىنب اف ومبغز نب صوفرح لا كس

 ءادشحو الجل !هديفا ول "اويرضو سيدتنا ماا هنن 37 هس

 ٠ دبع تبضغو /لوتعن اولق ىتح ةينامتعل هناو دعس ىنب رودص

 مناك ىمو ةعقولا دعب مهنم لتق نمل ىعس نتبضغ نيح سيقلا

 مانللا وهاك © ولع ةفانط موز لوف هيله 20تنا ام
 - دب 6

 خ-عاطلاو ع

 5 هنم !وباصاف سانلا هيلع #بكاو لاملا تيب ىلا اوردابف لوضفلا

 ع ماسلا لما ىلا اوبتكو صوقرح الا راق ةرطبلاب امهعمأ سول

 زع هللا باتك ةماقاو برثمل عضول انجرخ انا هيلا اوراصو اوعنص
 ع

 0 لياقلاو ريقكلاو عهضوألاو فيرشلا 2 هدولرلح زخ_ماقاي للجو

 هم) 14 6044. ظل. هذ اكفط. 76059 كباكتأاو كيصن ىمه مده

 تعج 66 5658 مالك ىلا ممو6 هما.قتنا ممصصصأ 0 5) 14 هدس.

 ) 000. ىز 14 هنو ايندلا ىم مقاذو 0112. )0  0. أيكلف.

 6 00 بس دحو . /) 0 لرتاعي . 9) 0 أوورز 1 1

 عوعنم. 72) 000. بكرو. 4) 1ه86ه201 هزع 1ع )8  000. ناث»

1 308 



 هامل, ان“ نس

 كرا 0 نب ناموا ديع ليي وهز نب صوقرتحو بائع * ىبأ

 للعجو لبججر ةتامتلت ىف ههو ميكحلت خكالط .فحرف ماش با

 لوقيو فيسلاب برضي ميكح
 د -- َّ 83 2 013 كدت

 نسباسع مد برسدص 0 سبايلاسب مسهبرسضا

 سفاسن تايحلا كت سيآ ةايكيلا نم :

 هيحاص اهب ىمرف اهزخا ح ايدث اهعطقف هلجر لحجر برضف

 لقو هيلع اكْنا مث هلنق ىتح هانأف هعرصف هدسج باصاف

 ىسعارذ ىسعسم نأ يهملاف ق6 5-5 ا
 3 5ع

 8,ىعارك اهب .ىهمحا *

 5 د د -

 رامدلا ءهكضفي ال دحملاو

 كح اب كل ام لاقف را ىلع هسأر تيببقر ىو للجر «بلع أف

 نيعبس ىف همصف هلمتحاف قداسو لاق كلتق نم #لق تلئق لاق

 كفا كلا آو للر ىلع مئاقل هناو /ميكح نتمود ملكتف ةراكعا نم.

 نامثع مدب نابلطي نيبراحم نيقلاخم البقا رث ةعاطلا هايطعاو

 اديرب رث امهنا مهللا راوجو راد لأ ىكو اننيب اقرفف نافع. نبا

 كللا لاكن كضع نيبح تعج تييخ اب نان ىداينف نامتع

 ه) 18 هملتعو هرععللمدصا. )5  000. سياملاب , هك ةدوته م.”ءاكر

 4. 60) لق قاس 1. قاس . ١ 4) طصقوتنانل هع الشع .-6) 0 حصفي

 مسمع 14 "هدد. رامذلا هم0 600. 8201. هذ لكؤط. ©.د. رت 6

 ه2. 7) 000. انتر [ة امو. 7) 1200160 1ذل ةذتو 091189 12

 000. ذص نأذع ساتغة1ذ)و 8 انفلخ. 2 ىدانم .



 سال خس ما

 رف نأ هيخأب نسل :ليقي وهو فورلا راد وكن اوهجوا مث ةعيبر

 تلاقف هموت نم ةأرمأ ةهناعمربف اهضر خذشتاع ماشي لعجو كرصنأ

 كيع كيبضغف اهلثقذ اهنعطف كلذب ىلا تنا :تيبخل ىبا اب

 :تدعو سمالب تلعف اولاقف هنم هرمتغا ناك ىم الا سيقلا

 هوكرتو اوعجرف هللا كديقي ىتح كّتعّدتل هللاو مويلا كلذ لثمل

 ناكفع نب نامتع دعم ارغ نميف 592 نب نامتع ىصضمو

 ةرصملاب هل ماسقم 2 نأ أفرعو ايلك لئايقلا عاون 5 نم درصحو

 تنلاقو فزرلا راد دنع هظقوبازلا ىلا* ©ب ىهتنان هيلا ابعمتجاف

 ال نامقع ةماتكا لآ نايرت 3 اسناف انع فقكيلف هضر. نامثع
 2 50 0 ع 2 2

 /لاقف ىدانملل عرب مفو لاتقلا ميكح بشناف اذحا 2أ5بن

 ةرصبلا لها نم انرأث انل عمج ىذلا هلل دململ ريبزلاو ةحكلط

 عوذاج علتقأاف و مويلا جنم فاو + انتحل نم فيت ال مهللا

 ,ىلايحب ميكح ناكف داوق ةعبرا /دعمو لاتق شا اولئتقاف لانقلا

 ه) 008. رمتعا. 5) 000. نمو. ه) 000. دقوا ىلاز هو

 همو0. خشتاع  كنع ط]1ؤ ممدن6. 2) 000. آذينز ةهودن. |أدحا طق

 ممصت“ 6 008.8. م. /) 000. 8. ف. و) 000. ميملل «مدعأو.

 204 هطلكح عمو. 2 10. ةزما:0 14 '1هدمناط.ز: 613223 3

 مكمدر 2 ءهما]1. 1105710517 جحدرّذو عمر طة لتت2> ©1781. /7)

 وناوز ه1. هدمه 1. 1. 3 001 17070156196 6 شركملا 622 611-

1 0 811122 



 ا" ا خنس

 لوا متنا نيرجاهملا رشعم اب ىدبعلا لاقف همالكللو كل امو

 لكو رذ !ليصف !كدلنب :دكل نادكف معلص هللا لوتس «باصحلا لَم

 متعياب معلص هللا لوسر ىقوث املف متلخد امك مالسالا ىف .سانلا

 ةمكانعيثاو انيضرف* كلذ نم ةىش ىف انوهتماتسا ام هللاو مكنم الجر

 دضرا تام رق ةكرب ةتقراما 3 نيملسملل لجتو رع هللا لطعكف 5

 اكليل .اعيبضرفا ,قيلخ « انورواستُت ملف مكنم الجر مكيلع فلختساو

 ةاتيدعا رفردخاو دلت ةتتش لل ومالا لدعج ' 0 زيبمالا "نيقوتا كملف

 كا 2 رنا نانو كل روكا! تعالو قا: ويعلن و ىلتعيال

 ةروشم ريغ ىع ل متعياب مث ظنكم ةريشم ريغ نع هومتلتقف

 لع وأ ءىفب رثأتسا له هلئاقتف هيلع متمقن ىذلا اف اتم

 ل هبلع مكعم و نوكنف عنوركنت ا لمع وأ قحلا ريغب

 د راع هنود نم ماقف ليجولا كلذ للتقب اومهف ءاذقف امذ

 اولتقف هعم ناك نما حو ءكيلع اتوا نكلا ١ ناك"ابملف

 © الجر نيعبس

 خكلطو نس نع فيس ثيدح ذل يدش عجر 15

 امهيديا ىف سرخحلاو لاملا تيبو ريبؤلاو ةحكلط مبصاف الاق

 نيح ةهاقعبو رستسم #رومغم امهعم نكي رف نمو امهعم سانلاو

 العفن هاحتو نامتع اسبحت ال تشعبف عمل ىف اًميكَح 0 اكجصأ

 داخل كربلا را كحل ا عماو هتبلطل ىضف نامثع جرخن

 «) 008. مالغللوز 14 1986ه. 5) 000. مكانعبتا فادص ىز [4

 م0956 مكنم 86 ميلر انيضرف . 6) 008. انورواسسس. 204)

 رمالا. 62 000. دتومتعيادو. م/) ملسلا ةنلع لغ 000 )69 

 نوكبف. 7) 000. نوعم. 42 8ءزل1ءم6 ةشثاع ىلإ .



 مب ل اا

 تلاقف بلا اولاقف !ذه هام ىا «تلاقف بالكلا حابث اهنض

 هللا ليسر تعمي كق هيهل ىنا ا نوبعجأر هيلا انو هلل انا*

 بالك اهجنت نكتيا ىرعش نيل ناس كك 1 ا

 لق هنا معوف ريبزلا ىب هللا دبع اهانأن عوجيلا تدارف بوكلا

 ةأومدقف تضم ىتح لوي رو بعوحكلا اذه نأ لق ىم بنك

 متيقن ام نامتع هل ءلاقف فينج نب نامثع اهيلعو ةرصبلا

 عنص ام عنص دقو اّنم اهب ىلوأ نك م اولابقف ميلا

 نادءهلع هلا تتح ام فلعله ديلا تيكا نفل لس راق لاق

 ثيبلي ملخ بتكو مديلع اوفقوف هباتك انيتأي ىتح سانلاب 576

 10 قزولا ةنيدم دنع ةقوبارلاب دولتاقف هيلع اوبتو ىتح 9 نيموب الأ

 هولانف راصنالا بصغ اشَح رث هلتك اودارذ نامتع اوذخأو اورهظف

 ةرصبلا لما اي الاقن نيبيطخ ريبزلاو ةكلط ماقن هدسجو هعش ىف

 ينو امتع نينموملا ربها .بتعتسي .ىا اندر امنا, «ةبيكد هج

 سانلا لاقف كنلتق ىتح ءاملكلا سانلا ههقس بلغف هلتق ترن

 15 ريبؤلا لاقذ م١ذف رهخب انيك 0 كد 1 ل

 امو هضر امتع لنك ركذ رف هسناش ىف بانك ىنم مكءاج ليهف

 يي تي نم لجو ' هييلا وداعا ىلع يع ردهطاو جلا ا

 قمل نبا ذللا يع نعت تكن تحج كيلا لك

 0) 600: لافك. 6م) لكم. 2 28.1512 6) 000787 كف 20

 هيبير 807. 129266 هرج. 6 14200: ان "مر 16 دنع 0 6

 204. ةثالث وا. 8) 14 ةبيحلا 2 004. تدراز مبمت2 ثيغسدر

 14 بئعنسن. 8) 15 2878. 8. 0. نم ,شع ثلاقلا ءيجلا خا

 ىكنم خوسنملا ليصالا ,



 ماب ا ١

 هدجرضيل نامثع ىلع لاجرلا «اولخداو نوعبرا معو مهومانان عل

 امظعتساف ةرعش ههجو ىف تيقب امو ةدوسطوت امهيلا لصو املف امهيلا

 امهيلا تيلسراف اهيأر اعلطتنساو ناك ىذلاب ةشئاع ىلا السراو كلذ

 سركلا اوجرخاف وسيد الو ءاش ثيح بهذيلف هليبس الح َّك

 نوبقتعي اونك كلقو هولخدو رصقلا ىف نامتع عم اونك هنيذلات

 002 اع 2 نوعيرإ هليل لك ذو مب لك و نايدع سرح

 نيب اميف ليسرلا ناكو رجفلاو ءاشعلا سانلاب تابع ند ناكل

 باوجناب مامهيلا عجر هو ربخلاب اعاتا م هريبزلاو ةكلطو ةشئاع

 © ميقلا لوسر نابكف

 نع فتكم نا نع نسكلا وبا اسس لق ةبش نب ربع انتدح م

 نامتع مدح انيك لقد نب لي نع ديزي نب فسوب

 ا فلا نايس ل ا يس بنس

 0 دلل 0 هللا كيد كرما ا ل تلاع ريفا تلق هما

 مه

 هوبردضف :نيكل رعت افتار دودرضأ دوعسم نب عشاجم 0 لاقف

 هع راغشأاو ل او تا رعش أبفئاذو انطوت نيعبرأ

 ىنتتلح لاق ىبا 6 ريقز نب 6 ىدتدحج ©« دوسرحو

 نيالا كيوي نب سنو تعمس لاق مزاح ىب ردوج ىب بهو

 ىلع ُلَرْنَم ريبزلاو ةحلط غلب امل هلا ىنغلب لق قولا نعوم
 ةشئاع تيعمسف ردكنملا ىلع ا,ذخأف ةرصبلا ىلا اءفرصنا راق ىذب

 .٠ الخدانر 205. لخدو. 5) 0004. ةوطوأ. 0 ىدلا 14 )«

 . ىمعدرا. 2 400101. /) اهيلا. 9) 000. ةيحاحو .000 )0



 رن 7 مازن

 لق لاآقو هلونم هل داف دهجرخا ى 0 دلبب 50 قلو 0

 دقو تيار ام ىلا ىمارتي رمالا نأ قرا تنك ام ةللاو ال لق

 نيب اميف ريبولاو ةحلط لتعا دقو بعك عجرف ميظعل ةانكسبا

 5 خكلط ىبأ نم نا” اهنم هب. قتعي اع" كنناك "اهلك كيش

 00 نب نامتع نم ابيرق اماقم 0 ماق خالص بدحاص © ناكو

 مدلا ءاجن ام يعل ءاج !"ىوكي نا 'ءدكباتسلاو طرلا!صغي 5

 ىذلا بخل ايي علبو « ةنل>او هذه نامتع ىلا اتعيبف ا

 لوقيو هرجعي نامتع ىلا باتكلاب ردابف كلذ نم ةنيدم اب ناك

 ٠ ةعامج ىلع اهركأ ىقلو ةقرف ىلع ماهرك الا* اهركأ ام .دللاو

 ناديري انك ناو امهل رذع الف علخل ناديري انك ناف لضفو

 ينحت ' قب' ناتمثع ىلع :باتتكلا "مدع * ارظنو انرظنأ لشد 5

 نامثع جتحاف انع جرخآ نا ناستع ىلا اولسرف بعك محق

 ريبزلاو ةحلط عمجن هيف انك ام ريغ رَخآ رمأ اذه لاقو باتكلاب

 15 2 !ل عق و 0 ع تاذ ةدراب :#ملظم كلب ىف لاجرألا

 0 1 رهشف 0 نب ناجرلا "نجح امدك 0203

 ه) 0060. ه. م.و هل. 6719"1ع ور لت. ظ:02.. 11و م. 405, 4931

 432, 111, م. 118 ©8 298. 65) 000. أملمس. هع) 000. 200: نك

 0) 000. ماقف. 6) 2 هحاشسلاو. مث) طوصتتتن]اه2 ؟6ه»6ه هععا-

 01556 266956 هوأنر 01051 م10 داأاسيكانف (000. دايكاسش) ةطنانق

 هر 0) 14 هذ هجم. هرصبزر 16-280 0ه1ه2098. 7) 000. ]!كنو.

 2) 000. دلصق .



 سارع م“ ٠ ينس

 :ىينموملا نم امهعم نمو ريبزلاو ةكلط هيلع صلطصا ام اذه

 نيماسملاو نيبنموملا نوراوحكم نمو فينش نب نامتعو نيملسلاو

 ةكلط ناو هدي ىف ام ىلع ملصلا هكردأ ثيح ميقي نامثع نأ

 امهيديا ىف ام ىلع حلصلا امهكردأ © ثيح ناهيقي * و

 ةنيدملا نم روس نب بعك ملوسرو نيقيرفلا 3نيما عجري* ىتح#
 الو وس الو دحاسم) ق.رخالاا 'نيقبزفلا نم, ىلحاو, راضصي الو

 ربخلاب بعك عجري ىتح ةحوتفم ةبيع منيب ةضرف الو فيرط

 ءاش ناو امهرمأ رمالف ريبزلاو ةحلط اوهركا مدل ناي عجر نإ

 نأو امهعم لخد ءاش نأو هتيطب قحكالي ىتح َج رخ نامتع

 ويبزلاو ةكلط خكلط ءانش نا نامتع 3 رمالاف اهركي رع افينات عجر 0

 ايهتيطب اقحلي, ىتح اجرخ اش ناو ىلع ةعاط ىلع هاماقا

 ةنيدملا مّدقي ىتح بعك ير ءامهنم ملافلا ناوعا نونموملاو

 لاقف بعك ماقنف ةعيج موي همولق ناكو همودقل سانلا عمتجاف
 ع 520 53

 موقلا ءاليف 0 رك اذ مكيبلا ةررصبلا لها لوسر ىنا ةنيدلا لها اب

 هبكي: ملف* نيعئاط .اهايتا ما ىلع ةعيب ىلع نيلجيلا :ىيذه و

 اسر ل يتب درا يو ماسا ند نا امرا: وعلا نم هدحا
 نب ليس هيتاوف مامث د 00 .راهراك 2: 4 اعبابب من 0 0

 ايفناخ نيح ةمبكسم ىب دمحم 3 0 هللا 1 باكا نم

 0 لجملا نع /, اجيفنأف معذ مهللا و لاقف ا لتقي ن

 0) 000. ام ىلع ناموقد. 5) 008. ما عجحر. 6) 004. مماقا

 0) 000. 5,-ك٠ 6) 000. ناز موهاتطتت ةهع. 1خر انطٌط 86

 امهبجر هذ 20.6 مي) 0 نم. م7) 14 ه6 07”. اءلاقف.

 7) 000. ©. خو 20غ 8.



 ما نيرا

 قزرلا راد هذلا ةيكنتم* قو نصح ىنب ةبقم اونا رث ةقوبازلا

 لبحر ىلع مثو ايجصاو ميلا 5 نورمسي سانلا تابو نوبقاتي 07

 ءاذغو ماداغف * فينح .ىنم نامثع حبصاو قولا راد ةحاس يف

 نم لسجر هل لافت جولا هذي ىفو ربربي وهو كنج نم ميكح

 هشيم" لق عملا ام هل :ليقتو. تستا ىذلا اذه نم نيسبنلا بح

 قافستلا#  يكتح' 4 صوفا اذه لقت: نيتموللا ملأ فيش نيل ايت

 خ/تتثاع ىنعي # افضخو وهو * أر اعبي ره رج هلتقف هيجل نيد

 ىبا اب نللاق خشتاع لق اذه ىلأ كابل ىذلا اذه 5 تشلاقف

 رث اهلتقف اهييدت نمب اهنعطف اذه لوقت نيينمونألا مدل :تييبقل

 ,نم اًذيحش ًَناَننق فررلا راحب اولئتقاف جموفقاو اوعمنجا 1 واس

 ىف و ىلتقلا رثك ىقو راهنلا لاز نا“ ىلا سمشلا تغيب يح

 ةشئاع ىدانمو نيقبرغلا ىف ةحارجلا تسشفو فينح ىبأ باكا

 +هضعو رشلا عسم اذا ىتح م نوبأيف فلتا ىلا جوعديو مداني

 اهبتكو ةاودعاوتو جوباجاف متانملاو يلصلا ىلا ةشثاع باككا اودان

 ى لوسرلا عجرب ىتحو ,»» ةنيدلا ىلا اًلوسر ابتعبي نأ ىلع اًبانتك عنبب

 ةرصبلا امهل ىلخاو امهنع نامتع برخ ارك انك ف مسسلا 7

 ميحرلا ىجرلا هللا مسب < ريبزلاو ةكلط بخ اهركأ انوكي رث

 0 008. ميكس... 3). 004. نورسو 14 ةنوتلم- . 0 0
 8.7. 4) 000. عصوم. 6) 000. هيتدك :ىسر انسلا 2-7) 0507

 اهبست 2و. و) 14 ه6 20". لشقلا. 7) 008. اوبايفرو 20

 نونابفر لكخ طعما. 4) اكود؟. (64 آخب بركلا ةنتضعوو 2205

 أو

 هامملا, 14 ه5 207. هدم. 7 14 اوعداوتو, 201. اوعاحتو. )آخ

 ه6 07. 200. اهلغا لاس.

 دايقر 280. ن5 >6هء.,ر 1ك اودانت هذ هدنت. ةشتاع باكا. .)

1 202 



 إل م ينس

 ةحالطو دمك نع فيس ثيدح ىلا ثيدتل عجر

 جرخ دقو ةلبج نب ميكح لبقاو نارمعو دوسألا وبا يخف الاق

 هحامر اهضر ة.شثاع باككأ عرشاو لاتقلا بشناف «ليخل ىلع وهو

 ءةشثاع باكاو جلتاقف نتي رو ه«تني ملف ايكسميل اوكسماو

 اهب 00 هليخ رمذي ميكحو 0 ع اوعفاد ام الا نوفاك و

 مف ىلع اواتتقاو © شيطلاو اهنبج اهنيدويل شيرق اهنا* لوقيو

 ندفيرفللا و نم نحلو +: ىا.هل ' ناك نم مرودتلا لها , فوشاو» كسلا

 اسهباصصا ةشثاع ترماو ةراسجخلاب »7 ىيرخآلا ىقاب* اومرف ىف

 ةراثو كك اي اوفقوتف نزام ىنب ةربقم ىلا اوهتنا ىنتح اونمايتف

 عجرو رصقلا ىلا ناسمتع عجرف عانمب لكلا رجخ سانلا جيلا 10

 ككلام نب #7 نامتع ىنب دحا ءايرجلا هدأ ءاسجو جلئابق ىلا سانلا

 لقماب خيلع راشاف رمهبزلاو خحالطو ةشتاع ىلا ميمن ىب ورع ىبأ

 ن زام ىنب ارب نم أوراسف ا اهعباتو هوكاصنخساف جعناكم نم

 ىلا اوهتنا  ىقح ةناّبكلا لبق نم ةرصبلا ةاتسم ىلع اوذخآف

 ه) 000. هدم. هن مت 226ه بسن ام. 85) 000. هنقتثت 65

 سماع علباعم ىقسو 101 1210. م2656 ىقني. .6) 000. هدم.

 0) 000. اهتكردو. 6 000. 8. م.ز م0855 د][ةطتنقطت 706613, 6

 ةهدلفح تلالتتو 112696 هةر 8110 8610 91 112636 6

 631184 36د ©1122 01112610 ةانآ 692116 0عدعا70 12 131216 1

 ب هركوأاوأر 0111 7610 ءاناقهتت ب 16ع1 م0886أنو 11668 سس 8

 شسيطلا متست»ناننن نمو 0110 3202021880 م2052 30 ى 261-

 لص عدنهأر 761 هفلقسم هبع 16ع1 م01681. مر 8همم1ه11 ه اللوك. ر) 0

 كحا. 7) 2107. ىرخالا ىف. 4) 2107. بابو. ) 148 مالو 06

 ناليغ طقم ه6 ةصكسم»ت ذط 1040 ؟00هعز 1ةةوتع نابتع

 8هز6 ةمه0نغ0دتق هقذر 260116 81118 )"مأر 6 ه5 ةنصتتم © 612612-

 و16 1 اتا.



 “| خس سانا

 لقو لرتعاو ءىش ىف ةامكنم اثأ امف لاق ال الق هايكئاسنب امتنمج

 كلذ ك2 حل

 فاصنالا هلق 00 اذه مكمأ مثذقو مكلئالح 00

 فاجبالاب ديلا توهف اهتيب 08 اهلويُذ ركاب تَرمأ

 5 ا يطخلاو ليتلاب اعوانبأ اهنوَد « ٌلتاقي اضع

 07 قاكلاو معَ ربكملا 52 اهروتتس .. رييزلا 2 ةكلطب تكتف

 الجر ديحت ناكو خكلط ىب نيك ىلع نيب نم مالغ ليقاو

 نامتع مد معن لافقف دبضر نامتع ةلتق ىع رح لاقف ءاججع

 ىلع ثلثو ةشئاع ىنعي يدوهلا ةبحاص ىلع ثلث ثالقا ةثلث

 :هاكلاطا نا نبلغ لع :تلثوإ ةكلط قئتعيررجالا لبخل 2ك

 ىف لاقو ىلعب فقحنو لالض ىلع ىنارا الا لاقو مالغلا كحضو

 6 ادعش كلذ

 12 66ه اس اساس - - نمم د) 02

 بقيد مل ةنيدملا / فوجب كلام ع كَل ىبأ تلاس

 روجتساو 0 5 ابنامأ م طقر ةَثلَك 0

 موا كارل لا تركو اهرّثخ ىف كلت ىلع ُتْلُ
 مك ةيوحب 0 بلاط أ 7 نبأ ىلع تليف

 رضزألا كلاشثلا يف كطفل "يبل ري

 م) 86ه. 145 «00. مكياسنب. 5) 14 مكنم. 6 000. 8. مز

 14 هدم. طه668 لباقي. 20) 000. تالتاو. 62 000: 8. م., ©

 آان 1018. :١1 ]خذ 2326 70 7) 000.0 فدكات

 د 20078. 8. م. حص ربقي م ةنيدلا فيك ىرخأ خخكسن ىف. 82606م)

 فوح 011193 6 فك 260016 فر ةهلطت111 م0881. 9) 0

 و.:)١٠ 8) 000. فرق ديودت ركانو . آه 1ع نتكأو : 168

 عانت. 42) 1م دط02ع٠ 8. م. تمعبيذك تلقف ىرخا ةحكسن ىف.



 ا سي مك

 ارتحل نب انافتع»باعصا «اقرتنات ةيآلا ه مهيب مكعيل ىلا

 لاقو فورعم اب هللأو تءاجو تع هللاو 6 ةاقوف تلاقف نينقرف

 اوبصاختو ءايتاحتف نولوقت ام 5فرعن ام هللاو متبذك نورخآلا
 هع 3

 ظختميملا لما ردحناو تردحنا ةشثئاع كلذ تار املف اوجعراو

 2 ىقبو نيغابدلا عضوم ىف كيرملا ىف اوفقو ىتح نامتعل نيقراغم ا

 ىلا هضعب لامو اوزجامحت ىتح قنوع دعي لاح ىلع نامثع باكا

 د نامثتع ىنأو ةكسلا مف ىلع نامتع عم مهضعب ىقبو ةشكئاع

 نحسن ةكش ا ةنكسلا 0 ىلع اوناك اذا ىتح هعم ىميف فينح

 © ءاهيفب عيلع اوذخأف سانلا اولبقتسا نيغابدلا نيب ىع

 فسوي نايرحعمس نع 520 نع محاؤم نداو 1 ريحا اميفو 0

 لحعسلا ةمانق نب خير اك لديفاو لق كل نب مساقلا ى

 نال نوما قاع قب 'نانتع لصقل هنللاو ل اانا لاكعتف

 هنا حالسلل مصرح ١ نوعلملا لململا|!اةدعا لع كتي نم نلجورخ

 تسكبأو 0 كتكتاهف م هو [ر تس را نم كل ناك ف

 انيتنيتا تنك نأ ككتك ىرب مناف كلانق قار ىم 0 كتمرح 15

 قد عتماف ةهكتسم انيتيتا تنك ناو كلونم ىلأ ىعجرأف ةعئاط

 ريبزلاو ةكلط ىلا دعس 7 نم 2 مال م قلك سانلات

 91227 تمارا معاص ذللا -ليشسر ا ىراوكات يبرز اي تاتا امأ لاقف
 1 ع العنا ىو كيور مكلف ذل لس ١ر تفز دكت

 0) 10. 3 78. 22. 5) 000. فرعد ©آ نولوقد . 6 00804 5 6:

 ه1. م."اا1, © هن ةطصطب 0. 20) 000. ىدنو. 6©) 000. اهيعد. م/)

 رس. 2 9) 000. ه. م.ر 8560 ]11طدةدتئانتط تيفوف 70111586 06 1انتت

 هدار نحاس ةفداتس كرجتي 106م كديب طقطووطز ةهتف20831 ةه6. 14.



 ا" خنس ا*[1

 هللا نيد زازعا كلذ ىف نا لقو همحب بلطلا ىلا امدو هيلا

 ةئاو. مكيلا +. مكرما. دعو متّنصأ متلعفا نا مكناو هللا و 1
 روبؤلا ملكتف * ماظن مكل نكي مو ناطلس مكل مقي من منكرت

 ةارمأو قلل القو ابو اقدص كربلا ةنميم ىف نم لاقف « كلذ لتي

 دق هب ارمأو لطابلا القو ارحدغو ارجغ هترسيم ىف ىم لقو فخاب

 اوجهراو .اويصاختو... نيانلا 6 نيتاكتو.. نالوقي ام. نالوقي اءاجلا رق اكل

 سانلا ناك تلاقو هيلع تنكاو ْرعو لج هللا تحيح ةليلج ةأرما

 ىف انمالك نب مانسح  نوريو قنع .اننوبخي اميف .اننوريشتسيف

 مدجتو ايفو ايقت ءايرب هذجتف كلذ ىف ةرظننف جنيب الص

 ىلع ةاووق املف نورهظي ام ريغ 2 نولولحي ةبّذك ةردغ ةرجف

 /:لاملاو مارتمل ملا ا!وكحاساو كراد هيلع اومكتقاف دورتك ةرتاكملا

 1: ىغبني » ىغبني اه نأ الأ رثع الو ةرذ دب مارا دليلاو مارا

 لجو رع .هللا بانك, ةةساقاو: هنطر .نامتح, ةسلنت نك 0

 باتي ىلا نوحي باقكألا نم اهيصت يشم سطل
 «) 0008. بلطلاو. 5) 0004. نداو. 4 8همم1و91 © 20

 ه6 همودقتتتطم 14. 0 000. تاكدوز 210. اثاكو. 6

 اباعي . /) كبك ٠ و) 806. الكم. 600. 8. م. هأل هل. 6[

 نم. 72) 000. رطنيف. 4 2 ابرب. 8) 000. نيلداحد . 7)

 اورحقز 14 هرس. ةرئاكملا ىلع. 7 آخ رهشلاور 860 07[12. نأ

 00. +) آخذ تأأرقو , 860 110. هد



 "ام يبا

 للا ارسبلو .هويهتلاب .مهرماو .سانلا نق: نامتع .يدانو, .قبلف

 ةداكف كيكلا* ىلع نابثع لبقاو .عماجلا ىجسملا ىلا اوعيتجاو

 000 دو كج ماو ويفعل ماو + مدكتع ام رظنيل ساننلا

 نسيك ان سانلا اهيا اي لاقف ماقف اي ا نفك اعدخ ناكلا

 ا كوواجت قيذلا تقلا لوما نا :ىساتكلا ل ىبأ 5

 "0 مليا ىكلا . ناكملا نم-اوواح نت (نيتاح مكوواجاا ايناك

 ةلتقب ىك اف ةضر: نامتع محب نوبلطي !وواج .اوناك ناو ويطلا

 لا انف اوواج .كيبح نم ةودن قنا ءالوه ىف ىقوعيطأ نس

 امئاف ضر نامتع ةلنق اننا ءاوضوأا لاق. ىلا عيرس ىبأ

 ناسف انربغ نمو 5 نامتع ةلتق ىلع انب أبيعنتسي انيلا اوعوف 0

 قجارخا نم عتعنمي مح تايكز امك عرابد نم اوجرخأ موقلا ناك

 ةررصبلاب هل نأ نامتع فرعف سانلا /هبصحاف ناديبلا وأ لاجيلا

 نميف اهضر ةشدتاع تليقاو ,«كلذ دسكف معم ميقي نم ًارصان

 اركسما هالعا نم اولخدو دبرملا ىلا ارهتنا اذا ىتح اهعم

 ةرصيلا لحأ نم اهيلا يرخو دعم نميف نامتع يرخ ىتح اوفقوو رد

 اولعجو ديرما يباب اهعم نوكيو اهيل يرتح نأ دارأ نم

 كيرملا ةنميم ىف وهو ةحلط ملكتف سانلاب 7صغ ىتح نوبوتب

 01 مقار هللا تبق هل اتصناف هتردتم ىف 4 نامثعو ريبزلا دعمو

 ه) 0004. طقم هذ رصم>>2 ىهملابر هل ةاتماته م. "17, 16. 5)

 ناكو كنكلا. 20 181866 10216 6© م226ع263515 16مهالثه ةانلطأ»

 0) 000. ديدقلا . ه) 86. 14ز ©00. اويعر نأ. /) 000. © وز

 مدمر. هات. مو1365 20 سبق. مي) 8ءدالفد1 هع آش. 72) 0

 ضع. 4) 000. 300. هو.



 رد 0 م"|ب

 ققنخ .ىع :يللاو::ىلب لق. انيلع عيابتارلا الو مضرا ناسمتعا كا

 هنامنعا هللتقا نيوااانتما لحي وه نأ عيل ليفتتسا اكو

 كوسألا .ايأي +كلاقو نارمعا كعدوف انفاحتوفا ىنينموملا ما ىلا اكد

 ءاديش هللا يكارت اونتوك * رانلا ىلا ىرهلا ١كدوقيا«نأ كاشما

 5 نالجرلا 0 0 اهيدانم ىدانو ايهتحرسف ةيآلا « طسقلاب

 لاقف نارمع دوسالا وبا ةردبف فينح ىب نامثع ىلع الخد ىتح

 < هريضأو دلاجو ميقلا نعاطو 3 رفنأف 5 5 فينح ا

 مد 5 03 هل زوسبأو

 ىحر تراد 8 نوعجار هيلا اناو هلل اننا نامتع لاقف

 00 لاق 0 فيت نافسبز 3 0 00 ا برو م داس الا

 قب ام ا ل ير اًكرع 00 د كللاو ىل ناوصسع

 لعقاف عاف نأ لاق نارمع ماب ىلع ٍمشأف لاق ءىتن ريتك مكنم

 لاق وز ص نيتموملا وويمأ كا ىتح هعنما لب نامتع لاقف

 ناضتتعا ماقو هلننبا!ئلا ,اقزصنافا نبي املا ممكنا نارمع

 ىرمالا اذه نأ نامثع اب لاقف رماع نب ماشه هاتأف هرم ىف

 قفتري ال فنتق اذه نا هركت امم وش ىلا ملسي مونت ىذتلا

 مداحت الو ىلع رما نآكي ىتح ماه ماسفو عّحصو

 هن) لكم. 4 78. 1384و 11 طوطتعا> 11192 11111828 51:9 12

 زمر هدمه هلل ءاديش طسقلاب مموهطودأز 000 ©0018 1109. طاتكاتق

 هوؤز طم>> 600. هيالب. 2) 14 ردابفر 860 آو. هدم 000. !ةعلأ».

 ه) 14 "هت. وسبطسصاو 60121138 1261111122. )0  ]آك601. 2 ”8.

 0 000. فيرد ناعدرز 14 70مم. فيزت ناعيرو 000. 801. هم 1كةط
 فيرن تافيرز 2107. 206. 7/) ام. 6م0) 14 نت. 7)

 مهك ماسد .



 سار ا" خذس

 ىلطغُي الو موتكملا رمالاب ريسي ىلتم ام هللاو تلاقف انتربخم
 اوزغ لئابقلا د راضمالا لما نم ءافيغلا (نا ةهربخلا هينيل

 نيتدحملا ىعيبف 6١ ووو تادحالا هيف ابتدحاو معلص هللا لويسر موح

 مامأ لتق 3 0 ام 0 0 ا هللا خدعل هيف أوبجوتساو

 نك

 عاملا اهقومو وهشلاو ماركلا 207 0 3 احلا لاملا

 0 0 ه هماقمل نيبهرأك اوذاك م راد 5 ابماقاو 0

 تجرخت 0 الو عانتتمأ ىلع وردتي هل 0 0 نيبعفان و

 نم ريتك ىف ريح اَل*“ 00 اذه حالصا يف اوتأي ن نأ هل ىغبني 1

 م ساننآ 0 جالصا و 3 فورخم و 7 6-5 را ال مفاوكت

 0 هللا لوسر 0 لجو 0 هللا رما ا حالصالا 3 ضهفن

 «“ ةرييخت ىلع مكثاكأو ةذع 1 اهنذذ ركنمو هيلع مكضخأو هءب

 [ختكلطو ديحت نع فيس نع ببعد نع ىرسلا ىلا تح 15

 يرضف لاق
 لاق ع عيابت ضرر هلاك ناسمتع مدي بلطلا لق ىكمدذ ا

 اتنيد لك 3 وف نأ ا ليقتسا امو ىقنع ىلع يللا

 بلطلا لاق كمدقا ام الاقف ا لا م ايذأ رت 3 نامتع خللنق نمو

 ع 0 ع هع

 ام الاقف ةحلط ايتاف اهدنع نم نارمعو دوسالا هبا

 6 0م مقل 7 مز 0004 اواو يعز 060 اوتاقبو_ 8 .098 20 ١
 ه 0 خماقمعز 14 ةوعوانم )/  لكما. 4 ؟8. 114. او ضهنن

 صهد. 0) 2107. نممفز 14 صتقاتق ة2ععا. - 7) 86هع. 1[ذن 000.

 مكريسو 12107. مكرهاي. 4 14 66 2007. 200. ةعيبلا. ) 0

 انينأ.



 م” نس ا"

 هديدشت اذه كت نا هلو لق برصلا اذه هلتق الا ملم بَ

 هيبحاص امهنم دكحاو نك عدوف رمسي كلذ 0 ىلأ 2 الو

 فيتح نب نابتع نيبو منيب 0 ةرصبلا ملوخد

 5 خكلطو 0 رج فيد.س قرح ببعد رح ىرسلا و ينك

 ءانغب 0 فقيرطلا ىع اوجاع اذأ ئتح 5 ىضمو الاق

 0 داك لاقف عيبتللا هلا دبع ىب ريمع يقل ةرصملا

 اأًدحا غانم لس 0 ميق ىلع مولا ىمدقت ن ءرآ هللاب كدشنا

 / ىلجعف لاق خاص 37 تنذأو ىأولاب ىنتتج كتنانفف « ةكيفكيف

 10 !قايلف هعئانص ىلا بهذيلف عئانص ل راق لكيم ورماع ىبأ

 سدناف 7ث هتااسراف كيف منكج ام و اوعمسيو ىمدقن ىتح اننا

 لها نم لاجر ىلا اهضر ةشئاع تبتكو مهقلا قاف ةرصبلا ىلا

 وبخلاب باولل ترظتنا ريقكلاب تناك اذا ىتحح نيضمو هوجولا نم

 5 نب نارمع ع نب نامتع اعد ةرصبلا لسا كلذ غلب اكملو

 ّلكجر ناكو ٌىلثُخلا سألا نأب هاولاو ةماع لجر ناو نيصخ
 اهعم نم معو اهملع ل نأ رطأ هدف ىلا اقلطنأ لاقذ ةصاخ

 امهل تنذذأف انذانساف ريغكلاب مو سانلا ىلاو اهلا ابيكم 5--

 تننأ للهف كريسم ىع كئلعسن كيلا انةعب انربيصأ 9 الاقو ايلسف

 «) 000. كدحدسلا. 5) 000. نورحي. 0 000. ى. 4) آخ

 أل. ىلر 560 الكور. تحن ت00. 2ةعلقر 205 4 ىنلساد. 6

 مهكعكسز 14 ه6 2107. ةةعوضا“. )/  000. لكعف. 27) 000

 أبعمسو ٠ /7) 00 ةلسرام .٠ 2 00 نامتس سس ةريبعوز 6071

 همه. 14 هل. آطط 1202610 "1. ) 000. هكلاو. 7 000. اهميلعاف.
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 كر تا

 ىنبأ بحصتسأ كَحيو ريبزلا لاقف مقأ رذثم ابو ْمقأ ةورع اب
 ةادلح ناو ءرخات اًعيمج يهب تجرخ نإ لاك امهنم ,عتمتنماو
 كدا نيب نم ها ا شوت لو امهفاكف اًدحا جنم

 ( 1.١ لاج لكاايتنا هاذا ىتح اد تن انيكردو ىكبف

 اذا ىّتح اًراسي اهقيرط اوكرتو ةرصبلا وح اقيرط اوكلسو اونمايت ه

 نع قرسلا ىلا بتك ««ردكتملا اوبكر اهولخدف اهنم اود

 ل كلل ا با نع ناييسلا ىباو لع فيس نبيع بيعش

 نينموملا تاهمأ اهعبتف ةشئاع تجرخ رث الصفف ةكلطو ريبزلا يرخ

 ان[ 1 ليال لح ايكات ردك ناك 4 كن ريا ملت قرع 6تاذ ىلا

 لا 2 ٠ نرماو ء بيحتلا | مهي ,ىمسي ناك ميلا كلذ نم هلم

 «قنيبا الدع ناكو نئانلاب ,ىلصي .ناكف باتع ,نب ,ناجرلا

 دا نش لايك نع فيس نع . بيعش نع .ىرسلا رولا بنك

 0 نماسبت ل لاق 0007 عد 5 لذ د نع هللا
 فر د 1و

 مآسف هلام علطم وهو ليسا تو جيلم ىلع اوتا نياظا

 نموا ريمأ ىلع كد لاق اذه ام هللا دبع اي لاقو ريبؤلا ىلع 5

 راصمالا نم ءاغوغلا لاق ىمو لق # رذع الو ند الي لدقتا ضر

 لاق اذ ام نوديرتف لاق كيبعلاو بارعالا عقاظو لتايقلا عاشو

 نيعوت هلاطبا ىف ّنذ لطبي الث مدلا اذهب كرذيف سانلا ضهنن

 را انيلاتما 0 سانا طع ار اذبا ماننيب هللا ناطلس

 ه) 000. لكنلل. ة5) ]مهمطتل. 6 000. راذز م56 فرع 14

 كمر 3 8 2. ه6 20. 200. مالسالا ىلع اوكيفر 061206 1060 ىلع

 هل ايكاب وا مالسالا طوطودغ ةيكابو. , ©) 008. هن,.2آ0. اموي.

 ©) 000. ترسو. م/ث) 000. ركدغ. 5 000: ادني



 من تس مس | مد

 يف لاؤي الو ميقلا ةلع غلمك الو برعلا مالعا نم ه«مالعا هيف

 ! ىلع ءبغش كلذك ناك اذاف هلاني ال وما ىلا ةوهسي ىم

 3 01 لاقف 2 ضعب ىلع مكضعب شفت ا ىنح *7 لات

 ع 3 5 4 ٍِح 6 3 د

 عنسحأب فقدلأو ةعاطلا لعأل ةرْثألا نكلو ليقت ام 2 ةبشيبلا مالا

 : كلذ و ععنقا ناف /مانربتجاو مانيفعا اووتسا ناف ٌةمّدقو ٌةقباس

 و ىم ١ ىلع “ارش 0 ناكو متم تلك مدت نأو مل اريخ ناك

 < عونقلاب الا كرخي ال هاك كلك نا نابع ىباا لكس 1 7

 خحلطو دة نع فيس نع بيعت نع ىرسلا ل بح

 20 نمو 0 مأو رهبؤلاو ذخكلط نم ىأولا عمتجا ل الاق

 ؛ نامتع ةلتق نم راصتنالاو ةيسعبلا ىلا ريسلا ىلع نيملسملا نم

 فيفحكلا ىلا هاوعدو ربع نبأ ايقل ىنح ةكلطو يلا

 ضوهنلا :ىلع ماوعيتجج ناف ةنيدملا لحهأ نم ورمأ ىلا لاقف

 كر 0 اعجرو دكر تف قع دوعقلا ىلع |بعيمنجاب نأو ضيفا

 هللا لسع 02 لبعد 3 فيد. نع بيعت نك ىرسلا تا

 15 لبدرلا دارأ نيح هينب 0 8 لاق ةمكيلم نأ نبأ نع

 ا قاع ا ا ١ ىنبأ ح أو متضعب ا عضعب عوف

 55ه

 2 لاق رهبؤلا نب هللا لكبع كلذ ىأر 206 مق ورمع 5 مقأ نالف

 ه) 14 هأ اآكوا7. هات. 5) 000. أاوهسن. 6ه) 000. هدض.نز 07

 دهبغش. 0) ]خذ هأ 20. هنالح (210. ,رسكي) رسكذ ىتح كيري امز

 م0 هاقفي 000. دامعد . 00مز هءاماتثث 51مم1671 ةضعب . 2 ههبشمل

 هم 14 هدتص ؟00. 28016. مث) 000. تانريتحاوز 14 هم 210. ة9-

 ©6868. 9) 000. معنفأ. 7) 000. ]بعيتكت ر صم 8. ر. 42) 2

 لاعم هؤ طممتع لاك .



 > ريخالا 5

 اة مال رس

 هللاو لتق ليقت ىو ةّكم ىلا تفرصنف ىلودر ىفودر كسبحاصل

 ملو بالك ما نبا اهل لاقف همدب نبلطال هللاو اًمولظم نامثع

 اولتتقأ نياوقن تنك دقلو تنأل مق لامأ نم لو نأ هللاوف

 لمَقو اولقو تللق دقو كلنق رث كبانتسا منا تلق رفك كقف اُلَتعَد

 ربخلا كنمو ]كيلا 0

- - 

 مامالا لققب تر 7 تمنأو

 هلتق 0 كانُعَصَأ :اعيبؤف

 اًرْخك اخلا 1 و

 يحلل * تدلصقذ سل كاسملا باب ىلع 0 زخم ىلا 0

 بالك ما ىبا اهل لاقف لوالا وق نم ريخ

 رطملا كنمو حايرلا كنمو

 دمك رح اونا ابل ”كلعو
 هع - 3 6 97 1

 رسفأ نم اندنع هلئاقو

 هلا 2 2-3 ه6 0 ي

 رسمقلا . م فمك مو

 ندم لح 0626 6-0

 ا 1 امو
 هدس © ل

 و

 نامثتع نا سانلا اهيا اي تلاق سانلا اهيلا_ عمتجاو ءترتسف

 ع ىرسلا يلا بتك ىهمدب نبلطال هللاوو اًمولظم لثق هضر

 نم مه 0 0 ناك لاق خحكلطو لوح نع فس نع بعت 5

 ةرصملا اتاي نأ ناكو نوال نيأ / ىلا ىردي ل ميقلا هجوت

 رس ةرصيلا فيرط نيضراعي ميققلا نا نقيت املف هيلا ل

 نبا هل لاقف جتاتويبو برعلا لاجر اهيف ةفوكلا ملقو كلذب

 نأ ىؤؤسيل كلذ نم #كرسي ىذلا نأ سابع

 0( 000 انيك

 م)

 طاطسف ةخفوكلا

 0) 14 هذ 1128005 19, 316 كنمفز مز0 ءادبلا هذ ريغلا

 ه 8م«. 14: ©«00. انّشلا .

 © 000. 8. م. ه5 706.5 © م. 5.10, 5

 و) 14 "5 هذ للكو7.

 ءاكيلا 6©أت ليوعلا .

 02) 14 طقهآو رغصلا .

 3212. 0. 14 2010. ديف.

 نا 7) 1ك هك كرس .٠



 مد ديب ا

 قحا هاّذحا ىرا امو كلع هضر ركب ابا نا مث ابعياب ابك

 اوعياب امك تععيابف باطشل نب ربع سانلا عيابف ىتم 4 اذهب

 ىنم رمالا اذهب كحا اًذخا ْئزا 'امو كلها ءضر رع نأ 1ك

 ابيكا تعيابف نانحع  ليانلا عيابف امهشا ةتسا نابل كك

 : قوعيابم“ قمتأ نق للدعم هكر“ نايتع أ شاقل" راسا 7
5301-3 

 ا“ عيت نم ىنفلاخ ّ لس اناذ ير ري نيعئاط

 0 نييكاحلا و ريك 29و . ةانإبو قبب هلل مككي

 اهجورخو نامثع مهب نبلطا هللاو اهضر ةشئاع لوق
 ةرصملا ىلا هعبت نميف و رمبؤلاو خحكلطو

 6 نب نيسحلا نا ئلجعلا نسلمل نب ىجا نبا ىلع" ىلا تنك

 فيس اس لق راضعلا | محام 0 صن ىا اس لق راطعلا رصت

 لاق ىفنحلا ملعالا نب ةحلطو ةريوذ نب دمت نع رمع نبا
 لكما :نم «نراذا» وتبع *ةدللا سبح ىف حس ١ نك اموات ااا
 انهقيرظ ىف ةعجأر فرس ىلا تيهتنا امل اهّضر ةشتداع نا ملعلا

 15 ة-ملس أ ندا ةبع 5 تالك مأ نب ءدبع اهيقل 2و قل

 امتكف هضر نامثع اولنق لق ع تل" تيلاقف' هما 3117

 عامتجالاب خنيدملا لهأ ماهذخا لق اذ ام أبعنص رم لاا

 تللاظا قل نب لع قلك | فيرعجلا زاجم ريخ ىلا رومالا هب تزاجن

 رمالا مت نأ هذه ىلع تقبطنا هذه نا تيل هللاو تلاقف

 ه) 000. دىلحاأ. 85) 8ءوءوريسلسس طقعع 1216م:6غ6 ةا]-ةقعءطقو73

 7هرتلد ةتلكا ىعبا م. .0هو 5. مز 012 لك012: 2 598. 85 2

 عمم. 1216210عدد 10ءانتت ثكيعس 16هععرلتتمم هنذر هل. اا انقذ ع21610

 22و. 3050. 6) 81222 م. .11, 18 هز 14 ١١ كينبع. 7) 2

 اةذخلا' 65) 14 هس



 ضر, "| خخنس

 اك دانك ناكما 1ك لق ةانيعاتلا» 6 تيتا || نيا لتقف دتينأف

 عم ثرسو معن تلق هنبكر دقو لق ىلمج هتعبو اهنقان هذهو
 داك كلفة ايبالك :انييلخ :(كيحشق' قووحللا ءامدانفاا كح

 رح رش لاقت الحتراو ةثقفنا عرما طالتخا تيار املف اذكو

 انعم سف لق سانلا هلا ىلعل تلق رق ىذب ةلالث كلو
 نيقلاوجب بلاط قا ىب ىلع رماه ناقا اف انلون :ىتح انرمسف

 رت مامهيلع عضوف ءلحرب ءىج رث هبحاص ىلا اهدحا مضف

 دحا 8 بناج نم هياجر 9و لدسو هيلع كعص حت ىشهع ءاج

 كف لق رق معلص 0 نع ىلصو هيلع ىتاو ءتللا ؟ ندي 2

 ىكبف نسكلا هيلا ماقف ةأرملا هذهو روقلا ءالوه عنص ام مقيأر 0

 كشر لحل لق ةيراخلا نينح 35 نّمج لق يلع هل لاقف

 0 ثدح لاق كل رصان اا ل لتقت مييلأ 52 ىنتيصعف

 أ ضر ناسمتع ىلا سانلا راس نيح كفرا لاف مذ ىنترمأ ع

 ارعطقي ىل هتاف برعلا ةلئاج ليجت ىثح ةعيبب كدي طسبت

 عنصو ألا هذه تراس نيح كثرمأو ىلع تيبأف كنود ارمأ 5
 0 ردو تاكو مزلت ن .رأ ابعنص ام موقلا ءالوه

 ل رب هيلو يصر هللا هوناشم ىلع ءلال6 كنعيم نم كسل

 امو ضبُق معلص ّيبنلا ّنأ 4 مدلل عيتست* عبضلاك نوكأل تنك

 تعيابف ركب ابأ سانلا عيابف ىنم رمالا اذهب فقحا طادحا ىرأ

 0) 115 ؟00.: 5608 1هعوصةسسم ؟106ؤد» تيقن . 5) 0008. تلبقار 1

 ةهموا. 6 000. لدا. 2) 000. راد. 2 000. لجرب. مث)

 اهيلع. ي) 008. 204. هل. 2) 008. هيلا. 2 طففقس 2591, 8و

 قو نه طدسشت 1, لار ةو مكَللا عهمست . 8 0084. دحأ.



 مما ةئس منإ

 كنا نون لق مرد ,فلاسي#نت لق مكب لاغ معن تلق كلب
 ىلذ مو لق اذه ىلمج معن ثلق لاق مرد فلأب عابي ليج

 هيلع هانإو ضبلط الو ةتكردا لاو طق اقجاةيلخ كيلط | 0 ١

 لاق نعيد تيسكأل هدير (نم ملعت نإ لص اون الإ ل
 5 انهتيشري قرا مان ركود نتف يتلق لالا لق دش ئملا

 تلق ةيشثاع نينموملا مالددحيرأ امتأ لو اجلي يرت ا

 ليحرلا ىلا :انغم  عجرأ ىكلو ال لقب. ىمت نيغبا هدكف كل ريق

 اهل ةقان ىوطعأف 0 لاق عارد كديزنو 5 خيرهم زخات كطعنلف

 لف .ةنيرع اخ اي: ىل لاقف_ مرد ةكامتس وان ختاعبوا وطدارو 1

 هرسف لاق سانلا ه«كردا نم انأ معن تلق لاق فيوطلاب ةلالذ كل

 ىتح نع قولاس الا: هام الون داو ىلع رمل الفا ععط تري

 تلق اذه كم ءّىا الق ا انتكبنف بعوكلا دم انقرط

 دضع تبرض رث اهتوص ىلعأب ةشئاع تخرصف لاق بكحكلا هم

 اًقررط بعوكلا بالك ةبحاص هللاو انا تلق مث هتخاناذ اهريعب

 ؛ةىهو كلذ ىلع مو اهلوح اوخاناو تخاناذ اّملت كلذ ليقت ىفوذو

 اهءاجف لاق دغلا نم اهيف اوخانا هلا ةعاسلا تناك ىتح مىبأت

 قاب ىلع دالاو :مككردا و حقن جملا, هينلا لاقت سدا 1
 انا اذاو اًليلق الا ترس اف سفرصناف ىويمتشو اولحراف لاق بلاط

 بكارلا اهيا اب ىلع 84. لاقف ةئامثلث نم يحن دعم بكرو لعب

 ه) ططصقوزناتت ةهع. 14ش. 5) 000. طثع هن طممت» ةريههز طخ انك 26-

 همصفتتن. 6) آخ لدا. 2) 14 هبالك. 2 008. نأ. رمث) "هر

 ج036صقتسس ريسلا. م) 008. طف موصتا. 8) 004. هل.



 كأم م خضم

 لأ 0 مديد كرما رم انيفا تيملو لتقيف ةخفيدلا نم جرن

 يدعم لك هلع 0« برعلاو راصمالا ليها دوفو كينأي ىنح عيابت

 كنيبب ىف سلج نأ العذ ام نالجولا ناذعه لعف نيح كترمأ ب

 ىنتيصعف كريغ ىذي ىلع ناك داسفلا ناك ناف اوكلطصي قدح

 خنيدلا نم تجرخ ول كلوق ع ع 0 لاق لكك كلو 0 اذ

 00 0 د ار الك اذبب "كطرخأ حددقل .ةللاوكا "نايك ظيخأ "نوح

 ةنيدملا لها رما رمالا اف راصمالا ةعيب قأي ىتح عيابت ال كلوف

 ةكلط جر نيبح ك.وق اكماَو رمهالا اذه 6 عمض#» ن أ انقركو

 اروهقم تلز ام هللاوو مالسالا .لغا ىلع اَنَعَو ناك كلذ ناف ريبزلاو

 ةطلجلا كلوق امأو ىغبني ام ءىث ىللأ لع ل اًضوقتم 8 قم

 ل يلي ركاءاو لجو كا قل وا مرت خا اال كل يكف "كتيإا ايه

 تسيل «بابد بابد* لاقيو اهب طاح 24 ةئأ عبضلا لشم نوكا

 ىنمزل اميف رظنأ ل اذا يرْكَت رث اهاييقرع ٌلَكَي ىتح انهاع
 1 د / نابع ككحويف الظعب رمح ىكيامعيو ومالا !فاه قم

 بءوكالا بالك ربخو اهضر خ..كثداعل ليمثل ارش 15

 9 سباع نب ىلع 1 لاق ىرازفلا ىيوم ىب ليعاممأ ىنتلح

 خصيبق نب ناوفص نع ىركيهلا باطل ويب اك لق فرزالا

 انإ اظكينت لذ ليكالا يكتم 7: ىنوعلا ىتددح لاق سدا

 عيبت لمل-ل بحاص اي لاقف كا ىل ضرع ذا للمج ىلع ةريسا

 «) 4040101 وز 14 هدد راصمالا ليغا" 230 000:8 5 6 000

 ىدددريو 0ع 14 ”ىدهبرتأا. 0) ىدنلا رب 20000: هاذ تاكو

 14 هد. /) 000. كللع. و) 0004. ,رساع. 7) 000. ىندرعلا .

