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 ١ 0ولتكدخدد ه11-1ةعدصت. ]1عهتك ذط©طن ا مرتسسات5 10 مات عات ءزاتك 1113.

 [دموس موععرم , آ[كدت5 طغعاطدسد 111غ. 0230هل1دلط ةطص ء'ءةقططتع )و

 1جطعسصهعاتلتصد 1[دفدصت 012 متطت“. 9]-81هءاداقت». 1كوعدص 110 ةحوتدع

 ىعلتخ اصمت ١٠١ 810ةحتو ةععتستخغ تاانس قست هلدصةستستم

 ةه قفسدسانت5 41. 8ععمأ051100ع5 طدفدست ءكددح 110 ةحكتد. 110 ةحتح طغت

 اكن 1 ور. ظوعاعتام ءزاتك كتدص اكهتعد ةط0 550 7١ ةعاان 1551101

 ةمصمم»ع طء111 ككتازو 4. 1كدعحص عغ طامددتص 8[ءلئمحس ؟ءدتاسصت ١

 طخضلرتغمع هدمعس دخت“. 1-21[هعطشد اكنلتذع ممعقءاات» ٠١

 ١١ 1[هةحتو ظمدستسص ملغ ظوعتحس نأ 1م ع ءادغ 11ع0ه5 7150

 قطتت-ظولكم 1م ع" ععللأ.

 اذ قطقهااوهط طم "قست م2عقءطاتا» 8وعتدع عغ زادطعفتت» طعاطسم اطقعتتنع

 510 1كاذدم عا 0

 ا ةمصستو 42. 1كمت5 ذطص دل-11هتغطوس ذص 0طمؤخعذس متأكد“ أ

 طخ لرزغذع. كدتزذص ذط©طص ؟؟طقطزذس. هستلعمغ طمم1[ع ملأت 16. هلع

 31مدؤئتت0 ذطص ؟1]0دؤ .١) قموع ص ةسوطتو )ا

 ١ 2050 1مم -ءعلعدأع دل-1[هعاطأ»» 20 0[8ةحتمس عدنا ءغأ "عمتقمم

 1110 م عأ1* هنأ.

 ١) قمصتتد 43. 'ةست» طنط دل ةع رص 4ععومأم مممدتكانل“. !ةلئانف ةط»

 القط أ ةنعععلت. 71ه 3-21[هدؤدسسستلت )دم 1'5[11ن] زطص آكهنك مدغم

 طقس لزوم دطتخالأان“ ال١ ةتسخلع طم ؟0طونل 1. قطان: "- مشعل .

 1مدع 18[دئلكتل هلصاتا ءددص ا8[هداهتتتت0ل6 معا 11٠١ "ةسصن» زطص 1[هط#

 رص معان ةععر"عاكاتك كان5ءاصأأا 12

 كح ةط0لحتاوط زطص 0طخعتس م"هعق عد 00م0

 كي ةمررند كن(. 8قطلحاكحط طنط 'ةستل“ 3 م12618عءااتتكك 884186 31207 أنا01*.

 1طن 21-14
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]1 

 41 7150 5 110: ةححتح 8'دلعت 300مأ8131.

 بأ ةحصتتم 45. 2ئز50 مممعقم عنان" ظدهتمم هن 0متعسكت. 0صهغم زانق الأ.

 عووروتتمم اص 015كياتصم ةدعصلمه الأ. طوعا عع هزاتق لأ

 مل" ةمسصتك 460. ةىطقلعدس»- ظفطتسختم ةطنح 0طق]10 ذا 21-1572110 12213611.

 ملخ ةمصا5 47. 810ةححتم ذطط 1100510) مصدعق ككل" قععرمأم , 11-21داكمط

 طرد '”ةسستخ هل اطشأذ أ 10١

 ملأ ةسستك 49. طءواتك اص اتفلعم. 2ئز50 نموانع م72 ءكانا» 116

 ىى/ ةسصتتك 50. ج110-1عاطتش”د» لتعست هط16. 721501 ءءءعمانم د 101م انف

 ىح. كورصمت"لن ذط٠ص ازوددقمط 7نئز501 1و5 وعدم .1١ 56 تقوم

 هنعد 0طقتلرتنمك .1١ 11ه:ةححتد ةادععععد ه1مغدع ذط كلا

 نصفه" ع 01غ, هه0 لتحتستكادك ةسععفت» 17". '0لكطو داس 858

 يصقتغ [متسحححذت 1. 18[هفافسم ذطط ةمععو مام عا 0ءعاح

 لعصتت مدعم عانت“. 7150 مومدوودتغت“ ممقكخصت 1-21"هسوملهلع 5*1

 مدح عن 81علئصحس , اناا موه هءاصتاتس 53101 اا ها- ةهعا هطاغلصعأ.

 ال 1عمعلتكتمر دل طآهاكدسسصت 20 صمصدخعس هادفععادلا. 11ه هطتخم

 [)) ةصساتق 51. (ةعلعم 10011 ةط٠طط "خ05 ه1 اكتصلث عن 50ءاما“انت0. 103:5-

 ممتدخكتت* 100[1ز !اددتلماأت مدع 0ةاطصخستا هن 0ع: ءعاواتمادع 'خلثأ هط لح

 31معاتو. طصصح مءاوالتم ا. ززؤذه .1١١١ عملز» ذم حتسعتله ءمصع
 لزعت مد" هن ه0 110 ةدحتحس ؟ةسنتت, نطأ نءععالتغد» أأ"١ 'قسنع ةط«د لح

 [ةمسنلع !!>. هممت [1ه0زرتإ 11. ؟؟هونسمستد لع موادءاانهدع 11001 ا

 حسك رمم"ادلأم  ءةصاتكهدننصح ذص 53تحرص أ! . وكول معاك ءماتتس

 أ ]نمممم ةئزذلل عن ةءطم»سةتطت ذطس 8اخصت أ 6 طويع قرصاتح هتان

 رعصتحسس درع دصغ 111, مءاتودت ةماوضتعاسدكانل““ [هردتسف ةمانتط

 ا. 1قلتلع ذطص 1نطدتعم .1١1 زعمتم ذطص ؟0ذ4 1, قطقدتلمط ذطص
 0دهلثلو 16

 أهم حس-طمطت“ ذطص 71150 هل-آ1ةستخاطت مدع ل عانت 01هخمذسم. (0درمتغ 8ولعط

 ها 1[ 0118

 أذا قسمحات5 53. 10015 ةصقاتاد ةعردات عمات. 11015 51 أهم. 110 ةححتم

 مدعاععاناتسدع زادك 0016 لدصصخصححتم. 7150 هل ة4قطلحاتاملط 1طن 02033“

 همعدععهطان5 ؟هرصتعاد ةنالط عتاالل“ عا دحمان“. .811ةاكتال ها 131732031

 اك دمت“ ذطص 7150 هاطتخب (نطمادت0 ةطح ةاطلملادلط عت ةاتعععلتا. 2

 اطرد طزوصلماط 1.

 ا ةحصنو 54. آمقتاد ةعسذل هان عمدت“. 5910 ةط٠ط جآ-'"فعأ 3 م236-

 (ةءاادت» ل[علتصحع ةيطماءأغان1, ءزاد5 !10عم ل[دخوذت ةطن جا-[دلععتم

 مةهعامعاانق كععدكاتت“. 0د10هللهط ذط 7050 01م ةعذمم م1368 عاااتل“



 ا

 موعاسو

 اكلك. 0تمصملم 11ه ةححتذ ممطوتع ةواعمع6 طقطتلتامكعصت زانق ءانث

 موف معمجرخكسص هدمصلمتنع هلوطوغ ا“. ©هدعتلتو 01182

 علت. 0دصغمدم اهعتطعم جاطزدكلت ذطص آعمتك ذم 7نزذلسم أح. ؟ذع

 هتتحع 0طدتقملادع لع "اكتععأو ,١11 هديه مست 80ش ودقوف أ.

 آنآ قمسصصع 55. 0طدتلهللهلط 8وععدم مهمل التت

 آنا ةمصتك 50. 210 ةحكتح طمتصتسع5 زمك11536 30 )11181201110 131

 لو2101 قلتأ , دنعععددهدتتم لعولجممال. 110ع معاصستتس د]-ا[ه عطتت ماتم

 رجع20259 عدنه , 7150 015ذان50عدع ؟ه]تعتهنغر, 5ع0م ءىمطقتلتانص2 "0110

 طرد 1كهنط ةععدكات5 , ةدطخاتات 30 110 ةححكتحست 5ع مدءلوهأ مق ذص ]3ع

 رع ؟عوالصو* عا. 0001506 39111 لانكزا31010105'11 021:6 17ععانتكةلتأ أهو

 ج1-1[هدوتس , 1طن صحت , 1ط2> 7-37مطدتت“, قاطل-د-جطسشت طن أ

 8ولع» هن ]طد *ةططشقع.

 ا عدل ذطص ؟0طسخص طع ةمذصم ممهعقمعتأغال1. قةقادص 1طن 98*70 ءأ

 مدعععلتك طه.

 أمأ ةخصصتتق 58. 13[ه5ة2 2 12112616 2101 أنانل', ]2121 ععااتق 6

 تعوضاتد 1175110-21 طرح *0(غطو. 1طد صدص-ول-11دلعومت 156 ءلأاتت“

 ]كنق ع. طقس 0رزغهع لمعع 18دتزؤص ط0 'طهاطزذب عرفات اتت[, 564

 مدع مس ماتت“. 1طص 0محخسعدا-[1دلعكس هع 110:ةحوتو زاطص 1100510) امه.

 امم 0طدت0هلاوط هوعحتذ زنط نطق 0 ز[دك. "055 ذطط 00هنزو 15161" كتل“

 1110لذه ذطص 00هنزد هءعلتغمدعس كعك ذم هلحفطحستمم امكن

 اذم ق4سصصتتق 59. قطل-د*-8دطسخاط ٠1ص 72150 مدع علان" 0

 0طدتةملادط زعمت 11هةحتحس .1٠ هتحهطسوك

 15١ و2104 زذطط جل-31[هؤستعال هل تصر دست هولاند معنوطتم عتغ "قططخل ةطص

 72150 , 510ز15أقصتن مهعاععأادسم , ة1105ل1ع 21105 15 .

 ك4 ةصصسع 60. 0همقتلتسس 810: ةحكتحع طممتعصسأتك 20 ظاالتصتص 13210, ©(110-

 22000 ةهم5 62عا1:ع 06طعدأ 0111 عاتاتم 5116665501:عاتل 321205661:6 6'"1عاتح

 ءةمحورنوسأ. لاج0نعاات> ءزاتك 0ع آ1ط٠ط 20-37هطدتت اك. 1105 110 ةحتدع

 م ©1606 ةض7205 مهأااتك 111611 11 نم رصما:طو هطزوتغ .٠٠٠ هلع

 طاطقاططقلع زاطم آكدت5د مرئعععد ةهجععوتدت هنااتسل 71'هعلأ 210م1 ةلطةعمأ ل هطت

 لومتلت ,١) ىنومعدل وعند 31هةحزمم هغ معممسعم "٠١ []عمدعو أ

 زئطوس ؟ءل“ حمتكنم. 28ه ل6 دمتكح هن دممتتطدع .٠٠0 018هل عع.
 111 منوؤ مدس هنعتل11. "صمت" عا 105 ا“ 110 ةحوتح ص معتتعاتاو

 هأ *ةسحع» زطص جآ- ةعأ 1

 مزو 0طفلتكمتو كومت0ت. 5نتطتغ ه0 هل آ[[ه1ث0 زطص "0غطو مرجدعأععفادصت !16-
 تصمم تغ ه0 زمور دضدسلسمص ةفصقتس» ةلتعمغ 11هددتص, ةطلقللقلا
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 زانرن ©ردوور» هغ 1طن ة7-2ماطوتس. "1 ةنعلح ءتمهدطأاتل“ رام. 1خ1ممكشست ههدح

 كاتم ]ارد ةتس7ماطدتم 8[ءاكلكمس معاتك 11١! 181هددتص انصح ةءولتتكتت“
 من. 1[نزروردس ول زد ه]-11دصمكز 3. 5992110-21 2 م1"دعاععأاتتن2 6
 نرصوح عاج, مي*هعأمعاات5 ء*عوطات»» ؟ةسصتت ةطح 53540 دجاحفمءطلماع 111.