 2) 8هء. 14 1115 600. سمأ.



 ل زكي

 هللاوذ اهنم جر ال نينموملا ريما اب لقو هنانعب ذخأف مالَس نبا

 نا.طلس اهيملا دوعي 6 الو اهيلا عجرنت * ال اهنم تجرح ه نمل

 باحعا نم ليلا 2# معنف لجرلا* اوعد لاقف وّبسف ءاّدبا نيملسملا

 نيبح 'ملقاف + عرمما هغلبفا هذيلا ءلل قيتنا!ىتح راسو معلص دا

 5 افيس ىع ببيعدتت نع ىرسلا ىلا كك «« نذل :,لإب رمي دوناث

 ناجولا دبع © نب ناورم ن 0 ء ىلكبلا نارهم نب حكدلاخ نع

 نيروتعم ةخفوللا نم انجرخ لاق باها نب قراط نع ئيسييحلا

 ىف كلذو ةذسبرلا ىلا انيهتنا اًملف هضر نامتع لتق اناتا نح

 اذه ام تلقف اًصعب مودي ضعب اذاو قانرلا اذا مبصلا هجو

 ١١ يرن ريبزلاو ةحلط هبلغ اولق هل ام تملقف نينموملا ريما اولاقف

 جرت نأ كيري رهف هاتذ لق امهّنا هغلبف اهذدريل امهل. ضرتعي

 ىعم لتاقأف 0 كا 9 نوعجأر هيلا انأو هلل انآ تل اهراثآ ْئ

 كر 5-5 اذ و لاا 3 2 مأو 0 لا نيذم

 كنبأ هانا هو 4 0 _ 0 ةالصأا 5 ةتيتأف

 امو *-براخلا 6 نينح نكات * لاؤن ال كنا 0 لاقف 5 6 رصان

 0 نأ ىهضر نامتعب ل مهب كتقرمأ لاق 0 ىنترمأ ىذلا

 ه) 0004. نال دغ ةه166, 14 نأر اآوال. طف 6ع مرا المخأ هك

 الو. هدتعبز عجرذ 1ض 600. 5. م. ه) 8مم1691 هر 1[: «00. ©

 الكور. هرص2 4) 14 هدص.ر 560 12107. طهطوآ معن ةوعد. 6) 4

 ىع. مز اللوص زساو]111جمز 600. ولد , ان11129 1116178 و 761 نى 1681

 مو66وؤو هس 20586 فدري ؟ه1 لتي م) 02 15.151. 7

 وه. م.: 14 خيصعمر 280. ةهعمذر هك. سقف م. "ال١, 12. )2  000. رمان.

 2 145 6 خا 1) (000. هطقم
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 ان. ا نس

 كيح# لاقو هللا دبع نأ ىلع ريبزلا نب هللا دبع لاقف ةالصلاب

 كتلاقف ناورم ىلا اهضر ةشئاد تلساف دمح ىأ ىلع ةكلط ىبا

 [00 نايكما يخل با 6 ليصيلا انرمأ يردد ىلا نبيركا كل ام
5 

 كيبع نب ناعم ناكف ةرصبلا مادق ما رميا نب هللا كيع عقب

 ةحلط نيب ريبولا ل ام ءانتتفال انرفظ 0 هللاو 0 86 كالا 5

 00 8 يرو
 فسوب نب لهس نع فيد نع بببعدتب نع ىرسلا ى الإ يك

 ريبؤلاو خذحاط 6؟ نع ربشل 0 ءاح ّللاَق لنيك ىب مساقلا نع

 ةذكم ىلا ثدعيدو ,سابعلا 6 7 ةئنيالا لع 0 0 0

 ءاطع 0 0 5 ندم نأ 0 هل نايتساف ةضرتعي

 نع ىرسلا كل 0: 2 «و نزح نب ثرادل ىلوم باسدر نبأ

 وو 0 ايلع علب هلاق خخ كلطو ليك نع فيس نع بيببعدت

 دهيلع عمتجا ىذلابو ةرصيلا ىلآ 0 ع عامتجاب خيل اب 5

 جرخو نتاع لق هغلبو خاعبذا نمو ةشتاعو رمبزلاو خدكالط علم

 جرخو مأشنلا ىلآ م اهب ا ناك هلأ هتيبعت ىف : خردابي 0

 لجر 1 ختاعبس ىف نيففختم نيييرصبلاو نييفوللا نم طشن كك عم

 هللا دبع هبيقلف جور نيدو عنيب لوكف كردي نأ 111 وجرب و.ضو*

 0) 000. ىلصمل. 5) 14 ا 3 207. 1ةعمأن. 60) آخ

 اليف 03) 000: 5 ّ 6005 ناد /) كلا 0 000

 نوح. 70 000. هم 80165 والم . 1 000. غرد اسيف . 72 000

 اهبايعتز 14 طم. 22565 يقلل للمال اهادعت 01 20. تناك كلا

 ماشنلا للغال . 7) 14 ه8 201. ةتاعسنت هذ ةأزأع 881. 7 أبحرد مو.



 خب 352-7: ببي يبي

 ا زل .ه

 نبا انهيلع  مزعق' سورخلا | تداراف :تصقتخ ىلإ تقعبيو "6 ةمعاو ل0

 ىلع ترمأو ريبزلاو ةحلط اهعمو ةشئاع تيجرخن تماقاف رهع

 مهب ىلصي هناكف ىيسأ ىب ةباّتع نب. ناجرلا يع ةالصلا

 ىنب وئاسو ناورم اهعم رخو لتقف ىتح ةرصبلابو فقيرطلا ىف

 ة بكار *ئامتس مهو يطا نع تنمايتو عشخ ىم الا 2

 اهنع تنمايتو ةليل فيرطلا :تكرتف ةيطم هل تناك نم قوس

 الو ردكنملا , نم ند, مل نيلحاسم عكر ةراسل ين

 552 ماعا ا ةرسيلا ا اردت يحج ادحا هدم لق الو طساو
 ب

 رت 0 تا د ب

 ةرهاظ 3 ى عراق 0-55 ىريضت

 مرر تما رسل تسلا و دارا كد
 ىماسيلا دشار نب ريع نع نسحلا وبا اسد لق رمع ىنتدح
 م باحسصا يخ لاق سابع نبا نع يبيحسلا ربك د07

 ىب هللا دبعو ركب ىنأا ىب نامحرلا دبع عم ةئايتسا قا ليكلا

 تركن لد روزجاب ٍِخ اذا نوميم رعب اوزاج هلق ىحكيجلا ناوفص

| 
 1 00 يي
 مث خاكم نم لصف نيح ناورم # نذاو اورييطتق بعتني امركانو

 + نّدوأو ةرمالاب ملسأ امكيا ىلع لاقف ةامهيلع فقو ىنح ءاج

 0) 000: ملنيعاو. ١ 65) 000: تانغ. 6060007 2: كف © 82) 000

 86: 6[ 5062 6 000 أونا . /) 000. تمبسلا. ي) (00ه2-

 لوعؤتش ةتمم1و1. )72  000. 8. م.ز ريتك انقذ هأأا18 011811 ريبك٠

 2 000. 5. م. هآ 16567010. )  ''دلطقتت ه5 7201122-37 نأ



 01 اب ءاحأ رك نما تيعل عىار دام ئارلا هدليعش ١ نوجا ةزيغملا "لاقف

 0 نامتع نب نبأ هٍهعم موقلا ىضمو عجرف عجريلف فيقت
 رمالا اذهل ةوعدن نم اولاقن_فيرطلا ىف اوفلتخاف نامتع نبأ

 ىتيللا ضاقو نب ةمقلعب ةحلط الخو هللا دبع ههبآب رمبزلا الخ

 رخآلا لاقو ماشا قا ايموحا لافف هالو لع 07-0 ناو 5

 ىلع اقفتا مث ع اهينم انكئاوو لاك تر راحو ئارعلا - تأ

 02 اتكيلا  ندعا بايعشا ١ ىع 000 للا كيك ] : (٠

 طل ةيودتم ندا« عتجا» اضل ا# لق: .مرغألاا نع ال
 عألم 1 عمجأو عرمأ 7 اورمتلا رمبزلاو و ذحلاطو كك نسب ىلعيو

 راتني اوراشي ىتحا نيئابسلا لاتقو/ نامتع مدن. كلطلا :ىعاد

 ةرصبلا ىلع موقلا عيتجاو ةنيدملا ىلا يرخاب اهضر *ةشئاع عترمأف

 قف اانضرا | قاد انا ريبزلاو هحلق» اهلا لابقو انهيأر نع اهتوترو

 محو هنعيب ىلع ى ا 5 كفو ىلع هل تراصو 5

 قرماتفا | قكيرخو+ 7 قادالا* انرما موكراتو كلذب انيلع نكح

 شق !نا "م قذانملا :قدانخ* !ئعجرت رق ةعكمب ترما ام لاتمب 5

 ءاكح هيرو نونعتا امدزدعبا ةفاحمتسا"|ىف. عشيلو ةرصبلا قسيرست

 نيدعسم هعرذا أبترتفاو اورشننا كلف !كديبعو بارعالا ه ةيلاجو

 ه0) 14 ه6 07[2. عمو. 5) 000. وعدد, 14 هذ 21077. 12661

 6 6000: طلع هز 2202 كا نإ 000: ءاكح ٠و 92 :000 )62 

 /) 000. معالازو ونصت هذصن طخ لتتم 11, 6801 202 م0011

 و) خ40101. 7) 004. اوي. 2 004. ه. ور سمع دأغ 80166 والم.

 72) 00. اوكرانو ٠ 7 000. نالا. 0 000. ىدانم ىدءدسك.

 70) 000. نيلعد. 5) 000. هيلحو.



 ا نس مبا

 للفا نم لج .ةدامعبس ' قا اويجرخ الماو اديعك ٠ للمالك 7

 غابف لسجر فالا ةتلت هناك وجع سانلا جقخو كل خنئيحلا

 جرخو ىراصنألا لفيرحت نب 57 ةنيدلا لع رمأف ري دسم اهياع

 هعمو لابل «ىنامث اهيلا هريسم ناكو رق اذ لون ىنقح راسف

 5لاق روصنم ىب 56 ىنتتدح «ةنيدلا لعغا نم ةعابج

 ءاعنص ىضاق فسوب نب ماس اطلق نيعم نب 2 ىتدح

 نع رمبزلا نب هللا لدع نب تسبات ىب 0 ند الأ كديع نع

 جا ام ص ه0 0 ىب 5 نع 0 نب 00

 10 م جرا واع 0 نهب ةةؤرع

 لاق ىسعلا وبا اك 1 2 نب 5207 ا 3 امهودرف

 5 ىعتف- لاق ريتا 1 ةرسيغملا 2 1 ىع ورع وبا 1

 لاقف قرع تاذب هبامصاو مككلا نب ناورم صاعلا نب ديعس

 ىلا ارعجرآ رق مهولتقأ ٠ لبالا زاجتا ىلع مكرأتو نوبهذت نيا

 5 ةلقق لتقن انلعلف ريسن لسب اولاق مكسفنا اولتقت ال مكلزانم

 نمل اهترغظ نا لاقف ريبزلاو ةحلطب دكيعس الخ ميس نامتع

 لب لاق سانلا هراتخا انيا اندحال الاق قاقذصآ رمال نالعجت

 عدت الاق همدب نوبلطت منجرخ مكنات نامتع قدلوفل هولعجأ

 ا.يهجرخال ىعسا ىنأرأ الفا لاق 4 ةثانبال اهلعدكو ىدرجاهملا خاويش 5غ . . 5 كك ب 1 5
3< 1 

 9« دكيبسأ ىب كلاخ ىب هللا دبع عجرو عجرف فانم كيع ىتب نم

 «) 000. نامس. 5) 000. ىعلز 14 اح داق. هذ 2107. ا 126-

 وصفت. 6©) 14 ه6 لوا. 204. مكءارو. 4) 14 ماقيل, 5604

 1311. ه5 803. اتا 208110 1



 رمال 1 مسا خنس

 نيا سة

 هلو كك لاق وس تكا كلا بأ ا لاق ومع ىتدح 3 ىف اروسلا

 |( دنلا هتتامعترا نيرلا هيما .نينلك 0 لق فوع نع

 3 ]| هير ليج نع اهضر ةنضقك ليو سيرف نمر الحفر نيعبس

 رهبزلا ئد هللا 2 رظنف 0 تو ام دد نينامتب هذل_خا كسا

 نم براه و ريخ بلاط ةك كك 0 كلم كبار ام لاقف تيبلا ىلأ 5

 00 نع فييس نَح بيبدعدت َنح ىرسلا طا تح يرش

 0 ععم صاسعلا نب كيعسو ةريبغملا ب ر الق خحملطو

 لاونعالا ىدلاو 0 ىأو الا لاق * ىأو كا ةريغملل كيبعس لاقف ختم

 انوه نر "ا [([نلل ضف دانيك) 6 دللا هرغظأ 0 0 جرم جلفي * ام ذاق

 عجرو اسهب ماقان خم ديعس ءاغ 00 الوتعاف كعم انوعصو 10

 نب ليا ىتدح 3 ا نب كدلاخ نب هللا دمع 2 0

 كرعجي لاق مزاح ني ر .درج نب 0 ع لاق نأ ا لاق ريع

 /ارهظ مث لذ ٌىرهؤلا نع ىليألا ديزي نب سدنود ع لاق أ

 00 خعبراب هضر نامتع لتق دعب هك ريببزلا 5 ةدكلط ىعب

 نامت هع ا نئب ىلعي مالو ابذنىدلا 9 رحب اهب رماع ىبأو 15

 اهضر خةكتاع تبب .3 !بعمنجاف ودعب ةتامعبرأ ىلع ةدابزو ريتك

 سيل ضعي لاقف هلتاقنف ىلع ىلا ريسن اهلاقف ىأرلا 8 اوراداف

 ةفوكلاو ةرصبلا لخدن ىتح ريسن انكلو ةنيدملا لعاب ةقاط ملت

 عمتجاف ةنوعمو ىوف ةرصبلاب ريبزللو ىوهقو ةعيش ةفوللاب ةكلطلو

 هن) 000. ط5 ممط0ق6. 5) (0هدز وءطاتُث طقعع ةمم1671. 6 0

 200:7 لتتخو 2977000000 مهعم. 6) 6000: كنشوا 7/) 000

 ارعط. و) 004. ة. م.ز 14 ااءر 6 ريتك لاي. 7) 008. اوراذاك.



 نانهجت دل” نكي ملو بكرم ةؤانعا نكي املو. ناوقعا راتبا ك7

 ةنقان ةئابتسا ىلع لجر. ةكامتس اولمح هققت ه«ذفو راهج الق

 اودائو لاملاب اوزهجتو اقلا اعيمج اوناكو بكرم هل ناك ىم ىوس

 هللا كبع اهاتأف 0 0 صفح تداراو نيبحاذ !ولقتساو ليحل

 :ْنأ ةشئاع ىلا تثعبو تحعقن ددعقت نأ اهيلا بلطف رمع نبا

 هللا ديعلت هللا رفغي تلاقف جور نيبو. يبي لاخلا هللا 2

 ةءازف يعدي ةديهجا نه الجحر. تراسل !تني/ليضتلا كا

 قلع ىلع مك قف اهباتكب 00 ا ىوطي نأ ىلع هترجأتساف

 انك لق: ةئيش ىنبارمع ىنكحح ٠١ «ريخلاب لصقلا ما تاكتك

 10 يأ نب ناو كا كمع نب هللا كديع 8 لاق فنكم نأ نع ى ل

 ند

 ليش نأ .نينموملا زيما اين ىلعل ةدانق با لق لق ءابا نفك ةدع

 قفز تيكا لاكطت 0 دقو فيسلا اذه ىقدحلق معلص هللا

 لا املأي 0 مل يدق نيلاظلا ممقلا ءالوه ىلع هديرجكت ىفأ

 خيلس ما تسماقو ؟ىنمدقف ىنمدقت نأ تببحا «ناف ام

 ؛5ال كنأو لجو وع هللا 08 الوحل نينفوملا ارقما ا تلعن

 ٌنَلَخ نما وهل هللاو ,عرمع ىبا* تفر: عم تحرش ل 1

 ةهعم 0 : ملف حج مح 5 كد هاشم كيشيف كعم - را ىسفن نم

 نالكع ند نامع كا ليتساو هلوع 0 نو كتل ىلع «-طمعذنسأو

 ه) 008. 500. اهنع هللا ىنصر. 2) 0 ارفطز 14 مطم20086 رفظ.

 0ه) 000. ميمي: 14 ام. ه5 ك0. هتدمغا. '" 0) ]ذ 10220: 02

 عم0 طهطعأ املا و12004 60. 81. دم نينا آ[كؤط. ص ولا 0«

 ءهممجمع16: هما: 20. هرعوذونز هل ل01. 3 "5. 114. .6©) اش هن

 ل0 ثتفو ا /) لالخ ع ىبأ سهافز 1210. 1.



 ما ا" ذخذس

 كحق ارلق* ىيه ةحلط ىف هلو عئانص اهب ىل ناف ةرصبلا لاق

 ماقا امك تسقا الهف براحملاب الو 5 رئاسملب تنك ام هللاوف ههللا

 موقلا ءالوه ىلع 28لثسنف ةفوكلا قأنو كب هىئفتكنف ةديواعم

 هل ماقتسا اذا ىتح اًلوبقم انباوج هدنع اودي ملف بهاذملا

 انعم نم ناف ةخنيدملا ىعد نينموملا مأ اب أولاق ةرصبلا ىلع ىأولا 5

 ةرصبلا ىلا انعم ىصخشأو اهب هلل ءاغوغلا كلت « نونرقي ال

 نب ىلع يبي 225 انيلع / نوكانتكسو اعيضم ادلب قا اتاف

 ناف نيدعقت رق ةكم لما تيضهنأ امك هنيضهنتف بلاط ىلا

 نع انعفدو انبستحا الو نيديرت ىذلا ناك رمالا و هللا ماصا

 اهل كلذ اولق املف دارأ ام مهللا ىضقي ىتح انديجب رمالا اذه

 جاوزا ناك حقو معن تلق اهب الا 2اميقتسم كلذ نكي ملو

 ةرصبلا ىلا اهيأر لوحت اًملف ةنيدملا :دكصق ىلع اهعم معلص ىبنلا

 عبت ىيأر تلاقن *صفخ ىلا اهدعب ميقلا قلطناو كلذ ىكرت

 لك و وو وردت هللا فكي لا اذا ١ ىتح قناع ىآرل

 تا ىعم م نب ىلعي لافقذ سائلا خد رهج لام انعم سبلو 15

 ,اذكو اك # ىعم وماع نى .دأ لو افوبكر أف ومعي ا فلا

 رهبؤأاو خةكلطو نينا مأ 0 ناسا ىداسنف كد اوزهجانق

 !نيلحملا لانقو مالسالا زازعا دبري ناك نف ةرصبلا ىلا نوصخاش

 ه) 5696161 هرع 14 ه5 07. أبو. 6) 14 ه8 207.5

 600. ملال . 6) 000. ىفتكيفر 14 ىفكنفر 0 ىقتامف .

 0) 14 هآذ 20. 000. للشيف. ه6 نوسيرسعمد 000 6 ٠

 أوكا كادسو . 9( 000. لجو ع .٠ 7 000. مسمي سم -811 (2 .٠

 م1671 هزع 14 هأ 210. 7) 000. نأ 80166 ىدكو ىدك. 714:

 ؟004. ىسحللار, 205. نيلخملا .



 ا 7777-7-77: ا (1::70!ك كل

 ا” خذس 1

 نبع هيلع ىدقا ىقو هيما «يب رئاسو "بقع ىقيدديئولاوا نداشلا
 َثح با 6

 ةكاطو نمجلا نم اخ ممأ نب ىلعيو « ةربصبلا نم ومهاع ب هللا

2 5 1 

 تا رمأو 8 ثحنح نه نا :نياتنلا اكملت تبلت

 جهلها مكافك ىكقف هوركنأف ةرصيلا لها نم مكناوخا ىلا هيف اهضهنأف

 نيءلسمللو نامثعل كردي لجو رع هدلا لعل مدنع ام ماشلا

 د

 ف 06

 كييحما لح فيس خورع :تايعشلا نوع 0 ملابسك يا

 ونبو رماع ىب هللا دبع كلذ ىلا باجا ىم لوا ناك الق, ةحلطو

 كيع مد.ق 2 نامتع لتقم كعب اهبلا اوءاحقس أباك ىكقو ا

 ١/ لشي امرا يملا اهفقذ ةةديمأ لوبا قلعت مدقأ رث رماع ىب هللا

 مامهعم مدقو اًركسعم عطبألاب حاتف فلا ةقامتسو نيعبا 1

 انعارو الاقف امكءارو ام تلاقف اهضر ةشثاع ايقلف ويبزلاو ةكلط

 انقرافو بارعأو ءاغوغ نم ةنيدملا نم اًبارف انتيلقب «انلمح انا

 خسفنا نوعنجب الو الطاب ورك 3 اقح نوفرعي د اًموق

 1 تلتقو ءاغوغلا هذه ىلا ا ب اما اورق تملاق
 © 53 000 م

 5 ىنتعواط ىموق نأ ول

 ناعم

 ءلبكلا " لابحكلا هس مهتّذ نال

 ىق رماع ىب هللا دبع لاقف مأشلا هب اورمتتا (اهبف موقلا لاقو

 نيف ريبرلاو ةكلط هل لاقف هتروح مى بتسي* نم ماننلا كالا

 «) 14 هذ 207. 300. ريتك لاع. 5) معتالم. )0 

 معم. )0  000. 8. م.ر 14 هذ 2و9. انت 6ع. 6) نيك

 7/) 0هصز هعا.ز ء00. ىلركسد ر 860 ]11هزتل ك وقلت 128011191223 27

 م"هماطءأمر نق ةاتدطط + 16ع1 ]055165 14 هذ 210. طهطود# ةيواعم .

 م1111 813 6 زرخاسي 16عمج لستم 686م
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 ركل “| خنس

 وهذا هنرد نم بوتلا و أ ب نم بهذلا ندب كوكا هيام

 سا سو

 ىميضعلا ر ماع نب هللا دبع لاقف ءاماب بوتلا ”صامن اهك هوبصام

 002 يك بدتنمو بيك لوا اكو بنلط, لوا' اهلا اذ: انا' اه

 0 بحس اند لت ىننارملا نسللا با ا لقا دبش نب .زمغ

 هل اب + له ىدرقلا ورع ,نب تكنع ,نعر ييعلا ةركود

 00 ريل كاعت لجر ةكم اهملع مالقف روصحخ نامتعو اهضر

 هلل انا* تملاق نعبدو رجا نامتع للتق لاقف سانلا عخص ام تلاقف

 وركن يا 00- واج اي 0 ا بلا ١ اناو

 لونقملا نا معز رصْخأل 0 تلاق 1 نويرصملا لفضق لاق 0

 بك ٠٠ .« رصخأ ص بْذُكأ 4لتملا هب برضي ناكف لتاقلا وع

 نع نايت ندب ورع نع فبس ول ببعش نع ىرسلا لا

 ل لاق كءارو ام تلاقف اهلاوخا نم ملجر اهيقلف ناسمتع لتقم

 ام نا قف ءاغوغلا ومهأ رمالاو دلع ىلع سانا عمتجاو نامتع 15

 اهتلخد اذا ىتتح ةكم لأ معجار نمفرصتات ىفودو امات كلذ طا
 لاقف اهيلع نامثع ريما نأكو ىمرضعلا رماع ىب هللا دبع اهاتا

 000 را السم رالف اشعل نإ قل يللا نانسولا ماك كدر ام
 مالسالا اوُزعُت نامثع مدب اوبلظأف رما هاغوغلا هذهلو ميقتسي ال

 ام لوا كلذو ئمرضتمل رماع ىب هللا دبع اهباجأ ىم لوأ ناكف

 نب ديعس عم ماقو هسوور اوعفرو زاجخلاب *:يمأ ونب تملكت

 هن) 000. وأ٠ 6) 000. صاكاد 60 1502 2 6 15:

 0) 18سدمطعو زد 1"هرادعتا 11610 171



 رس مهد م4

 ايقبو نامثع لتق ىردت ال لاقف انل وا انيلع ككيو تلاقف

 عامتجالاب ةنيدملا لها اوذخا لاقف اذ ام اوعنص مث تلاق اًينامث

 لي هو ةلكم ل لا 000 ةنيدملا قع 0-5 موقلاو - ىلع

 ةاهيا اي نلاقذ 9 سانا عمننجاو ءبف ترتاسف مر تدصقو

 ليمتا كيبعو هايملا لهاو راصمالا لما نم ءاغوقلا نا سانا

 َبرالا سمالب لوتقملا اذه ىلع هاغوغلا باع نأ اوعيتجا ةةنيدملا

 َعضاومو هليق مشيا ل كلو كل تفقد سس لا عتنساو

6 

 ىاوحج م اًملف هن اًحالصتسا اهنع هل عرنو 4 قعباتف اهريغ

 علصي ال اهب 000 لق رومأ 0 جل ١ اهي ىمحلا عضاوم نم

 د

 جلوق نع هلعف /ابنو ناوذعلاب ءاودابو اوجلخ ارذع الو ةجح

 مارلل لاما اوذخاو 6 لبنا واحتل 0 للا 0

 قرششمو .©رببخ اق 00 ند ل كما عجل 58 ا جلاتما

 صلخل ابنذ ناك هيلع مب اوذتِعا ىذلا نا ول“ كلاوو 2دعب ىف

 ه مورمطتق م26 هققز5 1ذماناتست ةعلمأ15 هوز بالك مأ 268614101 866.

 14 ١94 هؤ زم1ع101:عطن 1061122. 2) 0 مصاق .

 ه) 1 هذ 20. يل 5601. ؟76ةطاتط0 12 600. 8. 2. عا ؟706.و

 12107. تربيسف . ن) 8ةدمو» قسم 70015 خفيدسألا تنعاتق 7106107:

 ولت 11322 2110110 هانم 1611 1256201111: 11 1231:8126 01100116 8

 هور متطتل ةددصع» 0016و 1066 جا10د185 كف 200626 هآتتثا»

 0 ور 01100 15 ؟00. 1م اهنع هان احالصتنسا 16 عزان, 1116 11٠

 0) 000. ظعيابفز 14 هن ظلوا". ن6 "96. 6) 000. 8. م.ر 14 ©أن

 20. اورداب. /) 2 اساور 143 هذ 207. 2م. و) 1 ©

 الو. 800. نم. 7 000. 8. ميز 14 6.



 ثدي
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 بلاطظ ىنأ مح ىللغو هلأ 0 «توزوتا و رح د سانلا ىلع و دزافف

 ىلع نع سانلا لقاتت ىار انهل. :لظنعع نب دايز قل 0 .ء خرجا

 لتاقنو كعم فخت انذ كنع لفاثت ىم لقو هيلا ةردتنبا

 نيا ةنبأ كادي عجم نلا نسما قف يش ولع امنيبو © كنود

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا شا 3 اعتب اهل ا ام ماعتل

 ىنامتل ةكحلا“ هئذ. ىف ليتق نابثع نأ ةكلطو دي نع فيس

 ىمرضخلا وماع نب هللا كيع ذكم ىلع ناكو 0 هضم نتءلاثخ#* افرشع

 روصح حو نامتع هتعب نالطص ىب هللا دبع لنكموب مسوملا ىلععو

 خنيكل أ أومدقف ناك جبل عم ]و اكر ناف قيموب قى سافل لكعتف

 ا!فقحلف ل ونبي برغو ل عياسبي نأ لعبقو ليتق ام لعب

 خعبلل موس خدك ىذ نم نيقب يح ىلع عيدببو < خكمب

 مكلا“ ةرمع كبرت .ةك سيقم ةضقاتوا ةكم ىلا بارهلا ' طفاستو

 خامتخ لتق كق.- أ اهو ربا عاتربختاسا بارهلا اهيلا طقاست 0

 ب مابك و اهضر متاع نتلاقذ 2-8 ريمأتلا ل عب رنو دض

 اذأ ىط حالصتسالا باتع نم مكذيب رودج ن ..اك انه كنف 5

 اهلاوخا نم لج ايفل / فرس ىلا تيهنتأف تجرخو اهكيوم كسيبضق

 نب كيبع هل لاقي هيلع مةقيفر هل ٌةلصاو تنناكو قررا طك: قوم
 نه ع6 ل

 ماللمدو 7 مصاف ميهم تلاقف 7, بالك مان* ا فرعي ةملس كيا

 هةهسسدششس ا سس اسشسسلا

 ©) 003. ه. ميز 14 طهطو# هنولعي ريل ..... عمتجا ام. 54

 ه6 ك0. بتنا. 60) '1"جاطقتن ه5 720-32 طوزااتتتت 701. 2) كه

 © آس 00 حص سايكا و ىرخا  ةخكست ىن. م0000. فوشر

 هنأ. لةعنخ 111, 0. 2 و) 000. هقيقر . 2 7) 000. دقن فرعد , مس



 را #1

 الا ملصي ال ومالا اذه هرخآ نا لقو ةنيدملا لحما هوجو هيلا

 ار ىم 02 لجو رع هللا ةاضتق بقاوع متدأر لؤقذ هوا علص اه

 هتيابجان مكرمأ 0 00 مكرصي هللا 00 مكنم ىبضم

 د وذ 533 5 ىذب 0 ا نب ةميزخو

 ندع ببعد نع ىرسلا ىلا كح 0] هضر نامتع نمز 8

 هش مل ليق لاق مكَحلا ىع هللأ ديبع 4 نع دكمح نع فيس

 هنكلو هم سبلر لاك ع :زيكلا نيتداهشلا وذ تنبات عنب ميز

 نافع نيا نامثعا نامر« ىف: نيكداهشلا ودكم قاضنألاا نإ

 :6 تلاجت ىغ فيس نع :تيعش ىح .ىرسلا ىلا تنك 043

 كلت ىف ضهن ام يه الا هلا ال ىذلا هللاب لق ئبعشلا ىع

 « نماث مهل ام ءاعبس ءا* عباس هل ام نييرْدب ةتس الا ةننغلا

 نسب ورع نع فيس نىع بيعش نع وسلا ى لا بنص

 ىف ضهن ام هه الآ هملا_ الا:ىدنلا دشللاب لقا ئبعشلا نك لكك

 لق ايتفلتخأ تلقف عباس هل ام 3 20007

 هتلسرا ثيح يح تونا ا ىف كساب ىلا نأ قىلتخك اره

 هبالع مدق ةتاركلا جرا مث وأ 0 لعد ىلع لأ ةملس مأ

 نع ىرسلا لا دكا «<« ناورهنلاب ذكموي 59 0 كلا / ىضف

 لججر ىع تباث نب دكديعس ىب هللا كبع ىع فيس ىع بيعنش

 عمتجا ام لق كير ىنب ديعس نع ه٠ معاص ىبنلا باكصا نم ةعبرأ

 «) 8همم1هم1 ةهع. ]4 آن. 5) 000. ام, 14 ةةعوأ. ©) 0

 هرس.ز هك. 1طص 105. اذءر 1كطص 880زو 19, م. 7.75. 24) 000. مز

 هل مانمتت5 7م. امهر, 100 6 000. دعبسو “ 7م) 000 اغيك:



 57 "| ةخنس

 لحا عم انا لاق ىبم ضهنأ لاقف هب ءاجن ىعكنلا اليك رمع

 تلخدف رمالا اذه ىف اولخد حقو ٍهنم لجر انا امّثا ةنيدملا

 ىنطعذ لق ٌيعْفَأ اودعقي ناو ٍجِرْخَأ اوجرخج ناف مقر انأ ال عم

 50 0 فيكما لول قيام كيطمعا ل 1 الأب اًميعز

 ديع عجرف 0 مييعز هب 0 وعد ه قرنا | بك 5 اًيغص كقلخ ا

 فيك ىرحن ام هللاو ال نويلوقي مو ةنيحملا ىلا ريع نب هللا

 ل رت وديقم, نكرر انيلعب هينسدلا رمال , !ذاه ١ ىافأ م عنبتت

 ىلع تنب ميتّلك ما ربخاو 24هتليل تحت نم يرخت رفسيو انل

 عاط لع اييقم اًرمتعم + هّنأو ةنيدملا 0 نم عمس ىذلاب
6 

 لك رو اعدنع رقتساف اًقودَص ناكو سوهنلا الخ ام ىلع
 ريبزلاو ةحلط نم كيلع ٌّفشأ وه ثَدَح ةحرابلا ثدح هل ليقف

 مأشلا ىلا ريع نبا ير لق كلذ امو لق ةبواعمو نيبنموملا 1

 فقيرط لكل :قعاو لاجرلا لمت رهظلاب اعدو قوسلا 1 0

 تعدف هيف وه ىذلاب موثلك ما مأ تنعمبو ةئيدملا لما مو ايالط

 قوسلا ىف فقاو وهو ايلع تيتا رق لح ىف اهتبكرف اهتلغبب

 لجبيلا اذه نم ه«كنوت ال كل ام تلاقف هبلط ىف لاجرلا نفي

 للا ماس انآ تلت عش نحوب دنع اما قالخ لع مالا نا

 مشنار تدك 3. تيحكك ام هللاو ال وذرصنأ لقو ءلسفنا ىيباطف

 نع بيعش ' ىع الا ملا بتك « اوفصتأت قت 3 ىدنع

 كقول نفأ نا ىلع ىار اهلو الث ةحلطو دمك نع تعسوو

 عمجو قي ماق هتوصن اهعم نوكي ىتح عتعاط 0 ضر رن ءام

 ه) 000. 8. م. 6) اك01. 12 98. 0. © 00 عتصي.

 0) 000. هلل. 6 400101 ام.



 روز 027 ا

 مكتعاط دوطعأ مكرمأ ةمضع هللا ناطلس ف 3 «ةللا ظفح

 6 مكنع حللا نلقنيل وأ َنلعفتل هللأو اهب دز رم 0 0 ةيولم ذيع

 ءاهيلا رمالا 2 زراس ىتح اذَبأ مكيلا هلقني ال رث مالسالا ناظلش

 لعمل مكنءامج نوقرغيي نودي ىدبذلا ميقلا ءالوه 0 اهضهنأ

 5 « مكيلع ىذلا م نوضقتو قاثالا لها سسفا ام ا ءلصي مهلا

 ماظل  لعجب ليجو وع هللا نا لاقف كذب جيف“ ماقف ف فالخ ىلع

 زوفللا ا 1 ها ٍةفغلاو 0 مالا هذه

 مبولاو خحكلط ن .٠ لأ 000 لخأ حلا ا 2 02 ةاكانلاو

 3 :اطققأو 0 نأ كو مكتنعامج ل نفك م ام 5

 نانلا ةدقاشعل ةرصبلا نوحيري جنا هات رث عتع ىنغلت ام

 عطقنا ىقف اذه ا!ءلعف نا لاقو 17 جيلا جورخكلل ىبعتف 0

 هأركا هلو 5 111 انبف ماقملا ىف عجيلع ن ا امو نيلففلا ماظن

 5 5 بد هللا كيع ىلا ثعيبف 2# أبقاتتف ومالا ةختنيدلا لعا ىلع م

 0) 000. 200. للجو رع. 5) هبوكمز 14 866م8 8112

 للمر. طقعع هزت. 60) 8ءءسصلتس 14: 00. لجو يع. 0)

 نذايؤ هن 1هعصطونع 5111 م. 529711 761813: 2 زراج 10

 ردع2060 57مم عمدمطتعم طقهطءو6 © رزاب ةهرتع250وع ؟ةاتغر 202 1256!-

 1هجم. 6) 155 ؟00. هن 14: 2م[6 خعاطلا ةسغوا]1 عتطاتت. 1250 1711و

 اكحر 51. هذ 214ر2 1, ؟ةر 1 مكريغ ىلا طفطوط. مث) 000. 0

 ل رع 9) 000. ايصعد وأ. 7) لص متهتوتسو ىرخإ ةحخسن ىف

 جدص أ عونب. 2) 000: ضيقاو. 2 000. اًبعتف. ١ دع :

 70) 0هدحزوءا.: «00. اميعر 14 69عوانل 7) 000. !ءلقانتخ.



 مكي ا

 نو 00 كس نب دايز 6 هلا اوسحف سانلا كونو 0 دوعقلا

 رع ءل لك رث ةعاس .ةيلا :سلجن ميلع لخدف ىلع ىلا اًعطقنم

 ةنانألا دايز لافقف مآشلا 6 وزخذ لادفذ ءىتن د لاقف 0 دايز اب

 لاعفا لتعا ا

 مييسنمب ًاطوبو بايثأب يرضي ةريثك وأ ُّئ عناصي 010 نمو

 7 ١ هدايوب 2 هناك 1: 0 لك

 ملاظملا 7ك َكِبنَسِحَت اًيِمَح اَعُنأو امرادصو «ى 3 ليلا ىلعلا عمجأ ىنم

 لاق ف كتارو اميروينجف ه«نورظتني .سانلاو سانلا ىلع دايز

 ةيفنكلا نب ل17 ىلع اعدو لع 2 م 0 موف ب 0

 بأ رب 0 هتنميم سابع نب .هللا تبع ىّلوو ءاوللا هيلأ عفدق م

 1 لما لوب يذلا انوع نب نايتس ىف 8 3 ملم

 رد ب ددجتس رولا حلا نبا نزلا قلبا رثغأ نق ىلهت
 رش 7 سابع نب مَتَق ةتسدملا ,لنع هفلحلاو اويتموقم نع هلعف

 نا عسا لب نومك دل بكور اذكلاا نابشتع لع 2 لم

 ىسوم ىأ ىو يي نبأ ناييعااناز انشلا لل لاعلا طقم

 جامدف ةنيدملا رهحا ظصح) 1 ل نع لس ديدن

 ا لجو رع اذللا نا 7 خ*قرفلا لها لاتق ىف ضوهنلا ىلا

 هنع كلهي ال يضاو مثق رماو فطان باتكب اًيدهم ايداع لوسر

 م لأ تاكلهملا ََى 0 ا نا كلاه الا

 ه) 8هء. [آخز ه0. دوفنلا. 5) 000. هلر 1آ4 هدط.ر 2109. 1.

 0) 000. ا!وزغتر 14 ورغل. 0) آش م. 2 000. 8. م.,ر آش 1هدنط»

 الا ىكرلا 2 )060 كيسا ا 0041: ع ةرولخا

 ةتاتان., 860 07[12. 16 286. 4) 000. ىهملا (عءىهقنا 2. /) 000,

 تاءديبتلاو 14 ه5 2109.6 1.
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 هوسبلا لق هل بوصنم هو نامتع صيق سك ه ىكبي يش

 ًارتونم* نسلا ناكمثع "كا نيباطي' 6 قم لادقف كسا 1
 لعق :دللاو اجت: افتعا مد وما نيرا اذبا"ةرتا" هلق نامثع هتك

 لاق ٍجرخأ هباصا اًرما دارا اذا هّثاذ هلأ اشي نأ الا* نامتع
 ءارلقر ,نيمايسلا»# كحاشمو ' دينعلا يرخت نمآ تناو لق فة

 سيق لاي رضم لاب ىدانف كنلتقأ بالكلا كفاو اذه كلكلا اذه

 عبرا مكيلع اهتدريل همسا لج هللاب 527 كا لينلاو ةنوكلا

 هنعنمو هيلع ءاوواعتو باكرلاو ةلوكفلا مك اورظنأف ىضصخ فالآ

 اًدبا ءالوه لقي ال هللأو : لوقيف تكسأ هل نولوقي اولعجو رصم

 هب لح كقل لوقيف نيكسأ مدل نولوقيف نودعوي ام ماتا ىقلف

 اوسما ام كلاوف ككير تبهذو هلاعأ هللاو نيهتنا و نوردك ام

 ه جيف لُّدلا فرغ ىّتح
 ايلع ريبزولاو ةكلط ناذتتسا

 هةكالطر نيا نع 5 نع 'بيعش نما 'قسلا ؛ ىلا 7 بتكت

 كم اقحلف ايهل نذأف ةريعلا ىف اًيلع ريبزلاو ةحلط نذأتسا الق

 هضاقتنأو ةيواعم ىف ىلع ىأر ام اويلعي نا ةنيدملا لها ٌبحاو

 لتي واه ديلع ْسْيَحأ ةئلبقلا لضا لالتق ىف ةياراكش ل

 اذإ العدو هكبلع لكحد ىلع نب نسحلا 0 غلب كقو ةنع

 ه) 14 ىكبتر 2017. 5. .. )5  000. ىنمر 1ذ هذ ىنما .

 6) 000. ةريبك ارزتوم. 2) اكم. 6 8. 111. ه) آه ابنواعذو ر

 ع6ه0 2و. ان 66628111. م2) 000. ىلر نتنم م3عأ128 16112123:108:6111 و

 زص ستقام ةءوممططلق مدقتسوم ا6ه18ه6. )9  000. 8. م.ز 1 نودجحر

 +. 1. هذ الوز. 15 6062851 860. ][01. 28 8.5. 7) 000. م236-

 سدا رفعج بأ لاق.

1 358 



 1 ا" ذخذس

 هلوخ ىلع كوي رم ةداوج 03 رجانت اهلك لعجو هلوسر كرو

2 95 

 يدل 0 اذج 0 روسح 00 مدا

 اييللاو 0 نايبد 3 هلق :

 امكح هلو م يوسي انايغ 0 دجوي

 تايبالا هدف ىلع هذي م باتنكلا 7 رجنت ا نيل لعجو

 اعد واص 93 0 لق م نم ترلاتتلا رهشلا ناك اذا ىتح

 اذا لاقف 0 ىليأ 5 ع ناوفح 00 0 هيلا عفجت

 لوقي ام دهاصوأ م راموطلا لافسا ىلع ضبقاف خبل نىلخد

 املف هترغل لوالا عيبر ىف ةنيدملا امدقف اجرخو ىلع ٌلوسر حرسو

 نورظني ايابلا يرخو هرما امك راموطلا ىسبعلا عفر ةنيدملا الخد

 ىضمو 0 ة-دواعم قل أببلع كفو جلز ءانم كل م اوقرفتف بلا

 ملف هيتاخ ضفف راممطلا هيلا عفدفق ىلع ىلع للخدي ىتح

 معذ لاق انا نمآ لاق كءارو ام ليسولل لاقف ا ةباتك هفوج ىف دج
 ه5 5 د 5 2 6 3

 نوضري ال اموق تكرت .ىنأ ىعءارو لاق لشقن ال ةنما لسولا نا

 فيلا نيتس :تكرشو ١7 كاننقتن ظليشت ١نم لقا قمم "لقا ىوقلاب "للا

 ه) ]خذ مكاعبر عمل 8و7. هنت 208110 19هعزأا م. 6) (002]ةعان.:

 00. اذعر 14 ه6 2م”. اذخ. 0) 000. ه6 2007. ىسمعأ.

 04) 0084. نالف ودسلاو . 6 004. لوس. مث) 008. 8. م. و) 0
 نم. 72 000. ه. 3. 4 000. اوعرعفع. ) ءتانكو 14: 8

 20. اًيانك.. 7 1ذ ه6 كقيشر .



 م خلد ير

 ا باهش نب ةرامع 6ع كلغ * ربخلاب لح ىلا عجرف « هنم رش

 فلظناو تام نأ اا ومالا عويلح :كلماتصا ودل 0 ا

 ءىش لك ةسيمأ نم. ىلعي. عمجن ميلا أ سامع" نبا هللا لح
 ىلا هتيماح ىلع ةرئاس ىهو* كلذب رخو هكرتو ةيابجلا نم

 5ةفيرط نم ب ىب 00 عجر اكيلَوأ هللا داهم ةكم
 َّ هع 6 قف

 32 ب 2 5 35

 رسمالا نأو موس 8 عقو دق ءمكرذحا تنك نجلا نأ لاعت

 ترعس املك رانلاك ة#تنق اهناو /' «تتاماب الا كركي ال عقو ىذلا

 امان ةنيدملا نم جر نا انل نَذأَف هل الاقف و ترانتساو تدادزا

 /اذاف كسمتنسا ام رمال كسماس لاقف انعكت نا اماو 2 رباكذ نا

 ىسوم ىنأ ىلإ ةيواعم ىلا بتكو ىكلا هادلا رخآف 1 5

 هراسكلا قو : عت عيبو ةخفوكلا لها ةعاطب ىسوم وبا ءكيلا اننكو

 سحب كلذ نيد نمو ناك 18350 ىذلاب ىبضأو املأو ناك كا 2

 ىلع لوسر ناكو خفوكلا لا رمهأ رم ! خهجاوملا لكم 8552

 145 خدواعم ىلا نيمو يأ لوسر ناكو ميلا 1 ,رىيدوم ىيأ ل

 هبجاي رو ءىشب ةيواعم بتكي ملف هيلع مدقف ئنهجلا ةربس

 ه) 0هدز هءا.ز 00. ىلعوز 14 هذ اللوك. وعوض. 5) ريمان ؤ

 ةعرتتطوع ةستستم رساب ني رابع هطوعضذدطقطاتت )0 .4040101 0 .١

 رياسو. 2 000. مكدححاأ. مز 000. هن 14 1هدطط» ه«ننذاماب ,

 201. هغ 1عمط. 5 "662501: ءهانوص 1107. ةتاماب. و) آخذ هن 20

 تراتتئنساوز مدحمرع 000. ه6 207. ا!يهلاقف. 72) 000. 5. م.ز 14 هأ

 كوالا ماكنا 47 8660 14: 0 ةنتعاطو : 1207. هت. . ) 6

 هدنتتناغو201122. 7 000. حاولا هيلع هللا تاولص ىلع ىلعزر 14 ىلع ذاك

 مدعاشي. ) 866. 14 6011. م. ااا, 1: 6000. كمعس .



 م ميزا ت1

 ات

 ةقرفو هعم اوناكو ةعاملل ىف تمدخد ةقرف اقف رصم لها قرتقأف

 نحنف نامتع ةلَدق لتق نا اولقو ةانبوَخ ىلا تلزتعاو «تفقو

 ا تاج. كيضن'اوأ كح ىتح انتليدج ىلع ىحنف لاو مكعم

 كلذ ىف مو انناوخا ءذقي رث ام ىلع عم نحن اولق ةقرفو

 نامتع امأو < كلذ نينموملا وهمأ 4! سيف كنكو <« ةءامأل عم

 ند ةرصبلا ا ع لدحأ ١ هنري 7 راسف فتح 0

 ةاسقرفو 0 ىف ةقإف تلخبدو "1 قرف 0 اهي: ماعلا

 ةرامع اماو ء؟ارعنص امك عنصنف ةنيدملا لها عنصي ام رظنن تلاق

 ناك شقي دليوخ نب ةحيلط هيقل ةلايزي ناك اذا ىتح لبقاف

 ليقيو همدمبي بلطلا ىلأ هوبعدي ِح - نامتع ربخ غاب نيح

 دكردأ 0 ىنقبسي 1 0 ىلع ىفُهَل

 < /عصأو تي 0 1 عندج اهيف دبل ب

 ىتحخ هباجا نميف نامثع ةتثاغأ نم عاقعقلا عب عجر نيح يرخكف

 عجرأ هل لاقف ةفوللا ىلع امداق ةرامع هيلع / علطف ةفوكلا و لخد

 كقنحا تيبرض» كيبا ناو الدني , مريماب ؛نوادسيزي ال 'ىعنلا ' ناذ

 نم ريخ رشلا كّسامُي ام رطقلا ر ردح لوقي وهو ةرامغ عجرف

 4) 008. تعدو. 5) 000. اقبح ر 14 ابَنِرَح (ه م. اة5) م
 ندوات م 1ةءالمدع 7106 لؤعفذت 11, ©, 6 هذ 211702: 9",

 00 ما16دع 1مططصقع 223815 768701206 1عأت انبوخ . ه) 000. رقدز 1

 هذ 205. 204. نم. 24) 86ه. 14: 04. برن لاعمسا. 60
 أيعدد . /) 14 هذ اللوز. ؟عرتقاتتت 022. 06 م2102 0

 7106 125م7 11, "15 نت 2774م 1و !ةهء. ' م) 000. ّدصق. لع.

 7,) 000. علطي .

02 



 رس 000 20 ١

 ةدابع نع «ز رامغلا نب ماس و ع ىدقاولا رمع نب كيح وكذ

 هيفا هام ١ نسما ىضرأ فيري تكرم تلا: هن .ىسفا نا

 ابنصف ةيلقس ىف لقرف نب نيطنطسق اكو عقرغف جيرلا نم اقصاق

 © انلاجر كيلَتق أملاقو هيف دولتقفف هلخدف امام

 5 * نينلتو كنس ةنس كلخد من

 راصمالا ىلع 4هلامع ىلع فيوغت

 ىرسلا ىلا :بتك .امف <١ هلاّمح» / ىلع ىف يس تلح الل

 هلابع ىلع فنعي الك ةحلطو ىقح نع كيش وع كا

 نب ةراصمعو ةردصملا ىلع كف نع ن انكم كثعبذ راصمالا ىلع

 10 ىلع سابع ندب هللا دلي 0 عل تنذاكو ةذفوكلا ىلع باسهش

 ىلع 000 نب 00 رصم ىلع نك سب سو نفبلا

 لبيخ هتيقل كوبنتن ناك أذا ىنح جوخ مناف ليس اماف < ماشا

 أولاق اسفل ىلع لاق ءىتن ىأ ىلع أولاق ريبهأ لاق تناأ نم 1 أبكاقف

 ىحف كتعد . نامتع ناك نأ

 سيق اًماو + ّىلع ىلا عجرف ىلب اولق ناك ىذلاب متعمس اموأ لق

 عجراف ريغ كتنعبد ناك نأو كيب الق

 تقلا, نمر. اولاقفا ليخ , هعيقلا ةنآيأ- ذا نئيعنا امل هناا لدلا 0

 اولق هدب وتمتناو هيلا ىوآ نم بلطا انت نامت 2 ل نم لق

 رصم لخد ىتح ىصف /ضمأ اولق دعس نب سيق لق تننا نم

 ه) 000. ناعلا :. ا ظواخفط. اذ, 2/1هدءاانآرث]» "مل' . )2 

 200. للجو مع ه5 هد. قيلع . ه) 12 600. 1256011628 0

 طقم ]ةطمدتم م22606036. 40 000. هلع. 2 000. مءدعيستةا16 لاق

 رفعج هبأ. /ي) مداسلا هيلع. 9) 000. ليهسو ه6 متع ليعس.

 7) 000. هلا. 42) 14 204. هللر 2[. طوع. 1) 000. ىبصمأ



 "يملا نو نس

 نك هنابقا ىف ةكح كلو هنم عيسي ماشلا لها ىف وهو 7

 اسال ل 21 تقرا املك ماشلا هالو ىق باطل نب 0

 داع مت هب راشا ام ىلع «ىدنع نم جر اًكبا نيموب خةيواعم

 داكن لع اتيباذ هسا ترها ١غ :ىيلع ترشا ؛ينا بد لاقف

 كحل ل نعت نأ لل .ىعبنم الا يصمم تننا اقانارمالا اذ

 اهلا ىلعلا تلقن سابع. ىبا لاقف لاق تسند كرما: قف 5 نوكيا الو

 ريشأ انا» كّشغف رخآلا اًماو كحصن دقف كيلع هب راشا ام لوا

 قف! ءبعلقا .ناذ ا ىلعف كلا عيات ن .اف ةيواعم تيثت ناب كيلع

 الل لن يرسل لا يضع الر هللا ذل نسخ ليل

 تيبلا اذهب :0

 اهلوغ سفنلا تلاغ ام اذا راعب وجا مْيَع اهتم نا يما

 ا برب تسل عجش ا تكا :نينيولا 1 اب تلقف

 نك راع تحرش ترحل ليك فلصا ةللا قسرا تعمم اما

 لفل وي قردصألا ىقعطا قتل هللاو. اما سابع نيا" لاقف ل

 1 ا كباب يفوت رونمالا ) فدل للا جنورظنم ا هتك د لوا هوم

 نم تسل سابع نبأ اب لاقف كل مثأ الو كيلع 00

 ككريصللا ذاك قرارا «رلح ويشن . ةئشإ ىل ةكواعم تاينشو كتاينغ

 © خعاطلا ىدنع كل كام رشياعا ل1 قعفأ "تلعن لاك ىنعطَأف

 نيملسملا ديري © مورلا كلم 0 يسم
 د لقرع نب نيطنطسق راس "0 ةنس ىنعا ةنسلا هذه /ىقو

 ه) 000. «ذبع. 5) 000. ىكي. ه0) 8:هرادقر 4هط. 1200.1

 م. 349: 06 ؟هعءولتطاتق ة0عءتتطء2015 هك. ل[ءنلقطصك 1, ان“. 0)

 امد ريسأ . 2) 000. 2040. هللا نعل . مز 000. محووستكا16 رفعج ىبأ لاق.



 رن. 7 "مح

 دب

 نأو كنيبو ىنيب ام ةبارقل لاق لو 3 هل لاقف ءاولع مكيف

 ه«فمف :ةيواعم. ىلا بتكآ كلو :ىلح لمح :كيلعا الكحل

 نعلم 18. 4415 ءاذه+ ناكل حللاو هلو لع ل
 سابع ىبأ لاق لق لاله ىبا 0« ىع كعس نب ماسه 3قىتدخو

 5 كيا ةسياكب ضر نانمتع لثق' ىعبي ةلكم نما فينا 52

 ةكيعش ,نبا ةريغملا ٠ «دنع لل لايق هيلع »للحد! اايلكل 0

 تمدق ىتم لاقف ىلع مّلسف ةريغملا جرحت ةعاس بابلاب كلارك

 تليقلا ىلإ لاقف هيلع :تملسف ىلع نع .تلخاشفا ةعاشلا تال

 ثلق امهعم نم لق ةفصاوتلاب امهتيقل تلق لاق ةحلطو ريبزلا

 ؛0 ىلغ لاقف. شيرف نم «ةثف ىف ماشه نب. ثراخل نب ىيعشا هدأ

 هكلاو (نامتع مدي :باطن خوولوقي اوجرتحا نأ ااهعديا لا دارا

 قوبخأ نينموملا ريما ١اي. سابع: نبا: لقا نامتع «:لتق دنا لك

 نامثع لتقم دعب عج لق كب الخ منو ةريغملا ناسا 15
 هش دب 3 هدة 57

 تننأو صيخر جصنلا نأ لافف نتيلعفذ ىلخا ىل لاق.ذ نيمومب

 5 نامتع لامع كرب كيلع ريشأ ىذاو صان كل ىناو سانلا ةيقب

 كل ارعياب اذاذ هلاعا ىلع جتابتاب ميلا «بتكآف اذه كىماع

 كثلقف .تيببحلا نم :تررقاو .تيثحلا نمي تالردعا كلب رداا ا
ّ : 00 3 

 ناف لاق ىرما ىف /ىندلا ىطعاأ الو ىنيد ىف ٠ نىهدأ هلا للا

 ةيواعملل ناف ةيواعم كرتاو تعش نم عرناف ىلع تيبا لق تنك

 ه) 000. ند. 65) 4 فصاوملاب, ه6 لوعذق 111, همر 1.

 0 008. هيف. . © 008. ثتكم. 0 آه. ه4 نىعادا 2007. مز 1

 ه6 208. ةينحلا , ه4 ةانماته م. اهله, 18 هذ طه", 2.