 ركزو رمزا "قرسصر“ زطد ةمد7مطوتع مصطو ةجاتعسم ءزاتك هطلهااهلط 1طح
 ور70اطوت» كنت ةيعنتكاب 1١ . 1"انعدطاتل ال1. نورنعو» "ةسست 1[اءلك

000 

 رن هنن مروع 131 مدع اسسص ه0 1هددتص , نحن طماغغتغ الاهداتسس طا ١ىقلعأا تا
 هامات د"ةخنسم مءصعمداعأاتت“, 12,000 زج مطعم 1[1هعوللا 1111
 0اطدنلدلاولط ذطص 70150 مخدعق تس لاكتنكنع )احب ءورص معرتك 11هعاتصما ن0
 هددع زرح لمحو 1لخصت: طا 0259. 1136 12 631:6عما» 01116101“ .١ 3[هءانس

 ذر جرتررزو ١) ل. ل هربتق 0عدءزتلكانا, ءههصتأات1“ ءان 1عهوطاتت. 0
 مط 111دودلك لع ءودفعس ع .١1) 11هددتس 8[ءاكلكمسم ةعطقتل. طك

 منوع 14م( عمعتسل , 5هامتسذم زاد 020 هل1ماةاندن , 20 0

 رزس»» 1 معوعوو جل ةدطص دطتخغأاتالك رس ممعموصعنسم [1هددتست )“هن

 11مم 1[هدازسصسأ ةطص "خلكثا .١١1 ةءطتكتممع ءادطم 80عو11611912: 310-

 موكودؤست زطصو 18ةفعانت» 1عدتكمم اح. 0طةتلهللهط مطوع عءااتق ءاتعوكاتت“

 زك ن6 منوع 18هددتست 50 مطعم أو 5 ا". 01

 كتم ظومتممع زعل 1ممصدن 1!كفكقسب هدندنم زاك )1! 2هدصتعتلتستص

 11مءازسأ 1ملجعمت. 0طة310هللامط ص لكمطحم ةءطوسلعت نال ا. عذصن

 هصغوم 0طدتلدلادسص ١ هر "عا. هدمصصملم طكذصت 11هداتساتسل عع

 معك 131هدازرد كيدص ةسسمأتك دعلعسس م:ةعاععطات »هع ةععمعلت دل“ )هك

 م4 هنزو لععوتغم»» )هد, ظدعتغ "همر مرتضت» ذأ. 8[هطفسسعل ةطص

 ها-فععات“هكاط مممصتغاتك هع 11هعدتصتتسم طممصت نان ان ”ه0عون )"ا*,

 ركتصاتا5 ه0 11هعدتصستس ةعدتأ 7هطخاوع .١17 ح[مداتسمت ذطط ؟ةسن»

 مةطتازامع مداد ١"ذ. 131[هداتسح زطدت ؟ةلكثا ةطصخغع 0310ه]1تن2. آد

 معو ءزممر» ذا, كخصمت ممعوتدر» )ام. آنا عحجع 0طوتلملتادع 50 0

 زكي. نأ موهدمدكتس طسزانق. 0طتعوصم]هعتح الأ. جل-1[هءاغخب» اكيأ'

 زب" 11هدولرت دعورد5 1ذلدس 162016. 12عط3610021[0طات5 2121601312,

 فقططخمأ نتمودع, طمص مورنعأ !الا“. 1طن ةن-7مطقت»» حصص ندتعوأ )انآ

 (35. 11هددتص ءمرصتخحكدس ع ةوصحسطتم 50 1ومتلستت م70ع0اعدخغعسم

 يمزك اب دل-1هسدملحلك اذ. مطقحتلاحط ذطص 'ةسصع طع ها كةخع ؟اندع

 قاطلحاادلط ذات طردككس» 8مددتساتتت 1115618 01]06[ةأا11“ 2 660

 كبل. 11هعدتص مدنهم 1ع3ةفتكأدس آمل. جلح[1هدح زان كوت ةانددح 1601©



 | ال

 لاتطوأ. لكمجطواؤ. نضقتع ذطص ةدكل زطص هطأق آ[هلكلقع. 11هددتمت [01:0-

 ممول مرنعم "عزتعاادسكاتت“ هلط 0طدتلملادل املأ, طعرتغ بنص عنتع (0ةمانأت

 ةزانك فركتص 1521060. قطن ظ8دتتد هلدففادست. 5نموعأنعم ةلتع 1[1هدهتمت

 ادا لومتل رصتلتع" عم طعصع هعاوخ زماخ

 اكل" ةلتح ممهصمتم. 1[كهداتنسص ذطص 'ةلثتلا آ[عنظع. 1[هرع هزدع لمم. [1هددتم

 هلكعمزا. طوغلغ انغ 20 لدمتل متغغدخاتت, 0طدئلهلاوهلت ممدعاتاهغ انف

 لعلنا مدعسم ةنصف مدلتغمصع. ةهلهدنع ذطص 13250 هع زادصعتأ [[هةدتصم

 امم. هنأ تكتس 1[هدوتسم ةدعتسأ )مك. 0ةيجاتغ زاتك ةصغع 0310118

 لدم ذلطتل ةقعصم ادععوطصمكب امل. ا1ععمطماذ 1مغ و[ هعامتم هدأ ]آ105هنن

 لثو ةعواتتخسك هصصت 61, دهكات5 32205 55 )محب

 زرح ىطت 11ةةعطسقل مهضوم. 0طدئ0هللمط دمتغأغتأ ه1 11هعمتص طا ة8!هددحنا

 ][كففتعتدس هطكتمست 1ط[هددتدم. ]اا عمم 1[1هددتصت 20 13 عصقعع مع"

 لكوتم ةطص ة[هداتس طصوطعسلتغاد" عن 1م ع6 عاد )م1. ةمطلمتادط دطسص

 11056“ ظحتقأت"ح 06طم7[ةغاتن“ ؟[هدوتستتالت 32 220م05160. 7هادوتت“ ط٠ 3]-

 [عونص 1١) 1[هدونص ىمصرصو”تغ 11هءاتست ءغ 8خصت" همعععصس 211

 20طذلوس عمتك ة"هطعد 8[هداتسا "ععملععع موعيودست ,17١) ةطلملاوط

 زطرد ظواكغم» حاط 1[هددتسم آنك طمتعكاتك مدح معاق 1]0 611 عأ 26عهأالل“

 )1 2مطقادع مادسسست دمعلت [[1ههدندت 0ت5ءعلسمأ 11.

 مقم قصصتتك 61. 05[18 1هددتص] 01غ 0ععلصنمم 81هطقتضتحستت. 21-1018 ةط٠صض

 13200 بتصح ءونتغءلطات5 ؟مددتسم هطوتحس دعدتغ ١11) معهعصتعكاتك هل

 8-21هعدتص ذطص 8هممتس. 1[هدحتص مذ جلامودتغت“ آمر اء عغ تحس

 ززو مرتوععو معك. 11 ةعمك 13( عموم ةعطتطوغ زكام. 11مدحتس متمعو-

 لعرتع دتلغر هعمل هط جا-[1نر» زصمعلتطدد» 711. 0ندغاتم»» ةمعتت 11هدوتصت

 ]عن عصععد هم هك زانصعاتصأ !.] هع لع معطنع ا[قتقع ماتسقتقطأغز 3ك

 '[ستسصسخلل ديسك ءمرانست ءانصص ةعولعسو زاتطوأغ "2. 0طدتقملاهط زطص

 جل-11هر» ؟ةه. جل-عكمرحع زطد 1و0 زادطعكات“ 110هحتصاتات 310616 5

 طقطت[وغتك مغ جوده لب. صحح" زطط 550 كيم 4000 ممتاتغاطاتق ة0-

 ووصتغ اى. 11هدونص لتعتأ هو روععلمع موالع اثط.. 0طدتلحتلهط مص

 يلمع صماتغ, زادطعأ دصغف هرصصتح زايرهت"ع 12 20063 1ةقألن دال

 [1مودتص هط ةجوصو ةينععؤات» "7. 0مازووبتنس 11هعحتصت ءاندت 0ردقت“

 زاد كوكل "كر حور دعحنسم هون ونمل لع ءمصلتامصتطاتق هل 1105ةلم

 مرمممدتغتك ةتدمنمغع "2. 1نغ ممم نيدك ممتع زط٠ص 554 تدلك 0
 0طوتلحلاحسص “طه. ةءندصتع ذطم ططت مطزدننكءطوت. 0مدقن" زاط 4

 عوف" ه0 ةصمعكغتسد ؟ةعلعجلنتت أ 5105 80 م7هءاتانتت 7011



 اة

 روعمسعصصاتسص ممكنا جبس الم. 1ملنعتدع صمعءاتق ءمدععلادطغاتت» ا"ل..

 [1مددتص كانمذ 24 ةدعمسح ةصعتلوت "از هما مماسصك. 2هتصسهط ةمعم

 1[1هدوتصت 11. ةعزعد [[هددتست ")6 هن 0سم 4 جلد [ةمردع ةط٠ط

 اناث متت مادعمقع 15. طمددتس ةهاعض عناد ك1. 1عدتع تتلق

 ىلأ ةائاتك ة1-1[هدوتست ةدمورسأمو ابر اة دمع وط تاه0116 6

 موتعسمأ ام. 0درمدخغ 1[هددتنصت 11. 11نازععنر 18[ه5ةتطت 5001

 2متصها) ا. 7310 دطط ةساعكصم. (0ةرماتك 55[1دتطتل عا طهان]1 616م 213

 دصغف لومتلدسم اذ . لومثتلت ]1نعطناتك !ذيذ. مدتصهط عن 19250 1 الالد

 ىملسعسم ادد محان]نءعو هن ىلث ذطم 11-21هددتم 1[ءلئصمس ذبح. ةطن

 ظوتتيو ها- كفاوست مل“ 1ععتف 6

 (ةكولهعاتك ءةمدحاتست 0111 61112 110591127 1111١

 110ر5 ةان00ةم1 ذطط 001

 عولس ذط 7150 مموعقعاطتل“ 0طمةعذدم ها 5:0ياهاقصم. د]-ا[هطقا]هطط

 ا

 آطص 70-22 طهتدت معطعالاتم. د12110[1-1 زاد <01 15عم 53101 16 21-"فعت

 11علثمحع م"ةعقعاأن اد“. ]9210 1هعدامو طحتخأتط نانا 10 5رضه2 011311

 1اس ةم-7ماطدت هتسعاتام هرحععم أعم دتسعافاتمب آب

 قمسصاتك 62. ]ءمعونتم 181علئصعدمتمسص 30 19210. 5310 ةطاح جدال-' ظعا 5ع

 0عقعملزغ 1.١١ >د0ز0ه ذطط "قست ءطءا198 ه8 هءءانمدنأ 2

 آل. جا-ا[5110 ذطط *0غط5 5 مسهعاععءااتا2 21205 أناتل“. آبمع0 زانق

 «0غطسخس دطص 1[هطمسسمو0 ذطح طق ةهؤؤص مددعأ ع عءااتك كتعوطاتت» ل

 ]112 1هعونل مدعم طحت. عك عتتمأ 11علتسمست 19210 هدا انات013121111“ 5

 8[علتلعصعفع5 معالاتطا م17ةعاععااتاتت ه١ 0ص30985]021 615011131211.