 تاب

 ا م اكيد

 نلفت تلعف 28 سابعا نولا لاق" ناك اهنا كوش! نوعا 2و هادللا

 اع هل لاق ك.شغ كقف ةرخآلا تملا اماو كحصن كقف ىلوالا ةرملا

 لافلا دباككاو :ةديواغم, نا ملعت : كتألا ساقعأ/ نبا لقا :ىكاضن مو

 جلوعت ىتمو رمالا اذه ىو نع 4 املاك 2 « جتبتن 6 كب

 اما

 ىى

 / نوبلويو انبحاص لتق وهو ىروش ريغب رمالا اذه ذخا «اولوقي

 نمأ ال ىثا عم قارعلا لماو ماشلا لها كيلع م ضقتنيف كيلع

 نم تركذ ام امأ 00 لاقنا كيلخا اركي نا ربيزلاو ةحلط

 اهحالصال ايندلا لسجاع ىف ريخ كلذ نأ كشا ام هللاوف عرا ارقا

 طلرإ د3 كللاوخ  ىرامتع لامعي ١ ةفرعماو فلل, نما ىمراي» لمذا ١ انما

 1 اوربدا نأو مهل ريخ كلذف ا!ءلبقا ناف اذننا احا عانم

 كلا لفخاو كراد للا 0 نبا لق فيسلا هل

 الو برطضتو ةلوج لوح برعلا ناف كيلع كباب قلغأو 7 عيني

 كتلمحيل :مويلا ءالوه عم تيضهن ىَمل هللاو كتاف كريغ دج

 كاارس نابع قبال لاقف 3 اخ الت مارق نامتع هولا نااعلا

 لجر ةيواعم ىَأرب اذه ام سابع ىبا لاقف اهكتيلو كقف مأشلا

 00 سل سنا لع هلماك نامتع معا١ نبأ اوفو 5 2

 ىنسبدا #7 نأ عناص وه ام ا 3 ! نامتعل
2325 

 ا

 ه) 003. 204. لجو زع. 5) 0084.288. حضر. 0 0080. هتبلكر

 14 هتبثو هع 20. خاسمت. 0) 14 ه6 نولابد هأآل نم 8.

 ب. 60) 000. هن 1 نولوقير 860 2107. ن6 5ه6.ؤ 205

 اودحا. مث) 000. نوفلودو. 9) 0004. 8. ميز 14 ضقتنتف 68 هل.

 لفاأ و 20. ن6 "ععمه281.6 72 8566. [ذ: عيباتر 2107. غبني .

 2 الوا». موقلا. ط) 8همم]1وو1 هزع 14 هذ 207. 7 آخ هم

 .«٠ بز 2202 000. ىداوأ , 14 68 2107. ىلدا آ ه0 427 00 ناو



 اه خس ثمل“

 1 - . .٠
 « كرتاو هقوقخل تومأ كلذ ىف اوريصي ىتح هيلا رومالا تراص ولو 5 07 0 - - ندع

 املف هللاو متئكصن ةريغملا لاقو ؟ةيرشلا نم 5 نولكعي ام ل اهل

 39 ان 93

 ىنتددح «“« ةخكمب 5 ىنح 8 ةريغطأ 2 جرخو «هنششتغ لبقي من

 ن0

 و ويس 0 ىبأ ىتدك لاق ىكيقزولا 4 نع لعد ىبأ نع ثرا..ل

 نب هللا لسع ى د هللا نكي َى 1 لم 8 ديبكلا ديع نع

 تجر جدل 02 ىنلعتساف من ..اهتع ىاعد لاق سسلكح نبأ ى 500

 رق اهيلا نابتع فاتك ةيلغ تأرقو جدل نيالا تيقاف كك

 ةيغبلا هتدجوف هراد ىف هتينأف ىلعل عيوب دقو ةنيدملا تمدق

 10 2 دهدنع نم َج رح ىنح ىنسيفغ ةد انام هلع ىبأ

 نبع ىلا ٌلسرأا هذه ءترم لبق. ىلا لاق: لافقق اذه كل لت اذ اي

 قى 8 عرق ةدوهعب نامتع زا او ةيواعم أو رهاع نب هللا

 نونكسيو ةعاتلل ماعلا ِكنأف 000 كل نوعيابب خلامعأ

 (5 لاق 0 جلتم الو ءالوه هك الو نوار اهيف تدينجأل راهن

 ىطختم ىنا: / ري تا هيف: فرعا اناو :ىدنكا ند

 ثرشا 8ىذلاب ةرم لوا كيلع ترشا ىنأ لاقف منآلا ىلا داع مث

 نأ ىرأ اناو اًيأ, كلذ ىعب تيار مث هيف ىنتغلاخو َكّيلع

 ىفك كقف هب فت نم نيعتستو قعرنتف تيأر ىذلا عنصت

 «) 000. لزناو. 5) 000. !اءلكعب . 0) 000. هدحود . 04)

 عرفو . 6) 000. نوحهد. مر اش ثوم 860 110377. ©1822 قرب 8

 60128106128, ىمدب. 7) 1256201 566. ]كل هت 1 /7) 0.
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 ب ىلا 6 دس

 2 نع دد 26ه

 السخي .اناو 5 هجن دع ةرصبلا 2تآلق ىنعد ةحلط لقو

 كاجفي الف ةفوكلا تآ ىنعد ريبزلا لاقو < كلذ ىف رظنا ىتح لاقف

 كلذب ةريغملا عمسو ©«كلذ ىف رظنا ىتخ لاقف ليخ ىف اناو الا

 سلا فحل كلانا لاق .هديلع ليخد تح ءا :نسلحتا#

 مويبلا عاببضلا 95 كغ ىف ام هدب رركت* :مييلا ىأرلا ناو ةكصنلاو
 ع ه هع : تاكد

 ىلع رماع ىبأ ررشأو هلع ىلع ةيواعم روقأ د 3 ام خذ / عيضت

 0 03 مد 1ع

 ةخعببو ختعاسط كستنتا ذأ ىنح هلامعإ لع لنامعلا روقاو ةليع

 ناعو «كابضعا نم عم رظنا ىتح لق تنكرش وأ تلدبتسا دونثل

 9 نأ ىلا نا ىأرب 0 كيبلع ترشأ ل لاقف كعغلا نم هيلا 0

 رث كرما لبقتسيو :هريغ نم عماسلا فرعيف 8 عوزنلاب هلجاعت

 ىلع ىلا ىهقنا اهلف لخاد وهو اجراخ سابع ىبا هاقلتو يرخ

 سما ىنءاج لق كءاج اميفف كدنع نم يرخ ةريغملا تيار لق

 جرم نأ ىأرلا ناك لق ىأرلا اف لق كّشغ ىقف مويلا اماو

 قلغتو كراد لخدتف ةّكم قأتف كلذ لبق وا لجيلا لف يح

 دج ال كيتا ى ةبرطضم 8 ةلئاج برعلا تناك ناف كباب كيلع

 ناب بللا نونسكاسي ون ا 0 ىف ناف 0 اماف كريغ

 «) 14 ولو. 5) 000. ىبسعاطا. 0 000. صيدير 14 جيك

 ءآ. ةاتماته م. ".س*ر 16. )2  000. الغر طمع ىأر 14 "ه5. هذ 50

 طثم هغ طمع ىقأر آ1فط. تأ. 6 ميزوكت. /) 000 8. م. ©
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 "ثو خنس 0

 و اهلاح ىلع ورحل نيبو مانيب ةلاحو شيق ىلع «ةتشاو

 ا. ليعي - مصعبو  مهقلا :ىرتفو ديم سببه قلقا لل 0

 ان ةفرنإ .زاوشالا [ نوعا قم" ناضل ع ةانرحت 3 رمالا «دادزا نقل*

 الو انيلع ىذلا ىضقن ليقي عهضعبو ترد ىلع لاق ام ىلا

 هأالا مارن "الو اتغ ورماو ةديأوب اه فتنس ابيلغا نااار نا

 قيصخ# ناعما لعل كلذ ركّذف 6و ٍ نمسا شيفا 0

 همايقو هل هرطَتو ميلا هتجاحو ملضن ركذو هيلع ىنثاو هللا

 وع هنالا نم رجالاو كلذ الا هناطلس نم مدل سيل 3 كانود

 هيلاوم ىلا عجري مرن ىبع نم ةمذلا ترب ىدانو ؟ هيلع لجو

 ٠ عيطتسن الو اهلثم اًدغ انل اولقو بارعالو ةيئابسلا ترماذتف

 كيل .خلح ءابديعت "عب قرشلا "قلبت ١ ءويشتلا 0
 ىلع يركن ءالفهعضالطو نوكا ١

 بارعالا رشعم اب لقو بارعالا مكنع ارجرخأ سانلا اهيا اي لاقف

 نيللنلا لع" كبلاتلا يلا ف

 ىلع 7 لثخدو بارعالا :ةعاطاو ةيئتابسلا كباب ةكتايع ادخل

 15 معاص نكنلا بادكا نم ةلعو رهبزلاو خذحكلط مبلع لخدو ا هند

 هللاو © لق كلذ ىع ةاوشع اولاقف هيلتفاف مكرات مكنود لاقف

 ه) 20. 200. ىبلع. 85) 008. لاتو. 0) 008. دادازا نيالز
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 0 . 0/6 لد

 ا هد مه ا 3 3

 رمتسأو افقد نادك 7 10 رذتعأ 00 ا كاع مر

 0 كا ا 1 08

 ٌرشَتْمملا 3 تيتشلا رمألا 0 رجأ تنك ام ىليَذ نم « عقرأ

 رصتنملا ليجكلا ىنبغاشي 0
 ه- ا بيب سالسلاو 0 قوكر تن لوا * ١

 نم ةلسع ىف نيْنوْلا ٠و ةحكلط لخد ام دعب عدل ىلا عمتنجأو

 ءالثه ناو دودنل ةماقا انطرتشا دق انا ٌيلع اي اولاقق ةباحصلا ه
 هل لاقف عسفناب اءلحاو لجرلا اذه مد ىف ايكرتشا دق مدقلا 4 3 0 5 - .. .. ٠

 نباثو مكنادبع هعم تراث ىق ءالوه © اه وكلم الو ميانوكاي

 اعضوم نورد لهش اكان ام مكنو موسي و مكلالخ كا مكبارعأ جيلا

 ايأر الا ىرا ال هللاو الف لاث ال اولق نوديرت ام ءىش ىلع ةرحقل و

 ءالوهل ناوذ ةيلفاج وما 0 انها نااادللا مءانش نا“ هتنورت

 ا 10 وسعيرش عشب ره ١ ناطيسلا نإ نكذذو .ةداما مهقلا

 كرح 0 ا رمالا اذه نم سانلا منا اذبا اهب 7 نم ضرالا

 ل م 0 نورد 9 امم ىرت خخ رك تدر أ ام ىرذ قو 5 0 ىلع

 اهعقاوم بولقلا 7 عقتو سانلا 0 ا ىنح اذه الو اذه ىوث ه5

 ءاودوع رث مكيتأي اذ ام اورظنأو ىفع اوعّدفاف قريقلل هذخوتو

 0) 0 عسفرأو .٠ مز 000: تيدسشلا 06 000' ىتءاتس“

 0) 14 ىنوكرتت نأ. 0 000. رحبني. مر 14 اننوكلمي. 0)

 و. م.ز 14 مكطالخ (207. مكاصالخ)ر 8648 مكبالج , ةاخط 0

 اهئ: مللالخ. 7) 14 ه4 20". ءاشي نا الا انسمآ 4 004

 000. نأ. 5 0004. اهدحار ه0 ص سصقتنع. 200162 ةذخكسن ىف
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 مام اس يآ

 ةفاسلا : مكفلخ- ىم“ هام او +: كملمأ . لئابلا نه تونا مك

 دللا ايقثا مارخأ ا رظتني امنا اقكلت © اوففضت يودخت

 مثاهبلاو عاقبلا ىع ىتح نولوعسم مكنا هدالبو هنابع ىف 0

 كاوا ا ريخل 0 اذإو هوصعن الو لجو رع هللا ايعيطأ

 : + «ضرألا ْ نوقع ضتنسم ٌليلق منن نا اورك ذو * هوعدف رشلا ميار
 نويربصملا لاق ربا ىلع وهو م نم 3 غرف املو

 نسرلا راوما رسُمأل ريث اتا نَسَح ابأ اًرْدْحآَو اهّْذْخ
 رغشلا امنأو

 اًبيكم ىلع لاقف نينح ايلا ةحو كيلا اهذخ

 سا هع ما د - تا 2 2: 5ع د بلا داو 0

 ٠ رمتساو اهذعب سيكأ فيس رذتعأ ام ةزجت تزكاع /ىنا

 ةيئابسلا نتشلاق هتيب ىلا باهذلا ىلع دارا املو الق
 هَ 3 0

 نسردلا 5 رارسمأ مال 5 كك ن

 نك ها

 0 ناردغك تايفرشمب 0 و دادّسأك ماوقأ وص

 6 ع 0-2 3 د > ه-

 15 نىنع ٍرمَغ ى اع 7 نرحب ىدح ناسا يلب 0 نعطنو

 نيد 0 ام ةدع 0 ةنوميكلاو #3 ركسعلا هع ركذو دما لاقذ

 ا ىتح اوعنتي نا اوعيطتسي ملف هيلا اوعجرو 4 عوزمغ

 م ارذحأو كيلا امدح

 ه) 000. امدأو. 85) 000. 8. م.ز 14 'لهدطط.ر جم012615986 مالكم
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 1 ا خم اكاد

 ليقبد ويبرلا ن اك: عيبإب ىتح وهب دولا ةابج ىب ميكح ءاج لاق

 « ىقنع ىلع جلا تعيابف سيقلا دىبع صوصل نم صل ىنعاج

 ءىبج نيذلا ا. طرغششأ . ىيذلا ءالوه دعد 0 مجهمسو رفعج وبدأ لاق 5

 كل اوقرفنو هيف اوناك امك اوناكو 6 ةنيدملا لبخأ رما رمالا راصو عب

 © هيف هاغوغلاو عاّرْنلا ناكم الول جلزانم

 مع بلاط ىبا نب نك خاتعيبلا 3 رمالا ه قاستا

 ساسنلاو ذك ىذ نم نيغب سيح كحل مد لع 0 عيوبو

 ىلع اهبطخ 0 ٌلواف < حضر نامتع , لتق مه نم * نويسجح 10

 لكو دا نع ىرشلا لا هبا وكب ايييذ نلكدسا نيج

 نيسحلا نب ىلع نع ةريغملا و ىبا نب نامياس 1, نع فيس -

 اًيداه اًباتك لزنا لجو وع هللا نا .لاقن هبيلع ىنثاو. ةهللا نجح

 ليدل ف نمل نرشلا لوجتو ريب ان ييحفي هزار, يشل اعف ندب

 ةاوهج# ريغ اًمرج مرح هللا نأ ةّنمل ىلا ةمكّدوي هناكس هللا ىلإ 5
 !ديحوتلاو صالخالاب ّدشو اهلك مركلا ىلع ملسملا ةمرخ لضفو

 حار ذا محبو , هيناسل ١ نم, ساييئلا» ملسإ نم ملسلاو . نيملسملا

 ةصاخو ةماعلا وما اورداب بحي اهب الا ملسملا ىدأ لج ال

 «) 004. ابكهسو . 5) ]5 2278. امك اوناكو غتملكو ىرخأ تذسن يف

 اهذاك . 0 000. ه8. م. 2) 000. مهدعطأ 11 رفعج وبا لق. © 14 هتعبب

 (1. لتق) ليبق نمز 8م. طقعع هده. مز 400101. و) 8'هدئههنع 06ع1عدح

 لحس , هل. 1'هطوعشا 1017-01. 5, 48 هن 8ءواقلط. "1 عت مل. 8) 000. 0

 للجو رع. 4 14 طله مدل. 8) 0 مكددود . 7 14 00. قيقح.



 اا اكيد "بي
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 0 ةوشحو و ص :لقالا اعانيقا ا نأ ةرصبلا لهاو ةفوكلا لعا

 نم ايكيصأ ايل انظيغ ومب لاو ةحكلط ىكع كلذ اودادزاو عايف

 وبذا ل. عبص ىنح 05 ءاجو ككاسُملا سانلا رضح ةعمكالا مهبل

 كحال - مكرما اذه نأ نذاو ةَِلَم نع 0 اهْيأِب لاقف
 5 مناتش : رهأ ىلع س.مالاب انقرتفا كفو 0 ”ي 2 ةبذ

 كانقراف ام ىلع نىك اءلاقف لكحا ىلع لجأ الف اّلاو مكل تلعف

 عيابأ امنا ىّنا لاقف عياب اولاقف ةكحلطب موقلا ءاجو سمالب هيلع

 فانعي لح, شانلا "قو "سانلا"هلؤا 2 لَكَ هب ناكو عيابف اًهك

 انو هلل نا* لاق عيب نم لول خكلط ىار ايلف لبعد نم رظنف

 10 متي 5 0 7 يمول روصأ تحعباب 0 لوا 0 نوعجأر هيلا

 رظفرلا قف عيابو كلذ لتم لاقف /[ويبزلاب عى عا حلوم رك رمال اذه

 أ 01 عيابذ و اباقف اء ها كف أنذاك موقب ءىج رقبا كفادلتحا

 ماق مم عاعيابف قيلخلاو زيزعلاو دسيدعبلاو بيو هلا ىف هللا فاظك

 فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتكو كاوعيابف ةماعلا

 15 لاق دكبدأ نع ل نب نامولا ديع نع ىدزألا ريك ىليأ نع

 ءاجو هعكي ملف سانلا عنصي ام رظنا ىنعد هل لاقف ةكلطب

 سلا :ئلآ بتكو.١ 6 غيابف زيدملا ىعضو اًفينط "الك ل

 سن) 000. 8. م. 85) 000. بالم. ١ مه 14خ '1ه2د طوع ه5

 كحار 600. 881. ه6 ]4طن ثححا 2 000. لاس. 010

 7و. 151: م/) 000. ىصولا. و) 000. لاعد. 850 0008

 لجو رع.



 ار 6 اكذس

 ابلاقف الاق خئكلطو ليحت نع فيس نع بادي ىع ىرسلا نينا

 2 انتل هلاوق .هنيمود مكانلجا نقف ةيقيدملا لماير مكنود هل

 ادق ريتكا اينانأو ىييرلاو ةةيحالطو ايلعا [ليعر نلعتنل ةاوغرفت
 انيلتنا امو مداسالاب لون ام ىرذ ىكقف كعيامن ا!كاقف 0 سانلا

 اذاف 4 0 6 0 ىلع لافق.ذ 60 ىبيرفلا تدل نم كلن 5

 ىرش الأ 0 ىرش كلا مدللا كدشتن 0 0 ةنااع

 امل مكتبجا دق لاقف وهللا فاخ الآ ةنتفلا ىرن الا مالسالا

 امذاف ىنيمتكرت نأو ملعا ام مكب تيكر مكتبجا نأ 8 اوملعأو ىرا

 د كرما , ويتبلو :ىمل :مكفوطأو ,مكعمملا + ىنا ,الا_ مكن يحأسك رانا 1
 !ولقو هنيب اميف سانلا رواشتو دغلا اودسعتاو كلذ ىلع اوقرتقأ

 لا نويرصملا كعبن) تمافتسا ندع 00 خكلط ليج قا

 ةحلط ىلاو فيسلاب هنودحج هب ادراج رفاق تدل 7

 دب 1 وغن 8 ركشألا |بتعبف «باحت 2 رذحأ لا | اولاقو ل هوك 15

 قيحاصب ىنوتماش ةرصبلا لسعأو :فوكلا لسعأو فيسلاب 7 «تنودك

 عّشخ دقو ةنيدملا لما هيلع عيتجا ام نوحرق رصم لهاو

 «) 14 ه6 07[2. مكموي. 6) 866. 14 ه6 210.: 600. ايحرعت.

 0) 14 هن 0[2. ىرقلا نيب. 4) 0004. مالسلا هدلع هيلع. 6 00

 000. للجو رع. 7/) 000.8. م.ز 14 68 121077. هيف نىك. و)

 200. هناجس . 7) 14 ه5 2007. 200. ىنأ. 2 14 هأ 2108. 4

 نك. طز 000 طلع ه2 2202 كسبناحا: لخ انك 2662, 21075

 7 004. حبودكد. ») 14 دصه]ه املفر ةو4 207. ام.



 مما اكيد - بذ

 نيإ .ءاع 0 ع

 نع سانلا كتاف نورواشتيو سانلا عيتكاي اءلهماف ىروش اهب

 نامتع لتقب مراصما ىلا سانلا عجر نا «عهضعب لق رث ىلع

 داس." نساتلا قالتخا خوفا م رمالا اذهب مثاق هدعب مقي رمثو

 لاقف ىلع اهضبقف هديب ركل ذخأف ىلع ىلا اوداعف ملا

 ةانيح اهيلع هكينيع نرصقتل * اهتكرت ىتل هللاو ام 5 ةثلث كعبأ *
 كه 2 5 5 5 5

 «ينشالا هعباب نم لوأ نأ نولوقد خفنوكلا لحهاو ةماعلا هتعيابف

 ريسرلاو اًكعس اودجوف ةنيدملا ّلفا ارعيج هضر نايثع لتقم
5 20 

 ةكم ىلا كيعسو كيلولا «برهو برهلا فطي لا نم'الاا اوبٍوم

 املف عباتنت نم كلذ ىلع عبانتتو ناورم معبتو سرخ نم ل

 ىروشلا ليها متنا رضم لها هل لق ةنيدملا لما هل عمتجا

 اة نك بلاط نا نب ىلع روهمكلا لاق عبت مكل ىكأو هنوبصخت

 لالم نب منابحا اس“ لق ماسم نب ىلع انربخاو 1< نوصار كب

 0 3اس انا انما لاق فيع ندع ناتميلع نب رفعج 2 لاق

 طنا خكاطل لاقف ءاج ا و ليقي نيدرمس ىب ديك نرعمم

 رهمأ كتمنأو لكلا تنا خحلط لاقف كفيابدل خكلط اب كدب

 50 بنكو 3 هعيابذ هدب ا طسمف لاق كدب طسياق قيفقولا

 ه) 14 68 210. 200. ضعبل. 75) 000: 8055 6 60

 ك.ننع ىررصقمل. 0) الاد . 6) 8تمم1وو1 هع آخذ. م/ث)ر 06

 و. م.ز 14 ه6 12107. رتاج.

356 1 



 3 ن0 6 كاد

 اهنم انجرخ رمع ناو ىثا هيلا ثعبف كعيابن مدفآف عينج

 لفي هيلاجا 012 اهيفا ل خجاح الق

 نا 2 اهنم كبايت علخأو ةبيطب تاتيبَخ نطلخت 3

 اذهب مقف ومع ىبأ نانا !كافقف هللا كبع ريع نبأ اونا نا م5

 اوسمتلاف دل ضرع ال .هللاو اًماقتنا رمالا اذهل نا لاقف رمالا

 0 وم ورمالأو نوعنعب ام نورد «( رايح أ.قبف ىربجغ

 فسوب 0 ليس ل 52 فيددبي َنَع بيدي عدت ار 0 تل بتكو

 كح الو 1 ١» [ادوح تر 0 رقذلاو ما 0 يالا بجاع نمو 10

 ه ةودارأو ريبولا ايفل ]ذاف هنوكرتيف نوموقبف ان وَ كنأ 0

 ريحا ناك اراد نعل كتان

 ”اسشكلا كيع اهي ا

 لقو ىبا «هودارأو ايلع اوقل اذاذ اندعوتل كنا نولوقيف 5
 20د 9 2 305 932301 د 5-- هذ يدع

 ايداعألا خغيحي ارمأ مهين رممأ مهذارس ىنةعواط ىموق نأ ل

 نب 7 ئاتد>و 0 و رخو نوموقيف اند عونل كنا نولوقيف

 كراكو نب مسمر اس لف ستاحملا قسكلا با اس لق عش

 نع ناديت ليتق ؛!انملا لقب ىيعشلا نعي ندم ىبا نب دواد

 كدب لك ىل أولاقو خنيدملا قوس 0 وغو 1 سانلا كا كش 0

 الك ردفو افرام كتر نك نع نط ارلجفت ا 3. لق كعيابت

 مه 00 هودأرأ .٠ 6) 000. 8. زم.



 انه خطدم 0 رع
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 رهبزلا ليم هخبيبح لأ نع رقع ندب ىبوم نع بعصم نبأ

 رجيولا ىلا ؛قلغ فاحت ءايلح باوعيار ا! دضر 1 ىاستحب سأنلا 20

 مشارف تنك هعضوو فيسلا ليي هتملعاف هباع نذاتساف

 تفقاو وهو ىيبرلا ب لع. :ملسف لخحم هلا تقداقب هلا دكا ا
 ةىف مق 4هاصقا ام هدملا لخد دقل ريبزلا لاقف يرخ رق ةدوكنب

 تيار هماقم ىف نيهقف ميش فيسلا نم ىرث لع رظناف هماقم

 0 جرخ اماف ّلجرلا لا كاذ لاقف هقربخأف فيسلا بابذ

 سانلا نظف كا و 0 نبأ 8 تدجو لاقفيعسانلا نسل

 نع ىرسلا ىلا برا بتك ااممو 10 كة عيااناكلا لع ءلاقف اريخ

 00 ىب هللا كلبع ىب نيك !انم لاق رم /] ىب افيس نع بيعش

 انلاق+ نامتعاووباوب ةقراج ىباو.. ملعألا 'نب' ةكلظو' دوت سان

 ىققاغلا اهريمأو مايا ةسمخ هضر نامثع لتق دعب ةنيدملا تيقب

 أي هنودج الف رمالب مايقلا ىلا مبيكي نس نوسمتلب رحب خل

 وقل انف ةنيدلملا ناطيح فوليو هنم ىبتخضيف انهن نويرصملا

 1 00 بلطيو ةرم دعب ةرم جهتلاقم نمو مانم ا وبتو ةدعاب

 1 ربتو دعايف السر وه ثيح هيلا اولسراف هنيدج الف ريبؤلا

 نم 0 مدعاب قيقل اذان ةحلط نويرصملا بلطبو 30

 نيفلخخ# نامتع لتق ىلع نيعما# اوناكو قرم كعب قرم جتلاقم

 ىلع رشلا ٍعمج ابيكم كالو 5 ا.ءدججا رق ًاملخ :نوويبا نددت

 وم لا اوثعيف ةثلثلا ءالوه نم اًدحا ىثون ال اولقو غباجا ىم لوا

 ه) 000. 8. م.: هل ةادا"ه م. !امأر 15 هذ هصتتب 2. )5  000. ةوكع .

 م) 000. رمالا. 4) 000. كاصق. 6 000. ه.اف. م/) 000. ىع.

 و) 008. ىباو.



 رك 5 رس

 هورسكأ لاقف مجتافملا ىلع ردقي ملف بابلا اذه اوكف لاقف لاملا

 غلبف سانلا ىطعي لعجش لاملا ١ ارجرخأ لاقف لاما تين باب رسكف

 هيلا نوللستي او العد لع عذص وعلا خكلط راد 8 ىيذلا

 ليبقا م كلذب رف نامتع م غلجو هلحو خكلط « كر ىنح

 ليقي ام نرظنأل هللاو لع نامتع راد ىلآ اأَدكاع ىشمع ةحكلط 5

 ريما اب لق هيلع لخد املف. نامتع ىلع نذاتساف هتعبنف اذه

 دقو | ىيب'"6 هللا لا اما تدرا هيلا توناو هللا رفغتتسا سوا

 هللا اًبرلغم تّتج كنكلو ابئت تّمج ام هللاو كنأ نامتع لاقف

 ؟نيح نب ليعامما نب ركب بأ ةدداح لاق رمع نب 0

 خ_تكحلط لاق لق كعس نع مالا نع صاسقو ١ نب ليعس ٠ ىبأ

 يكل لعيبشلاو قير وانا اهلا قع لاعبه سراب ىونق" تعييسالاو : (تعتياب

 ايلع سانلا عيابو لاق ءاقراك عياب هنأ ملعا ىنا الا ال ما هسأر

 صاقو نأ نب دعس مانم هوعبابب ملف رفن ةعبس صبوتو خذي ىملاب

 ياس نب ندوكتأي تباث ىبد كسيزو 2 0 رمع نبأ نمو 5

 الق راكي نب نمرلا اهددحو ا + 4و ملعنااهيقا٠ جيانا الإ: راضنالا

 هللا ١ كييقع اننا ىنتتدح لاق هللا ل يع ند 0 ع ىقدح

 ه) 000. لين. 5) 000. 200. لجو رع. 0) 000. 16هدنهك 658

 يلا لاق ريع ىب. 4) 000. طثو هذ ةصن”نه 04 لح 6) 000. ©

 103:. دملسمور 12190, 8266191111 ل ىب ةمالس ىب ةماس

 11م هس 26و. 404: 6مم. 1'هط. 13و 3[-29. م) 000.6

 خيلع هللا ناوضر. 9) 000. 8. م.



 6 نس 0 لآ

 جيش نع نافع ىب نامتع « لوم ماش ىبا ند ماش ىنتدح

 ىلعو نامثتع رصح لاق رخآ جيش نع هكّدحج ةفوكلا لعا نم

 نقاطنأل تلقف :قلطنان نخحي نامتع هيلا لسرا مدق املف ربيخ

 هللا نحف نانثع غملك يلع :لخح اتلخاابهتلاعما نك 3
 :مالسالا قح اًفوقح كيلع ىل ناف كعب امأ لق رث هيلع ىنثاو

 نيب ةىخآ نيح معلص هللا لوسر نا تملع كقو ءاخالا فحو

 ىلا تلعج امو رهصلاو ةبارقلا قحو كنيبو ىنيب ىخآ ةباحصلا

 ءايش .اذه نم“ ىكي ل ..ول-كلاوف قاقيملاو فعلا. نم :كقنعك ىف

 فانم تبع نب“ ىلع اطبم ناكل ةيلعاج ف ,ىح امكن ا

 و هيلع فاو ىلا نبك ىلح: ءلكتم عكلما ميت طيرك 1

 اما تركذ: ام ىلع قع كح. نم تكد. املك قيعبا اما لذ

 ناب فانه ىبع قي نع أطبم ناكل هيطاخس انتم

 2 رو زجفل كيتأيسو تقدصف كلم ميت ىنب وخا مثتبي

 هدي ىلع ليتءان داعدف هه ةكاسا ىارف ىدكسلا لنك

 15 نيل ىب ةحلط راد انلخدف هع خاكلط ىلا ىشحي جو

 مازححلا سم ام دعب نسح ناي لاففا فيض بحر سدكلا)

 تبيح قا ئتح اضيش هيلاوكو ل ىلع كرطتإات نيك

 م) 10م6 ذصفومعصةستس لأ. 2) 000. اخا. م 008. ىلع.

 46) 000. ممكستتست طقطتتقوو 710ءادع سناح وفور لعلس06 6026م6

 مو ذص قو سان هكعتغ, ةسأو سلاح 2001034 ر هن هعوسسعتغ ا 106م لو

 ني دس ]1 ءانهطح 061206 ءابدت تالا, 169 13غ سلحر 60

 عزسوما 1 ءودد 1ةءانمصوم» سانلا نيد سلاج قو مهءلمورنو طه8686© 8

 ؟هاوطأ. )000. هيلع. م) 05 1"«هرأوهعر لل. هن. 1, ».. د



 مرد 6 اخذ

 ا يدب هللا ايلع اراصتالا تمعياب هضر نامثع لعف بلا لف

 مدار تلكم, نب, ةملسمو كلام !نك. بعكو, ,تباث نب: ناسح نم

 انو يرو رتشج "نب قاعنلاو :عيلسم ب كاولحو  ئردخكلا .نيعس

 ةةركع نب بعكو كيبع ىب ةلاضفو ه ميِدَخ نب عفارو تباث

 اا بل تنيك سحب وبا اللا يعل لحجر, لهم 6 عينامتع اوتاكو

 ىلابي ال اًرعاش ناكف ناسح اما لاق ةينابثع اونكو ىلع ةعيب

 ال1 تييو ناودحلا اسمع ةالوقا:تيباث د ىتي هير ماو + عنصي 7

 يصرع, حلل, اراضنا ناوتوك اراضنالا نيشعم راي لق نامتع ىضح زاملف

 اماف /نادضعلا نم كل وثكا ءدقا الا صنت ام ِبوُيأ وبا 4لاقف

 غنم لخا ام كرثو خس ةيوم خفةدص ىلع هلعتسات كلام ىب بعك 0

 ةنيدما نم ممق برع ليقي قفزلا عمس نم ىنتتلحو لاق «هل

 ديعو نوعطظم..ى : راك هعبابي مثو انلَع ابعيابي مو مأشنلا دلل

 © ةبعش نب ةريبغملاو 9 مالس نب هللا

 ءاقرك ايلع ريبزلاو ةكلط عياب امنأ نورخآ لاقو

 «ريبزلا هعيابي مم قضعب لاقو 5

 كلذ لق نم ركذ

 لاق ىبا ىبتتدح .لق # ىزووملا 3 ىينعللا ديع 0-00

 ه) 000. ة. م. 5) 0080. 200. يلع هللا ناوضرز مصم» 14 ©

 ا2آ07. اوناكو. 60 عنص. 2) 14 200. مهل. 2 8ةدصقان هثالو

 5 طهطو6 [4. /) 000. نأكدصعلا, 1 نادبيعلا. 2)

 دمالسز 20766 ه 6000. ه>61016 ىب ةملسو مالس. 7) 4 ىدورمأ و

 61. عام1788 م. )1 2.



 خم. يل مي

 س هدي 2 هدع د د

 لاق ىرهزلا نع ىليالا ديزي نب سنو كحعمم لاق قا كتايعوبي

 ةحلطظو ريبولا. ىلا :لسراف .بلاسط  ىئبا نب ىلع, سانلا عياب

 هفيس ّلسو رتشالا كلام لاقف ةكلط «ىكلتف ةعيبلا ىلإ اهامدف

 داو ةخكلط لاقف كينيع نيد ام ةدب نيبرتضال وأ نعيابتل هللاو

 5 نأ ريبؤلاو ةئكلط لاس سانلاو وهبولا ةعدابو < هعيابف ةدع م

 ىناف امكب لمكتاذ ىدنع نانوكت لاقف ةرصبلاو ةفوكلا ىلع اهرموي

 ملا تفهلا لقا راعي سهوا رعاكم ايكقارفل 6 شح

 كعيابت لب الاكقف اًنتكتعياب ' انعبْبخا ناو كلااغيابت ناءاشتحا

 انفرع دقو انسفنا ىلع ٌءيِشَح كلذ انعنص امنا كلذ كعب الاقو

 م ةعيرأب نامثع لتق دعب ةّكم ىلا ءايظف انعيابيل نكي مث هنا

 اند لق: ىسكلا هبا اس لق :ةبش قي رمع -ىتححوا | را

 ىبا ند ماس نع ناميلس حف! نىب كلملا كلدع نع فّئكم وبا

 نيح ىبأ عم مك تانك لاق فحل نب ديح نع دعدلا

 ::.شانلل لما ىح. كباالو لعق )نك. :لجيرلا اذه نا, اولاخ 00 هللا

 نوكي اذا حج سلاف لاق ىضر انل تنا اولق ىروش ا لاق

 تعبببو هعباب نم هعيايف ككسملا جوخ سانلا نم ى مضر نع

 اذكف نست "ان علك لافكوس نبقي ريع هلا ننانلع راصنالا

 0 ا لاق رمع ىنتدحو بلكلا فذأ يا هلأ مالا

 ه) طم اكل .٠00 ركلس. 5) 8ذصتق مدعتسةعز ][!طدتقسمم ص

 زمتكلم 20726 هد 1[ه"هوز6 ه6 هرصتقذ[ام. 60 000. بديلا نه ةدمعا

 هم بهدملا. 24) 000. 8. م. 6 004. ارمط هذ28 فز 14 ابرغو.

 7) 000 دخل 697 0060  ةشخحتكا



 اب

 0 | افلم

 2 ىنجبلا ركب هيلا احلق :نمح# ف ئلعأ اننإ لقا ةبش قو رمع

 كلذو قوسلا ىلا ىلع يرخ هضر نامتع لتق امل لاق جلملا ىأ

 هعبثان ةجنمل ىذ نم تلخ ةليل ةرقشع ىلامثتل تبسلا موس

 ليذيم نب ازرخا ىب طتاخ لكتف ههجوا اق ةاوشهنو: سانلا

 سانلا ءاجن بابلا فلغأ نصحم ند ورع ني ةرمع قل لذو

 طسبأ ىلع اي الاقف ريبزلاو ةحالط جيف اولخدف بابلا اوعرقف

 ةحكالط. ىلا :بيوذ نب بيبح رظنف' رييرلاو ةكلط ةعيابق كدي

 اذه متي 9 ءالش هدب خعيبلاب 5 م وأ م لاقتذ عياب نيبح

3 

 قاكطو ذأ 0 هيباعو رينلا كعصف دكجحسملا ىلا نع 0 مذ

 سانلا هعيابت سوق ىلع اًنكوتم هديب ىف هالعنو رتخ ةمامعو

 0 د لال ل تيل لع ناعحا دعس ةاوراكم

 ا كو راحتب يبس الخ لق سأب ىّنم كيلع ام هللاو

 ليمك ىنتُنأ لاق سيفلا عيابي ى دح عيابا ال لق عياب ملاقف

 اد في بصأ | شح لخ رتشألا لق الي ل

 «و اريبكو اًريغص افلكلا» قبصل كيلعا ام كنا هلي نإ: ىتفد

 سيردا نب قاما امد لاق رع نانس نب دم ىنتدحو

 ب كلا تيارا لاق: ىسحلا نع: تيمح آن لقا مشع اس لاق

 ىنتدحو  ««ةنيدللا نا-ةح نيلردحل ى 0 عياب ماوعلا
 - ةد مل هذ

 ل ريرجج نب بهو اس لاق 0 قفتدح لات ريقز نب دمحأ

 ه) 0084. ف. م. 65) 14 هغ 20. 200. هلل انا. هز 1

 هلو 560 210. هدم. 2 0) 000. ىلعو هذ ذط 2328. 200. هبلع.

 6) 000. طشم هذ ةطق”تت هضر ٠ /) 14 اهلاقفز 205. طقطو#

 هليق لقم لاقف. م) 0004. اريمك الو.



 مث خنس مسي

 نب. هللا نبع اقف سعجالا. نا“ ىو رئاس لاق + نيلطلا  ىلكر

 هيلع بغشي نأ ةفاخم دجسلا قي نا نفرك 'ىقلف  نئابع

 راصنالاو نورجاهملا «ءلخد لخد املف دجحسلا الأ هه قاو

 ئلعو ورع انك لاق رقعج ىنتدحو « سانلا دعياب مث ةوعيابذ

 : ىدباعلا روش نأ نع 22 ىلأ نع سحأ نع م ليسنحا انف الق

 نورجاهملا عمتجاو  هضر نامثع لعق نيح ةنيدملاب تنك لق

 مله نسح ابأي اولاقف ايلع اودأف هرّيبزلاو ةَحلط عيف راصنالاو
 لقف مرثرتخا نفق مكعم انا مكرمأ ىف ىل خجاح ال لاقت كعيابن

 ايفلتخاف لاق «كريغ راشخ ام اولاقف «هللاو اوراتخاف 45ب تييضر

 م اولاقف كلذ رخآ قب اونا رف ارارم هضر امتع لتق ام دعب هيلا

 مكنا هل لاقف رمالا لاط دقو ةرماب الا سانلا ملصي ال هنا هل

 ومتالبق  عوا+ الوق مك -لسقأق فاو" مهتيفأو' ىلا مهلا ناكل

 ءوشا' نم (تلقاام !اولق هيف ىل ةدجاتحا الف الاؤا كرما كلف

 لاقف هيلا سانلا عمتنجاف ربنلا كعصف ءاجن ءهللا ءاش نا هانلبق

 هناو الا ىتم مكلام يتافم نأ الا مكنود وما #ىلل سيل هناو

 مِهّللا لق معن اولق مئتيضر مكنود اًمهرد هنم لخلا نا ىلا. سيل

 تسوي اناو ريشب وبا لاق «كلذ ىلع هعياب رث  ةيلع. نتاهشأ

 ىنتدحو 3 لوفي ام 5

 ه) 1تفواتت. )2  000. ىسح. )6  000. نك 886م6 م0856 66

 لهم ممسصتسه, 200. امهيلع هللا ناوضر. 2) 800101 ةه6. آش

 اكو. طهطوأ هتيضر. 6) 000. ة. وز 14 هأ 2105. ةةعفطا. /)

 متيباو. ي) 4040101 566. 14 امك كك 600
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 0 زو . نس

 ه بلاط نيا نب: ىلع نينموملا ريما ةفالخ

 ءةفالخلب ةنيدملب بلاط ىنا نب ىلعت عيوب ةنسلا هذه ةئو

 هيف عيوب ىذلا تقولاو هعياب نم ةعْيب نع ربل ركذ

 ايلع لأس علضعب لاقف كلذ ىف ريسلا لا نم فّلسلا فلتخأ

 هيلع نأف نييلسمللو هل ىلقتي نا معلص هللا لوسر باكا

 © هل كلذ كآقت هيلا اوبلطو هيلع اوبا ءاملف

 ناجح نب ورمع امي لق كتيحملا هللا نع 3 رفعج 1

 كلملا ىبع ىع .هيبا ىع نيسح اس الق 2 نيسح ىنب* ّىلعو

 رتحشالا لبعحلا نا نير ماشا نع ىرارقلا# ناميلس ىأ .ىبا

 دنع لكعفا نيك ليما عم تفكر لت ةيننحلا د نما

 نأ اولاقف معلص هللا لوسر باكا هداتأف هلونم لخدف ماقف هضر

 مويلا دجت الو ماما نم سانلل كب الو لتق دق لجيرلا اذه

 نم برقا الو لقياس مدقأ ال كنم رمالا اذهب فحا كح

 لاق ك.عيابن كح نيلعافب نحكأ ام هللاو 9 اكلاقف ريما نيكحا

 نع الا :نوكت الو رايفخ نوكت ال ىتعيب نان ىكاسملا .ىفف

 ©) 000. 800. هناوضرو هيلع هللا تاولص و 211988 ةءلط8 م08 ىلع

 200616 50165 ملسلا كماعز هزانقطتم01 ؟هدنطتأت135 6011106123 1

 هرستفاو. - 1ص صفع. ماودطمع260 انطدنو 16مل“ رممأ ةعيب ركذ

 هنفالخو ىلع نينموملأ , نان36 ,هاناو ءانتص 1خذ 1د5621م11026 222818 60-

 موصخمصل0 )5  000. ممدوستكاغ رفعج هبا لق. هه آد سقتع. د

 هيلع ىا املف ىرخأ ةخسن ىف. 4) 004: نيسحو. 0 8141

 ومع. 14.2 /) 1 اريخز للور. دن هع. و) اش يفتح : اآ077. 115 6.



 ري. رد“

 عرض, ا لا

 هل الو هنم تسل ءاراق بلطظتا
 هد 0

 تروح نم قروغضلا نارك 5 نِبأو

 اهمأب © رامحلا نب تَلَصْتأ امك

 : ركفلا ىلوا 00 هذا اهابأ ىو
2 - 

 0 ليكم نة سان رويبحلا ن ذلأ

 ركذلا 0ىذ كنع# ىقطصملا ى جلا 0

 00 تك ا اع

 خطيت هي طم اوي . بدا 03 .

 يّ

 رب فحق ةاوغلا ىَذَرأ وم أد

 1 مكمع * ىبأ مَلظ راصنألا تر هلق

 رصْلا ىرضاح هدمَلُظ ىبم هل اوناكل

 هلثقب اوريشي نأ مابيع لاذ 3

 ماو شيباحألل ملسُي ْن

 ا مع ئعشاجملا ديزي نب بابكلا لقو

 ,ى اليلق الا ريكلا َبفَذ ْنَقَل ةَنَعَيَرَت الف مقيبأ رمعل*

 دل َط ١ رس نافع ىبأ واخ مهني 3 سانا 3 فس نقل

 ةاليمكل رجس هللا ىلا ىريسق كلام رم عزف ٌلذاعأ*

 2 00 اتم ة) 000. نأ. ه) 14 اتق( 68

 121314. م. 19 غتالث . 2 0) .86٠ 14 ه6 2314. ه00. كلوز ةهوس. ركذلا

 2310. 8. هما. - 1س 12218. 600. ع10858 ىفطصملا ىرخأ خةحخسن ىف

 رهحلا [ه1] !دبا. ) 14 ه4 21318. هل اونك مكمعرب مكمأ. م)

 انيع. و) 000. كساورعل. 7) 008. ه. م.ز 1105ه: 5*ه, 4

 نلمذت. 2 1010١ قمتف /) 0هدزوعا بز 00. لل داعاز 0.

1 718111221 1115116 



 سر نوع ب د

 ١ م تارت هاف ا هلل

 قريتنا ربطلا تي ىرعش تيل ءاي

 هاكنحلا ا ىلع 2 ناس 00

 0 طْيَعُم نا نب ةبثُع نب ديزلا لاقو

 هتلك تعب سانلا و مدرك نا الأ

 و الو و لحذب بلطي ل ا
 00-20 2د

 هدلسنع 0 ىبل 0 ناشر تيبي

 تاكا تل 2س

 © رصقلاو فيشوخلا 1 نيب هميكم

 ن) 11 هذ 2م. او. 5) فانا 14 طثع موزتو 761808 860111

 ا يلا طظطهوتشاب امكاض و نعم المر. صام" معانات 65 56د

 مدمس طقطوأ4, 300628 ةةتتتع» هلللغ نم ىلاتلا تيبلا 5 لبقو

 ناطح نب نارمعل يه مضعب لاق هل سيل طمشاب اوك تايبالا. 15

 ن1 هةممؤةهودتتس ةان206د2 0012652 0طةء؟25 2ع ه5. ه5 [ةر ةانس

 1سطعرع ةمعاجت لتسلم أ 1ءةانازات2 76181122 017266. 12 ك215820 068أ
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 6) 000: اهننك . ا 14: 037 1 0000 2 نسعجا ماعو .



 امو مو خلد

 تمس: نبأ ' وهو ءضر'  ناتتع لتق لق ةدانق 32 أ يسد

 © نينامتو

 نامتع خفص نع وبدل رك

 نع مادقملا وبا معز لق مْيَشُف آس لق بويأ نب دير ىتدح
 نب ن اذهب دكا نامتعب انا اذاف كدكاسلا 50 لاق ىسحلا كا

 هجولا ىسح لجر اذا هلا ترظنف ةقادر ىلع هاتكتم هضر

 3 5 هيبعارذ اسك كف ترعتت آذاو رد نم تاسننكذ ه.هيدجوب اذأو

 لاق رمع ىب دكيح 0 لاق لاعب ىبأ 1 لق تراذل ىنتدح

 ديع نب كتلاخ ند ةور 2 0 نب هللا دكيع نب ورع 5

 خ_فرص نع دانولا ىلا نئد نأ را لكيبعو نامتع نب ور نب هللا 0

 ومسا اهميظع ةيكللا ريثك هةرشبلا فيقر هجولا ىسح ليوطلاب

 اس لاق ىليأ ا لاق ورمفز نب دكا ىنتدحو 0 ا رفصي

 دك نان ويقال تعلولا واحلا ىبا درجت ب اكوا
 6 ىسح [عوبرم 0 ا ناك ث لاق قرفازلا نع ى كالا كيزد : بأ

 2 نيلجرلا ور علصأ هجولا ى رييدح رعشملا

 هنركافو يمال. أ تندو نع ربل ركذ

 لاق لق ومع ن نب قيحا ا نق نكش (١ هلا لاف "تراكلا  نتتدح

 ه) 008. 5. م.ز هك ةدماتو م. ".لهر 14. 5) 000. دعأدح , ةزرس1 ق0

 ةناتكوام 1[11و6 تا 1221101001 681 ا 115 231 7., 521. هيعأرد.

 ه) 000. ديرشملا قيفرز هممم20851 ةمء. 14 115 ه5 لةلعكفط1 11 )م.

 8ءوتت. مخك ططفطحنتط ؟0طان قانا 6856 7106 أات1* 010 ثيبتتك , 0.

 0 1 تان طهاط6و فاو. 2) ]115 دمعت ر نتمءاتتت 132611125 110 11

 )ك5 6 ولة 1 ٍ 0 ه01016 ريتك ماقلا .



 او خنس هل

 يلذؤ. لق ىم. ركذ

 8 2 6 0 م لاق لى عس ىبأ 0 لاق تا ىنددح

 يل نب مر 8 نع 4 ند كاكضلا ل رمع

 - «زذنبلا نينامتو نيدنتا_ ىبا' وهو عصر ناييتكا 0107

 لتق لق ناسيك نب مناص نع كدشار نب دعس ىنتلحو نم

 © رهشاو ةنس نينامتو نيتنثا نبا 0 مضر نامتع

 كلذ, لق كا
 هل -ه ها دحام سل

 10 ئءع لاله وبأ اس لاق 6 بييتالا ىدوم نب نسحلا نع كتاتلدح

 لق كلذ كو هايس نيعبسو سميد ىبأ 2و لف ير لا

 © ديح نب ماشه نع ركذ
 افدشس ةيبد ٌلوَق أدعو ل كل با وعو تق د لاقو

 15 فيس نع بيعت نع ىلا طا هلا 6 2 حابب ذل رمع ىبا

 نابتع لتق الق ةحلطو «4!دمحنو نامتع اباو ةيقراح انآ نأ

 يلذا,لق نم ىكذ :

 هلق ماشع نب ناعم امد لق + ئضشركلا ىبوم نب دمحت ىتدح

 0) 000. 8. م. 5) 000. ىبعستو. ءه) 000. ه. ميز ه1. 7هطمع

 601 077 270/1 5901١ 0) 000.935. ) 6060: 5 م كك

8 68 3121. 7. 



 ملء إل 1 | اك ديب

 ا 1 رحل دلل ةرطع قامتل دضر ١ نافتعا لق اول

 © ةعاس رخآ 8 ها موي

 3 ةوكاض د مهب لق مورا لاقو

 كي

 فاي خكايبص حضر نامتع لنكق لاق" هذنأ ىبلكلا نب ماس نع رك ف

 كاكا ةوادوتسا ةحشلا ىذ نم نتءاخ ةالمأ ةرشع اود عملا

 نع تثراخل انتدح 0 مايأ خبنامت لالا خم ةرشنع ىنذتا هنفالك

 نايتع نب كاكضلا ىتكح لق ريع ىب ديح ىع دعس نبا

 عمل مد هضر نامتع لقا ل وبلال ل ئد دا نع

 ىلا دلت هللا كحق نما" كاصملا هليل ع خامتا ةوكص و

 كلذ لاق نم 0-0

 فو امك ب بأ ه نأ "سلق رببخز نعد نايح» ىاتد>

 سا ندع ب 2 2 2 م

 0 ىليالا ديزي ىب سنوي 5 تعم» لاق نأ* تدعمس لاق ربوج با

 3 لئق أ سانلا ضعب معزف حضر نامتع لبق لاق وهوا نع 15

 غليل ؟ةرشع :قامغل* ةعمكلا مب لوف ٍضعب لاقو فيرشنلا مابا

 © :ياللا ىذ نم تلخ

 هنابح 0 ردق ىع ري رك

 كلذ ةّذم تناك هضعب لاقف كلذ ىف انلبق فّلسلا فلتخا

 < خس نيذنامتو نيننتا 0

 ه) 112, ونبذ طقطع ءوفوتقطت طقاتعأات 1. 280 ؟.ر هت. 5) 5]1 هت

 0 115 ثءلاتلو 2086 هناا: © ةلبلو م0510113133 1

 ةرشع اكد



 او خدس : ا*".هأ

 خليل يشع ىنامتل ةعبيذل مود ضر نامتع ل لاق هللا كبع نبأ

 42 ردصصعلا لعد "| تس هك ىذ نم كتلخ

 كيل ةرشع قاتلا هم يس عنك ىذ قى لقا نورك 7

 «ءونم تاخ

 مغير ةكلد اك 5 اك

 لاق ىلعو دامد نب 0 ورع امم لاق هللا :نبتع نب رفعج ىنتلدح

 نع ىنادمهلا ل يعدم نب دلاجملا نع ا نع نسح م

 راحلا ىف هضر نافع نب نابتع رصح لاق هنا ىبعشلا رماع

 نم تضم ةليل ةرشع قامثك ةحبض لتقو ةليل نيرشعو نيتنكأ

 00 ىنتدكحو 4« معاص هللا لوسر اناقو نم نيرشعو .سوخ لس :كملل ىذ

 ادب ان 26ه

 نع ىسيع ىب ناك“ نع هتادح نع ىزاولا تباث ىب دكمحا

 هلا ةريشنع ىنامتل ةعيلل مد هضر 0 لتقف لاق 0 ىلأ

 0 رشع ىنقا الا

 15 خ.كلطو 1 رد فييس َنَح ببعد 0 ىرسلا ىلا كتتكو

 ىدخحا نس ىلع 6 قس كش ىذ نم تعض ل نو دنع

 لتقم نم اكو ندرشعو نيذقأو أ 0 رشع ل>حاو 5 2 اةردشع

5-0-0 5-7 

 2 هضر ومع

 20 ن* رع ند هللا لبدع امد لاق ىدع نىب ءايركز نع تفحتو

 ىرسلا ندا كا اه خس هضر نامتع لثف لاق لبقع نبا

 ةحكلطو دمك نامتع او ةثراتح أ نع فيس نع بيعش نع

 ه) 4001013 و. 5) 400103: طبم>> 600. ىدحاو.

1 358 



 م مخ خدذديي

 بلاغلا اهوامسا ناكذ «جبصو يجن * ايهل لاقي رادلا مي التف

 ثلاتلا مسا سانلا ةظفح رثو امهئالبو امهلضفل فيقرلا ىلع

 ىرامإلعا ليس الوب هتامدو دبات قى نفك نامتع لسغب "لو

 نيج دلاجم نع فيس نع بيعش نع يرسلا ىلا بتكو
 000 0 هيلع جرلصو .ليللا نما هضر طبع نفد لق يعشلا و

 © جحر ةصفارقلا ةذبا ةلئانو هثا ىف ىبت هتنبا تجرخو مكحلا

 هضر نامتع هيف لتق ىذلا نقولا ىع ربخل ركذ

 قدا لتقف نإ ىلع ةعيبج عامجا دعب كلذ ىف فلتخا

 ىذ نم تمرلخ ليل ةرشع ىنامتل لمت عتضعب لا_ةذ * كلل

 ةرشع ىلاهتل لتقف نم روهملل لاقف ةركهلا نم ا" ةخنس 6 زذكشل 10

 6 ل مل ين نس تضف دلل

 لنق هنا لق نم ضعب نع كلذب ةياورلا ركذ

 نا نس ىف

 0 نيرا لقرتعس نبا ابن لق كلمح» نب تراث ىودج

 00 نعش نا تبيح ىب ليسامبا نباركي دا ىتكح لف ريع

 كال نفق و ييحلالا ندخل ىبا نايتع نع نضاقو قا

 دك نا ركيازبا يتكح لقارتعا نق لمح ان لاق نعش ىبأ

 نامتع لتقف لاق هيبا نع كيز نب بوقعي نع ةريس ىنأ نب هللا

 خنس خجل ىذ نم تلخ ةليل ةرشع ىنامثل ةعيجلا موي هضر

 رشع ىنتا ريغ ةنس ةرشع « ىتنتا هتفالخ تناكو رصعلا دعب "ور

 اكعد انوركب وبا لاقو « ةنس نينامثو نيتنثا هبا وسو اموي

 ه) 004, ة. ميز 115 231 حيجدو جام أ 20 004
 ©) 1مقفوائاتت. )0  000. سمحألا. 6) 000. ىسأ.



 م رار

 نقخ 4 كبف ق هانئزاوا ىتح :امهظع ازمأل كفركنا ا

 © بكوك

 0 نع ىرسلا ص ركذا تدك ؟اكينف ىور مناف 20 ا

 كل نامتع و خحكلطو نيب نامتع لاو ةقراح ىفأ ى ع ةنع

 ةكتأ هلا لافت (لسيدلم» نو ىناكزلا تدع كلا للا تلسرأ لق
 ٍِ 5 ب ح _َ .* ُّ 00 7 2 - ٠.٠

 جر لبللا فو 3 ناك اذأ تح اهرجزو اهمتشف لاق 6 تاومالا

 نب خ_كحلطو تباث نب كسبز داناف نامقع ر اد نأ 0 ناورسم

 نم ْ 5 زخماعو كلام نب ل نسلشلو 00 هللا هدديخع

 0 نامتع أبجر خاف ءاسنو نايبص زئانإل عضوم ىلأ ىقاونح ةكياكح]

 هونفلف 0 ىلا 0 0 هب 0 م نادم هيلع ىلصف

 0 ا نأ نم موعنف م 2 وارث تثاف خخ "3 نيذلا

 ىلآ اهونفدذ © نم نى 0 مي أبجرخ أوسمأ ع بكوك 5-7

 15 خ_مطاف 0 55 2و امهنم لحأو 1 مق نامتع بدذج

 أ!بكاقذف رشب نب تانك 0 ابعجر 0 ىدع ىب ميعأرب ٍدأ مأ

 ناكل "2" ينالا 0 نيتاهب رمق امحر انب موقلا 5

 ند قامت لآل اج" اانا لاكفع 70 كلذ ىف جملكف 0 أ

 امهلَجاَب عض امه اومر اف اهوجر 0 جفن 0 فل نمو رصم للا

 20 ناذللا نادبعلا ناآكو بالكلا اىهئتكاف طالبلا ىلع مك قر

 2) 008. ه. م. 5) ل سقطت 6. 125 شابوألا , 021201, 201158-

 طففسس. 0 004. امهنم. 2



 0 0 زك خذ

 لاق . «اهلونم ىلا ةلئن تعجرف هشيني نا ءاغوغلا ءالوه نم
 تاااعاو - 5

 نب هللا كبع نع ىلذهلا ديزي نب هللا لبيع ىنتلحو دكيح

 نوعيطتسي ل عويتليل لق ام للعبد نامتع ثعبل لاق ةللعاس

 راهو ل نب ربكم مارح نب ميكح عبر هلاك ل

 ءاقحك بلع ىلصيل عضو املف 2 نب ميج وببأو ا 0
 هع ا

 نب سوأ ىب ملسا عيف ه«ببلع ةالصلا 0 قنوعنج راصنالا نم رغن

 نوحي نأ موعنمو ةدع 3 نانا بح مبأو ىدعاسلا 5 ةرجاب

 نحل قا قنفدف .اثبا' نيماسملا رباقما ىف ىقاكي .الي.هللاو 00 !هلاقن

 وهف عيقبلا ف شكلا كلذ اولخدا ةيمأ ونب تكلم املذ بكوك

 نب خللا تبع يداجو نيت لاك 2 بم ىنب ةربقم مول

 تعقوف: .هسأر ءوح اودارا هضر نامتع لبتق امل لق ىئمورضملا ىبوم

 نقرخو .هوجولا نزرتد نكصو 4 قنعنف نينبلا مأو ةلئان هيلع
 - تد

 دنا لاسفيل اذوب قانتعا ج ع يرخأف ىكرتا سباع نبا للقفز يباع

 راصنالا تباف رئانلخل عضوم ىف هيلع اوّلصي نا اوداراو عيقبلا 5

 ةيلع ءازرنف باب ىلع عوضوم نامثعو ئباض نب ريمع لبقاو

 00 اًمباض تنس لقو هعالضا نم اًعلَص رسكف

 ركب وبا 1 ىبا ا ثراخأ 2ك كك سلا

 20 نبدا يد دعب يمتلك لقا جول اراها :نيباذللا نبع نبا

 دحر نامتعا ةةليح ا نحا كنك ل هيبأ ىع رماع قا ىب كلامو

 كب ادع ل هيلا عرقتل هسأر نأو باب 0ع دانا لتق نبح

 ه) 000. هبوعنمت. 5) 000. هيجر هك 1ص 38]880 1, م. "م

 ترا 000: رج. , :4) 000: ةاعمقأ را 0100011 65 114123178: 1م:



 زد خمس رو ب

 طئاح يف نفذه طئانل طئاخل اولاقن مَجرَت تداكو ُلَثادَن ٌلَثْعَن

 © اًجراخ

 حلاسص نع هقحلح ىشار نب ىعس نا ركذ هسئاف ىدقاولا اماو

 زيحج نكذي :لكر لاق ضر نامتع لتقاسم لق متأ ناسك

 ةاذع 0 ال 3 مازح 5 د 0 ذوهيبلا رت علس

 لاقف ه ىقدي نبأ كدضي امو جيشا اهيا ىوابلا سيبدع ىبأ

 قرا ايف الجر رشع ىنتا ىف م أرح ىب 0 دف ا 5-5

 10 كمن اندكتعاب كدعلا ىو ةاولا لق مارح نب ميكح هيلع ىّلصف

 ىتدحو رم ىب 0 لاق ع نب ريبج ه«بلع ىلص

 لتق لق ىبلاولا ناميلس نب ةمركم 0 نامتع نب كاكضلا

 معطم نب ريبجو 1 كيع نب 0 ىلا ةصقارقلا خنبأ خلدا

 35 نست عع ّّ هي د 0-

 اولهماف بابلا ىلع نويرصملا ءءالوهو اراهن هب يرن ناردقن ال

 هنيبو نيب ليح ممقلا لخدف ءاشعلاو بوغملا نيد ناك ىنح

 مود 0 الإ لكحا هنيبو ىنيب ليك 5 هللاو مج وبأ لاقف

 هتجرستسا يارسب ةلئان عتعبتو لاق عيقبلا ىلا لمكاف هولمحأ

 « ايقدف طئاخ اهيلع تالخكآ ىلا اوهتنا ىتح نامثعل مالغو عيقبلاب

 معطم نب ريبج هيلع ىلصو تالضنلا كلت ىف هوربق مث رادجلا

 هيلع فاخن اّنأ اولاقو موقلا اهريزف ملكت نا ديت ةلئات تبهذف

 0 000. 1.١ وقفا: 65) 000. ىن. 6) 000. 8. و.



 رد يو 0

 دامح نب ورع 00 لاق ىديكحملا هللا دبع نبا عج 60

6-3 7 80 

 ىأ نع دببأ نع ىسيع نب نيسح 5 نيسح نب ىلع

 ةعلك خضر نامتع 8 لاسبت لاق ىدباعلا 0 رهشب أ نع ة-فنومبم

 10 لكحل قد ىلكرقلا مايح احد مكيكحا] لا ثا قفدمي )١1 مانجا
 -ه- هو 55-5 سد -_ع

 لسشون نب كت نب معطم نب ريوبجو ىزعلا كبع نب كلنا ه

 ”اةلخاللا نذاي نا .هيلا 'ايلطو هتنمذ ىف. انيلع ايلك فانم بع, قبا

 ىف هل اودعق كلذب هعمس اًملق ىلع مهل نذأو لعفف كلذ ىف

 هب نوحيري مو هلهأ نم ريسي سان هب يرخو ةراجحلاب فيرطلا

 كيف سمت“ دوهينا ثفاك تكوك سحب هل الاقي ةنيشناب: اًطتاخ

 غلبف هحرطب اومهو ةريرس اومجر سانلا ىلع هب 0 املف عاتوم مم

 فقلطناف العفذ هدب نقيل عقيلع موعد يلا ا افا كلذ

 يأ نب خبواعم رهظ اسملف كك 0 ق هضر كي ىتحح ا

0 

 ىلا هب 2ىصضفا ىتح طئالل كلذ مدهب وما سانلا ىلع نايفس

 ىكلذ لصتا ب هوب ليح جاتوم أونندي نأ سانلا رماث عيقبلا

 امد الق ىلعو ورع آند لق رفعَج ىنثدحو  ««نيملسملا وباق

 راسي نع ىنادمهلا كيعس نب دلاجملا نع بدأ نع نسح

 لف كيما لح المل _- وبا 0 عتاب نع ه برك تاما

 لك هشي مثو خ-هتعلاو برخأبأ نيد ةسضر نامتع : 5 لاق ناسمتع

 مةسماخل هننباو ةيلاوم نم ةثلثو مككلا نب ناورم الا هتزانج

 ه6) 000. 8. م. 6) 000. دينر 14 ىقب. ه) 14 800. نم

 دهكذصق. )0  000. ىبصقإ. 6) 000. فرص. مث) 000. 8. م.ز

 1110 تشلامك .



 نو نس ميك

 ناف ه لوعسم نا تهعْلا نو أ دهعلاب اوثوأو * ذل هلوقو لق

 جاد ىقانق دعب 5 6 2 ملل ةللأ ع 27 تعم 3

 ىبر نأ ىو محر ام اَم الا دوسلاب ةرامال سفن نأ ىسُقت رب

 ان ل ل ا ل اتماوقا كييف نأو 4 ميحر و

 السلا نير ععرسلو ةحالتح هلع لك, ندر لاكودر هللا ىلإ لوقا ىثاو

 000 تعسو اليوراو ةسوحم ىلا موق الا | نذل رفعي :

 لب هكاَو : نولاضلا ميقلا الا دلل ةمحر نم طنقي 1 هنأ

 انأو ! َنوُلَعْفَي انبم ماعيو تآيسلا نع وفعيو هدابع م وع ةبمتلا

 هذسف َبولك فلو" لراو "مكلو# ل ايفغي .نا«ل جو وع هلال
 ؛ه هللا ةهجرو مكيلع مالسلاو فيشغلا اهيلا هركيو ريخل ىلع ملا

 اذه تأرقن سابع ىبا لاق يدل نونفوملا كيب ل

 ىنأ نبا ىنتدحو لاق 6 مييب ةكيا ةيورتلا ل لدت يلع بانالا

 هللا دبع نب هللا دّيبع نع ليهس نب دكيجملا كبع نع ةربس

 مدل ىلع ىنلعتساف نامثع قاعد لق سابع نبأ نع ةينع نبأ

 5 نامثتع باتك هيلع تأرقو مل سانلل تذاف .ةكم .ىلا تجر لاق

 35 يلعل عيوب كقو ةنيدملا 90 جيلا

 نمو ضر نامتع هيف 1 ىذلا عضوملا نع نيك! ركذ

 غرف واننا لكف ءاهوعب هرمأ ىلوو هيلع ىّلص

 ةنكلو ةرمهأ نم

 0) لكمرت. 16 78. 36.7 5) (1 لكم. 276.164: 6 لك

 م. 1555 « 78. 55 ه]11106. 1061. .20),ظمدن. 12 98.58. 262 000

 م١5 /) 012 لكو 3 02 1292 27 000 تعكر. 7) لكاورتلا

 "8. 155. 42) 01. لكما“» 15 "8. 56. ) 000. نم. "1 1507. 8

 78. 24. 170) عضاوم ا ٠



 0 "وه خغخنس

 ال ليحل م نياكي اكان مالا )ني اريعأللا لأ "اةتمآو.. :٠ يشق

 نولسي مكلوق-امأو - هنفالخو 0 ركتلالاا لاس نفل رجسلاا

 مكيلع يسلق ىتعاط 0 وعرسيف ةنيدلا لعفاو دانجألا ىلا

 نكلو ١ ةتفاطلاو عملا نع ردع نك وحف هشلا» كك ناو لسيكوم

 نيبلا تاذ 5 الصاو لجو رع هللا تاضرم نوغتبي نيعئاط اهوا

 ام الا هك اك سيلف ايندلا ىغتبي امنا هكنمال كج نك

 تللاز ا! كلر تجرب كيرا امنا 1 نكي ١ كممو هلا لجو رعاادللا بنك

 خ*+فسلاو للجو مع هللا تاسضرسم ءاسغنتناو نعمل حالصو ةرخآلا

 هدعد نم ناتفيلخلو معلص هللا ليسر اهب نىتسا هلل ةنسمل

 مكثيلحعا رلراا كوارج ىدنسيل نييلو هللا هلكلذي رجا اًيئات ايهصر م

 انيس ةيكنحا ع نا محلا كذلن ه1 نكي الك . ايخحلا

 ةيئاطف مكنم ثكنلاب ه ضرب مف هدسنع ام اببسنتحاو هللا !قتاف

 كلا اماو هدهع اوثكنت نا هناجس هللا 00 الو هل هاضرا ال

 ا كر «ىسفت ا كاعلفا يماعلاو مرسلا "كلك كيقن/ ئانوؤيخي
 ةنس تفكو «ناجس هللا نم ةمعنلا رييغتو هللا مكح ترظنو و

 مالسالاو . هللا مكدنشتنا ' ىثاف ءامدلا تقلا ل اللا ملا

 و اوذخو هلها ىلع ىغبلا كيتو ىتم هوطعتو قلل الا اوذخأت أ

 هناجس هللا مككشنا ىنذ لجو زع هللا مكرما امك لحعلاب انئيب

 هناكجس هللا ناف هللا رما ىف ةرزاوملاو دهعلا مكيلع لعج ىنذلا

 62 0002 8. 2:5 102[ 1 0 65) حالم 61. 0

 478. 1145 8 78.1. 6) 000. مجالا. 2) 000. مللدن. 2 4

 ىصري.: مز 000. 8. م. و) 000. 8. م.ز 1[1طوصغو» ةصقوتنةدص اميق.

 /) 000. ة'اتدنقاتق 800. دعو لج .



 ا” خنس مد عجب

 اجوميقأ تلقف دودملل نوبلطي همنا اوي اوناك اًئيش هيلع عندما

 نم مكملظ نم لع اا همم سوا ى داهاذعت متيلع نم ىلع

 ريغ هالت نم ههلتيلق نلقف ىلتي هللا ٌباتتك الق ديعب وا بيرق

 « قري 0 * اولقو باتكلا ىف هللا لزنا ام ريغب هيف 4لاغ

 00 لا 1 ل لاملاو

 ىلا سانلا ملاظم نرتو ةسنامالاو.ةوقلا وذ رمريو ةضحسسلا ٠

 معلص يعل لونين تنجو هل تربطصاو كلذسب تيبضرش اهلها

 ضامعلا ب ليو وع رموت نلقفا /ىندماق اه تلقت نهتبلكا 00

 هناذ كلبق ريما هرما امنأذ ةيواعم عكتو و سيق ىب هللا دبعو

 مهب نوضار هدنج ناذ اًرمع دْدرو هكذنج هب ضار :ضرأل حلصم

 دعب ىلع ىدتعا هّناو تلعف كلذ ٌلكف هّضرا ٌجلصيلف هرمأو

 ىف اومعر يذلا قاكتاو مكيلا كثيبكا دلل نع هاك

 نيبو ىنيب ا!بءلاحو ةالصلا ىنم أبعنمو ردفلا ل اولجكتسا رمالا

 اذه قاتك مكيلا تبتك ةنيدلاب هيلع اورحق ام اوزتباو ديكاسملا

 اة الخ ا لجر لك ىننوديقي امأ كيلت ىدحا ىنخنوريخك 2 كارلا

 00 ةنيدملا لعاو نانجالا. نم ةعاطأ نم ه.ىلا نولسري .اماو

 20 نوديوب ' ا تيلع كقو عانم لأ نم ل 5 كيو

 0( 804143 6) 8همماعر1 ؟011. اكه1. 4 78.185 65 78.1. 6©) 0

 هلتبلع ه6 سمع هالب. 2) 000. لع. 6 000. قررس ىموركمأ .

 /) 000. 5. م. و) ذطنذ 11055 ه] ةقءوطعوتا. /7) 000. ىدعو.

 2) 000. بيصنو 0 افلح .
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 مرر رة خادم

 نإ هللا نوعي امنا كتوعيابب نيذلا نا هقحلا هلوقو لاقو

 كلل ىيضراروعوا لج هللا ناف كعب 0 يضع ار «بتويسف

 فالتخالاو ةقرفلاو ةيصعملا مكرذحو مال ةعاطلاو عمسلا

 هيف مكيلا مذقتو مكلبق نم نيذلا هلعف لق ةام مكابو

 ملح دللاب جوست اولبقأف همتيصعاا نأ ةكيلع مكحلا مل وكيل ء

 كعب نم ل احجي 0 هياذع اورّذحأو زعو

 ديد أبلعفت ام فاو اهعبج 5 أر اهل نيكي نأ دا نأ

 مكضعب ليك شو 5 دع الس , اعيبعم  ةالصلا ابيقت «

 اوذوكتو نيد هنادكجس :كن مقي "5 كلذ لعفي ىتمو ضعب مرح

 مهنيد ارو نيذلا ن 1 معلص هلوسرل رعو لتج هللا لق ىقو اعيش 1

 5 هللآ ىلا فرم امنا ىش ىف مهْنم تسل اًعيش 0

 مكر 66 هللا الس اه تلم ع دو نولعفي !هذاك ام مهتيني

 ىقاقش مكنمرجاب ل موق اب ير لاق مالو اي ل هباذع

 1 ميحر 6«دملوق ىلا جون موق تاع اك لم 0 نأ

 سانلل اورهظأ ثيدخل اذه يف ليقي ن نم اًماوقا ناذ 3- انما

 امكرلا قوطيب ذو يلو لجو رع هللا تانك ىلا نيححم ا

 كلذ ىف سانلا اذا قلل هيلع ضرع املف /اهيف ٌةعزانم الو

 قحلل كرت هنمو هاطعي نيح هنع عزانو 0 تا هيام

 ىرمع غيلع لاط قل ريغب هزتبي نا كيري رمالا ىف هنع و ٌلزانو

 نا مكيلا اوبتك دقو ردقلا اولجكتساف ةرمالا علما عيلع ثارو هو

 ىنلا نم نكرت ىنا ملعا الو غتيطعا 0 ايعجر للف

 ه) 1كم. 48 78. 0 65) 000. نأ. ه) 1كم. 6 78.

 2 1518. 11 78. 91. 2 78.92. رمثر 008. اهبم. و) 4044+



 اضم خمس رج خا

 وقكلا “نم مكذقناو ةلالضلا نم مكانمو مالسالا :مكدلعو 0

 نو * قدا هلوقو .ليقي لجو 2 هللا ا 0 تمعن اع 0 *

 وع لاقو ةراقك مولطَل ن راسنالا 7 افوضخكنت هل لنآ هي
- 

2 

 ندومت لو هناقذ قاح 1 ارفتأ اونمآ نو ويد 0 اب « لجو

 مهم ت2 63 022

 2 «لوق ىلا 0500 هللآ لبكب |ومصتعأو نوبل مئنأو الا

 اونما نينلا ا 5 ؟قحلا ه«لوقو لاقو ميظع لاذع 00

 نه د 0

 مهتلق 3 خس + مكَقتاو ىذ َ هقاتيمو مكيَلع هللآ معن اوك

 أ اوثمآ يذلا اهب ايا مكقحلا هنلوقو ؛ لاكقو ا 1
 ن

 10 ماع هكا ةمعنو 3 ف لصق و هلوق ىلا ابذب قساق مك 8
 ع

 مهام هللآ لهعب وا ويذنآ 9 ا رع 2 ميكح

 اوقذاك مانقكلا هوقو لاقو : ميل 21 مهل ع اليلق انمك
 لم

 [فقحلا هلوقو لاقو نوحلفملا 5 َكَمْلوأَف ىلا ا ا

 يذلا نيركيلو ” هلوق ىلا ميما كعب نامي اوضقنت الو

 507 ىلا 00 0 ىلدأو 5 1 1 قلشأت ؛ 2-0 0

 -ن مص

 َنوقساَْل 1 ةنارع كلذ كعب رقك نمو هلوق“ ىلآ تاَحلّشلا

 079076 190:31 5١و, 219--26): لكما 1 45985 37 هر

 عوير 9266:9817 را 0) "13101. )الكلم. 5 8.1460:

 49 7و. 6. و) "8: 8. ) لكم“. 3 "8. 21. 2 000. ميطع“

 /2) 1ك. 64 78. 16. 7 1510. 16 8. 98. . 72 8. 98.2 0 1501.

 4 »8. 62 600. اوعمطاو. ه) 1010. 24 8. 54



 6 رم ختم

 هل م

 مهتاف عيابي نأ الإ ىاف لجرلا اذه مدبب مهن لإ نحل مويبلا

 دكديكالا كيبع نع 8 ريس أ ىبأ ىثدخ كح لاق "مدد

 هض 0 ناسمتع ىل لاق نيابع نبأ لق لاق ةمركع نع 00 ىبأ

 ىقو ةكم ىلع ماشه نب صاعلا نب كلاخ تليعتسا دق ىتا

 فقوملا هوعنع نا فئاخ انذ سانلا عنص ام ذكم لما غلب

 ندع واجن انمرقو دينمأو زعم ليجاذللا 10 0 ا ىبأيف

 عل !.وذخأي نأ غلعسي بانتكي مسولأ لف ىلا ا 0 06

 تلاقذ لا ىف ةشتاعب رش سابع نبأ ج رم هررصخحح نق قاب

 نأ اة اليعزا 20 50006 ىف كناف ءالأ كلش سابعا, 0 ب 0

 ل كتنناب ىقف سانلا هيف ككشت نأو 00 اذه ىع لذخ

 : م قاتلا[ قمر اوبلعاو راغللا عل تعفو تيجحهناو عرئاصب

 تءيب ىلع قكتا : نيم للا ةيبع نب :ةكلط تيار كو 6 مج

 ركب نا همع ىبا ةريسب وسي 2لي نافذ جتاغم ىئارخلو لاومالا

 سانتا .ع رف ام ثدح لجيلاب ثدح ول همأ اي كملق لاق هضر 5

 الو كترباكم كيرأ تسل ىثا كنع ءاهيإ تلاقف: انيحاص: ىلا هلا

 000 نب ديك ا لكيع ىربخاف قرهس آلا ىبا لاق < كلوا“

 اهيف !ذاف امركع نم اهب بنتك هلل. نامتع ةخلاسو مستنا ذأ

 ىلا نينمومأ ربههأ نامتع هللا لكبع نم ميحرلا نكوأا هللا ميديم

 ال ىذلا مكيلا هللا دحا ىئاف مكيلع م تل نيفلسمل او يتم ولا

 معنا .ىذلا معو لج هللاب م دف للعب اما يه الا هلا

 0) لكمرت. 22 78. 28. 29. 53 5) لا 6) 000. 8.

 0) 000. كي. 6 000. ليس.



 اذ ةيدشس دا

 نم ةفئاطب «ببست دق الا دحا جهنم سيل شغ لها ةناطب

 اًقحو اًمحَر هل نأ هل تلقف اهلها ٌلذتسيو اهجارخ لكأي ضرالا

 لق كلذب الا رذعث ال ىّتف تلعف هنود ميقن نا تيار ناف

 رث نامتعل ةّقرلاو راسكنالا هيف تيار ىّنا ملعي هللف سابع ىبا

 ه: سابع: لبا تعمسو ةمزكم لق رق ءةيطغاة يلا 5 ىتوفا
 صاعلا ىب كلاخ ىلا يرواذا. 6 نيابع» نبا: اي نامتك للا لكل ليقي

 و تكل ها مالسلا نيتها و ريمه كيبلع أرقي دل 6 كم 6

 د اهيشب امان هور ىلام تيليض ا اهتايو 2 ادع ل كقو

 10 لك أ نأ ل ىتيب ةياعاالا لك هلو ايش اهنم برشا الو

 مكيف هل لقو : كيماق ىرق, امك. روصخم ءاناوا ايش قوس 3 ا

 تمدقف سانلاب كمذا ٍمجحآف ىنأ 3 0 ل-ءاغب سيلو سانلاب

 ىل لق ام هل تلقنف صاعلا نب دلاخ ثشجن رّشعلا ىف محلا

 لاقو م نأ كف ىرن م ةوادعي ةفاط مله ىل لاقف ناستع

 الا ىضفي ال رمالا اذهو لجرلا مع نبا تنأف سانلاب تنا يحن

 كفاح قلذاهل م لوكت نا قجا تاو ايلع ل 501

 عتاد. ةةناودملا داع رهشلا رخآ ىف تلفق رق سانلاب

 بلاط أ د قلع ليف ىلع نوبتاوني سانا ذو لنق لف

 ىرت ام لاقف 65 ىلاكتناف ىلع ليقاو سانلا كرف 7 ىلآ ّر اكمام

 وو .د كحال خقاط ل ىرت امك ميظع ورمهأ ع عقو لق هناف عقو اميف

 عيابي ال هنا ىأف مييلا كنم سانلل ّنِب ال مدنا ىرا تلقف

 ه) 008. تيسدن. 865) 000. 8. م. 6) 000. 366 5619 58

 ممصت. 0) 000. للعاس. ه) 400101 20567010. 7/) 01



 0 0 مو كدي

 يحلل ككس . ىف اهب سلتك هاوس تانيغت:هلفاجتمر للام .هروغأ

 نسحلا لاق غرد اهنم هدنع امو مبصاف حبصا ىتح اهمسقي

 © ءاضيبلاو ءارغصلا لاق وأ جردلاو رانيدلا بلطي انها ءاجو

 سابع نب هللا دبع اه ةنس ىنعا ةنسلا هذه ىف سانلاب جحو

 ىزاولا كتبات ىب دكا كلذب ةيسردح < كلذب هايأ نامتع رمأب 5

 5 2 للا نع, سيح 6 نبا فاك . نع دود نع

 كبع هضر نامثع رما هلجا نم ىذلا ببسلا ىع يخل ركذ

 خنسلا هذه ىف 3 «سانلاب م مح نأ مضر سابع ىب هللا

 نع هتلح كيز نب ا وأ ىدق اولا رمع نب نس ركاذ

 رح العمل لقا سابعا نبأ نع ةمركعا لع نيطحلا" ني نواذو

 ضخ اناكوأ سابع بالا: ىلقف م ركع لاق رخآلا وصلا نامثع

 كفو رس دع ىدنقاا و 0 لوالا رمل معن ساسيع ىبأ لاحد
 -_ب

1 

 ىلع هللأو ناك كقو هنع 2لر سس ىذب ىلع خيقلف نويرصملا

 نآورم لعج هيلع يلع سفن رسغوأ ىنح فحص بحاص هل

 ام ءا ول نواوقيو ليكيف لع 2-0 :فولمح ا لييعسو 15

 ه«باع ظلغيو هكاصنيو هملكي ناك 0 ّقَأ كسألذو ا كيلك

 6 كليقتسي اذكه* نامثعل نولوقيف هيوذو ناورم ىف فطنملا ىف

 لع تاع ان كتطإ افاادتتعا يلوا ددحاا ياو: ةفلسو .هماعا نننلو

 هياع تبلكخ دف عنود ميقي أ عيجا ىتحا ىلعب'!ولازوا ملخ معلم

 قاعد نامتع نا هل تركذف ةنكم ىلا هيف تجرح ئذلا مويلا

 كاري

 .4) 000. 8. م. 65) 000. ىع. 60 000. ملسلا هيلع

 0( 000 ك.اتقمسس ادع ,

 اع.
53 



 نو نمي ا

 ماوج و ببكلا ىلع هانب ا شير 10 يذلا ىلا

 289-2 - هد 2

 0 ماخأ صاصقلا 3 انيلع سلو كاضق ماعلا «فرعي نمأ يفعل

 تل

 2 هيف سبأ اً كنع ئهف عناص تينأ؟ ام فوراغلا ملع ف

 نبا تحس 7, نع قي ىنب ىخءاس.لاق : ةلبش نب رمع ىنتتدح

 2 كبرش بلطملا دبع.” ىب:تراشلل.ا نب .ةعيبر ؛ىراك لل طي ا

 ىبا ىلا ىلا بضكأ قانستعل ةخيبرب نب سابعلا لاسه هيلا 3

 هعطقاو اهب هلصو فلا ةذتام هاطعان بتكذف فلا :ةثام فلكم رماع

 ىلع اند لق ريع ىنثدحو .. « مويلا ةعيبر ىب: سابعلا راد هراد

 نامتعل "ناك لاق ةكلطا وبان ىسون نع: ىيكا نما ىناشتلا 00

 مهل لاقف دجسملا ىلا اًممي نامتع يرن افلا نوسيخ ةحْلط ىلع

 م ةذوعم كم ابأ اب كل يه لق هضيقاف كلام ًايهت ىق ةحلط

 هير دبع نع ىلع آند لاق رمع ىنثتدحو 6 كندرم ىلع كل

 لق نباج :نباريكح نع. ناخبا قب ليعامسا ذ كلا

 لاق :نايتع. ىع «سانلا :تددز لا هنللا كذشفا ةحلطلا سلك لا
 5 ىنثكحو  («اهسفنا نم قيل ا وني 4 ىطعت مدحت ةالاوا

 ناسا نب" .ءاسقعا» ىلع, وكبلا زكي وبان آس لق ئلع اضل 017

 نامتع نم: هل ؛اضرا. عاب هللا كيبع ,ىب ةسكلط" نأ: ىنسكلا نك

 ةفقسنت الجر نا *حلط لاقف هيلا اهلمد فلا +*ئامعبسب

 لجو 0 هللا رمهأ نم ه«فرطي ام ىردي ال دترل 30 هكدع هذ

2-0 

 م) 000. كيحور. 5) 004. 8. »2. ه) 000. ان. 81 ىلعاب

 16 عع612118"1 و ردبللا همر مذاتست 6356 06طوهأم ه حمس 1مع1. 0)

 رععللو. 6) 000. فرعد. #) 000. ىن. و) 000. ىب» 7 00

 هيوعم . 2) 000: م0: لفه ىنيطعنذ .
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 سرس انو ةنس

 اديك لاق ريمحا نمو لقا مهنا اع رمح ناسا لاك "لفل 16 ةكجراخ

 ىلا ٍيرخ نميف سيلا اًيسان تننكو نعطلا ىنتركذ لق خِيشلا

 لك لبسك < معنا لاق /ةريخا نلصحا ةقوكلاب ”لشعف"لاق قب لاق *نامتع

 ءب َعَحّنلا ذخأف بريف ليمكب ةاعدو هقنع برضف ريمعب ىل

 ربكلا ةكافك ىف جيش نم :كييرق ام مقيهلا ن ءقوسالاا هل لكشف

 ا البو كشر انمى سحلال ةواد كناتسلا نحا قسيس دللاوء اما" لاكن

 افلا و 0 نم هموق ىقل ام 2ليمك ىلر املف لعفأ لاق

 © ىببس نم* ناغلا كيلا نا فول نم ريخ توملا لاق لتاقم

 قتنان كنا ناجل ملا ناكتف لحل وا ل 0 م

 عتدغقا + ئتح .ضصرق مو نينموملا ريما .يكفشكي م رق تدر

 ىنلتقت ىنلتقت كلذ ىأ ىلع لافقف هسفن نع 000 ذا : صاصقال

 لق هّلتفآأ ورركملا ىب مدا اب لاق ىتيفاع /مىلع وا* دوفع ىلع

 اداب ناكالامو 0 رجألا لب مقذأ لق معن لق كنيبو ىبب رجألاو

 نيريسملا نم 57 هللا دبع ىب كلام 0 1 ل كك

 لب كسلا كام يول ليمك 5 ١ نبال 0

 ماما تنناو ورمع ابا كيلع هلثم مولا جب ال هل لقو

 65 كرسفغفنرو 0110218132 8612162113 601182 115 1616 60221116176 0661 ر

 ن136 35م0 ال[0طو:20 11, دآ. انقهنانتع 80 لاقف الام, 1, 6

 ه0. ىطاح. اانا, ذب“ ه1 1158. ا[, 298, 8 21. 20 299, 1 231:1810-

 اناث. - 8ءعوا1. للبقف 1ص ©00. 8. م.

 «) 8198. 1. 1. "هءعالسف ءامهسأ ىب كلامر 1110 ةطتست ةوطت7076, هن

 25, طمع ]3102 1201:1118 1 9 000. يعدو . ©) 000. ىيمحأل

 0( 001 لثمك . 26) 000. ئيبس 3. . /) 000: ىكعو.. 0)

 8 م00: 1105071001/: 0/0611 0151 820701 10

 ز) 1001013



 اه خلس محل هاج

 نات 0 جيف عرابتعا بلع قا: ىقحت «دصرب ءاسلاج ناكر را

 تسلوا لق نينموملا ريما اي ىنقعجوا لقو هتسآ ىلع عقوف ههجو

 هيلع عيتجا دقو فلحت ره ةالا هلا ال ىذلا هللاو ال لق كنافب

 2هللا قزر لق ال لاقف نينموملا ريما اب ههشتفن اولاقف يل

 5 ناك! نأ: لقو لق اه: ريغ قع .هقم: علطأ نا :ئهتشا الو باكل

 الا !كفبسل ان“ هلااوف ايفو (ىتمءام لكافه ليسك الياور

 ملدانف انفك طيبك ناو هللا قوجلم, اًقداص تنك موا ل فكس

 ىتخ ايقبف نيكرت ىق لق كنود لقو هيمدق ىلع هل :دعقو هللا

 نم ناك نم لق ياجكحلا مدق املف مامهئاجيت ىف سانلا رثكا

 ىماقف اليبس هسفن ىلع لعج الو هبتكم فاويلف بليملا تعب

 ٍرحَأف م نايوق نانبا ىو فيعض يش ىلا لقو ريمع هيلا

 ىباض ىب ريمع انا لق نننا نم لاقف امهيلك وا ىناكم اهدحا

 هللاوو ةنس نيعبرا ذنم لجو رع هللا تيصع كقل هللاو لاقف

 قا * : كيا نا :انملاظ» ببلكلا: ىراسن كببصع. نساسلل كل

 +5 تبرضك :لبكنا الا رق. مها“ ئثاو .تلكنو .تبف 2كناو كك 2

 اند لق فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا .بهك ا( رك درع

 نامتح ارغا قف: ناك هئا.هتيدحت نم نكات نس ىلا 7

 ضرع* هب ىداث امب ىذانو جاجا مدق املف هازغ طيف هضر

 نب كيس لق يلو املذ هنم ليقف 7 سفن ضوع ام هيلع لجر

 ه) 000. احرف. 5) 000. هذ. 6) 000. ةيسعفت. ©4) 02

 ٠ رعو لج. 2 14 لقتتساف . /م) 000. 8. م. هأ .000

 م) 003. اهباجتت, .8) 0098, لاقف: ة,15,: هلثز 2 2 ظل

 ا) 004. نايرش. 7 000. كيار ضل ىلع دا. هدس) 440101 ضرع

1 5361 



 مخور و زذنس

 ةناك امك هسبحو هرزعف هيلا لسراف نامتع هيلع «اودعتساف

 «هيف تام ىتح سبل ىف لاز اف كلذ «لقتتساف نيملسملاب عنصي

 هباككا ىلا رذتعي كتقلا ىف لاقو

 الخ 2 ءاكبلا كسلوو مة ينبتو ثدكو عفا مث يك

 هلداجج قي لج مز مصقل نم ءالأ بياض نكسلا ىف تام ء دق ةآئاقو ة
 و

 / ةلواصّشو ب دلْكَت ىتفلا 9 معنف اًثبصا هللا لعبي ل خا ثتاقو

 ع ىرسلا قا ابنك 3 هك ىباض 0 ردم اص كلذلف

 كل م هللأو لاق هيخا نع 2 ريدتسألا ع فيس 3 ببيع

 ظلتق هلا ىلا بكر هلو ضر نامتع أوغ لحام ل هلو

 دعو 1 ناحوص نب كيزو رتشالا هيف رفغن ةفوكلاب عمتجا كقل

 ريمعو دايز 0 نجمك 5 روم هبأو بذي وىبأو ةكبحلا ىذ نبأ

 سانلا ىلع نامثع ماد ام سار عفري ال هللاو ال اولاقف ىباض نبا

 ال يرد مكلجفل ١ نح فايز ىبا لوبكاو سباكص ب ريمعر لاقلف

 رسج هذاف دايز قبال يمك امأاو هنع لكن مناف ريمع اماف ةنيدملا

 ن) 000. دعيسات. 85) 40010831. 6 000. ليقتتسات . 2086 كلذ

 طمتتا:118 ؟هسطو هدعع101586 7106216111. 0) 1105. اير 3 هن ا! ءر 6,

 200 ل7 م11 117 لخ ل17 57 هذ 11 اك اطر 85092

 ىكيت نامتع .ىلع كتلكوقأ و هتسس 20و دعاك 1135605 1, 299. 83

 1و عا1026 هلئالح هطو64 ةووو 10 هلئالخ . 6) 81م. :“٠

 نأ. مث 0004. الز ممم هلداج 14 هلواجز 2105. مل مصخلا اذا

 لو نم هل جولي: 9) معنلز 14 طاق26 76181012 01.

 و ؟00. اولحح. ) 810 هلصاوتو ٍ 02 000. ريمسملا. 7)

 8.2. 7) 000. خعصعصو هرصم20891 هع. !ا1دأ* ر 125 ةتتعاما' 1" ةنا" هلت

 خعصعص هاتط0 م9616 ناحوص 02101.



 | زخم 5 0

 بعك 0 ر يي ويس نوم لطرلا لب! ريس يلق ةحق نامثع نبأ

 ل ةةنياذك يقل نراكو هعللا | ةفع نيب داو را ىبا
 هد نو

 دول

 5 ةليدقل ىطقس 0 اهب تعمط هلا ىلا ام ىنتدرط نمل ىرمعَل

 لو كلذ لاغ 2 هو قحدكلا ىلا ىنعجرو قورأ ىبأ ب كج توجر

 لفل هنالآ تاذ ىف ىبمتشو قوفجو دالبلا كارتتغأ 7 لو
 ع

 هم 0س 03

 زبرطل مم فوكيندمي 0 را م: ل ىتاسعد نأو

 أو هلفقأ كبيعس ىو كلك

 كا راسعتساو كايف ل

 دري 7 هيفكف مكلصتساو هيلا ى

 (0 ديلولا نامز ىف د يلا ثرامللا 5

 كيببصي 0 ىعحي امتلك راصنالا نم ميق* نم ع نبأ

 هورئتاكف هموقب هيلع اوتاغتساو نويراصنالا هرفانف هنع هسبحث ءابظلا

 كلذ ىف لاقو روي اصنالا ىلع ةوكرو كغم وصرت

 < ست 2

 زيتا قو هانجولا اهل: لاصق «٠ ٌةطْخ قاحلرق ثنو قود شح
 5 36 60ه هد 5 تعا -ِ 9

 0 نابزرملا تيبب ممفابح اسناك ؛ نيمعان اعابش اوتابف
 دى 2 - 35 5 322 52

 ويك 11 تاهمالا قوقع قا 1 مكمأ رك اذكؤت د 3 مكبلكف *

 هر 040101. 5) 000. ه. م. هم "مع. 0 86هء. لؤعذغ: ؟00. 6« 1ذ

 لييس. 2) 000. ايهر. ه) 80ه. 14: 00. لادز 13غ. كملح.

 /)14 ه. اف. و) 15د 820ه: 11, م. هدأ, 4 ه ؟. خلظنح ىنب ضعب.

 7) 000. ه. م. هذ ؟0؟ع.و الخ '02256'1ع ا 2 14 نيعاط.

 2) 00602 8: م, اخ مهابخ . 7 الماوس ه0, 124741 !ا1, 18 هذ

 1ص 8920ز9 11, م. ةداو 1 مكبلكو اهوكرتنت 9 ا 110

 نأو. 70 28105. تادلاولا, 16د 20[1ز3> هواتف ىيكلاولا :



 سر إد تلد ين

 نمو رمع هللا محري لاقف كلذ ىف نامثعل تلقف اهئاسم الا

 ه«كلمل دبع ىنتثتّدحو دمحم لاق «<«فيطي رمع ناك ام فيطي

 ىا٠ قربخا لق بئاسلا ىب هللا ىبع ىع بئاسلا نب كيزي نبا

 نب هللا دبعل رَخآو نامثعل طاطسف ىّتمب هتيار طاطسف لوا لاق

 ىلع ةعمإل موي كثلاثلا ةءادنلا كاز نم لواو وبرك ىب رماع#

 نامتع ةالولا نم فقيقدلا هل ه”لضن نك كو نامتع ءا اروزلا

 2 دضر

 ةكالطو كرك نع فيس ىغ ا بيعش نع ىرسلا ىلا .بتك

 00 0 8 ةةكبكلا'  ىذ .ىبا نا. نامتع غلب .الاق

 هلاسف دا اعنف 5-5 كك 1 .راف كلذ نع ةهلعسبمل ةبقع
1000 

 سانلا ربخاو رْزعف هب رمأف هنم بداعي وماو فقر ىه امنا لاقف

 كاب مكيلعف مكب لنج دق هنا و نامتع بانك جيلع أرقو هربخ

 قامت فوقو نم اوبكعتو هيلع :ساننلا» ناكف 8. لازهلاو . مكاياو

 كفاكم ٍهعم برضف اورفن نيذلا ىل رفنف بضغف هربخ لقم ىلع 5

 ه) 0004. ع اًنصوو هللار هه ةدمانذ هونص كسلطأر 10016 168ر ان

 ]نسم هةزستقذطقث 111686 ك. موته ةانموط10> 70618 مللا 163437.

 6) 000. ىحملاو هك عنوان م. !ملو 10 هك قطط 72. )6  000. 8. م.

 0) 008. 8. م.ر 14 ة:ئنلل, مهاور هك هدمه م. ؟ةءمر 11 هغوطصط.

 6 0 جمرسد و ل ةعاتتر هما ننعطط طقعمع 22122110 1ةعلفاتتب 11

 “4.1, 12 050-5 ععل 712126 !1ةءالمطعق الر 190 08اع20112 و

 مدس ند0و16 ملسنم امكرين طقاتفدو. 2اوذدسم ةعوتنعم أ ةهم 16610-

 12068 جذرات 8111 سومِبَذ هرعما10عء6ه ؟ه]دتقق6 ؟ءةضافتستتاع هنا. م5 000

 :ىيجواز هرصم202971 ةهع. لؤعنأل. و) 14 200. ديفو. 7) 2821

 0ع. 6 16501010: ]ذ لزهلاو .



 او خنس اوجاع

 ةاراحملاو حفصلاو بّيحتلاو لتقلا نع ربصلا لق نع امو لاق اهتمول

 © رسلا نابتكو

 نب وربع نع ةربس ىلا نبأ ىنتدح لق ريع نب دمح ركذو
 لكاب انكتوم هدم نس نم ناعاانهيإت: ل لق مس

 5 نم حِبط نم اًريزَح نامتع عم ىّشعتا تنك ىثاو ةريزخعلا

 للقف ئمتلاو- نبل انهمذأو سعلا لوطب لورا خب كالا دوج

 طظق تلكا ام كيطأ اذه نلقف ماعطلا اذه ىرت فيك نامتع

 تلق طق .ةريزخل هذه هعم .تلكا :باطقل نبا. هللا محري  لاقف
 يصح ملقا  اننوب ىو ايس ودكتاو توفت ةمقللا تداكف معن

 1:0 نابتع لاقف اهيف ىبل الو نمسلا اع ناكو محك اهيف سيلو

 ققلطي ' ناك ةءهكناو 1 عبت نم هللاو بعقل هضر ريع نأ تقدص

 نيملسملا لام نم هّلكا ام هللاو امأ #اًفَلَظ رومالا هذه نع ءهينتشب

 لام, :«شيرف ريكا: :تينك نأ :ملعت كنا كلم نم هتلكاب دك

 نا نال ام مايعلطلاا نم :لكات لاوزقوب ةراكتلا ل

 00-3 دحأل لاح الو نو خنبلا ىلا ماعطلا 9 انس تفلح

 قع 'مصاع نع يبس نا مبا يددخو 500 «ةعبت كلذ

 ىف نابل مخ لقا ”دلدلم قي لئلا يا للان ا
 نيك. رثع ”مانعط نم. نيل وها متعظب .اننيحأي' نامفا ناك 0

 ةليل لك نأضلا راغصو دّيِمل كَمرَدلا نامثع ةحتام ىلع تدر

 ه)منغلا نم ,لكا الو لوخنم فيفدلا نم. لكا طبقا كلا

 ه) 000. ع. م.: ءل ظءاقلط. اب هذ ؟؟نمةةهدع10 و 722694586 م.

 5) 00د]ه66.: 200. اهبفا. 60 0004. هبسنت. ©0) 000. اغلط.

 ©) 000. اشنرق. مثر 000. 8. م.



 رج ب 00/6 مدع

 نبع نع فيس نع بيعش نع ىسلا ىلا بتك 6 «هديفو

 هيتخ .نا نب ناميلس نبا كلأسف' لاق .تباثا" نب بيعس: نب هللا

 الاد نع !تيفش رص» ىرشلا ئلل, بتك. 1< فاقت هذا قّوبخان
 ركب نا نب كّمح نع هللا ىبع نب راس كلأس لق رشبم نع
 بصخغلا ام تلق عمطلاو بصضغلا لاقف نامتثع بوكر ىلآ هاعد ام

 ماوقا هرغو هب وه ىذلا «ناكملاب مالسالا نم ناك لاق عمطلاو

 لو هرهظ نم نامثع هذخأف فقح همزلف ةلاد هل تناكو عمطف

 «اَدم# ناك نا دعب اًممذم راصف اذه ىلا اذه عمتجاف ى .رمدي

 نع رشبم نع فيس ىع ببعش نع ىرسلا ىلا بنك

 ىوقلمل عوتناف هل نال نامثع ىلو امل لق هللا ىبع نب رئااس»
 رما ىلا كلذ عملسذ هنيل ىلع نيحان اًقح لّطعي رو اعاوتنأ

 فيس نع: بايعس ١ نعي وسلا ىلا بنك .٠ « لجو: رع.ةللا

 كارب ىضرف «نافتع - تيا ءاعب ناك لل .مساغلا لع ليه نع

 0 نا تابعلالا اطوبفاا ةقكسا ( ءدفراسم# حا الخل قوص عنا

 ضرر ةدنع .معاص هللا ليسر مكفيا معن لاقف هل ليقف بلطملا و

 كلذ لعف نم معلص هللا ٌليسر فلاخ ىقل هب فافختسالا ىف

 نع بيعش نع ىورسلا ىلا بتكإ١١ «هشم هب ئضر ف

 نع ترم نب يقلع نع ىزاولا هللا كبع نب 0 نع فيس

 عيوب دعب داس هاا نامت سرا لك نبأ نك نارك

 تح عد 1 نكأ 00 لاق ىنةدبعت ككل ام لافقف كيلا هوعلاف

 ام ءاهمتارخ ةمألا كعزانت ال اًسمخ ملأ لق مويلا ىنم كيلا

 ه) 000. عصوملابر هك ةممعمم ل ماستت 68أ ناكملادز 13 86

 ناكمب. 5) 400101 ةمء. 11ش. ه) 000. 8. م.



 ]6 نسا ردك

 جالس هش وأ هب رش ىلع نم اًدحا ذخأي ال نامتع لعجو «هل

 هنا هغلب ىتح كلذ نم متوابآ يضف هريس الا اهقوف اف اصع

 مكحلا ريس معلص هللا لوسر نا الا هرييستلا ثدحا ام نولوقي

 هكللا لوسر ةريسق 'ايكم 'ناك_مكحلا نأ' لابقف"صاعلا كل لآ

 ةدريس معلص هللا ليسرف هذلب ىلا هدر مث فئاطلا ىلا اهنم معلص

 50 تبا. مسد دو مس 53

 مكقالخا نم وفعلا ىذخال هللا ميأو ةفيلخل دعب نم هضر رمعو
 ني 3 205 5 9

 « ةاوربتعاو اور دحاف رذخو. لجو ىلع اناو رتكبو انبا لكد

 10 نب ةكحللا 1 نع ف. نع بيعت نع ىرسلا نا 2

 نامتع ىلع ٍيورخل ىلا هاد ام ةفيَّذَح قا نب دمحم نع بيسملا

 لما ماتا ىلاو نانتع خراجكف ناسحو رح حن ابيكا اال

 ل  ئنب ايد لاقفأ لو. نيح ؛لمعلا !نامتعا لاسفا ملكا ليثتتو 25

 ,ى 4 لق كانه تسل ىنكلو كتلعتسال لعلا ىتلأس. رق ىضر 6

 تثش ثيح ٌبهذآ لق «ىنتوقي ام بلطألف بخلق ىل نّدأف

 رمغت نميك ناك ريعم ىلا عقو املف دهاطعأو هلجو هدنع نم هزهجو

 نيبو. .هفيبب ناك :لاق رس. نب رامعف لبق. هةيالولا هعنم نأ هلك

 كاذ ثرواف نامتع امهبرضف مدلك بهل لأ نب ع نب / سابع
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 هورردككلع ارض اك ااكتكو مهزلا  ىقح ارش ةيبتع لاواراشل

 ه) 0080. 8. م. 5) 000. ارويما تميدد. 60) 000. اورييبتعو.

 2) 440101 ةءم. إذ. 6 000. ىنتوفدز 14 فز 01

 شانع :, 61 850229 0: 715), 0



 ب م م خئس

 نب ملا 02 نع ىلا 0 نى ني نع فيس نع بيعت

 ترهظ نامتع تاقفالللو ةرايطلا مامأل عنم نم لوا لق بيعش

 ىردسلا دولا كك 32 اهنم عنف الجر اهياع رماف مكن ملاك

 عض مساسقلا ور فسوب عى ل لظهسا ل 2 فيس 0 بيبي عدلا 0

 لاق وشنلا 5 سانلا نيب* ثدحو دازو هنم اوك هيبأ نع لمد“ 5

 ٌلتشا* رق كلذ نم عنف اصعلاب هيلع فيطي اًقئاط نامتع لسرف

 سافلا 2 هاحشو 3 كلذ ءاحنو نول ستنفاك 0 كلذ

 3 اودلج غانم وغذ قيشنأف كييشلا 8 ايدنحب نأ لك يعينجاف

 ندب د رشبم ن 1 فيد نع بيعت نع ىرسلا ذولا بينك 1

 تادحالا تكدح امل لق هللا ىبع نب ملاس نع /مليضفلا 0

 نم اونديلو نيدماجم راصمالا تأ لاسجر اهذم جرخ خ-ةخيىملاب

 ام لتتم ىلع ر اصمالاب نيرجاهما ءانبأ نم اك !بكاهف ماشلا

 م 00 ماشلا ءانبا :نم ناك ام هلا ديحجنا .ءانبا ف تلح

 اكوناو 5 لحصأ 1 عحتنيوللا لح اي لافق اًبيطخ 2 3

 هل هللاو هللاو هللاو مكحالصب نوكلصيو مك داسفد سانلا كسفي

 قدرعا) الحاحلا» وتسالا كرك تريح ىنم ىحلا :نفا ئتعلبي
 مكلبق ناك نم ناف بلط الو مالكب كلوا نود ضرع اذحا

 الو هيلع اب هنم دحا ملكتي نأ نود و مواضعا عطقت تناك »

 0) 000. ىد. 5) 000. رن. 60) 000. طثف طهطو6 ىبصعلاد 1. هب

 اصعلاب , ود00 ؟تهطفممة3 0086 هيلع. 0) 000. ىتسأ. 2 0

 اكنشو  م) 000: لصعلا ب -07) 0007 8: م 2 000 22



 |ة5  زخنس مسبزا ين

 دبع ناكف ريع عنصي ناك امك معلص هللا لوسر جاوزأب محو

 نب كبيعس هسفن عضوم ىف لعجو هعضوم ىف فوع نب ناجولا

 بتكو سانلا نماو همّدقم ىف اذهو راطقلا رخوم قنفذ

 بتكو موكشي نمو مسوم لك زف لامعلا هففارو نا راصمالا ىف

 م الو وكتملا !ىع اوقانتو .فوزعملاب .اورمعتأ أ راضمالا اللا [نشنلا ذل

 اًمولظم ماد ام ٌىرقلا ىلع فيعضلا عم ىّنف هسفن نموملا «لذي

 هذختا قالا كلذ, ق ىرجخأ كدلذيي سانبلا ناك ملا ©
 نع :ىسلا ىلا. بعكو.١ ١ «*مألا كيوفق ىلإ ليسو 111
 ةرامأ نم ةنس ضمت رث الق ةكلطو ديك ىع فيس ىع بيعش

 ,م عطقناو راصمالا ىف لوما شيوُف نم. 2# لاج نضال ,ناع

 عبحاص ىلي نا نوحي موق لك نينس عبس ءاوتبتو سانلا ميلا
 ايندلا تكتضاف دقو ملكتو ملسا م ءادوسلا سما راو

 ك«ءضر نامثع رمع اولاطتساف هيحي ىلع ثادحالا تعلطو

 ىب «ناخثغ نع فيش نع بيعت ,نعا ىرشللا ىلا اتنكلا

 ,ىيةنيدللب نهظ ركنم لوا لاق ديبا لع .كينح نبا دانح نب مََكَح
 ىمرلاو ماممل ناريط .سانلا عسو 2ئهتناو ايندلا و تضاف .نيبخ*

 م ىذب نم الجر نامتع اهياع ليعتساف تاقعالجلا ىلع

 نع ىرسلا ىلا .بتكو «٠ تاقفالجلا رسشكو اهّضقف + كانت

 هر 004. لكن. 5) 000. رحم. 6) 004. اماوقفأ. ©

 الاحر . 4 12 ؟00. طشع ممرتتم 6515 56155 م085ع3 061619 86013112-

 مانت: لوالا رمالا ىلعر ةزعتت ةهلطتتع ةدقت5 همناثو 1همأ !16عل. 04 )/ 

 8008. هللا هكجق. و) 000. تيصفان ىبحز ةهرته20851 8566. 1

 7) 000. 8. ميز 14 ةةعوأن. د0 عسو 600. رهمو. 2) 000. ىبدامتز

 14 200. هتفالخ نم.
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 د | نا

 نود 2 ىلا لاما اهتدكت تأ نددحدرب ا ل هلأ « لد

 6 بعش نود مثأق ا[ ىنا لف رح باطل . نبأو اماه هلآ هدابع

 3 الارق ابناتب نأ ةامحتم نشير ميفالع لك ا

 كلك نيك نع فيس نع ببعد نع ىرسلا ىلا يح

 رمع د ةهدحاشو ا ىذلاب معذخأي 0 نامتع لو ايلف اق

 عطقنا ,سانلا مترو ايندلا اوارو اهوارب املق دالبلا ىف اوحاسناف

 > افيبخم نانكف/ مالسالا ىربق يرمي الو لونط ول نكي لا م

 ةنوكلع اولاقت كلذ ىف اومدقتو مولماو هيلا 5 اًعازوأ اوراصو سانلا

 ناكف ميلا عاطقنالو برقتلا ىف انماقتو عانفرع لق «نوكنف

 ةماعلا ىف تننك ةنتق لواو مالسالا ىلع لخد نفور لوا كملف و

 فيس نع بيعت نع ىرسلا لا سعت 3 كلذ هلا سيب

 نقي راك ل هضر رم تحمي مث لاق نيعشلا نع ورع نع

 5 تا 0 ا

 ”دداسدلا ليلا نك قاف انالبلا) قار كراشتنا ا عمألا ىدم: لع

 للعف نكي منو نيرجاهملا نم ةنيدلاب سبح نقم وهو وزرغلا ىف ي

 ليسر عم كوزغ ىف كل ناك دق ليقيف ظّكم لعا نم عريغب كلذ

 اهندلا ىرذ لأ مول وزخلا نم كسل 8-5 كغلبي ام معلص كالا

 عطقناو دالبلا ىف اوبرطضان هنع ىلخ نامتع ىلو اهلف كارش الو

 ا ىلا ننكر مع نم يلا ثبحلا ناكف .سانلا هيلا

 ند ماو نع و ليضفلا نب رشبم ى عءافيس نع بيعت نع وم

 ةذكاح رخآ لا اهّلك «تاونس جعح ناييع وب ءامنلا لاق هللا :كيبع
3 

 ه) 000. لين. 6) 000.8. م. © 000. بعس. ©0) 30 .ذكخا .