 اممم ة[دعوسذست ه0 كومثل 7.4. 231هداتسم ذطص "01و ا. ىلث ةطص

 جا 11هددتص .١.1 0سصقتز لمع 1[ءلتصحس مءانسوستسك ل٠. قلحلدل-11[هلثلع

 رادرح ة1دصوسذمس 11هداتسحادسدت 00نعأغ نتم77000 114012612565 200111 1

 طرمواتسسس 1كدضمم ا. ةطخ ةدكل جا-0طملطتت اح. قلث ذطص هلع
 [كمدهتس 1.

 قمصصاتك 64. 81هدلتس ؟>ءدتساتذ 8[عاكلعوس 662016. 8106. ط[طهعمتمس زط٠ص

 حكمرصدت» "1, 0ممدعممتم 11ةاءكلعدع له. [عجتطدع مدكمعدتنم ل

 لومأل رصم»”تطان“. آئطوتت زاك أل

 ناطمل أ ذخطدك 5[18ةحتمع زطد لكدمثتل. قمطققتلمهط ةطط ةمح/وطقت»» ه 11اع-

 اصلع هعصمدءاد»» ءاطملتاذ. 1[1هعمتص ذطص 8لمطصحت» د 1[ءاءلكد "ةععلتأ.

 حلم ةحتح ذطص كدمأل لتعم هطنخ 1

 "وم

 مرر

 نارك
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 مرح كفته عا ظ8دعتو عطعالادسأ ىصانط 0طمتلحتادبص ونمت زص ةرتسمتم هطنأا

 0طدتلهللقط جلامودتغم ده عمفعع. طلسم لاتكز نتهصلسصت لقصأ ب

 انك رهع[ععاط5 مجوصسعمأ لمصعع طمكات5 كملثات تعول (نورجز6 دعب

 لوألا ممعمت[ءمغتد هال رصمت" عدد [[هعمتسن 5 قت طتعانحد 10عم 0طحتنل-

 هللوه 2*نب وعر عممعك 1زمكتأوصخانل“ انك ةعممدءوصغ ]1طن دم-7هطتت

 انملع ةستلتو 2نزُذلت (طععمتتاه5 كانمك طقطتءتأ ردا عم“ 0و

 دلادط ةدعحسم مدتمغع 2.. 8كم نما ذطت خصصنا ءزاتذ مه ععتلتسمل ءانكعأ-

 مثغ 21١ قطلحتلمط ذطم دل-11ةيضغط ظحططو ه ده ءمعتطسع مرمعا ءانع

 هانعتؤد» 122. قمل هغ 8دلعع ذنطص 5[ذنل 0. 31ةلئلك ذطص 8[ ةصق“ دل-

 ةطممك ؟0). 8كم مل ذطم قصت مععحفت» هد, 0طدتقحلاوط زم 5

 ةطعتغ. 0510هلاوع لعقعمعتو ءمرحتست نسدع مدع عدد ءةوتغب اضاع

 جاتك نتم0ل ءمصددت' كادت تطسغاتس ءىماات ععملاتس دمدصلدت نوع هدم

 '"قةسع دطص 1هضدتغط , 0ة0هلادع دنعدسسد ![فلتقعر معااتءاتت“ ءز انك 16

 10م 'ةسصحتخ زطص 8135:00 مهعقءفانت 2 13 1عمفتطنو. عع دموع

 راموس مهتم ات“ ك1

 1لدصكحؤمس ذم ةردتح قلتله ةعممودطد“. الكداأات ص كرو مدعو [طص

 20-22 طدتتت 5ءولتانساان»' : مدع ال[دتحكؤفسم ص عم وأ نغ 20 نس ةض5-

 ءوغر 0طهةتلهلادلت ذطص 2150 بصح مءانمعغ كم. دمعفم طم 81ةلزلع

 ذاص ظوطلمل دل اكملطت, ه0-طططقططخاع ذطص آكهنك هل آكدتعأ. طلعع ة[هسنز

 طقطتغ زماع» [كمتعتامع ننآ1 2 مدع 1ص ه70-2هطوتت ءغ [عهلطتأاوم انآ

 2 مدينأع 0محتز دل ددحتس هؤدطحسغ اذن, [عوتولغوع ؟ادعدسأانت* : 8-30طقلت-

 طقلع معك.

 1لعووتمأتم مدمعءاتت ة[د:0] ظخطتغت. لادمحذمس ه آكهلطتغم كدلثو ]1 عل

 طبع بو, ظمسط طم 7كمطوث 8ص ةععانو مم 81د صم 0ععان مه اند ١ لال

 2هاذح» ذطص هل ةصخغط 1كدساكتكوسص هععدرول ممر 260“ حصسخم زم

 قععومأم مل. 8[هوكهط ذطص ةت-7هطدتس انعم انتا

 دداس ذطص ةنزذل 0طمعؤفعذفص مءاتنموسك. قطلقلتامط دطص 0طتتست , مص

 عمد 18ك5لطحت"ت , ال[عحوسس هععانمودغ, 1ماعت نأ 5هلهثدخص ءأ قة"

 قلزمو ةلدتطملا , متهعاععأم5د 11ج فلطن ءأ 1ةلدلفمستن 3. طعاطسمم

 عمرتأ تنصح قةحنك طم 1طقئادطو هاد 8ةلست ميمعا عام [[عكخن ت61 1

 معلتغتم 2مطحتس ذطص 11دنزذص ىدطخ '[سعمف 11  ةنع ةنمعهماتا
 36ه, 8000 8ولتأمع هعلانس لان

 مهعاتكتأمع مرهعلتعمسأ ؟1ملتعامس متم ةمصعنأمع 11هعمهتمت. ةه]دتسدكم

 زطو 020 عغ نتوخأانمت“ ءزانرذ 0مل. 5ءلتتمدت لزعع هامادتاس»» 1 قمطأ'

 11 ةصصت 65 ءأ !هءهد5 دص٠ !لدءطقتاو ةءأ. جل-][هءطغقم !عقكس ؟ةدنأ ءأ

 ني

 ب

 انكر

 مح
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 مويساعمم ةءاتك تكدس 20 5ع 6"ةطنخ ةنك. قهطلولاداط طن 15210 ما"ةهع-

 معاك 13156 طمدصتسع 1طد0 ه7-2هاطوتسا. 11غ اكتتعممع5 20 موععط

 روخعر» هع زمكهتتمك , انك انه تصد ععصطاتا» ءمررغتو 010210هللةلط 1طن

 بتسص ءهممزتك ه0 عمتعم ةعطح ةأأ. :

 ررزودعدمتم اصاعتخ [طح ةهم-/هاطوت» عن نطقت لل ]أدم نأ عا مدطخم [0هعدتط

 زطص 2[هردحت همتطت]هأ1 ةندصخغ. 8اذقع ةانط هلحفم هلع نأ. ننس مقدتعاع

 ةمرختم 8دعتوتم 1عدتغ ةأانر ه0 ندتطعمت ةعععلتا ةآلء .

 ملح ءعدختد» هلحال[هءااختت اكتتكددم . ]نعوم ]ناعم ةععاوأ معد ا8[هداتست ا

 «قلعتا , 0طدت0ه1]1دلط عند اند ءاتكغهلتدسد 0ع0ونوخغ ةأل) . لمعدات 132503 ءطقح

 اثم انطعمدطتع دع ءدىعئلتسمب دصتغاتمدت* نأ". مممعتخغ ص 1110ةحادسص

 ةسساطتغتم زانق ه١. قلتغ اط٠ص .ةم-7ناندتس ةأ5 ةهدسصواتع ءدو] ةههتت 3,8120-

 معن هلم. كتسطتع زانق ذط همرانعم دعت مدع 11ءاكلكدع. 81ءاكانحست تءعاتصوتنتك

 هن 1م عدت نأكل ر دطأ 5ءادتكأدم 50 هم انوطتاأ 56 د 1[هطحتصح

 رصعل ذاطص دل-آدصمك أزد متعدد ةممع لعق ةل* ©. ةماجتسمس ذات 04

 تندم هدتتك ةممعلتاد»» هع ندع ر ه1-1[هءاغخت» ذم هتصعاتاد ءمحز عاشت“ أ” ةء

 آان 70-32هاطدتت» لعيطم] ]ان 13 ١

 قمسصاتتك 65. 1115013 م0عمتغ عطلان لعع 30ه]دتسختت 11 0

 416,000 طمدصعتت 0علعتتتسخا, 4000 ةدسغتاتت 810ءادوتادتت معاج

 اال طرموعلت ةامفاتاط ءمجاتت 0طدت0هللقط ةذطص 2150 ةصخعوتتقس

 تهعءاتتتكدع ظدعندمع ها دل-1[دلختست 205 عرعت: ونص 011. 1ع ةمااتتل ةأ ة

 اراتعأاتق ه0 انساتا ادد 11هددتصت ه1. ]عمر ثعتدع طعصع 7ةوأاتتكاتت“ ه

 7ماؤرع ةفأ, قحدعامد» لك هد مملطن» انغ هععتمعتا "قت دل ؟[؟هينله. -

 رصتتتتت» ةعرصعتت طمداأتادطت 1 عدا“ ةدأ. ج180-1هعءدتس طرد 8[هدطوتت* 5

 ىمعومك 50 هاطعلتعماأتدسص مقىاطلحدا-01د111:1 ةذطت 8[ددوذد ءادقلأ5ع ةةمع

 طمر» سمحت لتصت عدت. قلك ءصاطتك كاتم عاندتتنتح هع جلد 11د0قتط أ

 ظوعلتح ةصطصاتت 12111 01112 3102 21161 511م1:51165 كاتتطأن هنأ. 1

 معانات عع ولت ةتأال. ؟عنمسد قطلعدل-11دلتن10 ةطتحات ا: ه1 5مم

 ها1-1[هءطخخ» زد ءمنوونع ةأك.

 11د ممتد" ممعاوسدمست قملطل-دل-11دلتلع ةلطدست 5116ععدعهد"عرتت 06-

611 512183 

 [ماطدتكعءاط ذطط 2ه10زد د 11دك ةصم 11علثطحتتت ءاتطح 2ع:

 1انعوك ادا" هن مونت.

 طعمأتم ه]1-لذدتك 8ةعطصوعب

 لذلك“ ذطص هلحخممدلع طاتاخطأ ذص مدمعاتم هعزلتكدت“. 8دعضوتععد كحلعد

 ةادفازصعنك ةمل'. دل-1[هطحتادط دط 1ط ةمد7هطدت» (و عة عذطم 106[

 ماه
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 منال
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 طاتك مو" ةصاكغمادصت 2 ده عمفتطسخ ةعءافس زادطعأم»“ 0س قزتامم لمع

 طوالورع ةمأ". 0هدمتغلمصع5» هل-8[هطقللوطأ ةملكر هك. . طوللتغ 0س

 0ز16غ55 ه ظوعتت. هزللأ عغ 5ةللقط هده. آد مهعاتم ؟تعأت ؟ةعانع [ن

 صحت هن 1هموطقص همصكن عتانطأ همح. ]1غ عدع ه]-1[هذدللهطت. خلثأ كقع

 لعرم ةمتدلكتغودكاتطت 112 22120 66 ممتن.