 6) 000. أاونوكسس. مث) عمسات ز 14 هت. 59) 000. لضغفلا.



 مم رار

 اًلبق اًمع ةنتفلا ةفاخ كيلع فلل ةماقا كت ىغبني ال هّناف

 هللا "بانك قب كت اناث تسلق“ لمض لا ليج" ل ةننا كلوا ام

 هاَداسف ضرالا يف ىعس نم ّلتق تيمس نيذلا ةتلثلا ريغ َلْدَك

 نم ةىش نود لاتخ نم لثقو هيغب ىلع لثاق رث ىغب ىم لثَقو

 ا عدلا تما دقو ا وباكو هنود لئاق رث هعنمو فشل

 نحال الاكل نم ك.سفن نم نييقت 0 ا هيلع ت رداكو هنود كيلَعَعَ

 ناف كمسقو كمكح ىف ترج ىكقو انيلع ةرامالب تكسو اًدبع

 207 كنود ءاوماق نيذلا 8 هيلع انباكث رث كنا تعز

 لق ةزامالب 8ككُسمتل نولتاقي امتد :كرسا' ريعب "نولتاطيا انتا انج

 ْ © كنود لاتقلا نع ا!يؤصنأل كسفن ءتعلخ كذا

 اصر نافعا ب امتع ريس ضعب ركذ

 نع مادقبلا وبا مع لق ميشف آس لق بويأ نب دايز ىنتدح
 نامتعب انا !ذذف كجحسملا تلخد لف قسحالا قرأ لي نسكلا

 ىصضقف م نايصتخ نآاقس هانأف هنادر ىلع اًمكتم+ ناتفع' نبأ

 و نع" فيس نع «بيعش ىع سلا “ىلا بتك (اميقو ١ اكل

 باطخل نب ريغ ناك لك ئرضبلا ىسكلا نع عاققعلا نب ادع

 ناكسولا ىلا 1 روجاسهللا نم ضيردق“ مالثعا نظا رحمال

 مالسالا 00 دق ىّنا الآ لاقذ ماقف هغلبف وكشف ٍلَجُأو نذاب آلا
0 

 10 م اعبر 0 اين رو اعّدَج نوكيف 5 رسوعبلا ى

 وءدق مالسالا ناف د ناضقنلا الا لزابلاب رظتني ليف الأ الراب مق

 ه) 01. لكم. 5 8. 30. 2 5) 0084. نأث. ه-) 004. اوماثا. 4) 4

 كيبيفستللا 60 000. تفلح. #م) 1 0 9) 0

 اهسالس: 20 الزان.



 ار ا عيَس

 ما اوبقاعتو ارلذكت وا اولكونف هلها فتي رو هللا هب كبعي

 ليكوت ا ةرباكم «رةرباك ايتاؤ ةروشم: ىنحا ليحا .نكي م نولوقت
3 5 

 ىف تنكف ىرما ةبقاع ام هللا ركب رث نولوقتت ما هتعارك عضوم

 83 د كا ا ىضر در نيل لسهالو اًمسدام ىرومأ ضعب 5

 موي هناكجس هللا ملعي هه ام نوطخستو هللا طخسي ام ىرما

 نم يل نوملعت له هللاب مكذشناو هعمارك لبرس ىنلبرسو ىرانتخا

 داهجو يح نك ه«يندهشاو ىل هلأ هملق ريخ فلسو ر ريخ ةقياس

 00 َُك ا نأ ىدعب نم ءاج نم نك ع 0 ودع

 ىبعي. نم اوُلصُت ل, قومتلتق 7 مكان 0 ب خمايقلا موي

 ١ عفري نلو ابا اعيمج انيق ىدعب اوهمتقت لو اًذبا اعيمج

 هللا ةراضتسا نم تركذ ام اما هل اولق ءاذبا فالتخالا مكنع 5

 دعي كولو ِ يلع نولوي نممف ضر ره دعي نيانلا 7-0 ع

 هناكس هللا نكلو ةريخلا هللا عنص ام لك ناف ههللا ةراضتسا

 كملف نم تركذ ام ماو هدابع ماسهب ىلتبا ةيلب كرما لعج

 فّلآسو مكق اذ تنك دق كنف معلص هللا لوسر عم كقبسو

 اا درك لل ل لب نس هدرا الما دك
 ءالبلا نم كانلتق ىح' نا انبيصي امن تركذ ام اماو تملع

 ه) 000. مرداك . 5) مامأالا . 6) 000. ه. م. 0) 400101 6.

 ل. ءءر 185-1 ؟ةعاو 1 5 75. 35 ةريسقز 22022 000. لفقف. هك

 2001: ةناحش٠. (م) 000:



 ده دف تشك يي جب_-- 11 يي يي لا 5 ج7 شح را يي يي يي

 منو نس 0

 ىنثدحو ««ىخالا ةعمأل ىف هلنقو ةعمتل موي رصم لعأ مدقف

 ناميلس ىنتّذح لق نأ ىتدح لق ئىزورملا ىجأ نب هللا كبع

 ديري ىقتح لق نارمع نب ةلمرح نع هللا دبع ىنثذح لق

 ناكو ّىحبصألا 5 نارهد نابتع لج ىو 2 لق : يبيح نبا

 ةلاق  :«ك«رادلا ىبع ىنب -نم لجر ضو هةرسب نب ةللأ اناَبَع لاف

 لم نوع :ىبأ “نع 'مساعلا نب مككلا 'ىفكححو تعقب نيك

 نعَو ةمد“ ع نيفاك ”نوورصملا لاز ام لق -هضرخكماا نكي ردا

 نمو ةفوكلا نمو ةرصبلا نم قارعلا ندادمأ تمدق ١-6 لاغققلا

 تلضف ىق ثوعبلا نأ جغلبو موقلا اوعّجش اوواج: انملف ماشلا

 ٠ دعس نبا نكي مو دعس نبأ كنع نم رصم نمو قارعلا نم

 لبق ةلجاعت اولاقف مأشلا ىلا يرخ ىق اًبراه ناك كلذ لبق رصمب

 هللا دبع نب ريبزلا ىنتتكحو دم لاق «دادمالا مدقت نأ

 ومو ةايلع نامتع فرشا لق مالس نب هللا دبع نب كسوي نع
 هللب مكدشنا لاقف خبحان ا رادلاب اوطاحا دىفقو روصح

 ؛5 نينموملا ريمآ باصم كنع © هللا قوعد 0 تا له رءو لج

 مكربخل ىلع مكعب" ناو" مكل "ريضي» عا هصرا باناطشللا 007

 هسئاكجورلا ةىتللا 5 لاغ مسكرا كل ف 55 هللاب مكتظ اف

 مأ قفنت ل مكربمأ عيمجو هقلخ نم هقح لفها ذتموي متناو

 ذشموب 000 هالو ص لابي ملف فذ ةبرلاو رك نام نيلوقت

 ه) 0060. طلو ممطت. 5) © نم000>1 من1139. 115ةا2 61676208 ها

 2686105 86011. 12012262 11 600. 8. م. © 18طتزات5 01100116 11

 ممؤز لمس ممط طقهطعم. ©0) 000. 37505 804. لجو نعر 0100 ءانوطمت

12 856016211118 859267118 1 



 رمال 0 07

 الجر انعمس جرعلاب انك ذا يح ١لسععي# قامتعل اكتمل

 1000-2 ت06 كر 50 2

 كلب نأ هلم 0 ساسنسلا و كرش نأ *لأ

 هرصم نى م ءاج قدا ”* نضولا ليت

 كر ددص 1ع سلجغ 0 ىلع بذدوذ كي نب ورع امأو لاق 5

 ىناف ىهنم ثلث اماف ورع لاق تانعط عسد هنعطف فمر هبو

 ىف ناك امل هاسيأ نهتنعط ىناف تس اماو هلل هايا نهتنعط

 نع ىبيك نب قاحا درعا 0 لاق «ةبلع ى رحم

 مويسإل ناورسم برض مييش نسب ةورع < تييأر لاق متكحلط نب ىبوم

 ناورم شاععف ه هيوابلع ىوخا عطقف «!تبقر ع فيسلاب رادلا 0

 لوقي ىخلا ناورمو /صضقوا
 اوزجاح موق.أل راحدلا مويس تلق ام

 للنقلا ىلع ئويبكلا أوقيتسا الو أدور

 2 تارا

 ه 2 265 ه3 ود هع

 لهملا ىلا ىلصي اميك مكفاساب 15

 نب نامتع ى عا بوقعي نب افسوب ىنتدحو ىدقا 131 ترحم لاق

 رم لكما وق لبف# ناتمع صح » ناك لق هسا يي
 7 1 9 0 م 9

 راسنو عمل ه2 15د 120610 ابر 14 ةووو. هم طا", 1, 152 1505. ةةو

 6 ءمءما. 105. 8 21-19 ه6 1ط> 5]830: 1لطلو م.

 ه) 000. 8. م.ز 115 ىبعد . 2 6) ؟ ةدئؤذتق 1ةعتقاتات 22110 1طن

 ا" ر 5 ه كر, ال125 801 11, 283, طز وتتط. هن 11501: هان بوجر 58

 هذ 4 ه6 بك. 0) 000. هذ 1كشه7. ر,ضمر 291ه, هك. لش

 0| 10000184 5. 2:008)2ىعضواتلغ 117 00017 اق ءوازرا 1ك 787

 صسوأ. م) 000. 200. ىبر 200 061691 ةوءانضلتتطت م. ال11, 0.



 |". خريس مار

 هثذح ريزعلا دبع نب ناجرلا دبع نأ ريع نب ديحن ركذو
 0 روست ركب أ نب لنيح نأ ني نب ناجرلا دبع نع

 باَتَع نب رشب نب ةنانك هعمو مزح نب ورمع راد نم نامثع

 دنع نامثع اوكجوف فمكلا نب ورم نامح حنا 17

 هدي“ مهملكقتف ةرقبلا ةروس ىف فحسملا أرقي وهو ةلثان هنآرما

 لتعن اب هللا كارخا لق لاقف نابثع ةيحاب ذدخأف ركب نأ ىبا

 لاق نينموملا ريماو ههللا دبع* ىنكلو لثعتب تسل نامثع لاقف

 ىبا:اي* نايتع لاقف نالفو نالفو .ةيواعم كنع ىنغا ام ليك

 تصضبق ام ىلع ضبقيل كوبا ناك اف ىتيخ كنع عد ةىخا

 10 كبلع اهركنا لاعالا ىف ل أ كر ل يح لاذ «هبلع

 رصنخسا |نامتح لقا فيخلا لع ىضبك نم ليسا ل 00

 عفرو هدي ىف صقشمب هنيبج ىعط رث هب نيعتساو كيلع هللا

 نذل لصا ىف اهب ًاجوف هدي .ىف تناك صقاشم رشب ىب ةنانك

 ىتح فيس هلع ف مسخ فر تيلخوا يتحسس 2

 ,ة نب ةنانك برض لوقي نوع 4ابا تيعمس ناجرلا دبع لاقف هلنق

 نادوس هبرضف 6 هنيبيغ م ديدح دوعب ءِسْأ مدقعو هايج رشب

 نيخ# لاقإ ' "كي هلتقف] هييبحل رخ اه: سعي ئدارلا نإد

 قي ناعرلا تبع نع دانزلا قا نب ناجرلا نبع ىكدح 02000

 ييكلا ةكاقلع ند رب ْى 5 : ب ةشانك اهتلتك .ن3لا# لا تالا

 90 جحلا ىلا انج خ لوقن ىراؤفلا رامس نب [ر وظنم ةارمأ تناكو

 0) 14 نامتع. 5) حأردأس ٠ 0) 000. كترأ . 4) 000. ىبأ ىدو

 112 © 226 ؟., ه1. طقطو# ىبأ ىعز هصمص0ه91 ةهع. 11, 1 اسبر 3و

 سيار 6 هع زصنمو ا” 6. 2 11 طثو هن طمع هبنجلا مث) 8هء. 115
 230 ؟., ونان1 طقطو6 روطنمز نوطبم. ط0 رابيش ٠ راسي , 115



 سد م

 ىكهع معكص هللا لور نا لادعت» [سن ندم نع نا ردوا

 الا رادلا باب ايقرحي ا ناو هيلع رباص انذ ءاّدهع ّىلا

 لاقف هدنع ل لاو هيف أرقي فحصلاب اعدو ٍغّدك سانلا جب

 2كجرخ امل !كنيلع كثيسقاق 6 ميظع نسما“ فل. ىآلا كا 3 و

 ا راصنالا نم َرَخآَو نادم نم الجر برك ابا نامثع رماو

 انيباقأ "كفوو نم :ناتر أرغ الا كيف: عصجلو !ةلاكلاا كمبو كاب <لاغ موتي

 كرد نيس لعوتو ناورمو رهبؤلا ىبأ شوان 0 ام لعد راذلا تكفطأ

 لحخدو « ابره نابتع لع لك2و املف ناورمسو رهبؤلا مما ركب أ

 قي لسرأ لاقف هنيكاب قيحلاف نامتع ىلع و 5 ا نب 0 0

 هاَكي خرم عنف هطدلع ا!باخدو اهلسراف ا-هلوانتيل كوبأ نكي ملف

 ةنوقرت 0 هأجوف دعم صقاش« لج ةءاجو هيكل رخو فيس ليعتب

 ارواج هيلع "انيهتغم هوار ا املف نووخا لخدو هيلع .ىشغو: مر يابك

 هقيس اًطرتخم 7 ئبيجتلا ءاجو و هتانبو ةلئان تحاصف هلجيب و

 ىف هيلع فيسلاب ًاكذاو اهدي عطقف ةلئان هتقوف هنطب ىف هَعَضْيِل

 لح ا دانم ئدانو سمشلا بورغ لبق هضر نامتع لتقو هردص

 ىقلأف لاما تيب اوردابت رث ءىش لك اوبهتناف هلم يركيو همد

 0 موقلا تلاط ام اذه برهلا برهلا او ا لاقو ان وجو ع جتافلأ نالجملا

 هم 000. دهع. 5) 14 لئاقي وأ ليتقتسي نأر 210. 6,

 ه) 14 هذ 20. 500. كرهأ نم. 24) ةلئوتت0 هدععز03856 ؟101انت,

 6) 1"هم6ههذه ى 1]06هصقاتصت ه8. مر 0004. 200. ملسلا هيلع.

 و) 000. 200. قيلع هللا تجر. 78) 000. 204. هللا هنعل. 2) كه

 0101. 5 000. اوكو.



 6 فدع روك

 6 مدقو حرفي ىراطلاو ىكبيو عجرتسي 01 هيي نول ع

 ةثيبح وهو نامتع لتقع 0 5 ايلف ةلتقم يبين طل

 ةكم فيرط ىلع ماقذ ةنيدملا نم

 هل رصتناو نامثع هللا محر 17 نوعجأر هيلأ انو هلل ان لاق وة

 جام ا مهنيب ليحو * و 3 و وربك لاقف قوما نعل نامل
2 © 

 رصتقناو نامتع هللا محر لاقف خلاط يبل او ءةياألا 2 ري

 لف أرق 3و جل بك لاقف نومدان 6 هتاءملا لشجتد مالساللو هل
 هلأ سلا كي هل 6

 ل.قف نع 2ك نوعجر مسهلفأ ى . 0 يصوت نوعبطتسي

 نيفو: ريخب" انيلغ,ىقلخوت اضع مل محر لاقف نامثع لتق
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 نيبكناف هبرضيل رمح 27 0 دامدلا ا دلع لاس

 جفذو اهديعتف اهديب فيسلا نقتاو ةةصفارقلا *دنبا ةلئان « هيلع

 ةريبكل اهّنأ لاقو اهكاروا زمغف تّلوو اهدي عباصا نطاف اهعباصا
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 ا ايس 0

 اذكو-1ذك نب هاوطقحكت# ىأ نفث" ىف هعاص ىبتلا قل اهدا قذلا

 الجر هيلع اولخداف موقلا قراف» عجرف 5 عيضت نلف لق ىلب لق

 ىلتقت ال نالف اي الك لق كلت ىّنا نامثع اب لاقف شوف نم

 اذكو اذك موي كل رفغتسا معلص هللا ليسر نا لق فيكو لق

 5ليقاف «هباكت) قراف» عجرو رفغتساف امارح امد فراقت «ىنلف

 هلنق نع اهني رانا باب“ىعح مات محل ماللس نب هكللا كلا

 مال هويتللس نا هللاوف مكيلع ءدللا فيس ارلست ال ميق اي 4لاقو

 ال نيتلتق مناف ةردلاب ميقي مويلا مكناطلس نأ مكليو هودمغت

 هللاو ةهللا ةكئالع* ةفرفح مكتنيدم ّنأ مكليو فيسلاب الا »مقي

 ميقلا ىلا عجر نم هيلع ليخد نم رخآ ناكو اولاق + هنع عجرف
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 رسل رو ةنس

 ادركت نانسال ةفئللاوأ ام. نويرصملا لاقف ةياضعا رخال رتجاو :دجاصقا

 ةريغملا لاق ءءارحس دعب مكانلتق دقل ةّمَألا ىف انيلع هج

 ليقي وهو ادلنجان لجر هل زوبف راب م

 مس 3 5 921557 ناك

 ( نا ةقويحالا ا قمر سابا كاف برص م مهبط
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 لاشك سمخألا» نبا ةريغملا لعق: ساننلا 'لاقو . 18 ةبحاصا ةباجلف 5

 للا 4 سيرك, نما ناكرلا ىبع هل لاق هدلل نأ *' هاتق ىذلا

 ّك ةريغلا لق تب ل ليقف متانلا ىري ابيف كيتا اين

 نبع حرج ناين ئينانكلا ثابق لتقو هب. تيبتباف رانلاب سَنْخَألا

 نئدح 0 ملا رودلا قيما راجبلا ١" زيامتل) كسار: ىنلسألا هبللا

 2 ئانبا ىلع لئابقلا تلبقاو بابلاب نيذسلا رعشي الو اهوعلم

 بدتتنات 6 هلدقت الف ا!بيدنو ريما ىلع ابلغ نأ هب !ببهذف

 كحبو لاقف كعدنو اهعلخا لاقف تيبلا هيلع لخدف /لجر هل

 الو تيتعتا الو مالسا الو :ةيلعابجل قل“ هأرما  تعشك ام.اللاو

 معلص .هللا لوس : تععيأي و نس قروع ١» ىغ , ى يبا  تاعضو الو: دنع

 0 ىناكم ىلع اناو لجو ّرع هللا هيناسك اضيق اًعلاخ نتسلو ؛5

 اولاقو يرخن ءةءاقشلا لها نيهيو ةداعسلا لما مدللا يب

 هلتق الا لسانلاا نم 2 ام هللاو هللاو 4انقلع لاقف تعنص

 نم لاقف ا ىنب نم الجر هيلع اءاخداف © هلتق ان لاح اهو
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 عحجوس ناكو « ىقشتل ع نارقْلا كيلع اَنْلْوْنأ اَم 00 جدتفا لفقو

 اهيلع ىقأ ند ع عتعنتي امو ٌئىطخي امو عمم ام كَ اف ةعارقلا

 مارق كيفما نميع لل عيلج طيرف بلل ١ نأ ل

 مهدارق مهوشحأف مكل ارعمج لق نعل راق شاملا كا لاق ىيذتأ

 1 ناسحتلا :١ سراويل ابك را ع لقتل معنو 7 اَتبسْح اولاقو اناميا

 هباكحأ ىف رادلا نود 5

 لوغّطلا لمانألاو ىّلَكلاو ليملا نورقلا ثاذ تَملع دق

 لوقشم فور ىذ ماسي ىليلخ ىنعُيب «نَمْدْستل
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 ىليق تّلقأ 4 نا ١ ٌليِقَتْسُأ ل
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 اذه ةرتجاف ىقلتساو ناورم بكناذ هبلقن فنعلا لصا ىلع رخآلا

 ه) اكما. 20 75. 1. 5) لكمد», 3 »6. 102. ه) 14 اللكهدطط»

 نفدصتل . 0) 14 ذأ (60. '"هدننط. 6 تلك اذأرز 2كآوا. 115 6.

 0) 1016 1. اوكش دق. مي) 000. 8. م. 9) 28كرس 111, ه» 0

 د0 1هدعام15 805 ببطت الا 11 2 228 ؟., 8, 14 هذ 2105: 21

 '1"هطو24. ط0 لاثقلا نم 161605 لانغلا ل 7) 12ه. 40 78. 4

 2 000 عحصز 220 14 عايبلاو 61. 811218 م. !".ءا"ثو 2 6هآ 91212. 0

 /) 000. 8. م. هأ 10561:010 , 110: اريححأو .



 رك نو خخنس
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 اوه نس رح

 اعم كلذ ماتا املف ٍهّحَح ىلا كلذ اوعيجج نا نودبري ناو

 انجري ال اولقو ناطيشلا ه هقلعا راصمالا لها روقن نم عغلب

 انع سانلا كلذب لغتشيف لجرلا اذه ّلتق الا هيف انعقو امم

 عنف بابلا اومازف دلتق الا ةاجنلا اهب نوجري ةلصخ قبي مو

 ::ىث ناوزمو سلط عب دهم بولا نباو نسحلا 220001

 عم ماقا ةباحصلا ءانبا نم ناك نيو صاعلا نب ديعسو مككلا

 ابأف قرصت "نم لح ىف متنا ةنالآ لالا نامثع عادانف اودلتاجاو

 هوأر املف خهنهنيل كفيسلا والم نيرتلار لسمو يزخو بابل" دف

 نيقيرفلا ىلع مظعو اوعجارتف عاهنهنو ءالوغ عبكرو نوبيرصملا هوبدا
 ؛0 فلغان اولخدف اءذؤرصني نا أوبأف ل نلخديل خباحاصلا ىلع مسفقاو

 دك

 فيرش 9 سنخالا ىب ةريغملا ناك دقو نيييرصملا مواد باكل
 نأ ليبق 0 كرداف هعم اوكاح رغذ 8 لكفت 53 جح م

 لغإا نيلجو لك: نميف زاجل لخدو ةلشوانسلا كي
 نم انيملا

 !5 نآرقلا مايالا كلت نامثع لختاف توم ىتح معدن الأ عيطتسن

 نحو كسنكرت نا هللا هدنع انرّذع ام لقو لخاد

 ايناكو هيف أرقف سلج ايعا اذف فحصملا هدنعو ىلصي هابكت

 مفكفك نيذلا ميقلا ناكو ةدابعلا نم فحصلا ىف ةءارقلا نوري

 بابلا نم حا عهعنج ال نويرصملا ىقب املف بابلا نيبو ع

 ة*فيقسلاو بابلا اوقرحاف رانب اوءاج لوخدلا ىلع نوردقي الو

 9 ةفيقسلا ترخ بَّشَكلا قرتحا اذا ىّتح ةفيقسلاو بابلا مجانف

 لوخدلا موعنم ىتح ىأصي نامتعو رادلا لبعا مراتف بابلا ىلع
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 جار اة زخنسش

 جوت موت باصأ ام لم ْمُكبيصي ْنَأ ىقاقش ْمُهَنَمْرْكي ال منَ

 غعايشاب لعف امك ه نولمأي ام نيبو بارحالا نيب ّنَح ّمهللا يل

 را ديس ١ نعت بيش: نع ىرتسلا حولا بتك . ١ < لبق نم

 0 د 11 سيح داعب ليلا لو اوبح ياو

 ءىضيو 1 1 حابصملا ن 2 رقعج ى : دم و ركبة
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 0 نكي نأ اوقاف اكنغ رع مرينا نولواعُت ىخلا رمالا

 نالوقي نيبصغم اجرخو اًكلف مكيلع ءّوسح ميلا

 حالا امكمزلا هلا اهب عنص ام ليقتو نامثع انب عنص ام 0 ىسنن
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 ا ليي عس 9
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 خحلطو يي نع فيس نع ببعد نع ىرسلا ب 7

 مدقف فباسلا سانلا عيوب املف اولق نامتع ىباو ةقراح ى

 ععايشأو نييدرصملا يح نو هكليري هنأ مسوملا نم مربخاف ةخمالسلاب

 ه) ]طباطعانو م طتتلات8 70615 1201 م1926 م61:8م16112 , 6أ13122 2 16عأ

 ممم6ف6. )2  000. 8. رن. 6) 000. هرييسحر هل. 1107. 8 78.

 0) 000. اسنن. 62 000. طثع ه5 ةطقنتو كعس. مث) 8966 7659و

 12 0111115 ©0621 ليقف منو لمني © لاخلا 2م نا 11٠

 ةصغو دركئاذ م09118 8م. )7  000. ىا. 7) 008. 8. ميز 560

 ريعم 2 2) طاواطتتت7112 768 6106312111



 او خنس 0

 هعبتتخ . لكك ال ام ىلا "برغل نايوخ هكوححتو اهعبتت الف نينولا

 نأ ةيمعتحلا ىبا اب لاقف ةيميمتلا ىبا اب كاذو تننا ام لاقف

 فانم ىبع ونب هيلع ةكتبلغ بلاغتلا ىلا راص نا رمالا اذه

 قي ا
 : : الورشق نأ ةفالسخلا  نهموربا . هايف د « ضوخت امل تبت

 اليلذ الئ اهَدْعَب اًوقالو ْمُهْنَع ريكلا لازل ثّلأز ولو
 2 اليئبسلا+ الص«! ميلكا هاوس «ىراصنلا .وأ* دوهيلاك اوناكو
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 رصم لها ىلع اًظيغ ءتلتق ىو شاع تيجرخو ةفوكلاب 5

 ناك تمقأ ل ينمؤملا 0 ان لاتفف مككالا نب ناورم افءاجو

 امك مى عمصي* نا ديرثتا نيلاقف لجبلا اذه اوبقاري ن ودعا

 ”رع 5 ه«للاو ل ىنعنعي ىم « لجأ 35 مازغللط د عنص

 3 مزح ل هب دب نامثع ىقبو عاتويب 0 ةبيبح 1 يلق

 تبع اي لافت ((ساكلا لع نامتع فراق ءابقرلا خيلع تالفغلا

 نم نكو مسوملا ىلع تنأف بعذآ لاقف هل حف + نياعع ندا هلأ

 ىلا بحا ءالوه #كاهجل نينموملا ريما اب هللاو لاقف بابلا مزل
 مسوملا ىلع سابع ىبا فقلطناف نقلطنيل هيلع مسقاف يدل نم

 ىو ءاهب فرصناف هتيصوب ريبزلا ىلا نامتع 1ىمرو ةنسلا كلت

 اَي 2نامثع لقو ءهلبق بخ وا هلتقم 6كردأأ فالتخا ريبقلا

 هر“ 000. 5. م. ٠ 5) 14 ه6 كو: كيلغ. 6) اك 62 ك0

 ىراصنلاكو . 02) ١411015 24 لك01. 25 5. 18.2 6 00007 خل

 همصزوءمدخك 200101 اظيغ. م 000. عنصت. وم) 004. ريعأ 8.

 ىنمعا. 7) 000. داهكر 14 داهج. 2 ىصرو. 2)

 كردأ. 7 150. 11 58. 1
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 ذاب

10 

 رو |
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 ىبنلا ج جاوزاو اهضر ةسشناع ىلو ريبزلا ىلو ةحلط .ىلاو اولعفأف

 ْئ 16 0ءاخ ةليببحل 18 ل هل اذاجنا ٍدَّلو ناكنف معلص

 ومآ هبشي ال نوعنصت ىذلا نأ نانلا نلت اب لاقف سلغلا

 0 اف ةذاملا «لجيلا اذه ىع اوعطقت 52 نيرفاللا رمأ الو نا

 لجرلا اقنع مكل ءضرعت امو ىقستو معو أتت سرافو مولا

 0 011 مديت الو هللاو آل ونت ىلتقو ا هرصح نيلكتست م مف

 تضهن دق ىفأب رادلا ىف هتماعب ىمرف برشي الو لكأي و دكرتن

 ةلاحرب اهل ةلغب ىلع ةبيبح ما تءاجو عجرف ىنتضهنا اميف

 00 تايه !ةييبح نأ قنمولا م ليقف ةوادا ىلع ٌةلمتشم

 00 ين لحكلا دنع ةقلاطبمأ ىف الددو وأ :تيلاقت انيتلعب

 ايل :لماراو ماتيا* لاوما كلهت اليك كلف ىع هلسأف هاقلا

 ةبيبح 31 تدنف فيسلاب ةلغبلا لبح اوعطقو اهل اووعاو :بذاك

 قضي, اميدخاو .انيب 17 0 لانا كو 3 اقع

 ا كتشا ىَتل هللاو أ 7 تلاقف أف اهاخأ 8 تعينتساو ةيراه

 3 تا * 2

 بنئاكلا ةلظنح ءاجو منلعفال نولواكب ام هللا جمرك نأ

 مأ كعيتتست دكيمح# اب لاقذ ركب نأ ىب دم ىلع ماق ىنح

 ه) 14 ءاجن: 280. هدم. 5) 14 الفخر 560 207. ه. ف. 14

 هذ 20. 200. الو ءامأ. 2) 000. نأو. 2 000. 8. م. تأ 16861410

 14 هذ 20". عوض. /) 000. تعب. و) 000. دكرتي. 714

 هن 207. كنعز 116 000016 4. 228 ذبمأ ىنبل اياصو هدنع نأ

 لسارأو ماخيال. 1) 14 هم لمارالاو ماقيبلا . 2 2) 000. تبتعتساوز

 110. تبعنشسماف . 7 183 لاقفر 560 2030. 35 566. 7

 200 لجو ع



 اه ةئس ا

 مكيلع هنوذختي ا يطعم ريغ ه قاب ءارو * امو ءالوه نعدألو

 عناصلا لجو رع هللا نوكي ىتح ايند وأ هللا نيد ىف ًالَخَد

 هيلع مسقاو 65 عوجرلاب ةنيدملا ليها رمأو بدا ام كلذ ىف

 بابلاب سلجم .ول' انقابشاو 'ريوزلا"قياو انتحر نسخ نا

 ه٠ ك«زادنلا 6 ناسفتع "ميلو ريثك خنت" هيلا بقوا هناا 0 0

 ناو ةمراعلا ا نع فيس ىع :ديشيت كال 03
 لوزنلاو ةليل نيعبرا رصخلا“ ناك اولق ةكلطو ديكو نايثع

 نم نابكر 4مدق رْشَع ىامث نيعبرال نم تضم املف نيعبس

 نم بيبح قاثآلا نم هيلا اًيهت نق نم ربخ اوربخاف دوجولا

 ؛هةرصبلا نم عشاجمو ةفوكلا نم عاقعقلاو رصف نم ةيواعمو مأشلا

 ىنح ءىن 75 هوعنمو نامتع نيبو سانلا نيب اولاح اهدنعف

 ملف لداعلا ابلطو 0 اس ءىشنلاب 0 لخدي ناك دقو املا

 انلتوق اولوقيف اومريل ةراجخلاب هراد ىف اورثعف ةلع قيلع ه علطت

 رادلا ان صل ترا للا اك مهل ماداتنم لل دك

 ,ىمتبذك لق هللا اولاق انمر نمف لق كانيهر ام هللاو ال الق ىريغ

 /فرشاو اننوتطخاذ متناو انّئطخي مث انامر ول لجو رع هللا نأ

 و مذاب يلع ىلا ورجل اميا عرسف ىقازيجلا 8و ميح ' لآ لع نامتك

 ءانما نم ايش اننيلا ءارلسرت نا مردف ناف ءاكا ها

 0) 000. ىتامأرور لانهم م05562386 1116186 8 ع 061ه مس

 عطوه ءمو6 710هططاتت. )6  000. 8. ب. 46-ه) 000. طقثع -0

 نقذ656 هضر 200. هتحرو همالسو ديلع هللا ناوضر. 4) 008. ماق»

 © 008. 8. م. مث) 000. ورسأو. و) 000. دات. 7) 14 ىلوعتم

 مم[ 805, 15 26.



 نو 8 0/0 كلم

 هاهبطخ ةبطخ رخخآ لق همع نع نامتع نب ردو نع كد

 331 كاطعا !امثا 'ليجو درعااهللا نا" ةةعامج :ق ةضر نامتع

 ادفع انينحلا> عا. انهيلا  اونكوتل ايضا ةرخآلا اهب اوبلطتل

 ةيقابلا ىع مكنلغشت الو :ينافلا 52 الف 0 ةرخالاو

 ريصملا ناو ةعطقنم ايندلا ناذ ىنفي ام ىلع ىقبي ام هاورتاف

 اا لا نيم ارق ين وعل نعجه ازا فلل
 0 رعت ال ا م اومولأو ريغلا © هللا نم اورّذحلو هدنع

 ا تمم

 اردد, تلاق ادع : منك نأ مكيلع ذأ ةمعن اوركذأو* اباوحا

 0 لاا لا يحك ضو اناوحا هتيعنب متكابصأف مكبولق

 نامتع ىضاو ةتراح ىناو ةكالطو نيك نع فيس نع ببعش 0

 هل مزعو مزعو هناجاح سلجملا كلذ ىف نامتع ىضق كين أول

 ايجرخآ لاق 2ددللا ناطلسب يلع عانتمالاو ربصلا ىلع نوملسملا

 ىتع اوسبح نيذلا ءالوه مكعماجلو بابلاب اونوكف هللا مكيحر

 فرشاف اوعيتجاف اوندآ نأ ةلسعو ىلعو ردي حاط ىلا لكسر

 21 ا ره دلل ساما اييارربا لافقفا ةيلعرف
 دولا ىثا ةنيحلا لما آي لافف ميقملا ”راسملاو 7 ىاطلا

 دا 11 يتيعبا نير مالكا ةدكيلع لسيما نا هلشاو هللا

 ىضقي ىتح اذه ىمود كعب نقتكحل لع لحدا هاضق ىف هللا

 ه) 000. م. ةدل.: هطصعبلق171 ةعع. 1ةس[كد10"عدط !10عءات>> ها ]لك

 5) 004. ه. مز 115 مكنيغت. 6 008. طثم اورقاتز صو ه6 115

 ن5 "عووعدقاتت. 0) (000. 11185 لح وع ه) 0007268

 /) 008. طسصع أوريضتر 560 معلمو أوريغت هاءالققو ؟10عطدعز 8

 نق "هءءصقتت. )7  .98 .78 3..106 )9  000. ىراطلاو .



 اة بت نحو

 مو 7-1 م وال

 اًذَعُفَم ىّتم تدعقو اًذَحَأم انم تذخا دق هل لاقف لاق هديحلب
 لاق « :كرذو جوخ لاق هذ خايل وأ هلعقيل ركب وبا ناك ام

 هقنخ َّْ هقنغ لاف 2 كولا, هل لاعبي لجر هبياع لخدو

 ءاطاح

 ههه نع ملاك انيغ تيار ام هللاو لاقف يرخ رث لاق

 سفنك هدذسج ىف دكرتات «سفن كنبباو ئنخح تو هالاو

 5 نامتع ىلع لخد ديعس نا ثيدح ىف لاق < خن لاق نامل

 لاق هيدي نبي فحصملاو لاق هللا باتك كنيبو ىنيب لاقذ لجر

 ما اهنابا ىردأ ال لاقف اهعطقق هديب هاقئاف فيسلاب هل ىوهيف

 ىتظخ لفك ليال اسنا هللا. اما لانعفا لاق انهنبع رن اه

 هيلع لخدف ديعس دنا تيلصح ريغ ىف 5 + لفصفلا

 0 خباآلا هذ ىلع مدا حصضتناف اسصقشم كوع ظياسف ه ىبيجُتلا
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 ام فحاصمللا ىف اهتاف لاق مِياعُلآ عيمسلا ضو يللا ميكي ف كيسف

 اههلحع اننا نأ ثيدح ىف ةصقأو هلا نبا تذخاو لاق كيكح

 15 َرعشأ * املف لاق لتقي نأ 1 كلذو اهركح ىف هناعضوف

 طخ ام هللا اهلتق عضعب لاقق لاق هيلع «سمحان لئنق لاق وا

 ©ايندلا الا دي م هللا ودع نأ تملعف لاق اهتزيجت

 هنع بيعش نع ئرسلا ىلا بتك اميف لق هناك فيس اسماو

 ه) 000. هقلخر 115 5 228 ؟. طه566 ىنتح !ديدش اقنخ هفنخ

 هقلح ىف ددرتت هسفن تلعجو هيلع ىشغ. 5) 440101. 6 4

 ىدوكملا 1. ه. نيكتلا , وتم0 هاتمس هلتطأ منو ىبيكتلا هعومستتكر

 هك. "4 1, هكر هدصو0891»2 ةهع. 271760 11, ١7 , طشدش» ال1 مل" .

 0) 10. 2 88. 131. 46) 000. بححاشس لمف لاثو اورعشأا .



 نم او زئزس

 ناميلس نب ريتْعم آس لق ميعابا نب بوقعي ىنتكح كدر
 أ كوم 0 ىأ نع ةرضق وبا امد لاق ىأ انس لاق نيفينلا

 لاقف موي تاذ هضر ناستع عبلع فرشا لاق ىراصنالا قع

 نا آلا عيلغ در سانلا نم اًذحا عبس اف لاق مكبلع مالسلا

 تيبرتشا «ىّنأ متملع له هللاب مكذشنا لاقف هسفن ىف لجر ري

 لجر ءاشك ءاهنم ىئاشر تلعجن اهب ةبّدْعَتْسي لأم نم ةَمور
 ىتح اهنم برشا نا ىنعن< اف لاق معن لييق لاق نيملسملا نم

 تيرتشا ىّنا :متيلع لف ةءللا مككشنا لاق رجلا ءام ىلع رطفا

 لهف لق معذ ليق دجحسملا ىف 4«تدرف ضرالا نم اذكو اذك

 هكدسنا لق لبق ليد: ئلصي نا عيش اء نم اًدحا متملع

 ىف ءايدشا اذكو اذك ركذي معلص هللا ىبن متعمس له هللا

 ىهنلا ماشفف لاق لصفملا هباتك ءىف اًصيا هايا هللا * وكذو هنأش

 فدو لاك نيفولل ريما :نخا اليهت : نولوقي ندلتلا لسععت لاق

 ردا در اذ رادو ىردا الو لاق ىتفألا "مقرا الكا جعلا
 اذك ىقل ىنّح سانلا هتطوف لاق مكبو هب ركم لق هلعل لاقف ؛5

 مللف غرك ذو عظعوف 5 ةرم هيلع فرشأ يار لاق اذكو

 ام َلوأ ةظحملا هيف كل2ثاأقت سانلا ناكو ةظعوملا جيف فخأت

 يف علنا ري لاق يف ةييحاوفاوا غيلع 20 اذاف اهنوعمسي

 ليللا نم ىلر منا كاتو لاق هيبحي نيب فكاصملا عضوو بابلا

 رمتعملا وبا لاق «ةليللا انحدنع رطفأ لوقي معلص هللا ىبن نأ

 46) 600101 ىوع. 14 ا, 5. )14 يندعحستلا 0

 اهيف. 0) 000. هتددرف. 6) 00هد]وءان.و «00. اصدأ دأرأ. 012 ه. ع.

 الكمر. 2 98. 264. 7) 000. ىشغف.



 زو خفس ا

 اولزت كىق ةرصبلا لعا نم ادم نأ غلب هنا لاتقلا ىلع جادح

 ارهجوت كنق. مأشلا لما نو. ةليل. ىلع .ةنيدملا نم «قو أرارص *

 ىب .ةريغملا لمحت تادتلا باب ىلع اًذييحشلاتق ,تولناتت ل
0 ُ 1 0 50 

 أوجرم ليقي 42 ميقلا ىلع ىفقتلا سنخالا

 : .ليبجح انهلو اشو: اهل. ليبطع ةيراج تيلع َكَف

 ليلشتح فئيسلا ملصتب ا

 ليقي 2و 0 و 0 ليدي نب هللا ديع هيلع 0

- 

 00 هدَح م

 + يقول رف قراصنالا ءعفار نب ةعاثر لجو هلتقف هللا تبع هيرضف
 د ريب وهو دنع عونق, هعرصف: ةيرضف. ,مككالا_نب ناو ع

 ىتح ميقلا مزهناو تاحارج رقبولا قى د هللا نبع 4 _رجو هلتق لق

 لتقف اًديدش اًلانق هيلع داع هبايد اومصتعاف رصقلا ىلا او

 داما 1 ان ىرهغلا منعنا نب كاز ةبابلا ىلع ةكرشلا 8

 5 ىراصنالا مزح نب وربع يف ىتح نولتتقي سانلا لزي ملف نامتع
 ساننلا ىئدانا مث نافع نب نامتع ناد :بنجي لأ فو درا

 اومزهنأ ىنح جنبا فوج ىف مولتاقف هاد. نم هيلع ا!ولبقاف

 ىقيو ةنيدحتملا فرط : ابيار وجر ءراجلا باند 4 5

 0«) 000. ىعو راوض ٠ 6) 000. لرصعت , 860 ة2 228>ع. لصتير

 ه1. طرادشب» 5111, م. )5 هن 32[آهه803 111, 17, 01 مث ةووتت. ليلشنخ

 ودقه 1ع. 0هءمعمأو 1هعلطات“ ليبشتلخا. 6 0 عضفاذز ك ]طم

 820 هنن 1, م. ا.همر ا! ةمذوصكر 2269. م. 384 ها 9 هنعدآ. 165.

 0) 00 حرتكابو ٠



 ع ضو نس

 ميعاربا هاهنبا العتساف اهل اهنوركشي ا!ولاز اف هنع فكف لاق جبق

 ىو]بلا نتماحع نب نراجولا كيعا لاق ناك ىبأ لاقو «: لعب

 رصم: نم ةنيدملا ىلا راس نيخ

 ديدكلا قلح «تابقحتسم كيعصلاو 0 سيبْأب نم ىَلبْقَأ
2 - 

 هد ناس د هس 6ه3260 ل

 « 04ةيرن ىذلاب َنْعَجَر ىقح لكيعس يف هللا فقح بلطي ه

 نسب ورمع آس لآق ةءانبكبلا هللا ليع نئب رقعَج ىتدح ش

 الأ ناو هضر نامثع رادب اوفاطا فيرشتلا مايا نيضم امل لق

 لجر ماقف ةعبج ه«تصاخو هي للسراو درمأ ىلع مدا

 اًكيشش ناكو ضايع نب راين هل لاقي معلص ىببنلا باككا نما

 هللا هدشانف هراد ىلعا نم هيلع فرشاف نامتع اب ىدانف اًريبك

 لسجر هامر نا مالكلا دق ىه انيبف علوتعا امل هللا همهكذو

 ور ا كامتر ىذا ن ١ أبعزو اسي هلزقف 0 نامتع بادكا نم

 راين ّلتاق انهلا عفدأ كلذ دنع نامتعل اولاقف ىئدنكلا ىّلَصلا

 ناو ادرصن الجرا لتتألا نكا ل: لافف دي ءلعقتلك ضايع نبا

 يلع رخو دوقرحاف هباب ىلا اوراث .كلذ اوأر املف ىلنق نودبرت

 نب كبيعس جرخو قتاكط 8 نا.متع راد نم مككلا نب ناورم

| َّ 1 2 

 ىفقتلا /فقيرش ىب سنخالا نب ةريغملا جرخو ةباصع ىف صاعلا

 ىذلا ناكو انييحتش لاتق أولنتقان رعشفاصض ع 8 رز ىنب فيلح

 ه) 000٠ اهيبأ ءه. مدصعألف "ءءوطق. 5) ىيولد . 710 8

 م. "م, 20. 2 000. نيببفخأسمر هل ةات79 م. "امهر 1. 0)

 كيرن. 62 هفجاري . /) 00 ( قيرسر 111 228 ”. وعرسر

 61 المس 21509 111, م: 111 هز 12:1“



 اهو يس نيالا

 هنققطنم ىف هلع ةدعرد لفساأ عضر كفو زرابي نم حاص رود

 هفلخ نم هتبقر ىلع ةبرض هبرضف « عابذلا نبأ ديب 0 لاق

 ةسمطاف فكيف هلخيفاذ فرع 0 سبني اف طقس ىتح 00

 نيو كللا دبع ناكف لاق ئدعلا: نب د ميعاوبأ ةدج نافأ هةيغفإ

 5 نب نمامتع نب دي ١ ىتقتدح 3 ىدعلا لآل كلذ نوذرعب 5-7

 ديح# نع ىنأ ىقحح لاق كيش .ىب .ناهرلا دبع امد لق ميكح '

 ثراشل 5 ىبأ نع يسحلا نب 2 نب بوقعي ىع قاحاا 1

 نيناك كلة, ماش ا ىف. كراس :”ىب اركي ىلا ةنيبا وع هك 7 ١

 ىلا 7 كنسم وو ىبيآبلا شيضتع نب نامحرلا كيع ىلا 0

 10 جرت 00 ةضر نافع نب ناسمتعو معلص هللا ب لاك ا م

 يدع نب ناجرلا دبع لاقف زرابي .ىم لاقف مككلأ ,ىب ,ناورم

 لاوط باش مالغ هيلا ماقف لجرلا اذه ىلا مق ةورع ئب الفل
 ىوفاف هفاس ىع هل روغأف هتقصنم ىف هزرغف عردلا «فيفر فخأف هع هه م 6 . 2ع
 نيح هيلا رظنا ىتاكف هقنع ىلع 0 نبا . هيرو :اورش هل

 15 لاق هباع فقة يين ٌىقرزلا ةعافو ىب 6-5 هبا ماقو رادقسا

 لاق دبع ن 3 ميهاربأ 4 ةلجا ن5 ةتسنيأ ةمطاف هيلع نتيتوذ

 كيبوذ اينا 0500 نأ كتلاسهك لل تعضرأو ناورم تمعضرأ تدذناكو

 اذهف همحلب بعلت نأ كسرت تنك ناو لتق دقف لجيلا لتق

 ن) 000. 5. م., 14 )ا موقت. عايبلاو هل . هدمه م. 111,6 هذ

 ج22. 0. )5  000. ة. م.ز 1202856 06ه]1هطلتتمن, 5ك 1565110,

 72697. 6. 110, 6 5 826. 2 0) 000. فيقرر هود (قميقرو مسه

 معمم 61018 ةانطأت م )0  8112216391 56ءا1201112 123119:610116123 8112611-

 همورصز 14 طهطو# ميعاربأ مآ ةخيطات .
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 م ١ نعت

 75 ٍليلَشلا انطق لدم هراغب لصيفرللا ا عفا

 هيبا ىع ليصفلا ىب ثرادلل نب هللا دبع ىتّدحو كمن لاق

 قوف نم ارح هدايلد نسيهدل مهب ناك ايلا ةنمعح نلإ نع

 000 د[ ةلالترادب راسين مل لاقي ملسأ نميز الهر لتقف رادنلا
 5 نوفركني اوتابف الن هل فرعا ام هللاو «لق هلت نم اًنكمأ نأ

 م لواف 8 اودع أبكابصأ املف نارينلا لتعم :عمجلا ذليل انْيلَع

 اا هع ران وع ةاعشا مدي "قير باتع_ىبا ةنافك ,اينيلع علط

 ع لحل تّلخد مث مح لآ 0 راد ند يضف ل انحياشس

 «مرطضا دقو بّشَكلا ىلع ةعاس مانلتاقف طفنلاب 4 حضْنُد هرثا

 للق* ءىتش قيرلل /دنعبي ام دهباكحا لوقي نامتع عمسأف تنشد

 كسييلف ةغاط هيلع ىل تيناك نمو باؤبالا تقرتتحاو بشكل و قرتقحا

 قوكرت ول همللاو ىلتق ىلع + نومدنيسو موقلا « قحبري امئاف هواذ

 از فاس طقسو فاح «تييعت جعل ١ ايلا قيحأ ال ىلا كينظل

 لاقف اورم هاصعف 6 ير الف سلجأ ناورمل لق مث لاق ىمظَع

 ىلا ٍيرخ مث توصلا عمسا اناو كيلا صلخي الو لتقت ال هللاو و

 ل0 ىف نع كنا ادعم جرت 7 كوننا قالوا ام كلف نانلا

 لّدمتإي ناورم عمدلف

 اا اعل لمنال فيلا يزيملا قورقلا تاذ ىيلع قف

 ن) 100101. 5) 000. 8. 6. 60 00د هءنادتتش ةاتمم1ة71. ط0

 مزح لأ 04. طقطو# مرح ىلا. )4  000. حضني. 6 004. رطصا

 نكد 072 000. تعي. 3) 008. قرتخاف أ 8) 000. قدي“

 82 000. نيويمكل تنسو. 0 8) 4 جرب ©. 0111618 ٠

 7 "66. 200101. 0) 000. لوفصلا .



 رن. 0

 الخف نانتع ىلع هيفا لخد ىذلا مويلا يار لاق هيب ن

 عوشوانف رادلا اوءلخد ىنح كانه ةخوخ مزح ىب ورمع راد نم
 كك

 0 ادوس جرخ نأ ايست ام هللاو 0 اولخدو 2200“ نم ايش

 وبا انلتقا افا هلا نىييع نب خءكىكاط نبأ ليقي م نارمجح

 5 نوع ىنأ نب رك ىنتثت>كحو رهع نب 5 0 نافع

 لما“ نما لجرلا تدك لاق قاميلا ةسصقح“ 8 ىلع بلا للا

 فارما ىرتشاو ىارتشاف ناورم ىنعي هتبختاف برعلا نم ةيدابلا

 عم يك لاق رادلا ناورم هعم لدو 5 ونب هعم ترمش

 0 قوف "نم "تمر " سانلا نيب لاتقلا' تيبقثنا' هللاو' انف لق راثلا |

 لادغلا . تدنن ىملسالا © راهذ وو :تاانقف ُمَلَسَأ نم الجر رادلا نك 0 1 ا ُ

 طقس ”ئتحح ناورم لفقاقو بانبلا ىلع :سانلا لمتفات تلر 3

 ناومخلا سانلا ىب ةلاو باع تقاغأو زوج كلميم 52 هناليتداف

 كب م ناسوتع لاقف ا_يضعب قرتحاغف نامدتع راد باوبا 8

 ,يككالاوف هدي مكنم ل جر 0 3 ةكعم مظعا و امل هلا بابلا

 ام: مكافدا# ثيباككا تلو" يلتفت لح موا مكاضقا كنك ول

 معلص للا لوسر يلا 23226 اهلك رباتعلال تاو" ربحا ذل ىقوزاسج

 هم دة
 هللاو ناورم لاكفمف 3 لت ع ءللا بنك ل ,يرصم نعرصأل

5 

 لثمتي 0بابلا ىلع فيسلاب جرخ مق توصلا عمسا اناو لقت ال
 90 رعشلا اذهب

 ليفطلا لمانألاو تفكلاو ءليملا نورقلا تاذ تملع لإ

 6)" 0000800: 5) 0001 الا 6 000 ل0



 0 ان

 لبق 0 م نيعبرأو خعسن هرامعتجح ىلع أبماقاف :تامهيمخ اوناكف

 ينو ةنس غل ىذ نم تضم هليل ةرشع نامتل ةعمجلا هوي

 نب رشب ن ا هدأ نع ماس ئد ميهأربأ ىتدحو نيب لاق

 "لو لاق 0 يأ نب نابع ىب هللا دمع ىقاحو لاق لبعد

 ّلاعت رابع ىبأ اب لاقف ةعاتس هدنع نيتك خضر نامتع ىلع 5

 امالك انعمسف نامتع باب ىلع نم مالك « ىنعممان ىحيب ذخأف

 نأ ىسعغ اورظنأ لوقي نم ملنمو هب نووظننت ام لوقي نم هنم

 فقوف هللا ديبع نب ةحلط رم ذأ نافقاو وهو انا انيبف عجاري

 ا د نبا عا ناك اذا رع اشإ ليقتل سيكع نبا رانيا لاق

 ابكرئتت 8 هباحصال ا ندع نبأ عجر رت ءىشب داجانف 0

 ىل لاقف لاق هدنع نم يد الو ليجيلا ١اذمه ىلع لخدي اًدحا
6 

 مهللا نامتع لاق رث هللا كيبع ىب ةحلط هب رما ام اذه نامثع

 هللاو ةوهيلاو ءالوم ىلع لج هثاف هللا ديبع ىب ةحكلط ىنفكأ
 دب 26 5 ع 2و 2 7

 ىتكهتنا هنا ه«مد كفسي نأو أرفص اهنم 6 نوكي نأ وجرال ىنا

 مد لكك ل ليقي معاص هدا لوسر 0 هل لحي الام بم 15

 لتقيف همالسا كعب رفك للجر ثلث ىدحا ىف لا ملسم -

 رمغب 2 لق * لح 7 هك ةديعحا كعب ىلز رح

 تدراف نابع .ىبا لاق .نامتع .عجر:رث لاق لَتكأ ميفف 4 سفن

 هواخ لاقف ركب لأ نب ديك م وه نح ىلوعنيف ََج مخ نأ

 نا - نع 52 3 كك تا ٠

 ىرعشالا هللا لسبع نب بوقعي ىنتد-> كلود لاق 4 ىولخت 20

 ىبأ ند ناكولا كبع ىب كيعس ىع ةريغملا لأ نب رفعج نع

 «) 8هء. 14 ا. 000. انعمساف. 5) 14 200. ىنع. 4 8دج-

 م1671 هز 1. 0) 1501. 5 78. 5.
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 دثو ىلع ضهنو ىديب ىلع ذحأف اًيلع راسف ركب ديا "ىلا

 تحفم , حي ىراد تغلب ام هللاوف هذه ه هتبوت ريخ ئات ل

 ياذع انموي ىلا وش ىف هللاو ليذ ملف دك كاف نامتع وأ ةخعئاهلا

 :ديزي نع ىبَأ نب ليبْحَرُش ىقدحو ريغ نب دّبحم لت
 نامثع ىلا نويرصملا يرخ امل لق ريخلا ىا نع بيبح قا نبأ

 ناكتح لعب ريسلا عرسا لوس دعس ىب هللا ىلبع ثعب هضر

 ليسرلا مدقف ةرمعلا نوديري منا نورهظي هذا هربخيو مجركيب
 ةنكم لقا ىلا تعبو.نافثح ملكتت عب ناقعا نبا نانتكا

 ىلع اونعط ّىلق منا جبخو ةنييرصملا ءالوم كنف نم رذجك

 راثا ىف" نانمهع ىلا يح :ةيعس قم: عنللا فنك قا

 نذاف هيلع 6 مودقلا ىف ةنذاتسي هيلا بتك ناك كنقوا نيرضما

 نق“ نييرصملا» نا همغلب :ةليب ناك اذا. ىتح_ نعش ىبا تنل |

 رصمب ةفيّذح لأ نب كمر هووصح دق منو نامثع ىلا اوعجر

 ([ةدنع لكعس نب حللا كيع تورو نامتع رصح اًديح علب املف

 كيري كلعس | نب" ءللا: :ةفيعا لعيقاف هل !هياحاتسات رصملا لع كلل

 نئمح اهيا قاف نيطسلف ىلا ةبجود ةفيطح ا قآل نبا ا رصم

 اورصخت كاوسألاب !يلون تح“ نويرصاا لسبقاو هنضر نامتع لل

 مللسقو بكر ىف" ةرصبلا» نم 8ةلبج ىب ميكح مدقو نامتع

 ور مييكح ليتعاق رتشألا ليتعاف ةنيدملاب ا!هقاوتخ ةفوكلا لها ىق رتشألا

 نامثع نورصح نيذلا م هباكصاو سيكع نبا ناكو ةلبج نبا

 ه) 0004. حبوت. 65) نيدرصلا. 0 1مهومتتز ؟06وطدلم

 ىف هات ةةصتسهأ 1. )0  000. ةلح .