 نك" 8 عدعلتقظ عودت 3
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 نأ“ ؟6 نس

 هكلهم لبق مكمل ىب ناورم هجو ةنسلا هذه ىفو هرفعج وبا لآق
 هن رصم ىلا هريسم لبق كلذو 8 ةريزلل ىلا ادمح هنبا

 كيزي نب هللا دبع ريبزلا نب هللا دىبع* لبيع ةنسلا هذ ىفو

 هاخا ةنيدملا نع عوذو عيطم ىب هللا دبع هاعالوو ةفوللا ىع

 هلزع ببس ناكو «ريبزلا نب بعصم هاخا هالو ريبزلا ىب ةديبع
 مهل لاقق سانلا بطخ ىدقاولا ركذ اميف هنا اهنع ةديبع هاخا
 همنرد ةئام سمخ#* اهتميق ةقان ىف ميقب 2عنص ام متيار* لق

 وهل اذحم نا لاقف ريبزلا نبا كلذ غلبو ةقانلا مهقم ىمسف

 6 فلكتلا

 تسيبلا ,هييزلا نب هللا كبع ىتب ةنسلا هذه مىفو
 ليكارسا قنا نب قاحسا آب «ةعيف مجاحلا * و لخدأف مارحلا

 وبا ىناعنصلا * متسر نب ىلاخ ىب ريزعلا دبع :ىنئثكح لاق

 نإآ بلغ ني ةكع ناك هنا: ليج ىب دايو ىنكذح لق ء دمج

 نأ. ىنتكتح كسب ىنا تنب مما ىمُأ نأ لوقي هعمنف رييزا
 رفكلاب كموق كلهع ةتادح البول ةشثئاعل لق معلص هللا ٍلوسر

 رمأف رجاحلا نم ةبعللا ىف كيزأف ميعاربا ساسا ىلع ةبعللا تددر
 ةرخص اهنم اوكرحن لبالا لاثما اءالق اودجوف رفكف ريبزلا ىبا هب
 اهل لعجو ريبزلا ىبا اهنا فلسا رول اهورقأ لاقف ةقراب تقربف

 هرخآلا نم يرضيو اهثدحا نم لخذي نيباب

 2( 202125 ريبوج نسب 3 لا م) (00 هريس. 6 (02 010

 4) () هللا عنص كق ام اورق. ©) 14 مارد سمخ. )17 00 36«

 رفع دج وبا لاق. 4 0 ت و. 4 60 ,جحا هيف. 2) 0 انكتدح.
 م) 00 ه (© لبح. 1710. ةلوععاباهف1/] مح



 41ه خنس هأا

 5 ع 2 ل 0 ع - 0-2

 هجو لاس ام ىلا بيجا امل بلهملا ناو ؛هل اهناجأاو بلهملل اهلك

 فلخ ركسعم وهو انقلا ورمع ىلا سزانا 8تامكشا ىف اييبح هدكا

 ابع تاغن ىتح جلتاقف اك نم ارح ىلا رسكل بيرح عطقف

 ةبلهملا رهجاتو تارفلا ةيحان نم اوراص ىتح اومزهناو نيرسمل نبي

 وثاس نمو لجر فلا وشع انتا مو ةدعم هموق نم * فخ نميف

 انقلا ورحو ربكألا رسلخل لين ىتح بلهملا راسو الجر نوعبس سانلا

 ةلاجرلاو اليخلا ىف .ثلهملا نب ةيغلا تسعبف ءةتامتسا 2 تك
 دقعف رسجملب بلهملا رمأو ليكل هتعبتاو لبنلاب ةلاجرلا هتمزهف
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 ةينامتب زاومالا نود ءاوركسعف اوراسف بخل جوربخاف يتقملاب وهو

 هئاككا كوزرو :ةلجد و و ىجن هتنس ةيقب بلهملا / ماقأو خيسأر ف

 ناويدلا ىف « جتبتأف كلذ غلب »امل ةرصبلا لأ نم ددملا هاتأو

 ءالوم لوق ىلعف رفعج وبا لاق ءافلا نيتلث اوراص ىتح عاطعأو

 او ىحاون نع علاحتراو ةقرازألا ةمدزع اهيف تتناك ىلا ةعقولا تناك

 عانأ ليقو 4191 ةننس ق نامركو :ناهبضا“ ةنيحات ايلا 6 زاوضالاو ةرتعلا

 © فالآ ةعبس ؟ىربلسو ىلسب بلهملا نيبو نيب تناك ىتلا ةعقولا

 2) ( هرضت 0120 © مصوق نم دعم. هم) 0 10 لجر. #) 0

 © وبا 6©) 0 مكسعف. ري 06.ف. 20 مممخ نضر 0 اهلك

 2 00 ىونأ لسور, © ىريلسو. - 2056 ىردأ ©0 20036 76ةطاتقت
 ©1115 12011 215] متتطمح 116غع1ه نذ ا7عآ] ن  ماتقع 01420521 2015 :

 [هراممذع ةانصزت]عدلانت» ءقأ وك 761 نم وك



 0 هاه ني

 بلهملا ىلا ةعيبر نا نبا ثرامل بنتكو ةكمب سانلا ىلع

 رفظو كايا هللا رصن هيف ركذت كباتك ىنغلب لقف دعب امأ

 باوثو اهعو اينهلا فشب درألا اخا اي كل اًينهف نيملسما
 هباتك بلهملا أرق املف «هللا ةجرو كيلع :مالسلاو اهلضفو ةرخآلا

 ّلعا ام دبألا ىخأب الا ىنفرعي هنوتظت اما هلق * كحضت

 00 ولا وبا 2 كدب فيت وبا لك +  «بارعا الآ ةةكم

 الاتق «ىربلسو ىلس موي لئاق ىديحيلا ةمقلع ابا نا ئبسارلا
 00 5 ىف ىدلنو خا دنا: سانلا نم دنحا 'هلئاقي اش

 يدك لاخأف ناهن: نم ةعاس :ينجامج «انوريعأ ىمكيلا , نابت

 بإب نولوقيو نوكحضي هيلا نوعجري مث نولتاقيف نوركي نم

 ىلر ام هثالب نم ىأرو بّهملا رهظ* املف راعتست رودقلا ةمقلع
 اولأس اوناك نق ةرصبلا لها نا ليق مدقو كفلا ةثام مهافو

 لقو بُهملاب مايلع ةراشآو ةقرازألا لتاقي نا بلهملا لبق فنخألا
 طرش مهلاتق ىلا ماباجا نا بلهملا ناو «ىنم عتبرح ىلع ىهقا وت
 فخ ىلو هل وهف +ضرألا نم هيلع بلغ ام نا ةرصبلا لما ىلع

 ١117| افلح م سيل ةنآوإ نينس: تالق .#ريغو .هموق. نم دعم

 اودفوأو اباتك 7عيلع كلذب* بتكو كلذ ىلا م وباجأف ءىث

 طورشلا كلت ىبضما ريبؤلا نبا ناو ريبؤلا نبأ ىلا ادفو كلذب

 ©) 0 للقو. 20 © 00 ىربا لسو, © ىريلسو.
 4) 0 ىقوريعاز تا“ 3[هطدمره0, 11., 155. 6) 0 هده. /) © ىأر

 هقزر دافو ه«هتاالب ىم فار ام بلهملا٠ م) 1س 0 0066. لمتك لاق
 ربرجا نب 70114 © ئقحا':2) © ضرأ: م) 0 اوباجاف. /) 6()



 “كه زخلس نر

 ريما رصن ىذلا هلل ديحلاف دعب اما وه آلا هلا ال ىذلا هللا

 جدرشو ةلتق لك جلتقو هنمقن ماب لزنأو نيقسافلا منهو نيبنموملا
 نم صرب ةقرازألا انيقل اننا .هللا محلصا ريمألا ربخأ درشم لك
 جانضعان مث هيلا انغفحرف «ىربَلسو ىلس اهل لاقي زاوعألا ضرا

 : عمتجا ةقرازألا بئاتك نأ رث راهنلا نم اًيلم لاتقلا ٌكشأك انلئتقاف

 عومزيف نيملسما نب ةفئاط ىلع ة اوله مق* ضعب ىلا اهضعب

 هىرصالا ف نوكت ”نأ تيقفشا .تناك دق ةلوج .نيملسلا 3 تلو
 تريعد رث هتولعف عافي ناكم ىلا تدع كلذ تيار املف هنم

 ءهسفنا اورش ماوقا ىلا باتق ةماع نيملسملاو 2ةصاخ قريشع ىلا

 : تدصقف ءافولاو ىدصلاو ربصلاو نيدلا لما نم هللا ةاضرم ءاغتنا

 /فاطا دق ريمأو 2ّدحو جهتعامج هيفو ميقلا ركسع ىلأ مهب

 لينلاب انيمر ةعاس انلتتقاف عهنم تاينلا ووذو ايف علضف ولوا هب
 اهب دالجلا ناكف فويسلا ىلا ناقيرفلا صلخ رق حامرلاب و انعظو

 لونا لجو وع هللا نا مث #ةدلابمو ةطلابم راهنلا نم .ةعاس

 ه:لاجر ىف جتيغاط 00 نيوفاكلا هوجو برضو نينموملا ىلع درصن

 نعبتا رث ةكرعملا ىف هللا هلتقف ماتين ىوذو ضتامح نم ريتك

 باتللا اذه ىلا اّملف ءهللا ةجرو كيلع مالسلاو نيملاعلا بر

 قرقف ريبزلا نبا ىلا هب ثعب ةعيبر ىنا ىب هللا دبع نب ثراخل

 ©) (0 ىروبا لسوو 0 ىريلسو. 2) 0 6052 2 15 20

 ةرقافلا“ 42) 00 دصاحنب .©.٠( ةصاخب). 6) © 200. هلاوماو.
 /) 0 تنفطا. ىم) © انعطاو. 7 7) 0 ةركابم (قركانم#». 2) 0

 لبو, 0 ليتو. 42) 0 جناذش. 7) 0 نيداخالاو.



 ةرحبذ 565 !ة لاند

 نم لجرلا لخأف السماك حالسلاو عوردلا مهيلعو هباككأو :بحاملا

 ةراجكأب ههجو ضرعتسيف ردا لسجربلا :ليطسإ «بلهلا' باكا

 | جول دمك كلل ندب بعقول فحم لاكن هيرو

 برضو زبحاملا نب هللا كيبع لتق ىتح ةعاس الا مهلئاقي «ملف
 ةقرازألا لتقو هيف امو موقلا ركسع بليملا ذخأو هباضكا هوجو هللا:

 دقو اعجار مهنم ةرصبلا لحتا بلط ىف نك نم لبقأو ءاعيرذ النق

 علتقتو هعهفطتخم فيرطلا ىف الاجرو اليخ ةبّلهملا ميل* عضو

5-5 : 

 اوعفتراف نيبولغم «نيبورح © نيلوتقم نيلولغم نيعجار اوأفكنأف

 مويلا ككلذ ىفف « زاوعألاب بلهملا ماقأو ناهفصأ بناجو نامرك ىلا

 / ىدبعلا .رانلصلا 0

 0 نيس رخأ 0-5 0 ذابت 0 0 ىلسب

 متءاج قاح ددعلا لغو ا نم 05 7 اع نوعمتنكل

 رت نيبو نيد و نجر ىيدجلا لسيما نم مه

 بلهملا رهظ اَملو ءاهنع 0 لزعو

 نب ثا ريمألل ميحرلا نامرلا هللا مسب 8بنك ةقرازألا ىلع

 كيلا دجا ىناف كيلع مالس ةرفص ىا نب بتلهملا نم هللا دبع

 ©) 0 و ب 6) 0 مهل بلهملا“ ) 1:3 0 ء اهب 00, نأ 710

 ان مهظفحكت. 0()2) هديت 2 2) 0 نينوزح“ ر/) 01 ا1هطدسدل

 0 14. 118 ٠ 8( ىرسيسلس ب 06 ىرسبأ لسمو.

 7) 0 جت :ىفب 2.0 ©. وب : (0 125“ رمبول نب“ 2 © امقع#
 ١ .. أ . اباتك.



 “4د خخنس ةمل

 مرودص ىلا برضت مفاغم هيلع اوءاجغ راوفألا ىل .نامرك .ىيب ام

 بيلالكب اهنوكشي درز نم قوسو اهنوبكسي عورد مهيلعو

 ربصف لاتقلا كشك اولتتقاف سانلا « ىقتلاف «مهقطانم ىلا يدخل

 سانلا ىلع تخش جراوخل نا رق راهنلا ةمع ضعبل مهضعب
 5 ىولت ال نيمزهنم اوعاصناو سانلا لفجأف ةكنم ةدش اهعيتلا

 عرمأو ءابسلا اوفاخو سانلا رع ةرصبلا غلب ىتح ةدلو ىلع مأ*
 نيموهنملا ىنس نع بناج ىف عافي ناكم ىلا قبس ىتح بلهملا
 ةعامج هيلا باتف هللا دابع 4 ىلا ىلا سانلا ىدان ههنا يف

 / نت وجن# ديل هيلا عيتسللا مانع ظن يس
 ؛ديحن مهتعايج ىضر عمتجا دق نم ىلا رظن املخ فالآ ةتلق

 تكلا عمل لكي امبر هللا ناف دعب اما لق و هيلع ىنقأو هللا

 ىرمعلو نورهظيف ريسيلا عمشلل ىلع رصنلا لزنيو نومزهيف مهسغنا ىلا
 ربصلا .لفا: متنأل مكناو ضارل مكتعامج ىلا :لق نم ىآلا مكب ام

 ندينخ مكعم ىينأ نمم احلا نإ تس نس ل 0
 : كم ىرما لك .ىلع تمرح :ةلابخ لا مكودار اما كبف الا

 نآلا عّئاف مكسع وحن اني اوشمأ رث دعم ناحا ةشعا دا

 وجرأل 1 هللاوف مكناوخا بلط ىف مهليخ ,نجرخ .ىقو نونما
 ها

 بلهملاب الا جراوخل ترعش ام هللاو الف اعجار هب لبقا رث ءاولعفف
 نب هللا ديبع اولبقتسا رث ةكسع بناج ىف نيملسلاب مهبراضي

 © © 5 اهدلو 0 ىلو مأ: 6) () هددت. 20

 ةدم.؛ 6 205. 1 616 تراسو. زن © هربت © 0

 م) (00 0



 هم اهو زئئؤس

 «ةرغ موقلل اوبيصي ملف نيَذَعَم نيرذح* ةقاصمو قتيبعت ىلع
 هللا كيبع مادا اوعجريل اوبهذ املف 2*ءيشب عنم اووفظي مو

 لاق“ نايبط + نب! ةنايو: تبا
 انفال 1 افشك ال“ اناجنأ اًرذو اَربتدجَم

 اهيلا اوركبأ الآ رانلا لها اي ءانيبا انب محيص اذا انا تاهيم

 الا رانلا رخْذت لحم» فساف اب اولق مكاوتمو مكاوأم اهتاف. اًدغ

 نوعمستا لق ِهنم ننأو 4# َنِيرِفاَكْل تدع ان كفابشألو كل

 اا نانا اميت نقيا' نأ .ةئنل .معنا مئتلتخو نا وتحف كول لك

 هتنبآو همأ مسكني سيد ناسارخ ضرا نم رح ىصقا ىلا

 كذا اناف * فساف اي ثكسا م ةديبع ءهل لق اهلخد الا هناخأو

 ا عساف ايل روغللا مئاظلل ريزوو دينعلا رابجلل كبع

 نبال سانلا لاقف ميجرلا ناطيشلا ريزوو ىقنلا نيوملا ودع
 هباوجع فسافلا تبجا هللاو ىقف نايبظ ىباي هللا كقفو نايبظ

 عسامخأو عتيبعت ىلع بلهملا هجرخا سانلا حبصا اًملف «هنّكَدَصو
 سيقلا قبغو .لثتاو نب وكبو نءانلا ةنميم مينو كْزالا .غافقاومو اف

 تاجرش و سنلا طسو بلقلا يف ةيلاعلا لعأو سانلا اةرسيم

 ترسيم ىلعو ىركشيلا لالم نب ةديبع قتنميم ىلع جراوخل
 رثكأو الييخ مرُكأو ةذ نسحا مو اوءاجو زوحاملا ىب ريبزلا
 اولكأو اهودّروجو ضرألا اورخض 8مهنأل كلذو ةرصبلا لما نم احالس

 ©) 60 نىيدعم نيرذح ظوخ موقلل اوببصي ملغ ) (نا. 1810-
 02530 1494/20: 0 انيماو 10 1.1, ةتقق. ى 0 2١ ن1

 1502. 2 75. 22, مي 8. 126.)  م) 0 هت. رك 0 200. لالغ نب

 ي) © نلنا. 4#) 0 مهنا.



 “46  خنس ةمه

 فقيف اوعفترا :مهيلا نئهتناو .مهيلع لظا ىلق .نا .اوار ©نأ انملف

 « ةلحرم دعب ةلحرم مهعفريو مروك لوي ملف ىرخا * لحوم كلذ

 لاقي..زاوعألا لزانم نم لينم .ىلأ اوهتنا ىتج :ةلرنم دعب ةلزنمو
 ىنادغلا ركب ىب ةتراح غلب املو ءب اوما ة ىربلسو ىلس* هل
 ة5سابنلا نم هعم ىمل لق.ةقرازالا لاتق ىلع رمأ ىف .بلهملا نا

 3 - ندع ند 2000-7
 اوبَهْذاَف متتش ثيحو اوبلوتو ابنك .ءءدع

 تلعلا 6 و ىق 1

 ىب هللا دبع ىب ثراخل عفرصف ةرصبلا وحن هعم ناك نم لبقأف

 عضوو هيلع قدنخ ميقلاب بلهملا لدن املو بلهملا ىلا ةعيبر ىنا
  ٍتّقاصم ىلع ثنخل لؤي رلو سارحألا ماقأر نويعلا ىكذأو ملاسملا

 نولكوم لاجر اهيلع ىدانخل باوبأو ٍهسامخأو منايا, ىلع سانلاو
 ايكحت ارما اوحجو بلهملا تايب اودارآ اذا ع راو 8 ناك اهب

 عيولقل * ظيغا الو يلع كا ناك طق ناسنا جلتاقي ملف اوعجرف
 يح (نع' كيزنا نب كوب ىتنسخ يي ونا لق 0 مما

 6 يد رى راوشل كلت ى نك الجبر نا ربخالا نوب فيه نب

 نيليخ ىف زوحاملا ىب ريبزلاو لاله ىب ةديبع تتعب جراوخل نأ

 نميآلا هبناج نم ريبزلا ءاجن بلهملا وكسع ىلا اليل نيميظع
 - : نع َ

 مودجوف سانلاب اوحاصو اوربك رق رسيألا هبناج نم ةديبع ءاجو

 ©) 0 هرم. 6) 0 ىوملسو ىلا 00 طمع 1020 ىرب الشو ىلشر

 5ع0 ج15 5ع معز ىربأ لسسو ىلس. 41161015 عا ©«001«عو 1 115

 20101111طان5 7ع] ةعتاططءدلن5 ع1 ءقعععرجلن5 دوص ةزاط) ءمصفاقسأت هك

 انءادك بحب, لقعفأغ 111, اذ, 8[هطقستتل ا 1 6 0 2 ١

 21111 ع0. تدعاطقات, هم. نت”) 0 مواسكف» )07 بثتككقملا نك علا

2 14 
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 مري "م حنس

 ريسا ال هللاو قاف لق هأرق الف بانا كلذب « قاف «هللا ةجرو

 00 طلب هيلع للم ان ىل اولعجت نا الأ هيلا

 ىوذو مموجوو سانلا ناسرف نم © بخاتنأو ىبعم نم هب ىوقا ام

 لق كل كلذ ةرصبلا لحما عيمج- لاقف تبيحا 4#ىم فرسشلا

 نم ناك ام الا اولعفف اباتك كلذب ءسامخألا ىلع ىل* اوبتكأف

 0١ سطل لقا نب ركب قح ةفئالط عهسم نب كلام
 ةرضبلا لها فارشأو نايبط نب كير نب هللا كيبعو فنخألا لاو

 )00 دوا للكون تكي. ١.. :كييلك“ امي بليذفل

 لحا 9 عيمج كلذ نم تدرا ىنخلا كاذعا ١ذأ هباكعا ىم“ / دعبات

 : شمكنا كلذ هل وا سانلا ةعابج فقالخ كلام 8 عيطتسيو ةرصبلا

 بّلهملا كلذ لعفف «كودع ىلا وسو .كرما ىلع مزعاو للجيلا اهيا
 لك ناين نب داو نحب هللا تيبع رمأت سيخألا ىلع ومأو

 ىلع ىئدعسشلا :لالف َنِب شيركلا رمأو لثاو نب ركب سيخ

 رغشألا رسجملا دل سا: عب يراوضلا كغاجسو' ميت ىب سيخ

 ةناسرفو سانلا فارشا ىف هيلا يرخث زوحاملا نب هللا ديبع يلع

 ةعفد ءىش لوا ناكف هنع مهعفدو رسجلا نع عراخن* عفوجوو

 اوعفتراف اولخدي نا لا مهل ىقب نكي رو ةرصبلا 1لحا هنع
 الفرار ليخل ى هيلا راسفا هل ىقع اهدنا رق رسكألا رسجلا يلا

 ©6) (0 قاو. ن) 1غ (0, آذر ءغ 1[طدد 0[85ط865 (0[8ط.)و 36

 نوبعلا ه0. قاع. أ.م (ننث !1هعد5د ع 1'جطدتتم 0ءعدعتماتتك ء5ا). ( لام

 نيملسملا )00 هد»ن., عل تك. لمان. 1 7) 0 نب 00 ىلع

 ىل سامخخالا“ /) 00 هعياب. ىمى) 0 ذغامج. #) 0 عب اد دنسيو أ.
 0١0 شيكا" 2) 0 ىلع براس. /) 00 نت.