 لولا اه ذنس

 ةيلسم نب كح ىلا لسراو برحلاب هونذآاو هنع اوفرصنا مث لاق

 37 0 نس تل 0 ١ ١ مللاو لاقف عدوي نأ هملكف

 د

 د صاّقو 57 نب دكعس ىلأ ترظن كي نع ةبقع

 ىلع ىري امن ع وهو هدنع نم جرخ رق هيلع لخد نامتع ا

 ليقي اًدعس عمدأف هترعشا تنا مكنت نآلا ناورم- هل. لاقف بابلا

 نوبلطي الو ةءرجلا هذه نيثرتجح سانلا نظا نكا م هللا رفغتسا

 الو تنأ ه ةرضتحت 2 مالكب ملكتف نالل ءبلع لك ىكقو همد

 ىنامتا ال لاقو ةبوتلا ىطعاو هنم هك ام لك نع عزنف كباحا

 انأف فيرطلا نم كبعبا ناك روجلا ىف ىدامت نم نا ةيكلهلا ىف 0

 كيلعف, ةهنع. ةبذت نا سيرث تنك .ىنا ناووه لاقف :عوناو :بوتا

 د تح وعم ج خت دوعبي ل20 زستم ناخذ تئاط ىلا

 ىبا كادف مق ىسح ابا 2اي لاقف رينماو ربقلا نيب وهو انيلع

 لضصت ع 0 دينا مرو ءافح اق ريخخ هللاو كتّتج ىماو

 رمالا عجريو همد نقكو هيلع لضفلاب قجاترب كيع نبأ مهر 5

 ىلع لاقف ىضرلا ه«سفن نم كتفيلخ ىطعا دق ه«بحكذ ام ىلع

 ىلا ىتح هنع ٌبذا نلر ام هللاو .فاحسا ابا اب هنم هللا لبقت

 نب ل عسو رماع ى ل ىللا لبعو ةيواعمو ناوومه نكلو َْئ 0

 / غيني نأ هترمأو «تحصت | !ناذ ىون ام اة أبعنص م صاعلا

 0) 000. مريصخك , 560 ]162ه دع ه ةزستمأو مدعو ةهغتوست ][طعوتح

 0ةعممدنستسم ةهنعءاوسط طقطقأغر 1598 5 هالقطل ط 1683 1

 65) 000. ذمين. 6) "0ع. 200101. 62) 4040103. 62 900 8 رم

 /7) عايجاني .



 |ثو زخنس ارنا"

 هللا هينصمق اصيق عونا الف كسفن ه علخ مكلوق اّمأ ءاضقلا ىف

 عوناو بوتا ىنكلو ىريغ ىلع هب ىنصخو هب ىنمركاو لجو وع

 فئال هللا ىلا ريقفلا هللاو ىثاذ نوملسملا. هباع ءىشل دوعأ الو

 هنم تبث رث هتكدخا ثّدح لوا ناك ول اذه نأ: اولق ةنم

 ذاكتع فرضتن (ْنأَو كنم  لبقت نأ اننيلح ناكل هيلعا 5

 دقلو تملع دق ام اذه لبق ثادحالا نم كنم ناك كق هنللو

 نم: الوان انيح !كنكتا  ناأ شخ اموأ نوالا «ةرملا "ىف. اكل

 كتبوذ ليبقن فيكو ك.مالغ عم كبانتك ىف اندجو امب ب تللذغعا

 الا بنذ نم ةبوتتلا كسفن نم ىطعت ال كنا كنم ائولب كقو

 40 لاح ناف كيب لدينتسنو كلوعذ كح نيفرصخم انسلف هبلا تدغ

 كنود كيلا عاطقنالا لهاو كيحر ىوذو كموق نم كعم نم

 انحاورأ فحلت وأ كلتقنف كيلا صلخ ىتح ج#انلتآ ةلاتغب

 بحا :قيبلصت نأف ةرامالا نم. ارينا ! نا اما“ نامتح» لاسم هللا
 مع ٠.6 -. 5 2 5 هب عاب 6 5

 مكلوق امأو هنفالخو لجو رع هللا وها نم اربثا 4 نا نم ىلا

 دكقل مكلاتق كيرا تنك وهل ىرمعلو ىرما ريغب لاق امّناذ ود

 تيقن ئوا لاجرلا اوثعنو قونلل اوداقن :دانجالا مىلا "تتنك كانك

 اهيلع اوقبأف مكسفنا ىف هللا ةللق قارع وا رصمب ىئارطا ضعبب
 ا نا رمآلا اذهب 7 نيبلتحم مكناف ل اقبت مث أ

 ه) 0008. 8. م. 5) 000. لاقغت. ه60) 000. 200. لجو رع.

 0) 008. هز. هاه ةرامالا نم اربثأ . 4 1مكوصتت ةوع. آخر ودنخ طقطوأ

 ىنعذم نمؤ نولئاقت زص 00. ه. م. مثز) آءاطوصغو» ةدقوموتس ءارمأو

 عع 0لعقو6 هذلدد»د 2م10 طخ . 9) 000. ور ]14 86ءانأ18 81312

 7) 000. نوبلج# .



 الالام ا” خنس

 اهب تققكتساف اًماظع اًنادحا نكقثدحا سق كنا اولق ىسفن ىلع

 اهلثم ىلاو اهيلا تدع مث ةبوتلا تيطعا اهيف تملك اذاف علخأ

 كيف انمالو قلل ىلا عوجرلاو خبوتلا انتيطعت كيلع انمدق رث

 ًاربتق هقرفخاف رمأ نم ثدح ام انل نيضو ةملسم نب دمحم

 كتكح عطقنل ةّرم لوا انعجرف هما ىف لخدا ال لقو كنمو

 انقحلف كياع للجو وع هللاب رهظتسن كيلا راذعالا ىصقا « غلبنو

 بلصلاو عطقلاو لتقلاب انيف ةدومأت انيلع 10000 تاك

 ّطخو كلمج ىلعو كمالغ عم وهو كملع ريغب بتك هنأ تعزو

 ا يب ملا لينال ف يلح) عكر وس قيما اعتيلخو ! ليك

 قا ةرقألاو مككلا ىف روجلا نم كلذ لبق كم انولب ام عمم

 رث ةبيتلل راهظالاو سانلا نم ظسبتلاب رمالل ةب.قعلاو* مسقلا

 عجرن نا انل ناك امو كنع انعجر دقو ةعيطخل ىلا عوجرلا

 رن نم معلص هللا ليسر باكا نم كب لدبتسنو كعلخأ ىتّح

 2 ا هطيسلا نمك سلع عقيم دو كلقحت انج اه لغم تدك

 ملساو كتم انل ملكا كلذ ناف انرما ٌلوتعاو انتفالخ كدراف كيلع 5

 لاق معن را نوديرت ام عيبمج نم متقت نامدع. لاتغف انم+ كبل

 ديلا ىف هيلع لكوتاو دبا نموا هبنعساو هدفا دل هي

 هلوسرو هدبع اًدمح ناو 45ل كيرَش ال * هدحو هللا الا هلا
 سل 0 5 تاس 021006 2 سال ندم 2 - د نم تا

 درك أو هلك ىيدلا ىلاع هرهظببل فقحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ *

 ايفصنتت رثو فطنملا ىف اولدعت ث مكناف دعب اما ه نوكرشملا 9

 0ه) 00 علابتو 6) 0004. هةريماب. 0) 18ه56 طقفأو ”ةعاو

 هرصمم05205 ةدصق ذم ةيرقعلاب سانلا ىلع جلاب رمالاو .. , 4) 10

50 9 01:17 (6 162:7 .58 6 



 "5 خنس ل

 كفعجرو :لاق :ايجوشف هجرك" نيبرصملا /لقو لق نش يل ١

 « نىلتق ىح هنيرصاتكام ايحرب اه هلونم ىلأ نع عجرو ىلونم ىلأ

 ليصفلا نب ثرمللا ىب هللا م ىفكدحو ربع نبا نمسك لاق

 ةمدقلا نويرصملا مدق لاق ءاجوعلا قا ىب نايفس نع هيبا نع

 5 قم انبكاز :نييسمكع ىف 2 *ملسم وب كمح نابتغا دلكف قوألا

 ايناك اذا ىتح ميقلا عجرو مدف بش ىذب موتاف راسفتالا

 دعس نب هللا دبع ىلا باتك هعم نامتعل اًمالغ اودجو بيوبلاب

 رتتالا . ساننلا © نم :امهج :فلخ .سلسقو ةنيحللا ىلا .اوهقلاف اوك

 هتف نوي نأ ناستغ ركناق :باتكلاب ناسف ةلبج ني مكي

 م دستكلو لجأ لق كبتك بانك باتكلا ابلق لعتفم !ذف لاقو

 باتكلا ةغم اندجو ىذا لويسرلا ناف اولق ىرهما ريغب هسبتك

 لق كليج ليجلاف اولق ىذا ريغب يرخ هنكلو لضعا !لاق- كمال

 بذاك وأ قداص الا تنا ام الق ىفلع ريغب نخل كلو للا

 كففس نم هب تما امل علقلا تقفحاسا سقف اسيذاك تنك ناف

 ى 3 عل نأ تققحاسا لقف اًقداص تنك ناو اهقح ريغب انثامد

 كيدنن نا اسنل ىغبني ال هسثال كتناطب ثيحو كتلفغو كفعضل

 هل اولاقو هتلفغو هفعنضل هنود هرمالا لتم عطنقي * نم انباقر ىلع

 كنوظعي 4نيح ميغو معلص ئبنلا باكا نم الاجر تبرض كذا

 قاف كلايعا نم نوركنتسي ام كدضع قل ةعجارع كنوومأيو

 9 بوصيو ٌىطخي مامالا لاقف رلاظ هل تناو هةبرض نم كسفن نم

 1 طخ هني ىم نك كرف ىل 1 ىسفن نم 1 الف

 م) ىق4ن33. 5) 14 204. كسفن. ه) 14 رومألا عطقنأ, 20
 رمالا عطقي . . 4 004. ىلح
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 000 رخام. زخئس

 اوكنذ رن ىلا نينموملا ريمآ باتك اذه لق كلذ.ىف هل ليق

 انلحرف لق دييحاص لاي.( فلان ان.إ ةقنيقملا ( دحا انع كيسا

 ليي 0 اندكرف عونن لا مملد للا نير ال نأ ريصم نم

 رث هيف انبلكت ام لك نع ع وزنلا كمح انل ىمضو ةايملسم ىبا

 نيح لق انل“ كاذ يلق له اولاقف ةيلسم ب 0 ىلع اولبقا

 كيلع لجو رع هللاب رهظتسن اندالب ىلا انعجر مث معن تقف

 انذخا بيوبلاب انعك !ذا ىناح كح لعب ءانل ةحاح 0 نوكبو

 هرماسنأ دعس نب هللا يع ىلا كيتاخو كبانك انذخأف كمالغ

 اذهو انل سبكلا ليطو انر :عشأ ]3 رعي لدسلاو انروهظ كلجع هيف

 ايدك اه هللاو الق رق ةيلغا ىثاو .قامتح ةردللا تم لاك .كباتك وو

 لف ايعيبج 00 تلقف لاق تيملع الو تروش الو ثرما الو

 ال لق هبتك نمف نويرصملا لاقف نامتع اهيلأ ىارتساف لاق فدص

 لما نم ليجي فمااع عيت كليلع 6 انجيل لاق ىلا

 رومالا هذهب كلماع ىلا ييتكيو تناك لح نشقنفو نيل

 عّلخأ 2ىلي كّلثم سيلف اولق معن لق ملعت ال تناو ماظعلا و

 اًصيق عونا ال لق هنم هللا كعلخ امك رمالا اذه نم كسفن

 تنك اف م طغللاو تاوصالا ترثكو لاق لجو وع هللا ههينسبلا

 املف لاق جرخن ىلع مقو لاق هوبتاوي ىنح نوجرخ عنا نظا

 ه) 000. 8. م.,ر صم>> ةدبكك . 2 6) 000. 200. لبجو وع. 6©)

 اركتفار 14 هدم. ىرتكيف (!) ه5 هزم المجر 600. 881.

 1[ ارتجحايف هذ لمجر 210. أاركاتيف ه6 للهج. 2 000. 8. م.ز

 «1. 115 227 7., 13 ةفالخلل جلصي ” كلم . ©) 000. هينمسللا . /)

 هاذ 14 همم. ظفالاور ه00. 801. هذ اكفط. هذ 21077. 115 611+



 مو ذخنس ارش

 اًيلع اتملك دفق هيلا انعم :قلطنأ 'اولقءرق مالا انتا

 صاقو لأ ىب دعس انثجو رهظلا ىلص ذأ - هْفِلَكف نأ انكعوو

 نب ورع نب كيدز ىب كيعس اندحو مكرمأ 3ى "ليخولا اذ لافته

 انّدعو اولا ىلغ مكدعو نياذ هلم لاقت اذه لثم لاقف ليك

 ءلحا ع عم كلل ىبح لق عتيل 0 1 رهظلا ىلص اذا

 ناكل , نييرعملا 1 0 انلقف هنلغ ىلعت ناد نلكلا ١ لق

 كمالك امو ىّتع جرخأ كذ هللا شف نامثع لاقف لق 2 كادف
 لقو 3 هباع ىلع لكيفاو لاق نأورم جوخ لاق رمالا اذه ىف

 10 هربخي مدل لعد لاق علا اهنا ىذلا لقم هيلا نويبرصملا ىهنا

 الو ملع الو بتك ام هللاب مسقي لعجن لاق باتك ىف اودجو ام

 نكلو قداصل هنا هللاو ةمكسم نب دمحم .لاقف لاق ليف روش

 لاق ك ارذع 5 كيباع علخُنأف 0 لاقف َن اوره لَ اذه

 تنك. ول هللاو -امدرو ةبارق ىلا نا لاقف ىلع ىلع نامتعا لبق ١

 ,نوعمسي مذاق هيلكف هيلا يرخآف كنع اهتللخ ةقلكلا هذه ىف
 5 5 0 1 0ع 2: : 9 3

 ردتعت ىنح علخدا ىكلو لعافب انا ام هللاو ىلع لق كنم

 اف ذتموي اولخدف ةيلسم نب ديحم لاق ا!باخداف لاق ميلا

 مكيلع م 0 ألاق ةنبعد ريشا هنأ تفرعف خ*فالخاب 6 «بلع اويلس

 ىبأ ءعمالك ىف ايمدق لكقو ميقلا ماكتف لاق مالسلا مكيلعو انلقف

 وم ىلع تنم اًلماكت ركذو رصمب ليعيش نبأ عذص ام ركذف نس

 اذاف نيملسملا مئانغ ىف هنم اراثئمتسا ركذو ةمذلا لعاو نيملسملا

 ه) 8هز11ءه6 خيلسم ىب. 5) 400101 ةءء. 14 هأ لم". ءه) 40-

 0101 16567010 أن 6.



 اراد 6 2

 مدق لق لوقي ّلثات اذذ ثيكس رث اهب هقّتعأف هينآ نا ثدراف

 10 1 لق ليقف ام فحأ ا تلك لاق 1 ككوشلابر 2و. نوجوصملا
 نم موقلا لون دقو هءاج دق ربخل اذاو لاق نامثع ىلا لسسراف

 امرعجر ه«دق موقلا ءالوه ناجرلا ىبع ابا اي لاقف بشح اذ ماتعاس

 ل ضنا نطا ىذا الا ىردا ام هللاو .تلق لاق. مين ىأرلا اف:

 انا ام هللاو ال تلق لاق جددراف جيلا عجراف لاق ريخل اوعجرب

 عونت 8 ملف اهنع عونتت اروما هل تنهض ىنال لق ملو لاق لعافب

 مدقو تيجرخو لاق ناعتسملا هللا لاقف لاق اهنم دحاو فرح نع

 0 2 ل1 نبغي قداح لاق نالستحت طواصختو ١ فاوسألاب 00 ميقلا

 دبع ايا اي اولاقق 4دايحاصو نارمح نب نادوس هعمو سيدع نبأ
 يح او تنطر و انتيدرو . اندملكر كنلا . ملعت اذا !ناكرلا
 لاق ةريغص ةفيكح ىلا نوجرخي مم اذاف لاق ىلب تلقف «هركن اع

 لبا نم المج اندجو نولوقي م اذاف صاصر نم ةبصق اذاو

 هيف اندجوف هانشتفف هعاتم انذخاذ نامتع مالغ هيلع خقدصلا

 اقاف..ىعب امأ . ميحرلا نجلا هللا مسب . هيف اذاخ باتكلا اذه 5

 هسأر فلحأو ةثام هذلجآن سيكع :نم ناجولا, تبعا كيلعرامكت

 لعفاف فيكلا نب ورعو ىرمأ كيبنأي ىتح ه«دييبح لطأو هتيكلو

 عابنلا 2 عورحو كلذ لتقم» نارمح نب | نادوسو كلذ لنا 5

 ل ا ل أ يردي امو تيلخ ناك كلذ لكم, ىبللا

 هسفن يرخيف رد اذهف اذهب نامتع ىلع ناورم متاتفيف اولق

 ه) 000. طآق8 ممل. 9) 0002 8 كف 6) 00006 6 6

 0) 000. مست ا15 كبدحاصوز م20 ابلاقف 00. الاقف .. 62

 هركت. 2 7) 000. باتغبد هندص غ ه غ سصانأةأنهز ه1. ]لك 222 7.
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 ا و بابو بلا" 01

 انو خنس التل

 © نلتق ىتح هيلع ةاوواغت لك هم رث تلق هسأ, «ىف هب

 رفعج. نع هشدح ريرعلا دبع نب :ىيحي نأ ىدقاولا كذا

 ئموق نم رفن“ ىف تجرخ لاق ةمكسم نب محا ىع نوم 0

 ىبيلبلا سيدع. نب: ناجرلا كبع .ةنعترا عءاسور ناكو نيبرضلا

 : ءاذه ناك دقو ياوُحلا فما نب ورمعو ىدارملا نارمح يب نادر

 ء عابنلا نباو فمحلا 4 نبا سيبح* لاقي ناك ىئتح كلغ مسألا

 مهل سانلا تيارو متعبرا هل ءابخ ىف 2و يلع تلخدف لاق

 عتفوخو /مةعيبلا نم غباقر ىف امم نامثع قح نيظعف لاق اًعبت

 اونوكت الف اًميظع ائماو اقالثخا هلتق ىف نا هتملعاو وةنتفلاب

 ٠0 هيلع اهنم متيقن كلل لاصأل هذه ىع عزنب هنأو هكتف ىم ّلوأ

 7 مكيلا مكرمأف تلق لاق عوني رث مناف موقلا لاق كلذن نماض اناو

 ىلْخأ تلقف نامتع ىلا تععجرف و 2و موقلا فصناف لاق

 امنا موقلا ءالوه نا كسفن ىف نامتع اب هللا هللا تلقف ىنالخأف

 21 لفل دكت كباكما نالثخ ىرت تناو كمد نوجبري اومدق

 اق لاق اميخ ىنازجو ىضرلا ىناطعا لاق كيلع كودع نووقي
 ملكت ىقو لاق ميك 8 ا تفأف هلنع نم نتجرخ

 اوذرصناف هريغ مغلبف رمال !وءاج هنأ ركذو نيبرصملا عوجرب نامثع

 س) 1]ل6 هل. 65) 000. هذ 1]ل5 ة. م. ه) 42001012 :6 )0 

 21261818 جط 1 1-1 طصتتاع” دفصتمو 012182: ىد شيبح.

 لسام» مئهععتمسمو 20 ههدتتمق هطقلتأوم ةنهفر ه1. 080 117, ٠١ ىَه ناكو

 اوركذ اميف رادلا هيلع هن ةزه>8 11, الم, 4 ةءوو. هه 14 111, ا”

 عاهبلا . /) 000. خعبتلا. م3) 000. هدسعلاب: مهما ةووتت. دكتف

 [هدنادوذو 1هي. ةنتفلا باب. 7) 000. مكملل.



 ندو متتش نم هل  اورانخات مكرما اذنه .لوفتيفا عرما ول: عاش

 اما لاقف كولتاق موقلا مناف نيتاه تيبا ناف كسفن نم صقن نأ

 هل علخا نا اما لاقف ّلَب نهادحا نم ام لق دب نعادحا نم

 لاقو لاق لجو رع هللا هينلبرس كابرس عاخال تنك اف مهما

 1 ال كم لاوس ومطار ستقف هديمأ ىأل (هللاول ريغ

 اهضعب :ةودعي معاص نيج ةمَأ كرقاو هللا: هينضتق اًصيئق#»

 الن ا اناؤنا بمالك ةيسلادا د هو ع قا ليا < 35 ضعي قع

 انك 48دكق ىدي نيب ىبحاص نأ تمملع كقل هللاوقف ىسفن نم

 نمل هللاوف قيلتقت نا اماو «صاصقلاب قدب ميقي امم* نابقاعي

 1 ىدعب اًعيمج * نولصُت الو واّذبا ىدعب /منيباكات ال ىومتلتق

 فلطناف رَثَشَأْلا ماقف لاق اًدبا اًعيمج اودع ىدعب + نولتاقت الو اًدبا

 7 ار اوم ,علطخب ةدتدعتاكا لاجتور. ءاهتبارق لاق انمايا انةكف

 نزلا دنا تح اورسع ىسلتوم ركب نبا قب نتخا ءاطور عج

 ام لقو هسارضاأ عقو تنعمس ىتح اهب لاقف هتيكلب فخأت نامتع

 كبتك كنع ننغأ ام رماع نبا كنع ىنغا ام ةيواعم كنع ىنغا ا5

 ه«فيار انأو لاق ىيخ لبا جلا اب ىنيكلا للسرأ لاق

 ا مح صقشع هيلا ماقف 11 فبعد موقلا نم الجر ىدعتسأ

 ه) 000. مدقأز هك ةمماه م. املأ 9. )6  866. 1155 000. [ةطاتتلت

 كيمحح صا. 6 000. نوعرت. 24) 115 دقو. 6 000. ميقي ام

 صاصقلا ىدمدر 115 نق مهم. 0. "110 11, 11 .٠).( ميز 000. 8. م.ز

 11 نوباحر م00 5 328 +. طفطو# اوباكتت. وز 4440181 ةهو. 116
 ته 1202 )/  ]اك اعيبع نىدعبر 2207-1 خدع. 2 000

 نولباعدر 115 8. م. ) 000. 8. م., 115 بنذ 761 بثتو. 7 115

 دباب. 7) 000. هن 115 هدنيعدز 115 200. ديلا راشأ ىنعي.



 فش ديب نيد

 | تس ارا

 بشخ :ىذب و: نيترصملا ىلا :ىتح .قراصتالا :منح نيءورع 9

 نامثع ىلا اولسرف ةلنيدملا ايمدق ىتح هعم راسو ربخل جربخاف

 اع عجارو كتاذحا نم بتات كلا تعر»كنا ىلع كقراقن لإ

 ١ ىلب لاق هقاتيمو ههللا هع كلذ ىلع انتيطعاو كنم انقرك

 ةتعبتكو كلوسر عم اندجو ىذلا باتكلا اذه اف لق كلذ ىلع

 كذيرب اولق 5 نولوقت اب ملع ىل الو نتيلعف ام لاق كلماع ىلا هب

 قورسف لمإل اما لق كيتاخ هيلع كبتاك باتكو كلمج ىلع

 لكعن ال اناف اولق هيلع شقتناف تاكل اًماو طخذل طغل .هبشي كقو

 للعتساو ىقاسفلا كلامع انع لرعأ كانمهتا لق انك 1 كيلع

 لق انملظم اندلع تدرأو. انلاوماو .انثامد.نلع متيتبا» نداشللا

 لوعاو متيوه نم لعتسا تنك. هم ىذا قارات ناكل

 وا نلرعتل وأ نلعفتل :هللاو..اولق مكرما اذا رهالا تفك 0

 علخأل ىكا م .لو جيل !تأف حد وا كسفنل رطناف ناتشا
 « سانلاب ىّلصي ةحّلطو ةليل نيعبرا هووصد هللا هينلبرس لابس

 نع ميعاربا ىب ليعامسا ادد .لق ميعاربا نب بوقعي يدق

 نسيفإ ناكو. لق , باتو, ىناجنا لق :ىسحلا اننا نودع 5

 نيتنعط رْثأ هقلكب تيارو لاق هضر ريع نينموملا ريما قع هكردا

 نامثع ىنتعب لق رادلا موي ذتموي امهنعط ه ناتبتك امهثك*

 رممال تحرطف لق ا نوع يبا لاق 6 رتشألا هل توعدف

 ه,لق ىتم سانلا كيري ام رشا اب لاقف ةداسو هلو ةداسو نينعرلا

 نأ نيب كتوريخ لق نع امر لق نك نعادحا نم سيل ام

 0( 000. 200. لجو 2 . 0( 000, نواوقي . 0( 000, نايتك اهناك



 اكد 5. زرع

 هتددرف اويقن ام عيمج نع نعجرتل هللا نم اًدهع ىلوالا ٍهتمْدق

 نم قوما هذه 0 ىنرغت الخ كلذ نم 2ىدشنب هل ككل رم 6 هلع

 عل نيفأل هللاوق تطعأف معن لق قل كيلع عيطعم ىف ءىث
 ب -

 قلل متيلط امنا مكنا سانلا اهيا لاقف سانلا ىلا ىلع 2

 نمو «هسفذن نم مكفصُنم نأ معز لاش نامتع 4 هلا لقف 5

 لق هيلع اودكوو هنم اولبقاف نوهركذ ام عيمج نع عجارو ةريبغ

 لهقب ئضرن ال هللاو انأت انل ةدنم قئوتساف انّلبق نيك لماع

 هيخاذ هيلع لخد مث -- كلذ 1 هل لاقف ليعشلا نود

 ةلهم ى نوكي موا 7 رم دل كا نووي ةلجلا» قلبو“ قياما أمتك و لاقفأ ذأ

 ا 16 دلالات نيحلاوب مي قا وهتك ف امد , لع راحتنا 9 ىتاذ 4

 00 لوصو هكلخأف كالخ اذ هيك 0 دف ةنيدملاب رضد

 د معذ نع لاق مايأ ءلتقكا هتنيوناب اكينف ىْلَجأ نكلو معن

 3 اباتك نابثع نيبو هنيب بنتكو كلذب مربخاف سائلا ىلا

 ذخا مث هوهرك لماع لك لزعيو ةملظم لك كرين نا نع! املك ديف

 نك ةفلخا نب يحلا لع هللا .قخا ام مظعا :باتكلا + ؛ةيلع 6

 راصنالاو ىيرجاهملا وجو نم اسان هيلع دهشاو قاثيمو دهع

 نم متاطعا امب 8# ىفي نأ ىلا اوعجرو هنع .نوملسملا فكف

 نتا نك ىقو حالسلاب ٌقعتسيو لاتقلل بقأتي لعجن هسفن

 وهو ةثلتلا ماّيالا نضم اًملف سمكلا قيقر نم اًميظع اًذنج

 سانلا هب رات الماع « لزعي مو ةيضرك ام ا ويغي مم ةلاجح لع

 ه) 000. ىدعتر 14 102. روع ر ون1004 ه00. ظنا. هذ اآكةط

 ذم ىلزوعت همر هرع واتس 07 ىكررعت . 2 5) 8همم1951 هدع 1ك هأ

 6ه) 000. 8. ف. 2) 000. 800. لجو نع. 62) 000. 200. كب.



 ا 0 ع

 ا م١ ةضن كم

 عضن نل اناو ىضرن هللا ىف»و بضغن هلل هللاو انأ ملعاو اهندلا

 ةلالض وا ةحرصم ةبيت كنم انيتأت ىتح انقتاوع نع انفويس

 انيذع هللاو كيلا انتيضقو كل انتلاقم هذهف ةجلبم ةحلج

 خيرتلا ىلا هذوعدي نامتع ىلا ةنيدملا لحما بتكو مالم كتم

 5 قلتقي .ىتح .اًذبا هننع نوكسمي ال هللا هل نومسقيو نيكل

 رواش لتقلا فاخ املف «هللا قح نم همزلي ام « غيطعي وأ

 اف متيار ىف ام ميقلا عنص دق هل لاقف هتيب لهاو هءاحصت

 بلطيف بلاط قا نب ىلع ىلا لسي نا هيلع اوراشف يكملا
 هينأي ىتح علواطيل مهيضري ام هيطعيو هنع مدري نا ديلا

 ٠١ اذهبع: ىليخكت ئفو ليلعتلا اولبقي. نمل ميقلا ا لاقف ةلاد

 قيعاسي !كلذأ عطغأ ىتخب ناك ام ىلوالا تمد ىف ىلا نأكل اننا

 ىتح 5 هتبراقم 6 ريما اي مكحلا ىب ناورم لاقف هب ءافولا

 علواطو كولأس ام « هطعأف 4بوقلا ىلع هترتاكم ءنم لشما ىوقت

 و ىلع ىلا لسراف ل دع الف كيلع ارغب 2 امان كولواط ام

 دق ام سانلا نم ناك ىق هنأ ىسح ابا اب لق هءاج اهلف هاعلف

 جددراف ىلتق ىلع منمأ تسسلو تدملع كق ام ىتم ناكو تيار

 ناو نوعركي ام لك نم قابتعأ نأ لجو رع هللا هل ناف ىتع

 كقس كلذ :قذ ناك ناو ىيغدوس صن قى ا
 كلتق ىلا تنم يوحا كلدع ىلا سانلا ,ٌىلع هل لاقف ىمد

 ه» ف متيطعأ تنك دقو ىضرلاب الا نوضري دل اموق ىوأل ىناو

 0 00 خطيعد . 5) 000. خسراعم. ه) 00هز وهدم 101101

 0) 000. بورعلا. 26 خقيطعاف . /) 000. نغ. م 000

 ' مع ىلع نيينموملا ريما. 22) 008. 8: 8.
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 كم اه خس

 بطخن ّىملسلا متيهلا ىب سيف اًضيأ مقو ةرصبلاب سيق كيس

 لعتساف كلذ ىلا سانلا عراسف نامتع رصن ىلع سانلا ضحو

 0 مبا اسف دوعسم نب ع عشاجم وماع نى د هللا 0 يلع
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 نيا ىلأاسف فيرطلا ضعيب ريعألا وبا هقحاف ممقلا اهلخدي
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 يو لاق ىلعو ورع اس لق رقعج ىنتدح 4 2تنلللا للفأ

 دا دا لت لكلا فتاسلا قب رنه  ىعب هينا نقع 4 نيسح
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 كلج مدن 33. ««هيف هثيار هام رخآ ناكف ةبيبح وبا ل
 اح نب نامرلا دبع نب ىيج نع ىَئْيَللا بز نب ةماسأ
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 ناجرلا دبع اهمسقف اهاذخأف ثوغي كبع ىب و نا

 ىتدحو ا تيحت لاح م 6 رادلا ىف نامتعو سانلا ىف

 نامتع نع / خخافقن نب عشار نب © هللا 10 نع خاص نب نيح

 هوقو ىدعاسلا وريع نب ةلبج ىلع .نامتع رم لق و ديرشلا ىبا

 ©) 8 نورمسل ىددرت سدلا. 5) 8326 هءواتوأز# 0, طموء6 ة0-

 0160 همز15ه06: هقيفوت ىسحو هللا نوعب دءاتيو عسانلا دلجملا رخا

 مضر نامتع لتق ةنسلا هذه قو رفعج وبا لاق رشاعلا ءولمل ىف

 نيملاعلا بر هلئ جمتلو ناك فيكو هلتقم ببس نع ربثل ركذ

 ه) 000. هن 14 "1'ه2صطه>ع ودب. 0) 40401013 ةهع. 14 © 01

 6) 115 هدص. مث) 816 خةخافت (؟026 خافت 2)و 115 8. م.ز 06 طمع 70

 هذ ةمونعسأو مخأ هعم1هدتهطنست طقطوم. 7) 000. حيرسلاز ]115 كيبشولا .



007 22-0 2 

 ا 2224342 تت فج ع

 اهو. رس مك

 جيذوبو كباب ىلع «خجيتشف سانلا ىلا ناورم يرخو كتيب تلخد

 ىلع سانلا ترجو ىنتلذخو ىمحر تععطق ليقي ومو عجرف لاق
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 زو ذئب ارز

 ماكحالاو ةرهاظلا ةركألاو نحالاو ةكوفسملا ءامدلا نم « نوري

 نقلا نأ بخل هاج ابشخ ١١ نفلا ليش اتق ةلق

 ىلو اليل ىلع ىلا جلوسر ىقاو عزني ل نا نامثع لتق نوديري
 عم 500 نا نب نمخ بتكو ساي نب رامع كارو ذك

 ةهيف ام ىلع رهظي ءملك ىلع ىلا باثتكلاب اوواجحن اًباتك ىلع لإ

 اي لاقف ةكيب هيلع لخدف اهيلع ءاج قارام نامثع ىاراللا

 ميظع كح ىلو ةبيرق ىتبارق ناو 4كرتم ل سيل هنأ مع نبأ
 ملعا اناو ىحبصم مثو ميقلا ءالوه نم ىرق ام ءاج كقو كيلع

 نأ بح هانت" كتم نوعمسي' جتاوارحنق سانا نش لك
 نا ىلع انخدني نا بحأ ال ئكف ئَتع مدرعف ليلا 2

 ام ىلع ىلع ءقاقك ريغ كلكب معيسيلو ىلع جنم هل |

 تسلو ل هتيارو ىلع هب ترشا ام ىلا ريضا و نأ ىلعا لق 31

 كعب ةرم ككولك تنتك ماكك أ 0 7لفقف كيدي نم جرخا

 ناورم لغف هلك كلذو ليقتو لوقنو ملكتف يرخأ كلذ لكف رم

 5 ىنتيصعو هتعطا ةيواعمو رماع ىباو صاعلا نب دكيعسو مكخا ىبأ

 هعم اوبكرف سانلا ةرمأف لاق كعيطأو هيصعا ىئاذ نامتع لاق

 نا هملكي رساي نب رامع ىلا نامثع لسراو لاق راصنالاو نورجافملا

 نضاقو ىبا ني دعس ىلا نامتع قسرا باك لق عم: نك

 دعس يرخن لاق ىلع عم بكري نا هيلكيف ارامع أي نأ 1هيلكف

 © © نودبرب اف: 1060 اه 1ذ 500. 201. 66غ 1512.12: 0

 «هريغتملا١ 60 0 مثو كأارقف. 8) 0008. لونه. © 0 هو. مز0
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 لولا ا” ةخذس

 ةاس د

 اس 2 قلل ىف ساسنلا نوكي ناو لطابلا «ةرفاح ن

 ” ل اينب عقلك و ما ديمألا ناييتح هخأ ةورع نيف تينا

 ىنثّذحو رمع نب كمح لاق «ءلرع نيح اهقرافف طيعم نا ىبا

 ااا ركنا نأ نيب نييحت ١ ناك لقا هيدا! نع ام نب هللا يبع

 ىأا ني نم ٠ مدقن نامثع ىلع .ناضركي* رصع ةفيذح نأ نبا و

 5 نوييرصملا يرخ املف #ر صم ةفيذح ىأ نب دىمح ماأو ركب

 نا اورهظأو ةثامإ سمخ ىف ىرلبلا سيدع نب ناجرلا نبيع

 اًلهسر ىعس ىب هللا دبع ثعبو بجي ىف اوجرخو ةرمعلا نودبري

 هباككاو سيدع نبا نأ نامتع ءربخي ةليل ةرشع ىدحا راس

 نورعاع ىلا ةعيشا + ةفيذح ىنأ ىب نيج نأو © دوك امهجو ها

 ردمملا ىف /لاقو | ارامع ع مدقلا جوخ لاق نأ كبد رهظأو عر 0

 لزانملا موقلا راسو دلتقت الاو عون نإف مهماما ىلا /موقلا جرخ*
 همودق لبق نامثع لاقو بشُخ اذ اولون ىتح #اهودعي *

 وصم لما نم موق ءالوه دعس ىب هللا دبع لوسر ؛:هءاج نيح

 لو ىف نابل :نلكاو اهنوالابوب ارا ام هللاو ةرمعلا هيرب نوديري 5

 هتقراف نحل هللاو اما ىرمع يلع لاطو ةنتشفلا ىلا اوعرساو م عب
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 او زئنس ارا"

 نامتع «دنع نم ورمع يحث لاق هابأ اوركذ لاجولا دايآ ركذا خب

 ريبزلا ىقأيو نامتع ىلع ةهبّلويف ةرم ايلع لأي هيلع كقتح وهو

 نامثع ىلع بلوف 0 اقره ةكلط كا © نامتع كَ: هيلو 0 ره

  نامتع رصح ناك* اًملف نامثع ثدحا اب مربخيف سال 4 ضرتعيو

 5 لاقي نيطسآغب هل نصرا ىلا ”نهتنا' نك هيبدكلا © 2 لي

 مبجتلا ليقي وهو نالجعلا هل لاقي هل رصق ىف لزنف عيسلا اهل

 كلذ هردعق ىف سلاج و انيبف لاق نافع ىبأ 9 نع امي ام

 نا ئماذجلا ور نب ةمالسو هللا ديعو نيح* كانبا هعمو

 ةنيدملا نم لاقف لجولا مدق نيا نم وريع كادانف بكار هب رم

 ديدش اروصحن هتكرت لاق نامثع ىنعي لجرلا لعف ام :لاق

 ىف ةاوكملاو ريعلا طرضي كق* هللا دبع وبا انا ورع لق راصحلا

 هادانف رخآ بكار هب رم ىتح كلذ هسلج حربي ملف ةرانلا

 هللا بع ىبا انا لق لتق لق نامتع ىنعي لجرلا لعف ام ورجع

 ىلا ىتح هيلع ضرحأل ننك نا 1أهتأكن حرق تككح اذا*

 ىب ةمالس هل لامن, ليتل 1 02 ةينحا) ف ىبعاولا :كيئلع ضرحأل

 15 فيتو باب برعلا نجحبو مكنيب ناك 7 دسذأ شيب ف رشعم 5 ور

 قل مرضت نا اندرا 0لاقف كلذ ىلع مكلج امف هيترسكف

 ه) 0 هدم. 5) 82 طثم هذ ةص[ئه تيلويف. 0 8 هدس. 0) 8

 صرعيسو. (6) 0 راصخل نامتع رصخح . /) 0 تكل 9) 0

 نم. 7) 14 سها هللا دبع نب ديدكو. 41 0 لاقف. 2 720758
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 ارقزنأل ام نس

 لق روسملا ليم نوع غنا نع هقتحح رفعج ىب هللا دبع نا

 يارضلا نع هلزعف نامثعت المع رصم ىلع صاعلا نب ورع ناك

 مت جارخل ىلع دعس نب هللا يع لعتساو ةالصلا ىلع هلعتساو

 ةنيدملا صاعلا نب وربع محق املف دعس ىب هللا دبعل اهيعيج

 ةدءب اًيلاخ نامثع اموي* هيلا « لساف نابتع ىلع نعطي لعج ه

 كذهع امنا كتّبَج هنابرج للمق ام عرسا ام ةغبانلا نبا اي لاقف

 هللاو رَخآب ىتع بهذتو هجوب ىنينأتو ىّكع نعطتا ّلوأ © اماع لعلاب

 01 كور لامن زل لاش ل 1 لعمان و أ زل
 ا ديول ربما اي ردللا فتاك قاظاي 1 ةنالو» لا و نوولقتيوا :ساحنسلا

 خلاقلا >ةرثكو كعلط ىلع كتلوتلا قل هللاو نامتع لاقف كتيعر 0

 وفو ىنقرافن باطل ىب رعل اًلماع تنك دق ةوريع لاقف كيف

 هب كذخا اهب كتذخا ول هللاو انو نامتع لاقف لاق ضار ىنع

 ا دلع كارلا قليل تنل تكلا 8 ايدينا لع
 وربع لاقف ناطلسلا اذه لأ نأ ليبقو :يلعالل 3 دفن كم وعأ

 هب اناذهو معلص دمحم انمركا ىذلا هلل كيخاف اذه كنع عدوو

 ناك صاعلل هللاوف نافع كبأ تيارو لشاو نب 7 ىصاعلا تيار لق

 ةيلعال-ل ركذلو انل ام لقو نامتع رسكناف لاق كيبا نم فرشا

 /تمغلب دقو نينموملا ريما اي لاقف ناورم لخدو وربع برخو لاق

 كنع اذه عد نامثتع لاقف كابا صاعلا ىب ورع ركذي اَعَلَبِم

 0 4 6001510 اًيلاخ 5 نامتع. 6) 0000. 8. م. ©

 66. 2) 8 ماع. 2 0هدز.ز 000. هللا. مير © كل. م 0 نوغّلبيو .

 7) 8 بريكو. 42 8 طثم هن ةصانطه 800. صاعلا ىب. .) 8

 تيهقنتسال. 7) 0000. صاعلا. +0) 0 هدن. 7+) 8 كغلب.



 مم خفس ار

 هوشنفف رص هلماع ىلا نينموملا ريما لوسر ان «لاقف لاق كنأش

 نأ رصمب هلمع ىلا هماخ هيلع نامثع ناسل ىلع باتكلاب © !ذاف

 لاق 6 بنالخ نم* عّلجرأو ميديا عطقي وا مهلتقي وا عباصي

 ودع ىلا رث ثا اولاقف ايلع اوتاق لاق ةنيدملا ارمدق ىنّح اولبقاف

 ةمث همد ّلحا دق هللا ناو اذكو اذكب انيف بتك ههنا هللا

 كتبتك ملف ايلق «نا ىلا* مكعم ميقا ال هللاو لق هيلا انعم

 ىلا عاضعب وطني لاق طق اباتك مكيلا تبتك ام هللاو /لاقف انيلا

 7 نوبَصْعَت اذهل وأ هي اذ نضعبل عضعب لاق 9و مث ضعب

 ين ا.قلطناف لاق خيو قى ىلإ ةتيوما نم 7 بخ 0 فقالطناف *

 0 ات لاقف لاق اذكو اذكب انيف تبتك اولاقف نامثع ىلع اولخد

 ؛ دالي ىيم وا نيملسملا نم نيلجن لع اميقتا نا ناقل ||

 كقو لق تسملع الو تللما الو تيبتك ام وه الا هلا ل ىتلا

 رقاشل /2شقني دقو لجرلا .ناسل ىلع .بتكي باتكلا نأ نوبل

 ديعلا :تضقنو كممد هللا ٌلحا هللاو كقف ارلاقف لاق رتاخل ىلع

 15 9 هورصاخت لاق ناتيملأو

 نامتع ذل نييرصم لا ر مدسرم ابدس 6 3 .وكف هناف اختل ,”اماو

 اهنمو #7 ه«يركذ مدقن «دق ام اهنم ةريثك اريمأ يبشاخ |: جلوزنو

 ركذ ام اهنمو هتعاشيل هدركذ ىنم ةعارك * هركذ نع تيضرعا ام

 6) © هرص2 " 6) 8 هدصنو ته ]كم1 5 25. 30 6 ا د

 © 0 د03: قدلغعت“ . ك5 وسن . مرته هل فلا و 0
0 

 فقلطناف ىلع زيرخت ١ 4 83 010 رعو لج. 8) 8 سفنت. 2 6

 ضقنل. 7 8 مموعسأ 16 رفعج ىبأ لاق. ) 8 دمدصع هركذ.

 0) 8 هرم.و 21:02 0 هنعانشل.



 1ع او نس

 ال نثموي ىهجو يري رو لاق ذثموي كنس ىف اناو ةرضت وبا

 ردا تنس نقلت ا فموي اناو ىرخا هرم لق دق هلعلو ىردا

 رفغتسأ لاقف اهفرعف لق يدُصَم اهنم هدنع نكي ره ءايشأب وذخا

 هقاثيم هاوذخأف لاق نوحبرت ام غل لاقف لاق هيلا بوتاو هللأ

 ك1 يلع عنخ لق ارش هيلع ارضكو لف 8 كسْحتو

 اوذخا امك وا هطرشب هن هماق ام* ٌةءامج اوقرافي الو ع اوقشي
0 : 0 

 /خنيدلا لها كخاي الا دكيرن اباق نوديبرق ام ل لاقف لاق هيلع

 باكا نم خومشلا ءالوهلو هيلع لنأت ىمل لامل اذه مامتاف ةاطع

 ةنيدملا ىلا هعم اولبقاو *كلذب اوهضرف لاق معاص م هللا ليسر *

 ىف اًهشو ةهللاو تيار ام* ىلا 8لاقنف بط ماقف لاق نيضاراو

 ىلع ايمدق نيذلا دفولا اذه نم «قابيكل ريخ م ضرالا

 الأ رصم ليها نم ىفولا اذه نم تيشخ ىرخا م لق دقو

 بيتتجاف عرضا. ناك نمو نق قحاليلف  عاوؤ هل نراك مم

 ءالمهلو هيلع لتق ىمل لاملا اذه امنا اندنع مكل ّلام ال هنا الا

 ايلقو ساسنلا بضغف لاق معاص هللا لوسر باصحا نم ويلا

 اقيبل همنيضار' قويرصلا .دكلا ' عجب رق لاق ةينأ  ىب زعم اذه

 عجري مث قرافي مث هل ضرعتي بكارب مه اذا فيرطلا ىف ©

 ام ارمُأل كل نا كل ام هل اولق لاق مععيشيو مقرافي رث عبلا
 ممل

 ٠ © 200. ديلعو 560 0هزد06ع 0ءها]همتشظ. 65) "هع. 840. 0 0

 اولخاو. 2) 0 طع هغ دسم ال نأ. 2 8 ماقاف. مك 9

 هيحفنا 0 2) 0 ناف. 10:0 طلع وفا لصقعو كدي ١72 2 هن
 /) 0 ©«. و. 82 0 تيار ام هللاو. 0) 0هدزوءم.و 8 ىبان وكر

 060 قَح . 7 0 ظعرز ٠ 0) 58 ىنممأ . رط) 0000 مادسلو .



 زله ١ رش ار

 نامثع موقلا ةرظانم تناك لق نم هنم نافذ فيس ريغ امأو

 اس لاق ميهاربا ىب بوقعي هب ىنثدح ام هايا 0 ةراصح ببسو

 نع ةرضَت وبا اس لق أ امد لاق ىبيتلا ناميلس نب ةرمتعم

 يك نا نافع عمس لق ىراصنالا 5-5 ىبأ ىلوم 55 ىلبأ

 ةنم ةجراخ هل ةيرق ىف ناكو علبقتساف لاق اولبقا لق رصم لهأ

 ىلا ناكملا ىلا هوك اولبقا هب اوعمس اًملف لق ابك وأ ةنيدملا

 كلذ نم © اًوكأ وا ةنيدملا هيلع اومدقي نا هركو لاق هيف وه

 لاق فحصملاب اعدف* لاق 2-52 عدآ هل اولاقف هونأف لاق

 ظةعباسلا شسوي ةروس نومسي اوناكو لاق ةعباسلا عذأ هل ءاولاقف

 اللا لون ام مثير ليم ملبالا نها لعاذا ينام قار لاق

 مآ 1 نذَأ هللا ّلق* لاَلَحَو اًمارَح هنم متل قب نم مك

 تيمح ام تيارا هل اولاقف فق هل اولاق 7 نورتفت ءللآ ع

 معضمأ لاقف لاق ىرتفت /.هللا ىلع ما كل نذا هلالآ ىمحلا ع

 قب ىمل 0 نافذ ىسشل اماو لق اذكو ءاذك قالا

 ؛ةامل ىمشمل ىف تدرف خقدصلا لبأ تداز تيلو .املف ةقحصلا لثآل

 ع ليقيف ةيالاب هنوذخأي اولعجن لاق هضمأ ةخكصلا لبا . ناز

 ةثنؤي* ناكتع مالك ,ىتوتي >ىخلاو لاك اذكو ان د
 لاق ىيعس بأ ىل كاذ* ليقي ةرضن وبا لوقي لاق 1كنس ىف

 «) 0 مهقلا راصح. 5) 8 0.8766. 6) 0 دكعسو 12916و ه1. 1

 1120زوم 17, م.ام.. 24) 8 يكن. 2 8 ةةصختص !ولاقز هوه ل 022.

 7010210 8200: 0 هيلا. 7) 8 هت. 2 8 من84

 ©. ىر ه) 0084. 8. ميز طمع 8ر ال621 866116118 811121, مالك ىل ىلومدو

 0 ناك. 2 8 كسود كنس ىف. 0 © كاذ ىلا
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 اسنلر اه ذخنس

 2 ىبأ نع فيس نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك
 أو معذ لاق ه ناسمتع و مح + تدهش لله هل ل لق ىسحلا

 توناج طقغُللا رثتك ءاذاذ دىكسلا ىف ىل را ىف «مالغ ذتموي

 ودجسلا اولزن ىتح اولبقا نيح ميقلا /ليقاف تن وا ىتبكر ىلع

 ابعنص ام نويظعي * ةنيدملا لها نم نيلثأ هيلا عيتجاف هلوح اموذ

 ىف كلذك م هانيبف غنودعوتي 8ةنيدملا لما ىلع اولبقأو

 ديف 7نكفط اًرذ* تناك امناكف نامثتع علطف بابلا ليح# ٍهطْعَل

 لجر «داعقاف للجر راتف هيلع ىنتاو هللا لمحت هدعصف ربنملا هملا

 عرص ىتح نامتثع اوبصخ ممقلا راث رف رخآ كيا وا امو

 يي ةالصلا نم هوعنم مث اًموي نيرشع عب ىلصف 0 ليتحاف 0

 ةنكلطو لمح نع فيس .نع بيعش نع ىرسلا .ىلا بنتك

 هب. اهلين ام دعب سانلاب نامتع ىلص اولق نامتع أو ةتراح قأو

 م سلنلاب ىلببص ةالصلا ةوعنم ثا رق امي يتلق دجسللا ف
 ةنيدملا لها قرفتو نويرصبلاو نويفوكلاو نوبرصملا هل ناد ىقفاغلا

 هطلخ لإ نسلج الو. ينحا جوخ 2 هتويب اومولو مناطيح ىف 5

 نهيفو اموت نيعبرأ راصحلا 7 0 موقلأ فهر نم هب عنتمي 7 دفيس

 كلذ لبق اوناكو 3 ميف اوعضو ل ضرعت نمو لئقلا ناك

 © نوفكي اموي نيثلت
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 منو خس ارالل]

 معلص ديد ناسل ىلع نونوعام مكنا نوماعيل ةنيدملا لقا نأ

 ىيسلا يحكم ال ةٌللجو رع* هللا ٌناذ باوصلاب «اياطخل اوحأف*

 هني كلذب كيهشا انا لاقف ةنلاطم نب قير ماقف نسحلاب لا

 باتالا .«ىنغبأ لاقذ تبث نب كيز ماقف هدعقاف ةلبج نب ميكح

 5 لاقو هدعقاف / ربت قأ نب كيو ىرخا ةيدحان 0 نم هيلا راثف

 نم عوجرخا ىئىتح .سانلا اوبصخ يعمبجاب ميقلا راثو عظفأف

 هيلع اًيشغم 'وبنلا' 8 نع:ع ىّتح نابثع و !وبصخو :ىجسلل

 نم سننخا ىف نوعيطي ال نويرضملا ناكو هراد لخداط لبتخا

 00 ارب أوذاك هتاف و مذ ةملق !ةكرخلا مدعاسي نأ ةفيحلا لقا

 10 ورساي ى رامعو ةةطيحح هاك نك نير, هزكما فا 1 لمح“

 باو لمي ىل :بعس .عنم .ةاووتعتسال اتت قح لا ١

 نانتع 5 ثيعبف ىلع" ئبددم ىسكلاو :تاب نتي تير 0

 ىلع لجخم يح مع 0 لبقأو اوفرصناف اوفرصنا امل ههزعب

 لخد ىتح ريززلا لبقاو هياع ليخد ىتح ةحلط ليبقاو نامثع

 15 جعلزانم ىلأ أبعجر م تب نوكشيو هت عررص نم ك.ذودوعب هقدلَع
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 1٠ ا”5 ذخذس

 ١ نسلا عيبرلا نب اد ةلطنخو يقرأ لأ ءنم اذأل1ا قبحز ورع

 نيبعباتلا نم ةفوللاب نيضضخلا ناكو معلص ىنلا باكتا نم جلاتنما

 8 حيرشو كيزب نب نوسالاو عّكجألا ىب قورسم هللا ءدبع باكا

 الكيف ةوريسيلا نال لاما ق6 ميكع قبولا !ةبغو» تراذللا عيبا

 مويلا مالكلا نا سانلا اهيأ اب و نولوقي اهسلاج ىلع /نوفوطيو 5

 لاتقلا١ ناو :اًدغ مبقيو مميلا .ىنسح رظنلا ناو ادع هب سيلو

 ماقو < مكرما هلع مكتفيلخ ىلا اهضهنآ اع مركو مويلا لك

 رماح ماشقو كلام ب يناوا يصح ب نارمع ةرصبلاب

 نيعباتلا نمو. كلذ ,للشم» نولوقي» معلص ؛ليبنلا' .تاصعا :نم. علاتما

 8 نولوقي امهل ةايقاو ىئىخيعلا نايح - مرو 0 نبا عَ 0

 11 اما يلو ءاورخلا تاو. ةتفاصلا# نبا ةدابحب الاب ماكو 16 كلذ
 نيعباتلا نمو كلذ ىلثم نولوقي معلص ىبقلا باتا نم عئاتمأ

 ١ ل تبعا نروكلا ملهمة: داود ىلا عمات يب :فيزش

 ناك كقو ءهل هايشا 8 ةجراخ وصع ماقو < كلذ لثع ! منع ىبأ

 ىلإ اهفرصنأ غلاح اور املخ همودق ىهش سلق نيضضحما ضعب 5

 1 لح قلاب ةعبخلا تءاج :املو 4 جيف 0 !بماقو كلذب ع عراصممأ

 ىلصف نامثع يرخ معلص هللا ليسر* تجاسم نييرصملا لوزن
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 اذ خنس 1

 0 عمجا رق ةمألا نم كاسم نع خلعسم الو ملع ريغ نع ىروشنلا

 ىنم بلط ريغ ىلع نسال 8 6 عتنم د دام * نع ىروشلا لع

 عيتتتسم ريغ اعبات © نوركني الو © نوفرعد أم يف تل ةابحت الو

 رومالا تسننأ الق فللكتنم ع اًيدتقم 4 عدتبم 7 اعبتم

 5 الو © مارس 6 ربغ ىلع 0 نتاغض تدب هلهأب رشلا كتكتنأو

 ربغب ريغ اونلعاو ارم اوبلطف بانكلا 0 لا ىضم اميف 5

 ٍّح ءامشأو نوضريب أوناك انها ءانبياأ ىلع م رذع الو خكاح

 اهتففكو ىسفن هل تربصف اهريغ صلصي ال ةنيدملا لها نم الم

 و لجو زع هللا * ىلع اودادزاف عمساو ىرا اناو /نينس ذنم منع

 10 ضرأو هوو معلص هللا لوسر ر أوج ق-انيلع أوراغأ مت عرج

 نم وأ باوحالا ماسيأ باوحالك هف 7بارعالا هيلا تباثو ةرجهلا

 ءقحليلف انب قاحكللا ىلع ردق مف نورهظي ام الأ دحاب اناوغ

 كثعبف لولْذلاو 1*بعصلا ىلع اوجرخن راصمالا لها باتكلا قّلف

 1: دعس نب هللا كيبع ثنعبو ىرهغلا ل ىب بيبح ةخبواعم

 15 نب عاقعقلا خفوكلا لها نم جرخو قفوتكسلل ٍميدح نب ةيواعم

 نب ةبقع ةنيدملا لها ةئاعا ىلع ةفوكلاب [ نيضضخملا ناكو ورم

 «م) 0 عمتجا. 85) 8 عتمالمز 120:0 نما. 6 ل 5

 020 خلدبتم. 200 مارتجل. 2 م) 8 نيتنس. )0 0
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 ارا زك مدمر

 لاقف ةحلط مانو انلتقب اًباتك كيرب عم هانذخا اولق مكيأر

 لقو كلذ لثم نويفوكلا لاقف ريبزلا ماتأو كلذ لتم نويرصبلا

 انك اًعيمج ة هعنمو انناوخا رصنن نىكنف نويرصبلاو نويفوكلا

 4 2ةفوكلا لعا اب متملع فيك هىلع هل لاقف* دكاعيم ىلع اوناك

 'متيوط م لحارم مقوس كفو رصم لعا ىقل 5 ةرصجلا للعا ايو

 ا 0

 2 34 ىلصي كلن. ىف. فوءانلتعيل لجلا اذه “ىف انل ةجاح

 ال متّتش ام ىلع هوعضف ءاولق *لنيدللاب مربأ رما هللاو اذه انيكك

 0 زلا هدب ىو نافتع ءاشأ نمر ىقلخيو دفلخل! نولضي

 نوعنج ةنيدملاب اًرمز اوناكو مالكلا نم اًدحا نوعنج ال اوناكو بارتلا

 + #لمتسي راصمالا لها ىلا نامتع بتكو عامتجالا نم سانلا

 ثعب /لجو زرع هللا ناف دعب اما و ميحرلا نمرلا هللا مسب*

 رث هب كما ام هللا نع غلبف ةاريخذتو ايش قحاب اذيح#

 هلا ده دياتك :انبف تلخو ولع ىذلا ىضق كفو ىضم ؛5

 دايعلا بحا ام ىلع اهاضمان رق هلأ رومالا نايبو همارحو
 ىف تياخدأ مق هضر ريعو حضر ركب م/وبأ ةفيلشل ناكف اوهركو -_ 7 . ٌّ . 2 7 0 .
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 5: نس ان

 8 سمع كفو صيق ه«بلع ه سبل فيسلا دلقتم َكيَداَع ءارمح

 كنع سلاج ٠ ىنسكلا- هيلا عمتتجا نمي نانمثه للا ئسك |

 |يضرعو نوبرصملا هيلع لشق كيرلا ا راكحا نك ع نام

 نئذ#* ب نتاج 0 نوكاصلا ماع دىقل لاقو ©درطاو مهب ماصق هل

 و ال اوعجرآف معلص دمحن ناسل ىلع نونوعلم ءبّشُخ ىنو ةورملا

 ّقاو < 7كلذ ىلع* هدنع نم ماوفرصناف معن اولاق هللا /7مكبكحص

 كشو 1: للع بنج ىلا * ىرخا ةعايج ىف وهو ةكلط نويرصيلا

 مهب ىاصف هل اوضرعو هيلع نويرصبلا ملسف نامثع ىلا هيتبا لسرأ

 ا ىو ةورملا ىذ شيج نا نونموملا ماع قل لآقو مدرظاو

 ى نويفوللا قاو ءمعلص كم :ناسل ىلع نونوعلم ضوعالاو با

 نامتع ىلا هللا دبع © نبا حو دقو ىرخا ةعامج ىف ومو ريبزلا

 نوملسملا ملع كقل لاقو جدرطاو هب اصف هل اوضرعو هيلع اوملسف

 ناسل ىلع نونوعام صوعالاو بشخ ىنذو ةورلا ىذ شيج 98

 ئذ :ىع .اوشفناف. :نوكجري# هنا مورا ميدقلا ير معاص 1نس

 ,هىك لخارم تلق ىو مركاسع ىلا :اوهننا' ئتحن !(ضوعالاو بقللا

 عجورخل ةنيدملا لما قئتفاف نيعجار اوركي رث ةنيدملا لهأ قتفي

 ةنيدملا لما اجفي ملف ميتغبف هب اورك مركاسع ميقلا غلب املف

 ايطاحاو ميكاسع عضاوم ىف اولونف ةنيدملا ىحاون ىف ريبكتلاو الأ

 ساتلاب نامتع »ءىلصو "نما وهف هني كفك ا ىماولذو ل٠ |
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 مك [هلوعب ةءرززو

 انغلب هناف داترزنو ةنيدملا ملل لخدن ىتح انولّجكت الو ارلّجكت ال

 اثوفاخ سلق ةنيدملا لها ناك نأ هللاوف انل اوركسع هدق جنا

 عرار تبا انّمْلِع اريلع اذا ةمهف انّمْلَع اوملعي رثو انلاتق اولحتساو

 انغلب ىذلا اندجوو انلاتق ارلحكسي مث ناو لطابت اذه انرما

 2ايقلف نالجرلا لخدحف ابقذأ ءاولق ربخاب مكيلا نعجرنل اًلطاب#
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 ا نكد اع لقو منو ف قل هلك مك ني بل ل ةنداعسملو
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 ريبزلا اونأف رغن ةفوكلا 1لها نمو ةحلط اونأف رفن ةرصبلا لعأ 0

 انقرفو ,« منحك الو انبحاص ”«اوعياب نأ هنم فيرذ لك لو
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 مو زةئس را 1

 6 ىلعو قافر عجرأ 3 0 لف جرو ءمصألا ى د 0 وربع اعيبمج

 ىدبعلا ءدابع نب 4 حيورذو ىدبعلا هةلبج نب هميكح قاقلا

 /» شرسكملا ىباو و ىسيقلا ةعيبض ىب مّهكلا / عيوش 3 رشبو*

 اعيمج مثيماو رصم ليها ددعك مددعو ىفتكلا وريع كبغ نبا

 5 سانلا نم عاب فقحالت نم ىو عدلا ريف نئب صوقرح

 أوناك جاف كو صملا لفأ امأو اني نوينشي أوناك جتاف و صم لعأ اماق

 يجر ومبؤلا نوينشي أبناك جاف خفوكلا لعا اماو خذكلط نوينشي

 الا ةقرف لك ةكشي 0 ىتش سانلا ىفو : عيمج' يورخل ىلع متو

 ىتح اوجرخ  نييرخألا نود متيس ةاهرما ناو اهعم ٍملغلا نأ

 » ةرصبلا لها نم سان ماقت ثلث ىلع ةنيدملا نم اوناك اذأ

 عءاجو صوعألا اولونف ةفوكلا لما نم نانو بّشُح اذ «اولزتف
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 مكر مت

 01 سعك اهدبلو لغجو# ةابّومأ .ىب. ق. ةضراوأ ةلطامسف ىف

 ةشع هلاجر مككلا لآ © ىطعاف صاعلا ىنا .ىنبب ًأاديف ىطعي

 لستم نامثع ىتب ىطعاو فلا ةقاسم اوذخان بفالآ ةشع .فالآ

 ءيرح .ىنب ءقو صيعلا. ىئب قو صاعلا 8,ىب .ىف مسقو كلذ

 لتقف الأ ىوملسملا 5 0:تقاوطلا .كثتلوال ,ناهتع .ةيشاحح .كتنالو 5

 عم ,موزغي .نأ كع مدالب ىلا ءايعجرو !اويبهذف كت لااا

 ىف ةنيدلا .ىداوض .مك كعوم أبلقو ايبئاكتف ا ادكحلا

 اجلك أببرض ةرشع ىتنثأ ةذس مو نم كا ليخد اذا ىنمح لاوتش

 نسع بيعش نع ىرسلا نا بنتك | ««ةئيدملا بروق أبلونف

 ناك امل الق نامثع ىنأاو ةتراح قناو ةحكلطو ديحت نع .فيس 0

 ءارنا ةعيرا ىلع قاثر عبرإ ىف رصم لما يرخ 0 ةنس لاش

 ماكرلا هحبع قانرلا 50 فلا .لوقي رثكملاو ةكامتس لوقي لّأقملا

 اذا 8 نمر نا دولا ىقملفا رشب نب ةنانكو .ىولَبلا سيكع ىبا

 1 : ىقفانغلا اعيبح موقلا .ىلعو ينوكسلا ءردلف نب ]1 ظريقفو قيكسسلا

 ىلا اجورخ سانشتلا, ,ط اويلعيي نأ اوك رتجج دو ىكعلا .ترخ ىباناو

 لفعا رخو < ءادونسلا .ىبأ خاعمو جاجا |يجيح اةاسناو فيلل

 ئدسبعلا ناحوص ىبنب كيز .قافولا قو قافر عبرا خف ةافونكلا

 مصألا ىب هللا .دسبعو ترا » ٍرْضْنْلا نب كازو ىعكنلا ركشالاو

 خيلعو رصم لأ ددنعك 2ددعو خ_عصعص نب رماع ىنب «دكحا

 6 © © 5: 0ع ط أ. 65) 0000: 200: تناك هز 8 هدي 2:

 0( 0 دارطلا . ه) 8 ©. ف. م0:)05 هطصعز مع 8 أبلاقف أبيتاكتي .

 9) © 00. دز 16 ءهذ ليلك ى.بوه. ..ف) 0 عقاسفملا . /) 8 .مامعي .

 /) 0 8. و. ء70) 8اطتع هن ةضظنو رصخلا. ) 0 كيج .



 اه خخس ارا »ب

 مب
 سمح هتلفن امثأ ىئأو هيلع هللا ءافا ام رس ىا ىبأ تيطعا -

 لثم ضفنا " نقو فلا ةتام :ناكف“نسمخلا ,نم“”ةنيلع هللا افا ||

 هتددرف كلذ نوعركي عنأ دنت معروف امهضر رعو وكب وبا كلذ

 لما ٌبحأ ىنأ اولق» معن اولاق كاذكا مهل كاذ سيلو هيلع

 5 لح ١ لك 0 ع ماعم الكب ان هتاف ىبح اماف قيطعأو ىنيب

 لحتسا الو للام نم عيطعأ ام ىنذ مواطعا اماو هيلع قوقل

 ئظعأ: "كنك <كيقلو ننانتلا نم «ىحالا الون ئىسمنلا يل

 او معلص هللا لوسر نامزا كام بلص نم ةبيغلا :ةريبكلا ةيطعلا
 د 1 5 مَح

 ىلع 0 تببذأ نيكافأ صيردح جحش ل ةمود انأو امهضر رو ركب

 لاق: ىلها ىف ىل ىذلا تيعدوو ئرمع ىنفو ىتيب لقا نانسأ

 زاضمالا نم رصم ىلع. تلح ام:.هللاو ؛قتاوااولقا 4 نودحتملا

 دق امو غيلع هتددر دقلو هلق ىمل كلذ زوجيف اًلضف

 ىف اهعضو نوملسملا .ىئوف ةىش اهنه:ىل ليج هلو سامخألا الا

 قلم

 ة.غلبتا امو هقوف اف سّلقِب هللا لام نم تفلتي الو قود اهلا

 ؛5 نأو الاجر ضرالا تيطعا !ولق» كام. ءنم الا لكآ امادنلا

 نف تصحتتفا مايا راصنالاو نورجاهملا اهيف هكراش نيضرالا هذه

 امم غبيصي ىنلا ىف ترظنف هل هللا ىوح ام كلذ بِسْذَي .

 دالبب راقع لقا لاجر نم جرمأب هل هثعبف ءهيلع هللا كفا

 )0008.م. ”715)' 0004 5.0. م6 ديف: ١010002507 ترك

 1361286 125 0. 6) 0 021.5 م10 86011. 761700 18 دعبدر 0 هعبت.

 /) 0 مكبيصن مكيبلا ه6 ةهزم0ه مكيديأز طماع 2 وهو.



 000 مم اكاد

 الكا ديف لولقا تلمدقا تارالأ ١ مقنادل :.تناكو رفسلا ١ ةالنعلا

 50 ا أوبلاقو معن مهللا اولاق هدد نيرمالا نيذهل تمقاف

 دو انيق ابي ام هللاو ىلبق 00 2 هللاو كل ىمح

 ةيعر نم أبعنج رار ةلنيدلا لخا ةناع هانلع ام هلا أ ام

 نم نيب نوكي التل © اهنومك نيملسملا 0 تاقدصل اورصققاو احا:

 نم.الا اًذحا اهنم ماوكن الو اوعنم ام رف 7-0 نحيا كو ابيب

 هلو ةيغات" ىلإ امو: 5نيتلحار ريغ نيعب نما 94 .امو* امهر. قاس

 مينيلا ل اف اشو اريعب بوعلا رثكأ ىناو 58 دق ىَناو ةيغار

 و يللا الت :نانلخكاذ ىكح ! ىيوعب نع ريعب ١ الوب هان

 دحاو. نآرقلا ناو الأ هاّدحاو الا اهتكرتف ابنك نارقلا ناك اولاقو

 كلذكا ءالوهل عبات كلذ ىف هانا اَمّْناو كحاو دنع نم ءاج
 3 1 2 ع ع

 ىلا ةخكم نم معلص هللا لوسر ديس ى م مكشلاو معلص هللا لوسر

 هللا لوسرو هريس معلص هللا ليسرف معلص هللا ليسر هدر مث فئاطلا

 رثو ثادحالا تلهتسا اولقو معن مهللا اولق كلذكا هدر معلص 5

 عولسف !مِهلَمَع لها ءالوفو ايضرم اليتحم اعمتج الا ليا

 لمقو عانم ثدحا ىليق م او ىقلو هدلب لعا ءالوهو ةهكنع

 دال رتل 4 ىف لايف اما ةشا معلص انللا 'ليسإل كلذ 3
 ىنأ ايلاقو نورسفي ال ام سانلل نوبيعي معن مهللا اولق كاذكا

 00 1ع هز ةنفمم 106م لام فئاظلاب ىو ,. 0. م, 10: 2) 000:8:

 6 000. متستنان8 تبلع. 2) 000. تاقادصل. 2 000. اهنومن.

 /) 000. رك ه6 سصما>2 لححأ. 0 004. لامو. 72) 004. 8. م.ز 26.

 رس. ىدياجار. 42 000. ححاو. ) 00103 انا. 7 180256 16-

 عمسلسسم هليع ه5 7609 هدلب لغأ ءاليفو نكت مةتتتق 19010

 70) 000. ملط. ىف.



 مجرب نس لكما

 ىلا اعجرف اهايا تنناكو ةانلتق نا نا هعلضنف هب طيحنف

 جيلست ل نأ كنان ءالوه ملس مهللا لقو كحضف ربخاب نامتع

 هكرعو بهل نأ 0 نب :ينع. نج سابع * . ىلغ لمح رامع اما اوقش

 ال قيقلل نأ ىار ىتح َبِحَعَأ هنا ركب نا نب دمحم اماو

 5 نييفوكلا ىلا لسراف ءالبلل ا ةهناف ةلهس* ىبا اماو همزلت

 ليقف رينمل لصأ ىف هدنع مو ةعماج ةالصلا ىدانو نييرصبلاو

 هيلع ىنثاو هللا كبح هب اوطاحا ىتح معلص هللا ليسر باكا

 لوسر رف جلتقا اًعيمج اولاقف نالجرلا مقو مهقلا ربخ جربخاو
 ماما سانلا ىلعو دحا ىلا وأ ء«دسفن ىلآ اعد ىم لاق معلص هللا

 ممكل لجأ ال ضر باطخل نب ريع لقو هولتفآف هللا ةنعل هيلعف
 جصينو لبقنو 4وفعت لب نامثع لاقذ مككيرش اناو كمتلنق ام الأ

 نأ اًرفك ىدبي وا اذح بكري ىتح اًدحا دا الو انحدهج

 هنا الا متيلع ىذلا لثم اهنم اويلع ىلق روما اوركذ ءالوف

 مثأ اولقو ملعي ال ىَم دنع ىلع اهربجويل اهينوكاذي هَذا اوعز

 ن) 000. متطت] 29565 2181 بدذ ه5 12 222. ىبأو 160046

 م0816 دكرعو 201808 12561216 ىب. 1106 1م1أات ىبر ءاتزاتق 100ان8 8

 بهل نبأ هوه, لوطط 12 26061720 81118 76181112 8112م16111822 6815

 ها طع 106م مالو90 12 76181112 1186161112 8. 1022620871 866112-

 لحس 1زم16:1هعسص 1هعمس 1[ 111, |*1, 4. 8م) 1س ؟001عع م11 ة>-

 ع186 طققأ كماكر 0110, م081011812 د 2 را طابشولع ةعاطمأةأناتتتل ©28أر

 0عا1عأم ر 12 22218126 1060 را كر اسس ممو1111122 81. 5661113011133

 1خأ مرم0ل6 1210 ذادس طثع علك“ 6 كدح نأ نب كمي 0016

 811 كراس ممدصمات 222515 191676 ماتثمر 01100 ةةهةنثؤ 050 1آ', طهر

 مهم. ةلهس د16. 0 000. مةس1د5 ةنتفلا, 0هزصلف ءهدئقهو ةتئاتج

 ثتآو ه "هع. رص. هم. ذط ةهسقب. )0  000. مسصع اوفعنر مدمتسم

 رفغن 151231111886 0111.



 لا اه. خزس

 لحال كلذ مقتسي ملف واما صخش ثيح اًموي اودعتاو جتارما

 ىبيحرألا سيق نب بيري نإف ةفوكلا ليما الا ضهني و جنم

 وربع نب عاقعقلا فتموي برذل ىلعو هباحجا هيلا عيتجاو اهيف راث

 كليبس ام عاقعقلل ديزي لاقف مودشانو هب سانلا طاحأف هانأف

 د0 اب نال ونار عيطم عماسل تار هللاوف هلق لعوا ىلع
 دل ولا للفت ييعتتا كاما وه ىرد نسوي سيعتسا لا

 عكرتف نينموملا ريما ىلإ كاذف لق ةماعلا هتيضر دق رما نم

 اًديعس اوليقتساف كلذ ريغ اورهظي نا اوعيطتسي رو «ءافعتسالاو

 نابمتع قار ىسوم ىقا ىلع .سزبنلا عيتجاو ةةيححلا نم ةوذوف

 ىلا يول ىلا ليبس ةةيئابسلل نكي رف ءارمالا عجر املو «دضردو

 اوظنيل ةنيدملاب اهقاوتي نأ راصمالا لها نم هعايشا اوبتاكو راصمالا

 نع نامتع نولعسيو فورعملاب نورماي مهن اورهطاو نوديري اسميف
 ليوا ةينيدلاب انناوتن :ةيلع يقتحتلو ساينبا ىف ريطتل ءايبقا

 اك دو اور ءاوطنا لقا انيقرو اموركم :دلحت ,ناطتع

 رك عال ]ب لوصاف  بدا+ و نامت نم لان خنق نع ايكو ويدل ا

 مكعم نم الاقف نوديري اب ا©وربخاو اهوثاب اهوار املف عسب

 ال اولق لا لح اللقف رفن خةلق اولق خنيدملا لأ نم اذه ىلع

 ءاييشا هل ركذن نأ كسرت اولق اوعنصت نأ نوحين فيكف الاق

 هايررق اانا هل ,.معنف هيلا , عجرن“ رق :سانلا يلق يف .ايعانعرو جف

 / دقنا ىحلا راجح اذأك_ يرخ ىف بتي رو اهنم ير ملف اهبالا

 -0) 000. ىفعتسالاو. 85) 000. ةيياسلل. ه6) 008. اورظنا .

 04) 004. 200. نافع نب. 2 000. موتستطدم انفطصتر 004

 6ع. ©012. 12 ايغطصد. مث) مدقي .



 منه نس اناا

 ءىش ىف ىدي تطسيف شاعم ةّلقو «ةظليع لها طهر ىف ان

 متيار ناف ىلا كلذ قا نا يسال ميقا ام ناكمل لاملا كلذ نم

 اذ: تيسر" كسا ولا 0 مكرمال ىرمأف هودرف أطَخ كلذ

 5 هنا نوعرم أوذاكو ناورمو نيك 50 كئاخ نب هللا كديع نتيطعا

 أودرف افلا نيسيمخ تيا ىبأو اهلا شع ةسيخ ناووم ىطعا

 © نيضار اوجرخو اءلبقو اوضرف كلذ ةامهنم

 ةيواعم ناكو هخويش نع فيس ثيدح ىلا ثيدحلا عجر
 0 مه ع عا ب 0

 ىعم فلاطنا نينمهواأ هريماب َج رخو هسعدو ةادغ نامتعل لاق كف

 ؛0 لقا ناذا هب كلا لبق ل © نما كيلع محيي ' نا'1لابقأ مالا لأ

 هللا ليسو راوج عسجببأ 608 انأ لاقف اولازب 2 رمال ىلع ماسشلا

 0 ع د د مل

 كيلا ثعباف لق ىقنع طبخ عطق هيف ناك نأو ةىشب معلص

 ةنيدلملا كمبان نأ ةيتانل ةنيدملا لها ٌقارهظ نجد ميقي غانم 5

 دنجحب قازرالا ملص داس الا دق انآ“ لاقز كاتيا وأ

 15 5 اب هللاو 00 000 ُ 0 اد 1 م قاتيغأ ا

 ا اييتاك رصم لسعأ ناك 3 < ىضم مث رفنلا ىلع فقو

 90) 0007 هلع 8) 000: 6 6©) 000. ريماب ه. مم "6ءوط»

 0) 14 ه8 207. ام. 2 2) ©6600. هددت. : هزع 1 686161. 7) 1ك

 اناقتل. 3 000. ىبرقتلر ماتتعأف 800. طق. 260.: 075[12. تطل

 7/) 1كم. 3 8. 1624. 42 000. ىبأو ه. م. 66:



 وعم اخو دس

 لافف 3 ىضمو عدو را كلذي ءنم كعسأ أوذوكت ماودك

 © دلل, الب رييرلا لاقت ريخ ءاذه قنا ىو تيد ام 03 اع

 كيع ىب دتدح ««ةنادغلا دنم انروحلصو 0 + مظعا طق ن

 58 هللا كبع ىتدح لاق ىأ ىتدح لاق 6 هيوبش نو د نكي) 5 هللا

 نامتع لسرأ لق ةخةحلط ىب ىسوم نع ىيكح ىب قناحما نعت

 0 ذاو نابثع ىلع لخد ىتح هعم تجرخ هوعدي ةكلط ىلأ

 ل ل براعم هللا ويست ةييواعتو :نافثعو نييالاو .ىعسو

 ضرالا ىف هتريخو معلص هللا ليسر باكا متنا لق رث هلها ىه

 رقرتخا مكريغ ىحا كلذ ىف عمطي ال ةمألا هذه رما 4ةالوو

 وأو هرم ف هذس تربك ىكقو عمط هلو ب بلغ ريغ نع مكبحاص

 ىلع ميكا نوكي نأ وجرأ ىنا عم ابيرق ناك مرهلا هب مرظتنا

 ءمتبتع اف مكيلع اهتفخ ةلق تكشف ىكقو كلذ هب غلبي نا هللا

 ك1 ف ساشلا وعبطت لل دب ركل ىدير هلهف عرش نموديف

 لق « ارابدا كاد /اهيف مسار ال كلذ ىف اوعمط نثل هللاوف

 كيو عد لق كل مأ ال كاردا امو كلذو كل امو 0

 ا لص. نيبلا تحيا: تيملسا ىدنق . كاتيا رم

 ىنع .مكربخأ ىّنا ىخا نبا ىدص نامثع لاقف كل ليقا اميف

 ال نب /ءاييديعتا انيلط» نسكأ انك قيخللا ,ئبحلصا نا تبلو اه

 0) 0 - 0«. م. ”60., 11017. هوقباكو . 5) 000. نينموملا ريمأ

 مالسلا هيلع ىلعز 86011. ام هزه. 14 وأ 2107. 6) 000. ةهيوبس.

 / 000. هئتالوو. 2) 000. ممنسق طقطتات متبنغر نت0 ةذظ6 0010

 متايثع 818101568: 38 رمععوادأ1 01 مات2659 ةانم18 مع 0614911

 هن ذصقعو هطتحتسولانع ]11ةةةدهطت ما2عأا172 008118. 14 متبقعو 7.

 منابيغر لأ متينع . /) 14 ءأن 20. اهنم .



 نو ار

 ىضر لع ريل َْىفَو ىلع اللعب رثبخالا "ن

 ربخأف خيواعم» ىنعي هدنعب ءانوشلا تحاض تيقك دل لاق

 اهتكلو نقش رهمالا كننأ معذ لاق داب م نع خلا سف خبيواعم

 فك“ د اذه ىتيذحع -بخكت ئح كيلا قلصت ا هللا

 ع نع نامتع وباو خت ةقرادح وبا نامل اذنه 52 مهكر اشو <« خبواعم

 ىلا ءارمالا تر ةنيدلا نامتع نرو انملف اولاق هرببغو ةويح نب ءاجر

 نامتع خبواعم عدو اهلك عدعب لك بعس ماقأو معيوف بضخ لاعا

 ةسوت ابكنتم كويس اًدلقتنم رفسلا فاك هيبلعو هدنع نم جا

 عياع ماقف : 25 يقل ة:فلط خايف نيرجاهملا نم رغب ف اذان

 ؛ نأ متملع كف مكلا لق رت هيلع مّلس ام كعب هسوق ىلع ًاكوتف

 ماكنم نكي ملف لاسجر ىلا نويبلاغتي نسانلا اذا ناك رمالا اذه

 معلض كت وثعو ل هللا كثرعي ىتح هرتفاوي الو ةددكعشو الو

 , اوكخلا نان دانيتجالاو ةمدقلاو ةقباشلاب نولضاغتي .هنيب ىوش

 ارنعَضا ناو مهل عبت سائنلاو عوتفا رمالا اك هيلع الوماقو ةفكتذب

 نراك قم ىلا ةدللا كرو ةفكلذ !هنلع .بئانغتلاب :افوتبلطو "انيكدتلا نأ

 ةتعيشأللا هلو رداق لدعجملا ع جدلا عن ريغلا اورخكلف لاو سنو رب

 اديخ د اويووتسات اًضيش ًّت مكيف ك1 لق 5 ةرهأو ىلع 3

 ه) 008. ©. ض. 5) 000. هدهشن هن مم كرماون :ءانتص مانت عأنأ#

 ممعوصمغطسق. )0  000. مهدذعب. )2  ]سنه و ه5 !١ هلتصل ةهانقس

 رومانس هعقأدأر 0100 ىع 1س0دعأ1 ةذطتلو هقأر 01322101312 هالة

 بع 761 بع 16يأذ ممدوزئز طقتل علم ةص ةدنط هم ه6 ناكر 8

 مهموم طلغغ ١

320 



 ذايب

10 

 اراك »و خئس

 نتسيلو 5 ىكتفيل هللاو كاذف «فقفرف ءىش هّكس * ناف اهدحا

 راح سانلا لي 2 ئنأ هللا: ا ملع !دقوا .ءقحا ةكاح 1 ليحل

 | نامثعل ىبوطف ةرئادل ةنتفلا 2ىحر نأ هللاوو ىسفن الو

 اذاو هل اورفنغاو عقوقح عل اوبقو سانلا ارفكفك اهكرحي لو تام

 /مصخشا نامثع رفن املف ءاهيف ءاونهذت الف هللا قريقح تيطوعت

 كيعسو رماع نبأ عجرو ةنيدملا ىلا كعس ىب هللا دبعو ا

 ئداهللا وجر كذلك لقتسا املو دعم

 ادا و جوع تارممتو * طفلا رماوص 0 لق

 8 ْفَلَخ ريبزللا تر اهل هدعب ميمالا نأ
 0 ايش ىماحلا ةئكّلطو

 بحاص هدعب هللاو ريمالا نامثتع فلخ ريسي وهو بعك لاقف

 نع بيعش نع ىرسلا ىلا بتك  ««ةيواعم ىلا راشاو ةلغبلا

 نع ئدسللا دكا و < عامنا نوي ليلدلا نب ردب نع فيس

 همدقم كعب اهيف عمطي ةليواعم لاز ام لاق كسا ىنب نم لجر
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 ريا مك

 الو اورب الو ايقدص ام هللاو ال ءىشب دحا جيهفاشي رثو اوعجري

 ىلع كميقيف اًذحا هب «ذخأتل تنك امو اًلصا رمالا اذهل ملعن

 اهيلا ةءاهتنالا الو اهب دخالا لضخ ال ةيعافا الا كف اهو ةآ

 عصي عونصم رمأ اذه صاعلا نب كيعس لاقف . قل اوربت

 هى غلب تدحتيف اهب ربكيف ةفرعملا ءىذ ريغ اهب نقليفا رشلا 7

 ءالوره ءلتق مث موقلا ءالوه بلط لق كلذ ءاود اف لاق ةسلاج

 نم خ دعس ىبب هللا دبع لاقو «©2دنع نم اذه جر ىنيذلا

 نأ نم ريخا هاذ هل [ىاحلا فتيطقا:ذذا هيلحي ىدلا 00007

 الا ِهنع كينأي ال اًموق تيلوف ىنَتَلِو كف ةيواعم لاق < هع

 ؛ه بدالا ىسح لق ىأرلا اف لق امهيتيحانب ملعا نالجيلاو ريكلا

 نع تيخارتو هل تنل ىف كنا ىرا لق ورع اي ىرش اف لق

 كيبحاص ةقيرط مزلت نأ ىراف رع عنصي ناك ام ىلع قتدزو

 ةداشلا نأ نيللا عضوم ىف نيلتو ةداشلا عضوم ىف ءةتشتف

 حصنلاب سافلا فلخ نى نيللاو اوشا سانلا» ولا الاىللا بشت

 : هيلع ىنثاو هللا ديحن نامثع مقو ؟نبللا اعيمج ايهتشف دقو م

 قويا ابو رما لكلو كتعمس ىنق ىلع هج ضرك ١ ل

 هباب ناو نتاك ةمألا هذه ىلع فاضي ىذلا رمالا اذه نأ ع

 قى ”ةللا ةعياتملاو ةاتاولاو نيللا هب نفكفكيف هيلع اشلكي ىلا

 بيعب 8ىدابي نأ دحا عيطتسي ال هلأ هكذ ىلاعت هللا دودح

 00 000 .كخانل : 86011. ك.ويقيف نن112115 20618016106 , هأ ك.ببعتذ 16 عت

 2083566, اطهاتط ع 23565 ل10 م112658 51106123 ©1122 ع 511125611050: ]1

 ها 2لآ01؟. ةهعوظت. 6) 000. ىهتنالا. 6) 000. لبق. 2) 000. هدتع

 0 14 ه4 20». كشتف. #/) 000. اولاي. و) 000. فلعت.
 /) 000. ىداني .



 اند ا" دس

 هلل ىبع نم هيلا ايعطقنا لقو رصع هميق هلامتسا* سقف ًارامع

 نول ةنادكاوبا ناسا لو. 18: نرافوسو: .مكالم ىو .كيلاخوا ىادوسلا عونا

 نيكل ١ نع فش ىع نبعشا ع: ئوسلا : ولأ 0 بسك ٠١١ كاوشب

 دعب امأ «غ راصمالا ليغا ىلا نامتع بنك 2 |ولاق ةبطعو 5

 رد تطل تلقوا فوم لفك ىف قافاوتس !لاصفلا رم قمنا قتاقو

 ىلع عقري الف ركنملا نع ىهنلاو فورغلاب رمالا ىلع تيلو كنم

 01 تيكا كب يلو يجيطتلا هللا ناشم كان وعي , نك دوو عدم
 اًاوقا منا ةنيحملا لأ ىلا عفر دقو هل كورتم الا ةيعرلا لبق

 نم ارس مقشو ارس 7برض نم ايف نوبرضي نورخآو نومتشي
 7-10 رفح .نيخالفا» الزل د افاوزلم !ااهاداظ+ ىلانايسا عذار

 ا: نيفدصتملا ىركي دلل ناف* مده داا كاهح نموا مخ نراك

 ل ا كيئاز ول ىامتسلاةالكتو , ليلطنلا» كا لارادمالا قل يتب اتلف
 هللا دبع 1هيلع اومدقف راصمالا لامع ىلأ ثعبو رشب ضصخمتل

 ظروشملا ىف قعم ليخداو ىعس نب هللا كبعو ةيواعمو رماع نبا

 ةعاذالا هذه امو ةياكشلا هذه ام مككايو لاقف اًرعو اًديعس ؛5

 اك يم امي هكيلخ اًقودصت'اونوكت نا :تتاضت اةللاؤ ىقا

 رلا ”موقلا نع ربخل كيلا عجرن رلا ثععبت رلا هل اولاقف ى 3

 © 0 ايف لايعسا" ١ هر 1 تابوا ك0 كتكورا ن4 00

 6©) 8 صم. م 8 دا. 0) لسع 718118 1261128 12 0. 7)

 صانع بيدرض ر 860 مارصتلاع برص طقات1لة6 ؟106ه. 4) 1 011101 د

 دهقح فخاير 8601 20. هقكح اوذخايلو. 8 1كم. 12 78. 88.

 7 14 204. مسوملا ىفر 2107. مسوملا ىف كم ىلا. 40) 000. بصغن.

 7 1]ذ هت 0. ماوعلا :



 6 نس اريارارت

 يف اهنوعضي ةبتكب راصمالا ىلا نيوبتكي ارلعجو هركنملا ىع

 رصم لكك لما بتكيو كلذ لثمب هناوخا هيناكيو تاو بويع
 ءالومو عراصما ىف كلوا ءأرقيف نراك رخآ رصم ىلا منم

 مو ةعاذا ضرالا اوعسواو ةنيدملا كلذب اولوانت ع عراصما ىف

 هلعا ليقيف نودبي ام ريغ نورسيو نورهظي ام ريغ نودبرب
 ةنيدملا ّلعا الا ءالره هدب ىلتبا امن ةيفع ىفل انا رصم لك

 ديف اه ةيفاع ىفل انأ اولاقف راصمالا عيمج نع كلذ مءاج جنان

 ايتأف* اولق ناكملا اذه نم ءةحلطو ديح* هعماجو « سانلا

 انينأي ىذلا سانلا نع كيتايا نينموملا ريما اب © اولاقف نامتع

 ؛0 /دكوربخاو انتا ىف انذاف اولاق ةمالسلا الا «ىنءاج ام هللاو ال لاق

 اوزيشأف نيينسوملا ؛نوهشوا ١ ىتاكرش» متنا لقا فيلا“ اوططلا ىلا

 ىلا هبا فتن !نهاالاجو ' تعبتر نا كيل ا اهلاق ل

 ء«بكسم نبا دمحم اعكف عرابخأب كيلا ايعجري ىتح راصمالا

 رامع لسراو ةرصبلا ىلا كير ىب ةماسأ لسراو ةفوكلا ىلا هلسراف

 ؛5 الاجر فوفو ماسشنلا ىلا يع“ ىبا هللا اجب :لكسراو رصما ىلا رشا 0

 ايش انركنا ام سانلا اهيا اولاقف رامع لبق اعيمج اوعجرف ماوس

 رما رمالا اعيمج اولقو ه«هماوع الو* نيملسملا مالعا هركنا لو

 < مهيلع 0 نوموقيو مهني نوطسقي مهءارمأ نأ الا نيملسملا

 ءاجفي ملف ليتغأ ىلق هنا اونظ ىتح اًرامع سانلا ماطبتساو

 هد نأ“ مربخت لمس لا نب دعس نب هللآ بع هنم بات ||

 هر 8 هص2 5) 0 اًبتك. هر 8 ةحلط ه4 ةهزم06 لاقف.

 2) 8مم1و51 هذ 1. 0 0 ناك. 70 076.70

 نوميبقي 0



 لقا نم افرع ابس نب هللا دبع « ناك لاق ىسعققلا ديزي نع

 نيلي ىف 000 م ناسمتع نامز ملساف او ل ءانعتتم

 رت ةفوكلا رث ةرصبلا رث زاجخناب أدبف متلالض لواكج نيملسملا

 لكلا نكا نيااححلا لديع ةديري ام لف ردقي ملقا ماشلا

 , «ءبجعل ليقي اميف عل لاقف قيف ةرمتعاف رصم ىلا ىتح هوجرخاف

 كفو تا اذكيح نا هالك عجري 0 ىسجع نإ معرب نم

 ىلا كذارل نآرقلا كيلع صرف ىذلا ن 3 ملك رع# دللا لف

 هفنع كلذ ليف « لاق ىسيع نم 2 0 ديكف ناعم

 ناك دكا كلذ كمت 35 الق رد ايفا نيلكتف ةعجرلا ١ عضوو

 لاف ندور كم دقو 1 ناكو ىو بن لحلو بن فلا

 م ككلذ كعب لاق مث ءايصوالا متاخ ىلعو ءايبنالا ا ديت

 ل 7 كلذ كعب جل ولق مث مالا رهأ لواسنتو معلص كالا لوسر

 اهضهنأف معلص هللا لوسر ىصو اذهو فقح ريغب اهذخا نامتع

 ومالا اورِهظَأو مكثارما ىلع نعطلاب اوعدبأو هوكركف رمالا هاذه ىف

 اذه ىلا: غوعداو سانلا !اوليبتشت اركنملا !نع ىهنلاو فورعتاب

 هوبتاكو راصمالا قف ىسفتسا . ناك نم. .بتاكو . هند 8 ثبف ومالا

 ىهنلاو * فورعملاب رمالا اورهظاو هيأ, هيلع ام ىلا رمملا يف اوعدو

 هم) 0 هدس. 65) 0 ءمتعانزر 14 هأ 0[2». ماقن. ه) 8 ببكعت:

 15 ناضل كبحلا 4 1 200 معا هن 8 بتكنوا 600

 ىلاعت . 1م. 28 78. 85. و) 0 ركذ 0 شيكو ملظ. 8

 هد. 4) 0 اوعداو. ) 0, 14 ه6 1210. ت, وز ةصماع 0 حت.



 او نش مك

 ىف كقطخم اسم: ناضفاو ىنقد -«تقس ال .تكسأ, نامتع لاقل
 ّ بياع دب .٠

 © نامتع لئنو ناورم تكسف فطنت 21١ كيلا «مدقتا منا اذه

 ىرخب ىعو ةنيدملاب [ربج ىب 6 نمتيع وبأ * تام ةنسلا هذه ىفو

 لكعس ىنب نم ريكبلا يأ ىب لقاعو ختاتا نب جعطسم و اضيا تامو

 5 © نيرو اهو ىدغ 2 ىثبتل تفيلحلا تقل نبأ

 © هضر 9 نافع نب * نامتع خئسلا هذه ىف سانلاب محو

 ثتادحالا نم اهيف ناك ام ركذ

 قدح , «بيضقع. ١ذ رصم لما لوزن كلذ نم اهيف ناك ةاممق

 1009 ىسيع ىنب* قاحكا نع 1 هتلح نمع* و تباث ىب* دا كلذب

 لق كلذكو ام ةذنس بشخ وذ ناك لاق رشعم ىئنأ نع

 < ئدقاولا

 رصم لسعا نف بشح ىذ ىلا راس .نم وريسن ركذ

 نم ةورملا ىف. ىلا راش قم. ريشم تبهو

 15 قارسعللا لسفأ

 ةيطَع نع فيس نع بيعش نع قرسلا ىلا ودب بتك انيف
 نادفقمر 11 46 ل 56م0 و ةزئققانتم 681 , 1107". ىيبني . 2) 8 ٠.8

 0) "06. ه8 10567010 ذط 0: 107. تكسا. 5) 0 هان ]1ك امو.

 0) 0 كهعأ. 2) 0 ه4 الم. 9 نأر 115 2. 6 0 سمع نبأ.

 7) 8ريحر ]لك برح. مز 82 هدم. 7) 8 هتءز ىدق 8110م1 1

 ممم. 1[طد طتقءوطقس هءكر 11781201 ©, 1ط٠نط 82 0ز هنن 11, "لذ. 2) 0 هنت“

 ) 8 ممهعستأ 14 رفعج وبأ لاق. 7 0 (1. ه. ثْذح) ديح انثدح لاق.
 00 0 اذ.



 م منعا رب

 ل تلاع لع ب مارب ”اينعا قالو ,ىديب بيتكم

 ىلا ىتأ مله تلق نا /نمقاو اذهع رشكاو ارصان بيقاو ارفن

 ميكل ترشكو اًلوضف مكيلع تلصفاو مكناوقا مكل و تددعا كقلو

 ابا
 2 2 ع تاد 5

 ىع 5 من اقطنمو هنسحا ىكا م اقلخ / ىنم متجرخاو* ىلب

 مكتالو ىلع مكبيعو مكنعطو مكتنسلا :مكيلع ايقكف هب فطنا

 متيضرل 8 مكيلكي ىذلا وه ناك ىل نم مكنع نتففك لق ىّنأ

 ام ةدللاو مكقح نم نودقفت اف الا اذه ىقطنم نودب هنم

 . ماونوكت ل نمو* ىليق ناك نم غلبي ناك ام غولب ه»ىف ترصق

 ليضفلا ىف عنصا ال ىل اف هلام نم لصق لضف هيلع نوفلتخ 0

 نا لاقف مكحلا نب ناورم ماقف ءابّماما تنك ملف كيرأ ام

 نك مدد ةللاوا ننج فييبلا (مكنيير: اينبب ويدللاو 'انيتح * منيت

 رعاشلا لاق

 8 - اع ه2 ةاواد - هد تك 2-2 - هع هد 0

 ؛ىرقلا نوي 2 نونبد 5 مكسراعم مكي 17 تينف انضأرعأ مكل 09 انشرف

 ه) ]لك , ل1 هذ 2107". و. 5) 0001. تنكو. ه) 11 هن اذ

 ةكياطراو , 20 ماطواو ٠ 2/1116 0... 0 008: ال ىأر 1ك 14
 هذ الآو7. 4 "06. /) 866. [ل[: 14 ىرحأو ر 2107. ىرجأو ز 6001 6

 رهقاور ممل دذص ]16 ةو ي دمعاانتطت 116[ةائه6 . ة0]تتع م615م16616 1166.

 9) 14 تددع , 860 2107. تددعا : مممع هدسانو انارقا . 7) 11 تجرخاو.

 7) 14 06 20. ىنعز 11 هد. 8) 11 مكيلي. 7) 115 هللاوف . 0 4

 مسكاستتات# نمر 0هزت06ه هم1:. د ىلإ 1خ هأ نعز 5]1 انا 660 ان1

 1( 000 ىكي 0 نمور 14 أبنوكت 0 207 اهنوكي مو 6أن نوفلتخ و

 116 12عمان. ه) 'ستف 12013286 12 0. م) 116 00126 12961780. 90) 1آك

 انسرد . 7) 8 8. م.,ر 11[ تبمف . 2 5) 8 ©, غز 86011. نونبت 8 8. م.ر 0



 مدع موا رانا

 ةهبلج فرح هنع هغلُب نا“ همخامص 'لخاطي :اهتاق- ىلإ" مال

 ىلع ٠ تقفرو تفعض لعفت ال تناو ةياغلا ىصقا هنب غلب مث

 ماجر نا 4ىرمعل ىلع لاقف اًصيأ كوابرقا © نامتع لق < كئابرقأ

 0 ل ملعت لع تا لاق غريبغ ىف لضفلا موكلو ةبيرقل ه ىنم

 و له خللا كدشنا 7 لاقف قايل لقذ اهلك ءنفالخ ةيواعم َْش

 هنم رع مدلغ وافي نم رمع نم قولا ناك ةيواعم نأ ملعن

 اهملعت تناو* كنود رومالا 7 عطتقي ةيواعم ىراف ىلع لاق معن لاق

 +ةيواعم ىلع ريغت الو كغلبيف نامثع رما اذه سانلت ةليقيف

 هذ ةفآ ناو ةعاع رما لكلو ةفآ ءىت لكل ناف كعب اما لاقف

 00007 0 7-5 00 ةيعنلا هذه 0 ملا

 07 هلا نوبرشي 0 3 اهملا اهدراوم ني د ا

 تردعتو ريمالا جديبعأ حقو كثار هل ميقي 0 ركع الا نودربب و

 15 باطخل نبال رج مقروقأ م ىلع متابع هللاو ليقف الا بساكملا خيلع

 مئاندف ه«ناسلب 9 مكعفو دهدبب مكبرضو هلجرب مكثطو هلو هلقع

 0) 11 هيخامص : ' "6) "115 هداج: 014 15ه. 4

 تققرو 0) 11, 14 هذ 2807. للح>أ. 2 4001013 ةه6. آآك, آخ 65

 12107. 7/) 116 هدم. 2) 004. دوبز هن620271 562. 1آك , 14 هأ 20

 فقمماعوسس 1156286 م 200. دطهط. 008. , 65 ى ّدذت ؟00166 ]18110 0

 01212116986111. 7) 11 عطقد . 2 112, 1 ه6 0. ليقيو: 220

 600. سانلا. ) 14 04 07[12. مكنع نورتسيو. 1١ 000. ليقيوز
 11 ةةعوأ. د) 12 2287 ع. لكر 0 ححص. 000. انضغب و, 0.

 اضعب. 60) 14 هنت 2807. هد. م) 115 200. دبر 0هز506 هدد. هلقممع.

 9) 115 مكرهقو.

3069 1 



 ار ري

 ليقي 0 للا 7-3 تعميم نتناك 58 عشب اهدحاو دي

 8 7 و مث 0 0 روحت ب منهج ل منهج 8

 ناف 0 هتامقنو ةطوطس كرّدحأو هللا كرلصحأ ىنناو منهج ةرمع

 ةمألا هذه مامأ نويحن نأ « كرذحأو يلا 500 هتان

 اندلع مدفيف و مام ذصألا هذه ىف ّلَثقي لاقي هتاف ملونقللا

 اعيش 4 غكرتيو اهيلع اهروما 2سبلتو ةمايقلا موي ىلا لاتقلاو لتققلا
 نوجرميو اًجوم اسهيف نويجومي لطابلا ! لعل قل نورصبي ملف

 ىذا * لوقت ..تنلع .ةللاو دق“ .نامثغ :«لاقف ءاجرم اهيف

 الو كتملسا الو* كشفتع ام ىنانكم تنك ىل هللاو امأ تلق

 ةلتخ م.ثتددسو اّمْحر :تللصو .نأ اًركنم :كتقج الو .كيلع 6 نبع

 لاق معنذ لق كانه سيل ا نب ةزيعملا .ن 7 ملعت لف ىلغ

 رماع نببا تييَّلو نأ ىنمولت ملف لاق معن لق هالو ' نبع يأ .ملعتف

 ناك و باطل ني * ويغ كَ كربخأس ىلع لق هقبارقو همحر ّق

 ه) 1ك مييح . 65) 0 رودير 85601 2112659 6662119 8111

 ه) 8وءدصقمس 1165 600. طبري. 4) 115 هتمقنو. 60 115 ردحاو

 /) 000. لتقي ىذلا ر تودتت عاموودتص 14 28666 0 لينقملا: 15

 ناتموم ةدتط نات. 66 م0896 دئاف ناك. 9) 8مم1وو1 هدع 11: ةعومهت

 عةمرءطانتط 00. ه5 115 8. فق. 7 115, 14 هأ 2807. نسبلبو. 21

 اهكرتيور 2007. مكرتور 11 نوكرتيو . .8) 16 , 14 هأ 2109. 8. ف.

 7 115 نم. 70 000.8. ف. #) 115 نولوقمل تملع ام دلل وز 60

 نلوقيل 000. ه6 20". ىلوقتل. 60) مم طئووو ؟هطنف 115 هتطنل
 طقاطوأت 2151 تيكر 01100 هز تنبع 0151181 6886 710عأا11. - 0

 تنع 1060 تيع. رم) 000. تددتشو. 90) الك, 14 هأ 1075. 0



 ا” ةخنس رك“

 هني اناا هين بلل ٍنوعمسيو نوري 550 هللا ليسر باككاو

 بعكو ىدعاسلا 06 ةباو تباث ىببديردهريفت الا بك

 نب ىلع ةاوملكو نمانلا . عيتجات :تبات ني: ناسحو كلف 1

 ىقوملك دقو ىثارو سانلا ءلاقف نامثع ىلع لخدف بلاط ىنا

 : الو. هلهجت ايش .فرعا امو. كنل لونقا:ءامأ ىردا ءام 91كلاو ان

 ىلا كانقبس ءام ملعن ام ملعتل كنا هفرعت ال رما ىلع كندا

 رمأب* انصصخ امو هكغلبنف ةىشب انريلخ الو هنع كربخنف ةىث
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 هرهص تّلنو معاص هللا ليسر تبدو تعمسو تيار دقو م كنود

 ىلوأب باطخل ىبا الو كنم لقال لعبا ىلواب ا :فاكت أ نيا 7

 ؛«كقلو اًمحر معلص هللا لوسر ىلا برقا كّناو كنم ريخل نم ءىشب

 ا كر تا ا معلص هللا .لوسر :رهض. نم كلي

 ,. ملعت الو. مَع .نم ةرصبت ام هللاو كاف :كسقت هللا هلال

 :ليئاقلا نيدلا مالعا+ ناو نيب مصاول فيرطلا ناو لك
 هد

 ىدع لداع ماما هللا دنع هللا دابع لضفا م نأ ا اب 2 ملعت

 . الك نأ هللاوف 7 ورغم علب تاماو خمولعم ل ماقاف ىدهفو محا

 مالعا اهل ةمئاقل عّدبلا نأو مالعا ننال ا ناك

 هك تائئاف ب لي لض رتاج ماما هللا دنع سانلا وش نأو

 0) 14 هأغ 207. 200. نم. 5) 004. 200. نينموللا ريهأ 64 م08,
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 ارا ا مس

 هبا.دكا ديزي 5 تلكساو ا لقااشتد لق ؟كضنن هل لذفف

 هيلا بتكف ىسوم ابأ اوبلطو اًكيعس اودرف ءاوناك ثيح نم

 مكيلع كرما ؛ىقف كعب اما. © ميحرلا .نجرلا: هللا مسب* نامثع

 نذل 8 طوع ا هللاو ليبي عس نم 0 رقرتخأ نكاد

 ىصعي هل 0 اقع 3و هزيتلاس لا * هليف دكللا ىصعي 0

 تح متببحا ام لنع مي هيف لن هنم متيفعتسا لإ :ميف هللا

 كتصلفقفذ راصمالا قى كلذ لتم بنكو ذكخ ! ىلع ملل نوكي 2

 ىلا لامعلا عجرو ىنوم وبا رمآتو ةفيذح ورغو ىبوم دا ةراما

 8 بابلا ىلا ةفيذح ىبضمو ملاهعا
 هيبا نع هثدح كبح ىب هللا دبع نأ معز هناف ىدقاولا ماو

 ضعي معلص هللا لوسر باكا بتك م ةنس تناك امل لق

 داهذدل اندنعف داهجلا نودحدست مكانك ناف اومدفقأ نأ (ضعب ١

 دحا نم لين ام مبقا هنم اولنو نامثع ىلع سانلا ”رثكو 5

 ه) ظهمع ماناؤ118 811218 1نعات>4 01. )5  000. مد1دتناخ8 فمك سا
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 معو روم

 دوعسم هوبأو اوعنص ام صاعلا نب دكبيعسب سانلا عنص ثيح

 اهيف نوكي ىتح اهيبقع ىلع كرت نأ ىرا ام لوقيو كلذ مظعي

 ابهيذ نوكي الو اهيبقع ىلع « ندرتل هللاو ةفيذح لاقف ءامد

 هتملع دنقو.الا انينت "ميلا اهنم ملعا امو مد نم ةيجحم

 ضكنيف اذيغ هللا هلتقيو :تليقلا لعا: لئلقي: رت ءششادنم

 هللاو ال لق نك دق هّلعلف روك ىنال تلقف هتسأ هيلعتف هبلق

 ىبوم ابا لسسرا ادورطم نامتع ىلا صاعلا نب ديعس عجر ايلف

 10 © اهيلع ورشا ةفوكلا ىلع اريبمأ

 ملمع ني. يب نع فيس :نع' بيعش نع ىرسلا ىلا بيك
 ٠ ىعجاشالا ريمع ىب هللا دبع ىع هللا دبع ىب كقاو نع

 /ىناف اوتكسآ سانلا اهيا ءلاقف ةنتفلا ىف ىجاسملا ىف # مق لق

 هللاو ماما سانلا ىلعو يرخ ىم وليقي معلص هللا لوسر تعيس

 نم انثك كولتقاف هتعامج 2ٍقفدو ماصع فشيل ٌلدلع لق ام

 نيك نع فيس ىع بيعش نع ىرسلا ىلإ بنك «« ناك

 ىتتح وربع نب عاقعقلا هيلا لبقاف نابثعل ركذ هنم بخ صاعلا
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 موابرع مج دير

 لاق ابقفت اذا ىنح ورع تكساف كنم ٌدجلا «اذها كورف ليق

 013 كلوا كنلذا انعا ءلغا مك تنال نين ريما اي دللاو ال

 كيلع دعنا اهنتعيج كيا ابملع نق موق بابلاإب أ 27

 ايش كيع عقدا وأ اريخ كلا 3 دوقان ليقا هغلبي نأ كيببحلف
 هلبق نم ىلع قييصتلاب مرماو ملاعا ىلع هلامع نامثع ٌدرف5

 هوعيطيل منايطعا ميرك ىلع مزعو ثوعبلا ىف سانلا ريمجكتب جرماو

 لا يرخت ةفوكلا ىلع ايما صاعلا ىب بيعس درو هيلا امجانتكو

 انيلع ىلي 9 هللاو ا اولاقو هودرف هوقانف حالسلاب هيلع ةفوكلا

 نع ورع اضن لقرفعتل  ئتوجت ١ «ءانفييس انليح اه امكج

 ىبح ىنأ نع دعس نب نوراه نع هيبا نع نيسح 0نبا 0
 لادن ىفقلا كوطنالا تاب :ظفدقلر قوكتلا_نعجتي نب ر مع

 وهو فيسلا دلقتم وهو رابغلا ههجو ىلع ىعكنلا ثرامل نبا
 كلذو اًديعس ىنعي انفويس انلج ام انيلع اهلخدي ال هللاو ليقي

 هاقلت كانشو ةيسداقلا برق فشم ناكم ةعرجلاو ةعرجلا موي

 اند الق ئلدعو وربع ابن لق رفعجت ,ىقدح 2( 4يةفوكيلا لعأاو

 ىلَمجحلا ةرم نب وريع نع دعس نب نورا نع هيبا نع نيسخ
 ءادجو «٠ ىتادكلا 00 يأ نع نئتابظلا كا أ ٠ نع

 دوعسم أو ناميلا نب ةيدح ه1[ دحسلا لك نا ناره نم 5

 ةعركلا مهي ةفوكلا لكاسم ىف اهو ىراصنالا وريع نب 2

 6) (00 ا!كه. 65) 600 لوقاف . ©) مدت ىب ةص نع ةهدضعت-

 0826, 8115 ىسيع نيد نيسح نع 0088 نيسح 1056176168 1.

 02 000. ىرتحكيلا, ه5 1و5. 111, "يس. 2 004. ىادتخل هؤ طمع

 ىدحوز 14 ىنادكلاو 12816, هك. 1,065 6110545 أن 11056114547: !ةء.



 سموم نس ا اننا

 57 ضمأو 0 يس تببأ ناف لزقعت نأ مزتعأف تيبا

 دي ا ناك جلا اذها كورق - كل ام نامثع لاقف

 نينموم لا ره يمأ اي هللاو ال وريع لق مهقلا قرع اذا جيناك امهد

 سانا غلبيس + نا؛ تسلع ' كدت ىلكلي# كلاب ني وا 0
 كيلا توقف ىن اوقثيف ليق مهغلبي نا تدرأف انم ليج لاك لح

 ىب ورع آند لق رفعج :ىتدح-.. “ارش كىكنع عقدا وا اريح

 نامتع عمج لق هنأ ىرهزلا ريمع نب كلملا دبع نع مادقملا يأ

 40 ل.يعو صاسعلا . ند 7 نايفس ل 6 خبواعم دانجالا ءارهأ

 صاعلا نب ورعو 5 ىنأ نب دعس نب هللا دكبعو رماع نب هللا
 3 5 5 سة -ِ 2

 ريشا ةيواعم هل لاقف ىل ةاورمنت دق سانلا نافذ ىلع اوريشأ لاقف

 هليق ام هنم لجر لك كيفكيف كذانجا ءارما رمأت نأ كيلع
 نأ كل ىزا رماع نب هللا بع هل لاقف مأشلا لعا انا كيفكأو 84 3 ع

 ىادشباد اريد غنم لجر لك مهي «نتخا توعبلا هذه ككل

 كيلع ريشأ دعس نب هللا دبع لاقف كب فاجرالا نع ه«هلغشتو

 8 مسقيف لاما اذه جل ع رت ميضرتف غطخسا ام رظنت نأ

 0 نق جوكتا لس

 90 كل ام 1 ل لاَسفف 0 7 0 امنع © مزناعاف تميببأ ناف

 هم) 0084. امذق . 2 5) 000. اوريتيز 14 هذ 250. ة9ءوطأ. 6)

 ملغشيو. 2) 000. مهسقتف. ) اكهض. م0856 015. ذط مزعاسف .