 0 طلب نر“

 ىب بّلهملا مدقو ةرصبلا وحن ٍيراوخل تلبقأف ثرامل ىب هللا دبع

 ىب هللا دبع لبق نم ةسانلا لاح نم «كلت ىلع ةرفص بأ

 ةعيبر نأ ىب ثراحلل فّتحألا لاق ناساخ ىلع هذهع دعم ريبزلا

 فارششا يرضخ ءبلهملا الا رمألا اذهل ام هللاو ال ًةماع سانللو

 5 ٌلهع اذه لعفا ال لاقف يراوخل لثق ىلوتي نا هوملكف سانلا

 أو هجهع مدأل ,نكا ملف .ناسارخ ىلع ىعم نىينموملا لا
 فقفثئاف كلذ لثم هل لاقث كلذ ىف هملكف ةعيبر نا ىبا هعحف

 © راسل ن2 انرتك نأ اع ةرصملا لأ ىأرو عبر كنا ىبأ ىأر

 [ريبزلا نب هللا كبع نم ميحرلا ن .رامرلا هللا مسي ريبوزلا ىبأ

 10 ىتلا . هللا كيلا. ننحا قاف .كيلع مالسإ ةرفص قا ىو بلا

 | ىلا بتك هللا دبع نب ثرامل ناف دعب اما وه الا هلا ال

 ايتك ©ىجتع ناك م نيملسملل ادنج * اوباما ةقراملا ةكرا

 تك كفو 8 ارصملا ولا > !ولثفا لذ جنا ركذو 7 ردك مقار

 !5 نأ توجر كقف علانق ىلت تنا نوكت نا جراوخل هذه وما ركذ

 لضفا كلذ ىف رْجحاْلاو كبصم لها ىلع اكرابم كرئاط انوميم 1 نوكي

 كودعو هللا ودع لتاقف ادشار هيلا رسف ناسارخ ىلا ريسملا ىم

 ىم كتئوفب ىل هناذ كرصم ىللعا نقوقحو 0 نع عفادو

 كيلع مالسلاَو هللا ءاش نأ ناساك كغ ل: ناسارخ انذاطلس

 6( 1 كلذ. 6) 0 نيملسملا. 2 ©6500 انرفدح ىبأ ند

 6) 0 ]251 هللا 0ع 2 00 1 ىبعت ( ينعي)٠ . ري) 0 156

 نينموملا ريما.  ى) 0 نيفلسلا لنك ) 7 8 ا اا

 نروكما
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 هل“ <. .ةيين

 ورم ةرصملا لفا ن 71 7 0 ريهأ زوحاملا نى : هللا لدع 12

 © هللا نكيبع خيلع رو ترمأو ىميينلا مذجألا ةعيبر متيلع

 اضعب 6 00 دكدقو اوسما ىتد 3 ودلع 7 هيي نبأ

 ربصلا لعأو عتاج ىف سانلا ءارو نم لتاقف دنع دا عر

 لوقتي كلذ ىفف راوغألب الرنم عاب لون ىتح سانلاب لبقا رث ععنم
 « جراوخأل نم رعاشلا

 امظ الو ع عوج ٍرْيَغ نم ادبك 48

 ٍظ 6 م بح ا ءىدبت | 3

 تا اع هل 0 <

 /ميقل ريغ حلا ف 3 7
 لثاو نب ركب املا ىف تفط ةاَدغ

 ميم 0ك 1 رودص انكاعو

 انَدَح أ نعل و كبعل ناكو

 ميعتأ 0 نزلا خوي 5-0
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 "1 زخخذس ةمأ

 ىبا ا زوحاملل تلت وأ واياد قرزألا ىبأ نيف كان ف لف

 نىع رىكذ هتافات نبك نب ماش امأو رفعج وبا لاق 3 نس

 قزألا ىبا ةضصق نم ىبسارلا قاضملا ىلا نع فنكم ىنأ

 نع برح نب ريخز ندع ريع هركذ ام ريغ ىف ةصق زوحاملا ىنبو
 5 قرزألا نب عفان نأ 8 نم هوكذ ىدذلاو 0ريرج نب بهو

 نيب : نأ ىلا فالتخالاب ةرصبلا لها لاغتنشاب هتكوش تن

 ا ىب هللا يع هببلا ثعبف 0 نم اند ىنح ا
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 ةنس نيعبسو ىدحا نبأ وهو ىفون ليقو * ةنس نيبتسو ىدحا نبا

 ناورم وو كلملا دبع ابا ىنكي ناكو هخنس نينامثو ىدحا نبا ليقو

 ةنمآأ هماو سمش كبع نب ةيما نب صاعلا نا ىب مكمل ىبا

 هل عيوب نأ كعب شو ىنانللا ةيما نب ناوفص نب ةمقاع تنب
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 راسف دليز ىب ههللا كيبع امأت دايز ىب هللا ديبع ميلع قارعلا

 نوباوتلا هيلا رخو ناورم تومي اهب ربخل © هاتف ةريزجلا لين ىتح

 ىضم دق ام ما نم ناكف نيسلمل مدي نيبلاط ةفوللا لحما نم
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 نبا فع نب ادوسالا نب رباج « قيلعو ةنيدملا ىلا مكمل نبا
 برهف ريبزلا نب هللا دبع لبق نم فوع نب ناجولا .دبع ىخا

 ريع وخاوهو ةعيبر أ نب ثرامخلا نا رث شيَبح نم وباج

 نبع ناكو ةرصبلا نم اًشيج هجو ةعيبر ىا ىب هللا دبع ىبا

 فجسلا* نب فينكلا عيلع ةرصبلا هالو دق ريبولا ىب هللا
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 نب ةيواعم ترضح امل لاق تثريول لقا ىع بوقعي ىب ىسوم

 ىب* ناسح ناكو اذحا فلختسي نا نأ ةاثولا ىيل ابا كنيري
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 هددعب رمألا لعجج نا كيري وهو ناورمل عيابف ةيواعم نب كيزي
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 نيباوتلا ا ةدرولا نيعب دعم نب لتق نمو دربص ىب ناميلس لئقو

 8:3 رخآلا عيبر رهش ىف

 نم ءةعيبلاب ماشلا لها مكمل نب نارم رما ةنسلا هذ ىو
 ؛2 دهعلا ىيلو امهلعجو زيزعلا كبعو كلما دبع هيتبال هدعب

 امهل كلذ ناورم دقع ببس نع ربخل وكذ

 صاعلا نب ديعس نب وربع مز امل لق ةناوع نع ماشعح لق
 ىلا هللا دبع هنوخا هيْجو نيح ريبزلا ىب بعصم ىقدشألا

 دق فشمدب ذثموي ناورمو ناور.ه ىلأ اعجار فرصناو ىنبيطسلف

 حم نأ لوقي اريع نأ ناورم غلبو رصمو اهلك ماشلا ىلع بلغ
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 0 يصيص اجلال لعأ رادوسغو
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 بسصاق كقارسف نيم ةىنارع مهل
 00007 * «كلانفثأ سنأ ال سّنأ امف

 بعارسكلا ءماسولا ضييبلا عم انيلا

 6-5-1 ةييبحتوتم قسم ءاَنَيِل تعارت
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 اتباتع نم 22 ام نادزسيو
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 “هم كنس ةحبأ

 ةكمب قدزألا ناجردحلا نب ءزج نب كلملا تبع تيقلت لت

 ام بجعا لاقف مديلا كلذ ركذ ىرج اننيب كيديح د

 دش ىتح لبقا الجر نأ موقلا كاله دعب ةدرولا نيع موي تيار

 ةدب رقع* ىقو هيلا ىهتناف لق وحن انجرخذ هفيسب « ىلع

 لوقي وجو

 0 أو ىحبأ َمُهَللا كنا اوضر رم للا 9 هلل نم* 3

 ديوي يي

 هك

 وفو لاق 0 ىنب نم 1 ىصخخ نسب ورع نب ناميلس هيلا

 ا 0 ا 00 امهالكف لاق 1 تسال نما نمعل

 هملع ملعا نا 0 5 0 املف هلق مدنم تف

 لجر كلذ“ ال هل تلقف#ةبارق نيبو. كنيبا لاقذ ىانيع تقعد

 ىلع ىكبتا ؟كعمد هللا ترا ال يلا لاقفب* :اَحأو انو ىلا ناك رشم 0!
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 1 "غ0 خخنس

 ىنث3دجو فنخم وبا لق © مالسلاو نيّلحْما داهجو ءافعضلا

 غلبف راتخاملا رما نم اذهب اوقات سائلا نا ىسبعلا ريخز وبا

 سانلا ىف اجرخن كيحم نب ميعارباو ديزي ىب هللا دبع كلذ

 ناميلس ةىنتدحن فنخ وبا لق «هاذخأت راتخملا اينا ىنح

 لاق .فارصنالل انأيهن امل لق ملسم نب كي ىع كشار قا ىبا

 دقف هللا مكمحري لاقف ىلتقلا ىلع فقوو ةيزغ ىب هللا دبع

 دبع اذا انحبصأو انيس اًملف لق انررفو انبذكو قربصو منقدص

 اثي

 ودعلا ىلا عوجرلا #اودارا دق ىيرشع هنم وك ىف ةيزغ نب هللا

 سانلا ةعامجو رجألا نب فوع نب هللا ىبعو ةعافر ءاجن لاتقتسالاو

 ريخع لازن ال اناف اًناصقنو الولف ءانوديوت نا هللا مكدشنن هل اولاقف م

 2-7 عب اولازي ملف تاينلا .ىوذ نم مكلتم انيف ناك ام

 نب ةديبع هل لاقي ةنيزم نم لجر ريغ موذر ىتح /م هنودشاني
 لا ىقل ىتح فرصنا هنع ليفت اذن ىتح سانلا عم لحر نايفس

 ىنتلخ فنخ# وبا لق «:لتاق ىنح و غابراضي هفيسب نشف مأشلا

 ناك لاق ىئدنزألا ملسم ىب 0 نع ىدزالا ديوي نب نيبصخل 5

 لاقف هللا هتدشا فرصنيل بهذ املف ىل اقيدص ّئنزملا كلذ

 نم كل تيار الا ايندلا نمءايش ىلأستل ىكت رث كنا اما

 لاق هب هللا 5 ىلاسمجا:ىقنلا انفزا" 8ةكدانيا ' ىلع ىلا

 ىلا بحب ءىش ناك ام هللاوف لاق لتقف موقلا ىفل ىتح ىنقرافف

 ميقلا ىقل نيح عنص فيك هنع قدح اناسنا ىلا نا نم

 هز 00 200. كيلع. 68) 00 ئدتخع 4 00 هددت. 20 060 دارأ.

 ه 00010. انودابون. 7210 وداني. م) 00 ختبراضف» /) 001

 كأننا:



 “> زي هك

 ثكرت فويسلا ناو الأ نرص نب ناميلس ةلالض سأرو ةنتف مقلم

 عسوور نم هللا لق. ىقو لأ فيراذخ ,ةبجأ ىسب بسَسملا :نللو

 درألا اخا دعس نب هللا تبع نيلصم نيلاض نيييظع نيسأر

 ليحا لوف سعوا: فيي .ملض لثاو ب وكب اا لاود قب هللا كبح

 5 نتلحو فئنخ# ىنا نع ماش لاق 3 عانتما و عافد هلذع

 اودع هباحعأل لق رث ةليل ةشع سمد نم اوحن ثكم راثخملا نأ

 ال اهل انا اهل نف ةمجر رمأو مج لتقو ربه برضو هرتن نعط

 نع دبزي نب نيصخل اند !(ننح وبا لاق اهل أنأ يكتم

 بدعلاب اهنضعف كعب اما ةدوولا نبع نم مدق نبح قا

 نيح مجقارصنا ىضرو اوفرصنا نيح رجألا هل هللا مظع 0نيذلا

 اتر* الو ةوطخ مكنم طاخ اطخ ام انب ىغلا 8 ةينبلا برو امأ اولفق

 ناميلس نا اينحلا كلم نم مظعا هل هللا باوت ناك الأ «ةوقر

 !5 ءايبنألا حاورا عم هتحور لعجف هللا هاقوتو هيلع ام ىضق دق

 هب ىذلا مكبحاصب نكي مو نيحناصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 لتاقو /شيبلمل ريمأو * نومأملا نيبمالاو رومام لا ريمالا انا ىلا نورصنت

 اوتغأت راتوألا !نم ىيقملاو و ىيدنلا .ءادعا * نم مقتنملاو نيراججلا ٠

 ةنفياذ دنسو للا باتك: ىلا همكرعدا , اورشليتساو اورشبأو اردتم
 ور ندع عفدلاو تيبلا لها ءامحب بلطلا ىلاو #هيلع هللا ىلص*

 9 00 رخدر 0 رغب“ 0( 00 مدح. 9 200 ىدذلا. 0)2 كتفك

 6) 0 ةوبر ابر ن6 14 زوز“. - ري 0 هرج" مز0 ءادعالا“ 2) 66 هس
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 هام '"ه نس

 نيبصخلا جبصاو هعطق الا ربعع رب ال ىضم رق رباعملا عطقو روباخل
 اذحا مرثآ ىف ثعبي ملف اوبهذ لق #دجوف ثعبف هريمن نبأ*

 ىف ئدبعلا ةيريوجلا ابا متءارو ةعا فلخو عرسأف سانلاب راسو
 4 ةلمح طقس ىف لجرب اورم اذاف سانلا 5 نووتسي اسرذ نيبعبس

 ثعب ىغننا وأ 1 4 ناف م ىتح هضبق طقس دق عاتب و

 بناج نم ايسيقرقب ماورم ىتح كلذك اولززي ملف ههبلعُت هيلا
 يلا ثعب ناك ام لثم فلعلاو ماعطلا ,نم رقز ميلا ثعبف ربلا
 متببحا ام اثدنع اوميقا لو ءابطألا هيلا لسرأو ىوألا ةرملا يف

 ام نم ىرما لك دوز مث اتلث اأوماقاف ةاساوملاو ةنماركلا مكل ىناف

 ناميلا ىب :فيذح نب دعس ءاجو 083قلعلاو ماعطلا نم كك 0

 سانلا ىقل امب دوربخأف بارعألا هليقتساف تيه ىلا ىهتننا ىتخ

 اوماقأف هبخأف 2ءادودنصب ىدبعلا ةبرخ ىب ىتثنلا ىقلتف فرصناف

 ةيرقلا نم اند نيح اوجرخ مكلظا دق ةعاثر نأ وبشل 2ءاج ىنح

 ضعب ىلا :اضعب ىكبو ضعب ىلع متضعب سانلا مكسف كلبقتساف

 ىلا نثادملا لها فرصناف ةليلو اموي اهب اوماقاف عنأوخا اوعانتو 5

 ةفوكلا ىلا ةقوكلا 6 لحما لبقأو * ةرصبلا ىلا ةصيلا لهاو نئادملا

 اا نعام وبا لك ماش لق -4 0: 4 سوبحم راعخملا اذاذ

 دبع قا هنا ىلهابلا رحم نب مدا نع رباج نب ديزي نب ناكرلا
 ىاكأو هللا _نيحف بنما تضف 5 صتفلا ةراشبب ناورم نب كلملا

 قاورعلا لتا سوور نم كلخا دق هللا ناف دعب اما لق مث هيلع »

 ه©) 00 هرم. 8) ]1ع مضدز.: ©« موريس. «) 0 ءانم. 400

 نإو٠ <©)0 هيلع ,0 رم. مى) 0 هن /) 0 ادودصنت. 2) 0

 ضعبل. /) 0 لعاو.



 اه خنس هكرب

 صقنت ام لق ةعامج ىف ءاقلب ةيار هعمو ءاسملا دنع مهيلا ىشم

 نأ ةعافر 00 امب اوتليخ# اوناك اىدقوا كيصقن نأ ىلجو ةقان ند

 ريج نم الاجر. ديلا عمجلو ىيبولل هل لاقت ا اذا عنصي

 نقم هىت قدام دللاو مكيو ىلا اوحور كلا دابع هلق ناك

 ةنا(ىعغلي بق هناءيلا ةسدلاو للا ضر نم بل

 5 تايند هىلأ هنم اوجرخ ام* ىلا اوعجرب نأ نوديوي مكنم ةفئاط

 هللاوف انا امأف مايااطخ هىلا 2اوعجر متايند ىلا* هاونكر © نأو

 اولاقو ةوباجاف ىناوخا دراوم درا ىنح ىرهظ ودعلا اذه ىّلوا ال

 ئيبا لاقف* ,موقلا: قم اند. .ىتج هتيارب ىصمو كفا لتعم ا[

 '0اندف ةينادبه وأ ةيريج ةيارلا هذه ىنأل ىلا هللاو م عالللا ىذ

 دق انا ةبحاص هل لاقف نونمأ مكنا علل لاقف هوربخأف علاسف نم

 اولتاقف .ةريخآلا نامآ بلطت انجرخ اماو ايندلا ىف نينما ا

 كلام ىب لاله نب ةفيذح .ىب ريكك ئشمو اولتق ئتج زكا

 هناف هللا ىف توملأ اوباهت ال ل لاقف ةنيرم ىم نيتلث ىف ىنوملا

 ؛ة ال اهناف هللا ىلا اهنم متجرخ ىتنلا ايندلا ىلا اوعجرت الو مكيقال

 ناف هللا باوت نم هيف متبغر اميف اودعوت الو مكل ىقبت

 اهل: (انلتكا ىتحل ارلتافج اييضنو رق يصل سس ل ا
 ىلا ةعافر رظن مهيكسعم ىلا ماشلا لحما عجرو سانلا ىسنا

 هعفدف هسفن ىلع نيعي ال حيرج ّلك ىلاو هب رفع نقالجا 1:

 ربغف 'قريتْيملاب مبصا ىح اهلك هتليل سابا سس د

 ه) 0 هده. 65) 06 ايندلا. <0)2 اوداع. 2000 هد. )00

 نلت ركز 0 1266 طم 222615 5 60 2 رشة يلاد 512م.

 1710. 120. 20 2526/7. © ممه». هأ ]ةعاللم
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 هللا 46 رمل

 امف ةكلهتلا ىلا كحيب فلت الو هللا كر ةعاس انعم :لئاق رمأ

 ه نودانتي 0000 لف ديلا هبلع 00 ىتح هدشاني هب لاز

 رنا ةديدش 0 0 نومدقيف يلع نومدقي 0

 ”نديرعشمب جل اوسيلو لجر طقس 0 سيل « اًناعحش اناسرف 5

 ىنانللا لتكو اًديدش ٌٌلانف © ءاشعلا ىنح * خولتاقف خانم اوتكمتيف

 هنبا هعمو وىدنللا زيزع ىب هللا دبع جوخ ءاسملا لبق *

 وةدنك نم دحا مكيف لع مأشلا لها اب لاقذ ريغص مالغ دّمح

 نبا مكنود ميل لاقف ءاوع نك معن اولاقف لاجر هانم ميلا يرن
 ىدنللا ويزع ىب هللا دبع انق ةفوللاب مكموق ىلا هب اوثعباف مكيخا 0

 برا ال هللاو هل لاقف ىمأ /: كناف انمع ىبا :نتنا هل ةاولاقف

 ملتمو اداتوا ضراللو ارون دالبلل اونك نيذلا قاوخا عراصم نع

 نب اب لاقف هيبا رثا ىف :ىكبي هنبا لخأف ل ركذي هللا ناك
 بع لا اذا دود حاطب قم منع ق1 واع نبش ا: قل

 0 : 0 ةيديا ل جنوح 00- 7 تاكا 0 ا 5

 نسما "قي فص كح كشف هموق هنم تك 7 سر "اول بنانا

 ميدح نب ليصف ىنثدح فنخ وبا لاق ى«, لتق ىنح لنافقف

 "1 ل انج انوع ل ندور هرحز نب ملسم ىنقتتح لق

 <) 0 نوداني. 06()825 اوغفن. 00060 اعجش. 4 0000. 5. م.

 )0 زخعاس. رك) 6 5. مص يو 0 هرص. ) (00 اولاق. 2) ©0 هدد»
 م) 0 تسنأ ل ذل 01100 ركك 516 ”») () اوأرود 0©6

 هل درو (51ع). 7 00 حس 0) 00 ىحلا



 “كه زخَنس هالو

 هلل انا هل تلقف اهديرا» ال لق كتيار كسما ٠ ىيضخ .ىب. كبلولا

 بوف 'هل رش مويل انعمجي هللا لعل انب ه«اوعجرا لاقف كل ام

 نتفرصنأ ىَتل هللاو اننكلهما لاقف هيلا د د فوع نب هللا دبع

 ناف انرخآ دنع نم كلهن ىتح اًخسف غلبن الف انقاتكا نبكويل

 : ةدب مهيلا* اوبرقتف ىرقلا لشفأو بارعألا هذخا جن اتم اجي
 تلقط لق سمشدشنلا هدف لعفت نأ كللا 7 ك1 0 ابِص 6 )دقيف

 انف هذه ءانليخ ىلع جلتاقنف انيشغ ىف ليللا اذهو بيغملل

 انيمرف ليللا لوا انلويخ انبكر ليبللا فسغ اذاف / نوعنتم ىنآلا

 لهم ىلع نك ريسنو مابصن ىتح ناشلا ك.ذذ 7 ناكف واهب

 10 عوورشعلاو اني شنعلا روستو هيحاص رظتنيو هتكابرج م لجرلا لمكف

 ضع 12 بف عبتيف نونخأي ىذلا هجولا سلطلا فرعيو 98

 منو 0 لع مأ / كففف تركذ ىذلا / ناك ولو اًصغعب

 حبصن منو با حذي نبأ الو طقسي ىبأ الو ديجو لحجر فرعي

 معن كناف داّدش ىب ةعافر هل لاقف روسأمو لوتقم نيب ىك الا

 اد ما اهكسمنا هل لاقف ىنانللا ىلع ةعافر لبقا رق لق تيأر ام
 ءاقل كيرا ىلا ديون ام كيرا ال ىفأ ىنانكلا هل لاقف كنم اهذخأ

 ديرتنا تنأو ةرخآلا ىلا ايندلا نم جوشو ىناوخاب قاكاللاو ىبر
 ٌبحأل ىنأ هللاو أ ايندلا قاوف دركتو ءاقبلا ىوهتو ايندلا قرو
 نبأ هل لاقن مدقتسيل بهذو ةيارلا هيلا عفد رت ىشرت نأ كل

 ©) © اوحرا. 6) 00 مهيلا مهب. 6) 0 لتقف. ) 06 كدشننا.

 ©) 06 انلاح. رك) 00 نوعنتصم. ى) © اهانيمرف. /2) © ناكو.