 7 0 ىضمأ



 موس مهع نس

 اد هللا دبع ادور نايفس ندا ني ةشيواعم ١ للا قامتعا) كيران كن

 ضاعلا نب وربع ىلو ساعلا نب كيعس ىلآو حرس قا نب دعس
 اكرر

 ىف مرواشيل هعمجت هرماع ىب هللا دبع ىلاو* معسل لكفاو ١ قفا

 يل الو هكلنع ا!بينخجا املف عانع هغلب امو هيلا اكلط امو دره

 ىتقت لماو ىئاحصنو ىئارزو مكناو ءاكصنو عارزو [ىرشاب لكلا نإإد

 نأو 0 لزعأ نأ نونا 0 متيأو ىل5 ام سانلا عدص كفو
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 مكيأر أوه نتن جاف نودكاي ام ىلا نور كب ام عيمج نع عجرأ

 2 ريال دل ا( عيبأر نمط ندر ةدللا حلبا عار هلا ةلاسقف ىلع اوريشأو
 ىراغملا ىف جرمجت ناو كنع علغشي داهجب عرمأت نا نينموملا

 هيف وف امو هدسفنا الا مدحا مع نوكي الف كل الذي تح 0

 نب ديعس ىلع نامثتع لبقا ث ل كورف لكمتو هتباد ةرد) نم

 نييرت تبنك نأ نينموملا ريما اي لق كيأر ام هل لاقف .صاعلا

 ىبأرب لعأو فدخ ىذلا كنع عطقأو ءادلا كنع مسحآف اني

 اوقرفتي ءكلهت ىنم داق موق نكي 0 لق م امو لاق 01

 مث «هيف ام الول ىلا اذه نأ نامتع لاقف وها عل عمت 1 15

 نا نينموملا ريما اب كل ىرا لق كيأر ام لاقف ةيواعم ىلع لبقا

 رق « ىلبق 4كل نماض اناو لبق امل ةيافكلا ىلع كلامع رت

 ريمأ اب ىرا لق كيأر ام لاقف كعس نب هللا ىبع ىلع لبقأ
 كيلع فْحْعَت لانا اذه نم ةطغأف عمط لها سانلا ّنأ نينمؤملا

 لاق كيأر اما خل لافف يا ىب 1 0ع ليف < ميبواق 20

 ه) 40401013 ةوءمصلتس 14خر 20. ه١ 1]ك. 65) 14كر الو. هأ

 112 هتورف. 6©) 000. كءاهير 560 ماتدعأو 15 801631 2 228121 6

 20018 ةانط[. 0) هنو ةهعيع10ن6 ام.



 ع : كمن ركل

 اسهبا لاسقف ةفوكلاب ملكتف ىبوم وا ماقو ناولكح نم ةسبيتعو

 مكتعامج اولا هلثمل اودوعت الو اذه لم ىف اورفنت ال سالا

 لاق اند لصف لصق لصف اولاق ريمأب مكناكف اوربصآ ةلكعلاو مكايأو خعاطلاو

 عمبلا ىلَع |ولاق ناهفع نئب نامتعلت ةخعاطلاو عمسلا ىلع هلأ 9

 : ىديكملا هللا دبع نب رفعج ىتتدح  ««ه نامثعل ةسعاطلاو

 ءالعلا نع كعس ىب وراح نع هعبببأ ىع ىسجع ىب يح ماس الق*

 نم سان عمتجا لاق هنا ٠ ىرينعلا دز ىب هللا كبسع بأ

 نأ ىلع يأ, عمتتجاف عنص امو كا لامعا اوركاذتتف نيملسملا

 رو نب رماع هيلا 6 هتادحاب هربكايو هفناكي: الج <, ميلا !ثعبي

 كنبع نب وماع ئحي قذعلا مو ىربتعلا ص ا عالأ كبع

 اعيتجا نيؤلسملا .نم اسن نا هل لاقف هيلع لخدف هاتف :سيقف

 رع هللا فثاف اماظع روما تببكر دق كودجوف كلاما : اورظنف

 ناف اذه ىلا هرظنا .نامثع هل لق* اهنع عون مهلا هبثو لكي

 (5 كالاوف / تارفندملا 3 قىلكيف ءىبجج ىف رم قا هنا نوعي سانلا

 كلاو معن لاق حالا عيا ىردأ 8 انا رمهاع لاق .هلل) ىبأ ىردي ام

 و داصرملاب هللا نأ ىردال ىَنا هللاو ىلب رماع لاق هللا نيأ ىرحت ام
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 نا

 نور لا

 لأ ءاغوغلا نكست ا ةللاو د تاييق ه هجارد نع تأو فلا ددرأف

 ءنادتعلا مي ميحاع نوجعي م 5 ىضتنت نأ كسشويو هيف يلا

 وبصا لاقف ربصاف !كبا جياع هللا هكر نلف كليفر 210 قويمتتو

 ةعمو ةعرجلا لون ىندح سيف ند كدي جرخو «< هلونم كلا لوبكو

 2و كيعس عيلع عاطف فيرطلا ىف ثبلت كيعس ناك دقو رتنثشالا

 مةفلنخا اف لاقف كب انل ةجاجح ال أبلاقف نو كس هل نوميقم

 0 الجر ندموملا ويهأ كل أقعبت نأ مكيفكي ناك ل نال

 رصذأ را لجر ىلا اع مهل ةكعلالا جرا لغو ل 0 لا

 1 ام هللاو لاقف رسح نق 0 7 ع 6 اوس مهنع

 ىاح ليي عدس و دهقذع رهشالا بوضف عجرب نأ ليبي عدم ىغيني

 ند ا دج نود ا لاعف ربكل ةيحات نامتع ىلع دق

 ارُّدَع ىحأل لعجت ال هللاوو .خيلع ىسوم ابا انتبتا دق لق ىدوم

 نودبري ام 5 ىتح 0 كيك نرد 0 مهل كرننذ لو

 ءايسيقرق ل 2 د ظفوكلا نم ا بروق 07 عبو

 ه) 01. 1 «هراوجر ل٠. طممس. 11, م. 606 هذ 693: 10600 دبابع

 00. ديابع. 85) 86. 14 ه0. يصعنر 2107. مدةصلاانق ىضقت
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 مهب. 1

 ميقلأو 557 رتشالا راسف كي 3 جعيبلطف اءاحر ل: هنا ناكولا

2 

 : 8 ب 9 53 إ .. 10

 رد داما 0ن مك ءاسمذ ناصقن ىلع هدير اديعس كنك رثو نامثع

 ءاسنلا ”فازشا لا“ ام لوقتيو' نيقلا ىلا مكتتم الكبللا لكظأ نا
 دك هاذ 5

 نانسي رك 0 معزلو نينا 5 نيد ةوالعلا نقف

 ه«نقراف مدحت كلذي 0 زد لأ اهف هللا «ترياس لقو شدرف

 0 رم ىنناك جمكمص ىب ذم ءاسنلا ف ارسال ا

 جنم عمسي الف عنوهني ىجاحلا لها ردت سارت

 نأ ءانن ص ىئداكك 5 وهأ 6 ديوي عمم 6كعْفت تناكو

 لعقولف رج رييهأ كلطَو ل يعدي دول سبق 00 كلم فقدحلاي

 2-0 . او 2 .

 مم بّذو ىككاسأأ 24 خهوجوو خفارشأو سانا ءامنح 6 ىعدبو

 : 1 هدو
 هللا لمح ربنلا كعصق ةفيلخل فمموي /كتيرخ نب وروكو اوس

 2 5 ن2 605627 5 95 65 56 2 كاص 2-650 55 00

 فاق ةادنلعأ متلك 3 مكيلع هللا ةمعذ أورك ذا * لقو هيلع ىختاو
 --ِ ندهد هد تراث هكا 6235 29 2

 اغدت نلكلع 0 0 كعي اذ زاوخا ه هتاوعدب د متكابصاق مكبولق 3

0-0-2 5-5 

 مك 0 0 رع 82 أودوعن لف 0 1 ْذَقْناَف رانلا 0 م ةرفح

 ة وشر عد هل | مقتسو 6-0 مالسالا كعب 9 لح “ هللا

2 

 ه) 14 هذ ل01. ىلع. 5) رحوب . 2 6) 000.8: م. 0

 مكفن. 6 000. ىيدوز 14 ه6 207 ىقبف. مث) 000. بدو

 هك, ؟9؟ن5غهص1 م14, 269. م. 25. 6ى0) ]كه. 3 8. 98 6699. 5) 000

 هات
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 00 1 دم ل ىرقألا نب كتاسلا نايس لهوا لحملا

 ربرجو ىمأز جلا « ةمالس نب ميكح لل لك ل 1

 لك بالا 9 عطرا ياو انقاعو ءايسيفرق يعدل قيع با

 تلخو اولا نر يبدع ناولح ىلعو ورمع نب عاقعقلا برذل

 سيق نب ديزي يرخت © نوتفم وا عوونم الآ ءاسورلا نم ةفوكلا :

 ا اان نيبخ نحيبلا ليخدف امتع َعلَخ تيري اوفو

 ذخأف عاقعقلا هيلع ضقتف مبتاكي هادوسلا ىبا هيف ناك ىيذلا

 0 ام اذه لاق لاي عش نم 8 ى ةوعذنسد كنا لاقذ سبق ن . ل ديزي

 تاق

 كلطاو كيبأأ نعينج الو ناويل سلخ ا هيف ركل ضرعي

 هاطعأو لح رجأتسا ١ ديفيد كَ عجرذ ان ولطعتل ىرعلنف كتجاح

 6 قناتك اوعضت* ال هيلا, بتكو نيريسملا قاب. نا ىلع. الغبو ,عارد

 لجرلا فاضناف انوعماج دق رصملا لما ناف اوعيجت ىنح مكيديا نم

 كيسا ام اولاقف باتكلا بلا عفدف رتشالا عجر دقو يلع قاف

 سوفنلا رثْعيِي ليلذ عبس اولق بلك نم لق نمم اولق هرْثْعَب لق

 دمباكصا لق رح املف ايصاخ 65 سدتالا متفلاخو كيد انل جات 5 15

 كنع اكند 7 ل عذص م اذ نك ل ىللا ةهجو ثا انجرخا

 لقيع عغلبو حبب ملف هوعبتا انلعيسم مث انقدصي رع نامولا

 0) 14 مالسر 860 5. 1. ه6 210. خمالسز طمماع 00. هم 7. 1 4

 14 قار 20 قاوم . آه طمع عزم هةاتست0ع طتطتا 60 ع1

 طهطوم. 6) 000. ىفغتسي. 0) 000. مهتطسأأاق اهلو 063206 0.

 ص دصوتنع. )0  004. ىلتك اوعفت هن 0هز506 أوبك ر 860 مانت059

 سقم. 6062110: : 14 هيلع مودقلا ىف ل سفاكو 000 62 ٠

 رعب ه5 0هذ506 متعبب . ط”صع208371 ةوءعدطلاتتح 124705 ه6 للف عداد

 ركغب هأ 110561110517 ]». ةء.



 مدع ع ارا

 نيتلتو عبرأ ةنس تلخد مت

 ةروكذملا ثادحالا نم اهيف ناك ام ركذ

 كلذب ىنتكتح اهيف تناك ىراوصلا ةوزغ نأ رشعم وبا « معزف

 هذه نع ربقل 3 ىصم ىكقو :هنع قاحا نع هقدح ' نيع نايا

 : © اهتقو ىف رشعم ابا فلاخ ىم ركذو ةوزغلا

 ةفوكلا نع. نماعلا“ نب تيعس ةفوكلا "ليعا ذر نك ال

 عامتجالل نافع ىب -نامتع ىع"نيدرحنملا بتاكت ةدشلا نق |

 ءديلع اومقن عنا نوركذي اوناك اميف هترطانمل
 ةعجلا ربخو كلذل هعامتجا ةفص نع ربخل ركذ

 ,هريدتسملا نع"كتيس نح بيع نع" ىيسلا ديا ىلا كل

 خيواعم عجر ادمن كلك ىعضنلا ديزي نب نفي نع نيت ىبا

 ةريوجلاب مكياعف رادب ا ماشنلا ضو تارعلا 5 أ أوناق كيري

 ةدشلا عماسق كلاخ ىب ناجرلا دبع ٍغيلع ادغف ارايناخا اهونأف

 قدا لقرب اقف 8 امل احلا حرسو هوعباتو هل © اوعرضق

 15 نع ليعس كفوو عجرف ناجرلا دبع ىلا جر لاقن تش ثيدح
 لسبيقو نامتع ةرامأ نم ةرشع ىدحا ةنس ىف نامتع ىلا صاعلا

 كثعب ىرخأ ضعبو ةنسب ةفوكلا نم صاعلا نب كيعس برك
 م 00
 تينا ىلع نس نب يعمم را ذأ 0 سس ين ثبت الا

 «) 000. مةعستغ16 رفعج- بأ لق. 5) 8دمدنه م. امان. 6) 4

 ةه. م. 2 0) 000. ةماتكم طماه 200. نافع ىبز 2202 يحمل.



 ارامل مث“ نس

 اهومزلت م ناو عنود كلذب رقدعس مكتءامج متمؤل نأ مكنا

 هلع انتا و اريبخ كوز احا و رضتت مثو عنود كلذ متيقش

 ىعو ملا ربقك ىوشن دلا «قلعب "لاق ' انا لسجر ّك ءاوكلا ىبا اب لاقف

 ا كرا 0 كيلع ٌبلاغلا روغلا ديعب «ةهيدبلا بيط

 نبق 1 ىع  قربخأف لق 2 ءفوخت هجرفقا كس تكتس هالسالا

 مهتبتاك لق كبادكحا لقعا كف راصمالا لها نم ثادحالا

 يوما لقا نما تادتخألا لفها انماف عقتقرعو ىف ىوركتتاو ١" ىلو تاكو

 ثادحالا لما اماو هنع «هرجتاو رشلا ىلع ملا صرحأ مهف

 اكلم ريبكل ءديبكراو ريغص ىف سانلا رظنا هتاف ةفوكلا لها نم

 نورد يو ةشنحل نودي جناف ةرصبلا لقأ نم ثادحالا لعا 0

 رشي سانلا ىفوا ف رع "لما نبا تاكحألا لها انماو 1

 سانلا َعَوُطَف ماشلا ارم قب 1ك انجل عرحاناماداا عادت هدعوساو

 © هيوغمل /ءيضحلاو رسل

 © نامتع خذسلا هذع ىف سانلاب و يحو

 ل تركذ سقو ةنسلا هذه ىف ناك سربق تف نأ رشعم وبا معزو ؛5

 © :كلذ ىف هفلاخ نم

 2 8 ١ ةيديتلاو 00 هدهد يلا. 6) 8 مكلل 860 8117213 دك 11

 هون ل. 6) 00 هبوكص. )00 نم. ه) 060 (هذ [خ) ؟. هان. م17

 /) 00 هاصقاور 14 جاصعاو . ى) 8 زدتص طثم طهطو# مضر نامثع.

 7/) 8سماو م. )مل .. 2 2 8356 هعومات ولأ 006 , ةعوتت“ 300150 621100 :

 ريرجج نب كم رفعج ىنأ [600. ىاتك] بانك نم عباسلا ل

 عبرأ ةنس تلخد رث نماشلا وول ىف هولتيو ىربطلا كيوي نب

 ىبنلا كيحن انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمثْل»و نيثلتو

 ايت انكلست ملسو نيرخاطلا نيبيطلا هلأو :



 مدد  ةتنوو ار

 د

 ىلع نيكسلا عضو رت اهحبٌّذم ىلا ةاش رجج اباصق تيار ذنم

 ءعجرأف لاق 0 تبجو ىتح قافنلا ىافنلا ليقي لاز اف «اهكْذم

 ميقأ ىنكلو ارلحتسا ام ىتم هلها لحتسا كلب ىلا عجرا ال لق

 ناكو* قيجاونسلا ىرنوكيت ناكؤؤرش هللا وراها مخل نلت ا

 :ال ليقيف كتجاح ليقي نا « ةيواعم رثكيف * .ةيواعم 4 ىقلي

 لعل ةرضبلا ربحا درع نم ئيلع ترث :للق ؛ديلع رككا )املك اك 0

 «مكدالب ىف ىلع فخذي هناف اتي ىلع دتنقي نأ مودعأا

 او. ةقراح ااا! ىج .فيش نع (ةيييعش + نع ىضرسلا للا

 اراد عهلونا ةيواعم ىلع ةفوكلا لحما ةريسم مدق امل الق نامثع

 نم الا اوتوك مل لق اوغرذ املف هل اولقو هل ملاقف عب الخ رق

 ملح او اًنيبم هارخع الو ةاًديحس اًقطْنَم ىرا ام هللاو فيكلا

 رل ام متتش ام ايلوقو اوعنصا ٍعقحأل *عصعص اي كّناو ةوق الو

 الا 'مكل: «لييتكي ةئث لك 1ناف هللا وما نم ايش ارعدت*

 كعي مترف مكسفنا ءارما متناف مكنيبو اننيب اميف اماف «دهتيصعم

 ىرن غيلع لخدف ةعامإل ص عم هنوفقيو ةالصلا نودهشي مو

 متمدق امن اًفلخل اذه ىف نا لاقف اًضعب ىرقي هضعبو اموي

 اويلعأو متتش تيجح اربهذأ ةيلهادل رما ىلا عاؤنلا نم ىلع رح

 ه) 00 هذ 14 اهقلح. 5) 14 هذ 0520 اهكذز 052 200. فو

 هللا مسا ذي. 6 00 8. ف. ©4) 0 علبو. 4 14 (66 05©)

 ةهءان608 ةالطمز 8 دعم ربكيو تكفر 00 دعم ربكيو ,بكيبق. 7) 00 هن

 9و) 00 ناو. 8) 8 اديدشر 00 هدصبز 1ذ 59668. 2 00 ندعي

 1 00 نيش هللا نم اوعرت. 7 00 ه. ور 5 ناك. 70 8 ليتك.

 7) 00 ديصعم. 220) 00 نوعععدو هأ 20 ضاق. 7م) 00 ديلع .



 عي

 موووع رورو

 هنيملاعلا ىلعا نارمغ لاو ميهربا لو اًخوُنو مدا ىقطصأ هللأ
 ماوقأ هل كهشو دب ىيسف هنم كلذ ةعيتت نارمح نر امل

 « ماشلا مزلو هاف هل اونذا هّمْلع اوملع املف مأشلا ىلا هريسف

 لإ هك لاخر قوت نع كايلس نوعا يعش: ابع ؛ىرشلا لولا "تك

 قرفو اهتدع ىف ةأرما جووخ 2 نأ نابأ نب نارمح ريس ناسمتع

 هاتاو هللا ءاش ام هيلع ىقأ املف ةرصبلا ىلا هرّمسو هبرضو امهنيب

 ميق دعم ملقو ةنيدملا : هيلع ديف هلا نذل بح“ ىاطنلا ةلمع

 كاش هي مديورعلا *قوني :ظ اءلقلا م نق !اهنبع * وبا رماسعبا"« اوقف

 هلك هلع ناكو ضابقنا رماع وعم ناكو ةعمجلا دهشي الو

 املف ةيواعمب مهقحلف كلذب رمع ىب هللا دبع ىلا بتكف ةيفخ

 نأ فرعشذ اييرغ الكا لكأف 7: ةديرت هدنعو هقفاو هيلع 5

 تجرح ”:اميف ىردت له اذه اب 7لاقف هيلع بوذكم لجبلا

 تفرعو كقيارو همحللا لكذت ال كسلا ةفيلخل م ةلبأ لق ال لق

 ةعيجلا :نسهشتا الو. ميورتلا ىرت ال 'كتاو كيلعأ بذك..كق' نأ

 ىلا عجاف ةقحشلل رخوم قا اهدينهتا - ىتاذ" ةعبدلا انما لق

 فاو ىلع بحكي اناو تجرخ ىف ميوؤتلا اًماو سانلا لثاوا

 نبيداصقلا جئابذ 1ك أًءرهأ تعذك ىنكلو م تيا ار كقف مكاللا

 ه) لكما. 3 78. 30. 2) 00 عنتتمف 66 هدت. كنه. 6) 00 هدم

 2) 00 هنأ هرصيلا دللا (961 ه5 ةرأكو) كأدو. ه 8 أبعبتنر 56001 م8

 موءمسقته ةانت. )/  0000. هغ 14 ء. صا. ي) 00 200. ىبأا. 7) 0

 كس ل ا لا
 09507 ه8 ومالا )١7 00 هم اك دا )20  00 اكد 70 80 غلبز سماع

 8 هفياألا ه) 0هام-4. م) 00 244. دلكا انأو ىنتيار .



 م فلز

 نع بيعش نع ىرسلا ى لآ نبك «« نيب لاجيلا ه فاتكو

 ةأرما يوزت نبأ نب نارمحا نأ: الق ةتحلطو كليك نكاد

 « مزلف ةرصبلا ىلا هريسو امهنيب ةقرفو نامثع هب لكنف اهتّدع يف

 سيق كبع* نب رماعب © رورملو بوكرلا اموي اوركاذتغ ماع نبا
ّ 0 0 03 

 هريحاف مكقيسا الا نارمح ملاقف سانلا /ئع اضبقنم * ناكو

 نأ دارا ريمالا لاقف فحطصملا ىف ارقي وهو هيلع لخدف يرخأ

 لع ليك م ه«تءارق عطقي ملف كربخأ نا تيبحاف كب ةرمي

 لاقف رماع ىبا هيقل بابلا ىلا ىهتنا املف اًجراخ هذنع ىم ماقف

 نذاتساو اًلضف هيلع ميعاربا لآل ىري ال ىرما دنع نم كتتج

 نا

 00 فكاصمأ رماع / قيطاذ كيلا سلجو هيلع لخدف رماع نبأ

 نب كعس 7لاقف اناشثغت الا ومهاع 00 1 هل - خعاس ل

06002 2 

 لسع ىب ةتعيبر لاقف كجوزن الا لاقف 5 مبحك 0 ىأ

 كيبالع ميعاربأ لال ىذا 2 كنأ معزد اذف نأ لاق ءاسنلا 52

5-3 

 نا* وهنم ختفاو* هيلع عقو ام لوا ناكف فحصملا حفصف اًلضف

 ه) 0 فلتكدو, ]4 32 00 يلحدلاب مجمع 00 عنم 0

 هنيب. 00)5 ه. اف. ه) 0 را 00 رمق 0) 00 زورجلا هغذص

 سهم. 200. أاوركذف. 2 00 سيقر 8 هن 14 سيقلا دبع (انك هوس

 1م 101. ,١) 3 ه ك)ر هك ةادماه م. !هددر 2 ه١ 822. 8 هن !ممحر 81212

 /) 8 ند اضيععم )0  008: ك6 همز © 0 رمد 00 رمخ ه6 202025 .٠>

 0 ظنسعزس 0 آمعامأف [هعادصه 128102. ) 8 ىب فقيطاو . 7) 00 هد.

 ,) 00 ذص ممه7ع. 200. سبق ىب هل. ») 8 ا 14 ءاحرقلاو 0

 هانم" م. )ه1, 2 هك هس. 06. 60) 8 كلعفسير 00 كليفسا. مرظ ٠

 نكح. 0) 06 خقأو ٠

301 1 



 ارنا ا منش
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 مآشلا ىلا ةرصبلا

 ةيطع ١ نع فيس نع .:بيعش نع ىرسلا ىلا هدب بتك امم *

 كثنلت رماع ىبا ةرامأ نم ىضم اني لاق ىسعفقلا 0 ديزي نع

 ةلبج نب ميكح ىلع الزان الجر ضيقا لكيعا قف نا هغلب نينس

 ةااتح ورا نعم انا ابطل ”العر ا هلل ب ميك ا ناكو*

 هل مركنتيو ةمذلا لها ىلع ريغيف سراف ضرأ ىف «ىعسف نع

 ةمذلا .لها هاكشف .عجري رث ءاش ام و بيصيو ضرالا ىف لسفيو

 هسبحأ نا رمع نب هللا دبع ىلا بتكف نامثع ىلا ةلبقلا لعاو

 ءادوسلا نبا عل سرطف ”رفن هيلا عمتجاو هيلع لون ةءادوسلا

 مهلاسف رماع نبا ديلا 0لسراو هومظعتساو * دنم اولبقف حرصي 0

 بغرو مالسالا ف بغر باتللا لكتا نم لبجر هنأ هريخاف تننا ام

 تلاع ند 0 ىلع 0 كلذ ىنغلبي ام* لاقف كراوج قد

 هنويتاكبو عبتاكي لسسعجو رصع هرفتساف اهنم جاخاف خفوكلا

 «) 0 بتكز 8 ممهورست 614 رفعج وبأ لق. 5) 0 كيز. ه) 8

 هدض.ز 86010. اكجعر هدظ. 00. 0) 8 66 0 سيححر (00 سفح. ه2) 0

 ىقبف. 7/) 8 ركيتيوز ه 00 طمع ؟هداطدسس هأ ةه00. 20 ةمذلا هععأ»

 همت. 9) 0 ©. ف. 7 00 هلبق. ه2 0 جر. 78 بسناب .

 /7) 00 8. 91. 7) 00 ه3. 6 حرطف 10 0 6. 76567010. 1 00

 مل ه6 هدم. ءادوسلا ىبا. 60) 00 لسراف هوعطتساو. ر) 00 ©. وو

 0 هده. ز تن2602 (00 هأ 14 نم. و) 0 هؤ 00 ىنغلبي امنا . 7) 8 هن

 5) 00 ©«. وز 0 رهتشاف .



 نول 0 ارالزإ]

 قيلولا , نب :نلاخ 'ىب ؟ناهجلا ىلا عريس نا ديعس ىأ

 لاذ دعنا اما هباضكاو رتشألا ىلا, بتكو.صمح لعام 07

 اهيلا ارجرخآف اذه قاتك مكاتا ءاذذ صمح ىلا, مكتريس لق

 يف مانلعاو ةيعرلل ارظن انأوسا مهللا لق مباتكلا رتشالا*

 راسو نامثع ىلا ديعس 2#كلذب بتكف ةيقنلا هل لجعف ةيصعملاب

 لحاسلا كلاخ نب ناجرلا دبع عنونف 4 صميح ىلا هباكتاو رتنشالا

 نب ىسمع ىتلح ةرهع نب نليحي.لاق ىاقر يلع ىرجاو

 م ةفوكلاب رفن عمتجا لق ٌينادُيِهلا قاحسا 2ىا نع ناجرلا دبع
 ثرامخل نب كلام قارعلا لما فارشا نم نامتع ىلع نونعطي

 ,» ىعجنلا دايز نب اة ! ىعكنلا سبق نب تباثو رتشالا

 7 ىدماسغملا ريق نىب هاه نجو كدنعلا 6 ىب دب

 ىب نب رص نةعحلا نب قورمعو * 4 ىدز لا بعك نب 56

 15 هرب نامتع لا صاعلا 5 ل يعد 7م بنتكذ ىعارلا قيحلا

 © *بوردلا مؤلاو ماشلا ىلا ه عريس نأ هيلا بتكف مرمأب

 ه) 0 ه.ف. 5) 8 ©. فز 00 هدم. ديلولا ىب. 6) 00 8. ف.

 0) 8 هرس. 2) 00 مالسالاب. مثر) 8 هن 0 ةصحوننم هنلتضف. وى) 0

 اهليعاو. )8 كلذ ىف. 2 8 ورع. ) 00 هدم. 17 0 ىتيللاو

 14 هأ 0. ىنادمهلا . ه0 00 هدم.ز 14, 210. (65 1لك) 0

 ىعخانلا . 0) 8 ناحود. 05) 0 رانج 0 بيبحو . )1

 00 هن 1آ1آك ىرماعلا . 22 9) 8 ه6 00 هدر هأن مائه ةووتت. وريعو 00 طقطوأت

 كورو © ظورعو 026انط. 47) 0 ه.و. ه5) 00 خريسي. 8) 00ه رودلا.



 اناا ممن“ تس

 نأ هم لاقف هتيخو هسأرب هاوذخأفن هيلع اوبثيف «لجلا ىف

 متعنص ام 5 مأشلا لها ىار ول هللاو ةفوكلا ضرأب تسيل هذه

 ىرعلف مكولتقي ىتح مكنع اهنا نا نتيكلم ام همامأ اناو « ىف

 ال هللاو 24لاقق 2دنع نم مق ث اًضعب هضعب هبشيل مكعينص نأ

 هللا ايبا! ١ نامتع , لا بنتك ارق: تيقن, ام الخيم مكيلع لخدا و

 نب ةيواعم نما !نينموملا ريما نامتع هللا ,ىبعل .. ميحبلا ناجرلا

 ”انارقرا ىلا تنك يكدانأ' نينقوملا ريما. ايا هلعم انما, نايفش دبا

 اا ا! ةيلعاا نولحي ايو, قيطايشلا ةكيسلاب ,ىرماكتب

 يللا نك نايلو" قءاننلا /ىلغ مووهبشيفاب قارقلا لايق نم اوجز

 هلقثتا لق ةنتف 7 نوبرقيو ةقرف و نوحيري امثاو * نوديري ام ملعي

 اودسفا كقف جبولق 8 نم ناطيشلا ىقر 1تنكفو غرجضاو مالسالا

 ةفوكلا لفها نم «عيتارهظ نيب «اونك ىمت سانلا نم ةاريتك

 داب هو عي نأ اعشاب لتفا , ظاطنو لوتماقا نان قمل تلو

 مح ىلا" هضم قف: عراذااو ىفشلاف ١ *رصم اىلا مدور روجافو

 ىيعس ىلا دري خا. هرمأي نامتعب هيلا بتكف « مالسلاو جقاغن هيف 5

 هنم تسلا قلطا مالا اينوكي ملف هيلا 2درف ةفوكلاب صاعلا ىبا

 ه) 0, 14 ه5 20. ؟.. و. 5) 0 مالسالا . 6 00 كَ 0

 615 14 تكلم ام ىن 107. طهطو65 تكلم اهيف. 2) 0 0

 6) 0 68 00 اموق . /) 00 ىلل. 82) 00 هاتر 560 دنت 22314.

 نأ هصقو ام © الأ 4 نودبري. 7) 0 نونرقبور 00 نوقرفي. 4 8

 ذس سصقتنع. 200. هلم. ) 00 ىف١ 17 00 اك 70) © ناك.
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 نيملسملا ىف 5ناف كلع ه«لرتعت نا كرمان اناف خعصعص لاقف

 مسح .دوببا : ناك, نم "لق به, هىم لق* كنم عنب فكاحا وه نم
 مالسالا ىف © كنم امة * نسحا هسفنب .©و كيبأ نم اًمدَق

 اًمدق ىسحا «ناك ىريغلو امدق مالسالا ىف ىل نا هللاو لاقف

 ةىنم هيف انا ام ىلع ىوقا و دحا ىامر ىف سيل هنكلو مىنم

 1 ىنم ىوقا ىربغ ناك ولف باطشل ند رم كلذ 7 ىأر كقلو

 ثّدَحالا نما ثححأ زو ئريغلا الي هداوهارتك نبك 10

 ةءامجو نينموملا ريما كلذ ىار ولو ىليع لزتعا نأ “64 ىغبني ام

 و هللا ىضق ولو "هلع تلوتعان ةءدي طخ * ىلا بقكل نيملسملا

 مريخ هو الأ كلذ ىلع هل عب ال نا توجرلا مهيلذ لعفي 7

 ىرعلو رمايو ناطيشلا ىنمتي هام «فابشاو كلذ ىف ناف ان الف

 رومالا كتسماقتنسا ام مكيبناماو مكبيأ ىلع ىضقت رومالا فتيناك ل

 وهو اهريحيو اهيضقي هللا نكلو هليل هالو اموي مالسالا لهال

 ”لاقف العا كلذل تسل ا!ولاقف و كلوقو ريخل اودواعف مدرمأ غلاب*

 يد اوعياتت نأ مكيلع فئاخ ىناو. تامقنو تاوطسل هلل نأ هللاو امأ

 ةيصعمو ناطيشلا ةعواطم مكلحت ىتح ناطيشلا ةعواطم ىف

 مثادلا / ىزخلاو رسمالا لجاع ىف هللا مقت نم ناوهلا راث ناكل

 ه0 00 لونعأ ٠ م) 00 لاق. 60 00 نمو. 24) 0 امدق كنم.

 6) © هد. مثر 2 هزم. 9) 00 هده. 7) 5 هلأ. 2) © هات.ز 22012
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 كأم ارم مي

 نم فلخي رو اهنسحاو اهمركأب هللا «دافصا الا تي مارا

 ىتاو ةقرنو اهنع هللا همركا آلا ىحا ىف ايش ةئيسلا ىالخالا

 اال ال نإ نكي رنا ساعلا, فلو . وحل (ناديعسا ابا قلل نطأل
0 

 ٍِ 5 2 : ه3

 ههللا هقلخ نم نايغس نأ نم ريبخ مدلو لق كيلك ةخئصعص

 ناسكف هل اوديحسف ةكتالملا رماو 0 حور نم هيف ْيَقَنو* هديبو

 نم ةليللا كلت سرخ <سيكلاو ا !فجالاوا رجانلاوب ربا :عايف

 'موقلا اهيا لاق رث اًليبط 2دنع ه”ثلحتف ةلباقلا ماتا رق دنع

 عفنيو مكعفني اميف مهاورظنأو .اوركفتو * اوتكسأ وا اًريخ ئلع اونر

 و ىبلطاف نيملسملا ةعايج عفنيو مكرئاشع عفنيو مكيلها

 الو كلذ :لفأب تيسل +عصعص لاقف مكب شعتو ةاوشيعن 0

 مكثأدتبا ام سيلوأ 2لاقف هللا ةيصعم ىف عاطل نا كل ةمارك

 ناو معلص هيبن ةعاطو 7« هتعاطو هللا ىيقتب 7مكترما نأ :هب

 فالخو ةقفلاب ترما لب اولاق « اوقرقت الو اًعيِمَح هلك اومصتعت

 تلعف تنك نا نآلا مكرمآ ىتاف لق معلص ّىبنلا هب ءاج ام
 موزنلو معاص 5 ةعاطو م.ةعاطو م هاوقنب مك رمأو دللا ىلا 0بدثاف

 لك ىلع عيلدتوا مكتيتا اورظوك' مأو ةفرفلا ةنهاركو ةسغافجلا
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 نر مكب

 كفو اننيد 3 5 ىعطلاو قادبعو نكيبع * ىلع نوعبشجعاو 2 نوبلوب

 هدايعس اننا نستع+  فتص ما راقكيا نان علا 1 نا تيشخ
 كيل 7

 ف عريسف ماسلا ىلع ذقموي خيواعمو ة-دواعم ىلا 1 ريس نأ

 ند سيق نب تباثو رهشأالا كلام عايف ةحيواعم ذأ وفن خعست

 ةركذ مث ناحوص نب ةعصعصو ىعكنلا دايز نب ليمكو و عقنم

 ناف :ةعصعص لاقف لاق هنأ الا #بيعش نع ىرسلا ثيدح وك

 ةتحلا نأ ةيواعم 7« لاقف انيلا 3صلخب سيلا ةنجلا 8 تقرتخا

 سف دازو < كرضك ام نسحا لع شيرف رمهأ // عضف ونا" 2

 امهبف لاق رت رك ذو خلباقلا 0 نم جيلا داع امل ةنيواعم قا اسضيأ

 10 5 ىسفنب هيف * تأىدب مدق الا ءىشنب مكومأ ام هللأو 9 نأ لوقي

 ناك ناكيفس. ايا عنا: شيرخ تقرع سقواو ىتصاخرا | ىب لك

 معلص ةجرلا ىبن هيبنل هللا لعج ام الا هاهمركا ىباو* اهمركا

 قالخالا نم دحا ىف“ فلك ملف همركاو هبخكتنا ه: هللا ناف*

 م) 8 نوسلوير 00 نيلبعي. 5) 8 رفظلاو ىتبيغو كتقبيبغو

 عم مدصعأو 300. دقت. "6ءود., 00 كيف ىظلاو ىديعو رس
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 2 مز انس

 ةةيقلعو كيزي * ىب 7-0 ىحرألا «بعك نب كلام * مانم ةقوللا

 هديعس لاقف لاجر ىف رتشالا كلام عيفو ناب اًيعكتلا نسب نبا

 نا 11 نأ  ةيرطرتلا وتنشالا ,لاقف : نتيرقلا_ناتمسبا د ا 21ذه امنأ

 ام ةللاو, مكيوعلو ككل ناستسي انفابسأت انيلع هللا مانا! ىحتلا

 دعس ملكتو اندحأك نوكي نأ جالا ابينعن مديق مكاثفوا و ديزي ة

 ليببعس ةيطرش ىلع ناكو ا نامرلا دبع 2لاقف لاق * مهقلا

 !انفاه ع رعشالا لاقف هل طظلغأو هتلاقم ريمالا ىلع نودونأ

 ىشغ ىتح انتيدكت ني هوتطوخ هيلع ومتوف لجبلا مك ل

 ,كديعس هل لاقف قافاذ ءامي حضنف ىقلأف 1 هلجرب رس مث هيلع

 ه لاقف مالسالل تاهتز م تبخنا نم ىنلتق هلاقف ةايد كبأ 10

 8 نويسلج + اولعجت ابا حا 7 0ك 0 رعد وال هللاو ب

 هك ناماثعو ىلا ديعس .بتكف هيلا فلتخي 8 نما رتك * . ىتح

 ةرششع هل امس ةفوكلا لحم نم اًطهر نأ ليقيو #كلذب

 هن) 0 (ه6 11, نتخذ 00 ىحر الأ طه8596 ىدزالا) كلام ىب بيعك .

 6) 0 مصاعو دي دز. 6 0 صاعلا ىب. 2) 00 وه. 6) 8 معزيأو

 0 معرتر 210. معزير © 00 نداوسلا - نانتاسبر 1
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 مخ ارا

 نع فالح "ليعاملا ني“ ركب ايا. نأ ركذ' فاق: ريع لب تيحفا اهو

 صضاسعلا نب كيعس ثرعب 6 نامتع وأ ه دعس نب رمهاع نع ءببأ

 8برشب ةبقع نب كيلولا ىلع دهش «نيح اهيلع اريما ةفوكلا ىلا

 لاق ةبقع ىب كيلولا هيلا ثعبي نا دكماو هيلع دهش نم رمل

 5 نينموملا ريما نأ كيلولا ىلا لسراف ةفوكلا صاعلا نب ديعس مدقف

 ىلا فقلطتأ هل /ملاقف امايا هعجاضتق لاق هب فحالت نأ كرمأي

 ربنم /كعص امو لاق وديلا كتعبا نا ىرمأ دق هناف كيخا

 دق ابنك شيرق نم لاجر هدشانف لسغي نأ هب رمأ ىتح ةفوللا

 اذه دارا ول هللاو عبق اذه نا اولاقو ةيمأ ىنب نم هعم اوجرخ

 ؛0 قاف * لاغ اًدِبا اذه راع همزلي دنع 2:بنذت نأ فَ ناكل كريبغ

 ةرامالا راد نم ليحكتي نا كيلولا ىلا لسراو مهلسغف لعفي نا الا

 نامتع ىلع كيلولا مدقف 10 ىب ةرامع راد لزنو اهنم ليكتاف

 كّدكلا هدلغ هدلج نأ ىأوف هايف نيبدو دنيب عمجن

 لبعشلا نح دبلاجم- نع نابيش ”ىتدح»رمعأ نب نم لاق

 5 ساسنتلا ةوجو انك لعجت ةفوكلا صاعلا ىب كيعس مدغ لاق

 , لأ هوجو ةلبل عللاع را هنأو هدنع / نورهستو بلع نيلخدي

 4) 8 ماتصو كعسر 00 كيعس. 5) 8 ةه1150 22026 نافع نب
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 اذوب

 م 0

 اتازرت امارس مم

 اًيحرم رأل ناطيشلا هاي .لاقف هب امده ةقرلاو :نارحح ةيرللا لماع ع

 ةرشخ ٌظاشن دعب متناو اروسح ناطيشلا' عجر دق الها الو

 ال نم رشعم اي مكرسج ىتح همكبذوي رث نا ناجرلا دبع هللا
 نزلا كنا «ىعلتلب اهني اولوقت ل 8 ىكلا "ةجغ ا ما برغأ .قودا

 هادا نم م نيا اذا نسيلولا»: نب كتابك نبا اناء ةيواعل

 ّلَذ نب ةعصعص اي ىنغلب ىتل هللاو ةدولا ىقاف ىبا انا تامجاعلا

 ريَط كسب نريطأل و كصما رق كفنا قد /ىجعم نم اًدحا 0

 اي لاق هب ّرم اذاف جاشما بكر املك اًرهشا عماقف < ىوهملا ةديعب

 امإ رشا هحلصا ريثل هحلصي ل نم نأ تملعا ةةعيطللا ىبا

 ليقيف «؟ةيواعمو كيعسل لوقت كنا ىنغلبي ناك امك ليقت ال كل

 بات لق ىّتح هب اولاز اف هللا كناقأ انلقأ للا» ا قل, ابوتنا قولوقيو

 دك نا معتم اه ه0 لاقؤاد ناسستح: للا .رمِشألا» "سو : مكيلعا اللا

 ةخنلاو ةيوتتلب امتع قاف رتشالا يرخو اومبقأت متحش نأو امجرخآف

 نب كيعس مدقو هللا مكملس لاقف هباككا ىعو هنع عوزنلاو

 ناجرلا دبع عم لاقف تش ثيح لذحأ ةرتشالل نامتع لاقف صاعلا

 © ناجرلا دبع ىلا عجرف مكيلا 6كاذ لاقف هلضف نم ركذو كلاخ ىبا
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 رث هرما ىف ىلخداو ىفالبف اموصعم ناك معلص هللا لوسر نا

 فلختاسا رث ىنالوف رع فلختسا مث ىنالوف هضر ركب وبا فلختسا

 ىّنع ضار وفنو الا ىنْزوُي لو منم «دحال لأ ملف ىنالوف نامثع

 نيبلسملا ىع ةءازركلا لها لاعالل هل هللا ليسر بلط امّناو

 ةاهنع فعضلاو اهب ليهتلو داينجالا لها اهل بلطي رثو « ءانغلاو

 أبضرعت الف هب ركم 4 نم ركمي تامقخو' تاوطس هذ الإ نك

 رييغ هللا ناف نورهظت ام ريغ مكسفنا 7 نوملعت متناو ءرمأل

 وع* لق كفو « مكاو . ئدبيو /مكربتخلا 3 منكر

 : مهو اهلا ليارتما نا او ا ا نلا بسحأ ملا لج

 'م موق ىلع مد علا نابع هي ةيزاعم ديك 0

 ا لدعلا عركاضأو مداسالا 1 علقتا نابدأ الو ليقع ل نكردسبل

 [لاوماو,ةنتغلا هيه امنا. هكخ . نوملكتي الو عشب هالا ندا

 ارسيلو 7 غيرخمو ةحضاف رق متخو عيلتبم هللو ةمذلا لها

 0 هلبق نمو اًحيعس ةناف 2يخ عمرا اًدحا نوكني ىيذلاب

 / فشمد نم ميقلا يرو © ريكذ وأ بغش نم هرتكال اسيل هداف

 نا اكنلبا اوليمو مكبر لروتتسي اهناق 5 ابعجرت ال اولاقف

 دبع هب عمسو ةريزل ولأ اووف * ماسشلاو كارلا أوعدو لك

 7 لوو صيح هالو دق ةيواعم ناكو كيلولا ىب كلاخ نب ن اجرلا

 0) م تحولا 6) © رو 5 0 1120 14 نمز 1107. 1.

 ه) لف انعلإ 2 82) 0 8 ف. 8 رمالا . /) 0 مكريكد 0 )9 ٠

 مكراوس . 7) 0 هريس. - لكما“. 29 8. 1. 2 82 800. تق. ' ه) 5
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 ارقزر) رت

 «مكتباصا ىتح سراف ةلعقو ٌطّدلا ناريج متناو مّمألا عاْرَذ اراهصا

 3 ىف هريطش عيزن* تناو هتوعد 5 كتبكنو معلص ىنلا ةوعد

 7 تدناف م معاص فلا ةوعد * 0 كو 0 نيركابلا ىكسن من

 مهلا ىلع كلجو سانلإب كطلخو مالسالا كرربا اذأ ىنح كموف

 ١ عوتتو ماجومع هللا ىيد ىغبت تلبقا كيلع تناك ةللد

 ل معلا ذو ااهقرفو كلا 30 عصير هلو: هللنانإو او ةمآللا
 مكفرعا ىف لفاغ ريغ. مكنع "ناطيشلا ١ نا هيلع 5 د

 ا دل + كك رالصأ ا ىهوا» سانملا !اهكيا» زخات! مكتتأ ١ .نييبا نم خلاب
 هدارأ ارم الو هللا ههضق َءاضق ةمكب ٌي* نا عيطتسي ال هنا

 راكم اها يلع هللا ف آلا ةاًذبا أرما رشلاب نيكردت الو هللا م

 اماف ضسفنا 7 هيلا ترصاقتف * اورماذتف هكرتو ماق مث < ىَرخَأو

 ثيح اوبهذاف مكل تنذا لق ىذا لاقف ماتا كلذ دعب ناك

 ”لاجرب متنا الو ضي نادل مكب هللا عفني ال هللاو ال متتش

 ةاجنلا رقدرا نانا عبو هريكن ٌلاجر مكتكلو ةرضم الو ةعقتم

 كلر ىعفاص درت ا ءاطحارلاا تقم نأ كسب .١. كتاوحل 1ك اخلو
 م م و 00-00 0 - 1

 ىلا بتاك ىّنذ متتش ثيح اوبعذأ رايخلا ىرتعي ال رطبلا نف

 اد ا د ا لل كوكب نسوا اريعا
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 مم األ

 عضوي الو رعا نم ْلَّثَتسي ل ىخلا ههللاب الا اصعب عضعب لكأي

 لسع مهلوح نم سانا ئفطخقي انما ايميحا قوص نا

 رهدلا 24هباصا دق الأ ارمح وا اًدوس دوب ابرع نوفرعت*

 «مورب نه هنن نشيرف نحنا اس الاء دلوتي هممت ا

 ا ليفسالا مدح هولا لعج الايك نسا

 اايندلا ناوت نم هنيد عبتاو ميكا نم :فقنتي نأ هللا دارا

 اباحصا هل ىصضترا رث 1هقلخ ريخ كلذل ىضتراف ةرخآلا نرم ءوسو

 ةفالكل هذه لعجو هيلع كلملا اذه ىب مث اًشيرق مرايخ ناكف

 ةيلعاخل ىف عطوحج هللا ناكف هيلع الا كلذ ملصي الو  ٍقيف

  ضطاح دقو هنيد ىلع 2و قطوح ال هارتقأ هللاب حرفك ىلع مو

 ه كباكعالو كل قأ مكنوش يحيا :أوفاك ىذا كولقل, نم لسان

 خ*عصعص اي ثنا اًماذ تأدكتبا كنكلو ملكت كريغ اًمّلكتم ّنا ولو
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 اهفر و ” ايداو اهقعاو ؟اثنبن اهنتنا م ةيبرع ىرق رش كتي ناف

 هلأ عينضو لو 1 تين 5: اهنكسبي من و انو رح انهما 9 ول

 5 مالو اًباقلا برعلا جيقا أناك رو ةنكف بلع تناكو اهب 2

 ه) 8 دق 50165 200. لجو رع. 5) © 2008. دللاز للطقم ةةوطاتتتكاتت
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 01 ما

 اك ركنا رداع زن ىعت هب عزل اشيرق 0 اَشيرف متمقن مكنا

 ا مكنم نولمتعكو 2 جل بحلا ىلع ملل نوريصب موبيل امكنمتا

 و هك ناي لالا ف 00 نعاادللا مكنيلكبيلا ول « نهتنتل 1

 ابكى ةيعرلا' لع. مررج اميف ءاكوشا نونوكت رق وبصلا ىلع

 انيذاف نويرقا نم - ام اما موقلا نم لجر لاقف مكتوم دعبو

 تركذ م امأو فنقوضتف خياماتل ىف ىف اهعنمأ الو برع أ رثكا نكن 0

 خيواعم لاقف انيلا نضل زل تقر خا اذا تكلا ناف ةنكلا نم

 لوقعلا ةّلق !ذه ىلع ةمكارغا ىذلا نأ تسملع نآلا مكتفرع

 مالسالا رما كيلع مظعأ القع كل ىرأ الو ممقلا بيطخ 8 تناو

 هنا* كنك !امل معزنو كتظعو ىقو ةيلهاإل ىقركذتو هب كركذاو

 هاماوقا هللا ىرخا ةنجلا ىلا تك ام «نسني الو ”فقردخي

 نأ نوهقفت مكنظا الو اوهقفا مكتفيلخ ىلآ اوعفرو مت مظعا

 رف. ولجو رع* هاب الا م مالسا الو م ةيلعاج ىف رعد مااشيت

 عضداو اباسحا عامركا اوناك 1 مدشا الو برعلا رثكاب ن

 سانلاو «ةيلهاتل ىف أبنتج مو ورم لمكاو اراطخا قيظعأو 0

 92) 8 نا. ١١ 6) 23660 نكي ١ 00 اودستو 12 اودشت 0 2) 0

 دلل | 0 نييننتل, 8 نييسل ., 7, 14 600: 1881766 117
 200. ءوسلا وم) 0 مكلمك . ) ظر 14 ه44. مدس. هن 801. ©أ
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 ا 55

 ةلاقف نالجرلا قافاو درو « هلأسف اوعجارتو فتيدح ىف اوداعو

 كثب ةللاو 'ءقيشغي ال لق 'كتيضاغ'انتلتق كلانا 2

 عطقنا اًملو العنف سانلا ىلع اءرحت 2الو ايكتنسلا ىلع اظقحأت

 ةعاذالا ىلع اولبقاو هتويب ىف اودعق كلذ نم رفنلا كلوا ءاجر

 هنأ ىلاهن ىقو مكريما اذه لاقف جما ىف ةفوكلا لا همال ىتح
 هس دو 0 22 نس ز2 د

 /بتكف هكرحدلف ءايش كركاي#* نأ مكنم دارا ىف ايش كرحا
 ان

 بتكف هجارخا ىف » نامتع ىلإ عواكلضو :ةفوكلا و لعا كفارشأ
2 ٍّ 2 5-7 

 :اولذف توجرخاف ةيواعمب قوقحلاف كلذ ىلع مكالم عمتجا اذا

 نامتع ىلا كلذب اوبتكف ةرشع ةعضب و هوثا ىتح اوداقناو

 م ارفن كيلا اوجرخا مدق ةفوكلا لعا نا ةيواعم الا "نامتع بتكو

 نم لبيقأف اًكشر عنم تسسنآ نافذ هيلع مقو 1هعرف ةنتفلل اوقلخ

 هب بحر ةيواعم ىلع اومدق ايلف # هيلع مددرأف كويعا #7 نأو

 ناك ام 7 نامتع وهاب عقيلع ىوجأو 0 ميرمه ىهسن * ةسينك جلوناو

 .لاقف عم ىشعنيو ىدغني لاو لا لع قارعلاب عقيلع ىرجإ

 ىنغلب كقو م ختيراومو مبتارم متيبحو * ممالا متبلغو افرش مالسالاب
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 كم رول 7

 ال0 لكلا مكنات سانلا سلج اذا اماذ الخ اذا هتلخد ءالوف

 0 ل 2 نانليف هيلع الختم اموي" سانللا سلح نحاا لك

 0 تط نوجا ام ىدسألا نالفأ نب 3 سينخ لق نوثدحتب

 مدساشنلا لسثم هل نم نا صاعلا نب ديعس ءلاقف هللا ديبع

 ذايب ا 1 ينقال هلثم_ لل نا ول هللاو .21ناوج نوكي' نأ قيفحلت

 اا تدرب كلور تحح وهوا نين نبا ناجرلا ىبع لاقف ادع ادي
 تارفلا بناج ىلع ىرسك لآل ناك ام ىنعي كل طاطلملا اذه

 لاقف كب انمم ىقل هللاو كاف هللا ضف اولق ةظفوكلا 0 ىدذلا

 00007 ل اتاري نير علا ىمعتي .اوللاقف , ءدوراتعت .الفآ الع .نيينح

 تن اولق مكب اذه ام لق هل الو انل ىنتمتي ال اولق هناعضأ مكل ٠

 كدلجو م3211 ىذ نياو رتشالا_عسبلا نراتف اذهب هتزما هللاو

 كوفر ندحات , ىباضر نب ريمعو ,ليمكو ءاوكلا .نباو, ةعصعصو

 نيعس لعجو ايهيلع ىشغ ئىتح اهوبرصق هنم عنميل هوبا

 ونب كلذب متعمسف اًرطو امهنم اوضق ىتح نوبأيو عدشاني

 اوذاعذ لثابقلا تيبكرو رصقلاب اوطاحاف #ةكيلط جيفو اوواجت كسا 5
 ج ايبا لك :نيانلا لإ نيه رت انصلخقو ةانثلفأ ارلقو كيعسب
 /اودعق رث* ةيفاعلا ةدللا قرر * دقو اوواهتو اوعزانت مهق سانلا
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 ادد 000 كب

 نوينلتو تركك دنس ميال مث

 00 ليق ىف ةيطلم

 يقرا هرو دا ىلر قنبر طخ يبا اللا ةسكع 22 كتيناللك انهو

 ا © ءديبعلا اهلها ضقن يح '8ةيناثلا

 ناسارخ ىلا سيق نب فنحالا رماع ىب هللا دبع مكق اهيفو

 ذورلا ورمو اكل ناجعاشلا ور قيورملا مخفف اهلها ضقننا كقو

 م6 بدعوه

 اهكفف رهشوبأ لئنف رماع ىب هللا دبع هعبتو كيحش لانق كعب

 © ىدقاولا لق ىف اًكلص

 0 6 ىزاولا كتبات ىب* سوا مكوشح - انهيح لق دلك رشعم نبأ اهو

 نودف' هداك لك نع م وسيع «قج* حاضخا ىعا 0 ةللا
 2ن 2

 ها ربك كلذ ىف هفلاخ نم لوق ءانيكذ كقو م7“ ةنس

 فقارعلا ءلحمأ نم ريس ىم / نافع نب * نامثع رييبست ناك ًاهمفو

 « ماشلا ىلأ

 15 ماهيلا ةفوللا لهأ نم ريس نم رييست ركذ

 بتك ايف ركذ هناف فيس اماف كلذ ىف ريسلا لها فلتخا

 ناك الق خخ كلطو ن7 نع هنع بيوعش ىع ىورسلا ىلا هب

 لحما هوجوو ةفوكلا لها ةكزان الا هاشغي ال صاعلا نب ديعس

 /, ناكو نوتمستملاو و قرصبلا للفا ءارقو ةيسداقلا ملهاو مايالا*

 008-80: لآ ١ 8)' 0" ةتلاغثلا انيزاا“ ١ )"8 هرم 1 )١١١0
 4) 046 وسرم»و م. اما... مث) 0 هدص. م) 14 ةفوكلازر مم 0 نيتمسملاو.
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