 مر عم هدف... 27:60: سناك, 2 ©6211 00



 نك( "كه خئئَنس

 نو كو نام 7
 زر ئب جدأ ءاسملا لنع انلانق موو لكداو دحو نم الا كب

 عدا نتعمس لاق 557 نب ةورف نع فذخ# وبا لاق « ىميتنلا

 نم اسن ثّدح وهو فسي نب احمل ةراما ىف ىلعابلا زو قب

 « نولوقا مقنم لجر قارعلا ءارما دحا ىلا نيعفد لق مآشنا لغا هن

 ىف طلق نيذلا نْيسُحأ 9 ةلوقي وو لاو نب هللا دبع هل

 تيالا «نيحرق نوفر مهبر دنع هاَيَحَأ لب اَناوُمُأ هللآ ٍليِبَس
 لما ةلونمب اننيدعي ءاليم ىسفن ىف تلقف ىنظاغف لق ثلثلا

 هيلع تلمح اًديهش ناك ٍهنم انلتق نم نا نوري كرسشسلا

 اما هل تلقف اًبيرق تيكنتو اهتننطاف ىرسيلا هلي برضأف

 هللاو مأ تيار امستب 4لاقف كلعا ىف كنا تحدو كارا ىف
 ىف ام لثم رجالا نم اهيف ىل نوكي ن نا الآ نك قي اه تلح ان

 مظعيو ا ا ا لولا

 000 اجرو ىليخ تععمجن ىنظاغف لق اهرجا ىل

 لوزيب ام ىلا لبقمل هناو هتلتقف هتنعطف هيلا نعفدف هباختا ذ

 ميصلا نورتكي اوناك نيخلا قاوعلا و لحا ءاهقف نم ناك هنا دعب اوهزف

 نع ةقثلا ىثّدحو فنخ وبا لق ««سانلا نوتفيو ةالصلاو
 نب هللا كبع كله امل الق ةيزغ نب هللا دبعو ملسم نب كي

 هنأ ىورن ىنكأو هبنج ىلا 0-0 مزاخ ىب هللا دبع اذا 0 لاو

 هل لاقي ةنانك ىنب نم لجر لاقف ىلكبلا كاذنق نب ةنعاقر ف

 4) (00 لاقي. 65) 1015. 3 75. 3. ه) 00 4 رخا 00 0

 للق. ) 0 ىلحرو. / 00 اهملكي 2. اعز(: 03: /) 0 ليتك



 "م خغخنس هن”

 ُورأ ليبغن ىب لعس ىسب كلاخ لاقو هول قم فسأ هباكعأ نأ 00

 هيلع ليك « قراحكملا نب ةعيبر ىخا ىبا* هانيرأف ىخا ٌلناق

 هباكعا ليبحث مضرألا ىلا وح * رخآلا هقنتعاو فيسلاب ةهعنقف

 تيقيو اص اولتقو هيحاص اوذقنتساف انم رثكا اوناكو انلجو

 : تلتق دعب لاو نب هللا دبع انيدانف قف ثحا اقدنع نسبا ةبارلا

 5-- انيماخ ىلا دعم ةباصع ىف محاتسا لق وه 0 انناسرف

 اهكسما كقو هقيأر ىلآ لبقا مث هنع عفشكف نا ىب ةنعاقر بلع

 لق كتيار ىنع كسما لاو نبال لاقف ءىدنتكلا مناخ ىب هللا بع

 ئع كسا هل لاقف 2كلاح لقم ن* ىف هللا كر ع .انيكتللا

 10 داهج هيف نتنا ىذلا اذه 0 لق كهاجأ نأ كيرا ىناف كتيأر

 اليلق اهكسماف « لق هللا كجري كر عطا ةدع ايإب انحصف لق رجأو

 تللصتلا وبا لذ فنخ وا لاق يهنم اهذخا لاو 5 ىبا نأ 0

 انل لق لق ذتموي هعم ناك ئحلل خيش ىتدح رود ميلا

 نسبا ىلا كاد توم اهدعب ل ىتلا ةايللل نارا» نم :لاو نبا

 15 بر ىلآ ب,ةقيلف نر هدعب 00 ىذلا رورسلاو م اهدعب

 وصعلا كنع كلذو هللا مكهر ةنثل ىلا َ ءاورلا نيلكملا ءالوه داهجع

 اليوط مانغشكو الاجر نم هللاو انبصأف دعم اندحشو عيلع كشف

 ٍةح انوزاح بناج لك نم انيلع اوفطعنت م كلذ كعب * مهنا مث

 و انوتأب. مرآ نورحقي ال ناك انكر اءيف انتك ئىتسلا» ناكلا 07
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 هز“ 4 خنس

 لبق * ةرصبلا نم هجورخ ناكو لايل سمخل نثادملا نم ةغيذح

 نئثادملا نم يرخ نأ لبق ةفيذح ىب دعس غاب دق ه كلذ

 لها نم مكناوخا مكءاج ةدقف اورشبا اولاق انيلا اوهننا املف

 ول كلذ ليغن ىب دعس نب هللا دبع لاقف ةرصبلا لاو نئادملا

 امو مهناوخا عراصم اوأر املف انيلا اورظنف لق ةايحا نكد اثوواجح 5

 هلل انا* ىرن ام مكنم غلب دقو اولقو موقلا كب « سارل نم انب

 دبع عل لاقذ هنيعا ءاس ام ىلا هللاو اورظنف لق 5 هيلا انأو

 ةعاس الا انبرطضا اف انلتتقا رث انجرخ اذهل انا ليفن نب هللا

 دعب ترا رق ىبتقلا نيب عقوف ئفنممل نعطو ىنزملا لتقف ىتح
 اديدش الاتق لتاقف هفنا م مركف يئاطلا ىعطو اجنف كلذ 0

 1 ليقي فخاف ارعاش اسراف ناكو

 | فاصل هلو فاول تفشسلا نأ“ كوردلا :ماوقلا ثا نمل نبق

 ”0100 داي يبيح يقلي الو دقت .
 ًالتق انلتتقان :ةركنم ةلج* 7 ىراخملا نب ةعيبر انيلع ليحن لق

 «ليفن ىب* كعس نب هللا كبعو وحج فلتخا هنا رت اًديدش ؛5

 هبحاص ايهنم دحاو ّلك فنتعاو اًميش اهافيس عنصي ملف نيتيرض
 /قراخملا نب ةعيبر ىخا ىبا لمحو ايبطضاف اماق رق ضرألا ىلا اعقوف

 دبع لمكو ةلنقف هتك ةرغت ىف هنعطف كعس ىب هللا دبع ىلع

 هعرصف هنعطق » قراختملا نب ةعيبر ىلع رمألا نب فوع نب هللا
 هوعرصف ةعيبر باكا هنعطف ةيناثلا هيلع ركف ماقف ٌلَنْقَم بصي ملف

 ا اك هر 2) 006 قق.* 26 ةحارشملا 4) 00 كف هلل انأ.
 6) © هت رز 60 ةسصنز 10.٠ اكو م) 0 مز /) 0

 نقراخ: )ا 120 01221 6 هركنم هل



 كس ذي ةاأأ

 قلبا ام لم قبب: .نا دقي ادخلو الجر نات دنط اه اًديدش

 هتعمسو لاق اللجر لنق كقل ةاكن ام لتم هدودع ىف اكني الو

 ءمهلتاقي وهو ّلتقي نا لبق ليقي

 : 0 تابللا ةحضاو بتئاوّذلا ةلاتيه كايد

 تكرم ديل ىند نو نجس تلاعتلاو عزت هس
 بناجلا .فيضم نارقأ هعقك

 ديعو ملسم ىبب 0 نع كا ىأ ىنتلح فنآذ# وبا لآق

 دبع نع كيزي نب فسي ىنتلكحو فئنخوبا لق ةيزغ ىب هللا
 تبع ةيارلا ذخا ةبجحت نب بيسملا لتق اًمل لق فوع ىب هللا

 , هبكأ ىضق نم مهنم ىوَحا هدحر لق مق ليقن ىب دعس ىب هللا

 دزألا نم هعم ناك /ىمب لبقأو اليدبت اوُلَدَب امو رطتني نم مهنمو

 نب هللا دبع ةتلت ناسرف انءاج- ذأ كلذكل انا هللاوف هتيارب اوف

 ىفنخا رعس يأ نبا رعسو و قزملا وربع ىب ريثكو ىثاطلا لضخأ

 1 ةملقم لويبخ ىلع انراثآ .ف 0 مهي مهحرسف ىثادملا 2لعا نم

 : مهورشبتف ننمنف محا اوقكلنت ىنح لزانملا اووطا مهل لاغف ةحلقم

 لها <”ى اهب مقوربخاتو مهروهظ كلذب ل مهيبلا 5-5

 نم ةئامتلت ىف لبقأ ىئدبعلا 5ةيركم نب ىنتملا ناك اضيا ةرصبلا

 نب كعس جورخ كعب الا ريس خنيدم لون ىنح ةءاجن ةرصملا لها

 ه) 0 ودعلا....2) 26 1ك: 20 لئاتب 026 عاصم. 2 5

 59 0 2 06 نم 7 00 قيل: /) (00 هد.

 000 مو سنجد 2) 0 هيو, 7) © 062. 7) 0000.6 رس ره,

 0 مب
1 6 



 ةكو “ام خنس

 ناميلس ىلرو بناج لك نم انيلع اوفطعتو انورثك ماشلا لما نا

 ىلا روكبلا دارا نم هللا تابع ىدانف لونف هباكصا' ىقل ام درص ىبا

 لبنو ةفيس ىفج ( سك 0 ىلاف هديعب ءافولاو هبنذ نم وون هبر

 ةليخ تاوؤنأو معمم أوشمو قافويس نيفج اووسكف 2 نمل معمم

 5 دنشت لاجولا كتسأومذ قى لتاقف لاجرلا عم نتفطلنخا ىنتحح 5

 ليخل ىلع ىناسفلا ءلمحت نوفل اووسك دقو فويسلاب :نالضم

 اوحرجو أ ةميظع ةلئقم مأشنلا لحما نم اولتقو مولتاقف 0 نوتبتي الو*

 قسأبو 00 املف ه حارب 0

 ا دبل ادي لنب كتاب نبي دج د طر 0
 ةبجأ نب بيسملا ةيارلا خا مقص نب* ناميلس لتق املف /لق

 تيفوو تقدص دكقف ىخا اب دنلا كر 7مدرص نب* ناميلسل لاقو

 ةعاس 0لتاقف اهب لكشف ةيارلا فخا رق انيلع ام ىقبو كيبلع امب

 رث تشي ًاررم كلذ لعفف عجر رق لئاقق اهب كش رق عجر ثا
 طيقل نب ةورف انثّدحو فنخ“ وبا لق ««/دهحر لتق رث عجري

 عم وهو نئادملاب هتيقل لق ىرازفلا ةبجيت نب بيسملل ديم نع

 نيع ّلها انيكذ ىتح ثيدل ىرجن ىجراخلا كيزي نب بيبش
 بيسملا نع ييشلا اذه اس لق فنخم ىنا نع ماش لق ةدولا

 نم .الو وطق اًناسنا هنم عجحشا تيار ام هللاو لاق ةبجت نبا

 لانق لتاقي' ةدرولا نيع مهي هقيار دقلو مهيف ناك ىتلا خباصعلا

 ©6) 00 سكور. 6) © كىشننا 06 ليمكادو. () ناسرفلا.

 4) © همم.ز ©6 نوستي. 2 6 هحارجلا ر/) 00 هتم م) © هد



 كه خظخنس م1

 كت رغظلا لأ 0 عركسع ىلا مات ةررطضا ه1 ىنح متانمزهف ةتعابمج

 دقو قانع ا انفرصنأ 2 عنيبو اننيب ليللا رك ىنح جيلع

 ىف عالكلا ىن نبأ ٍجحبص ىدغلا ناك املف جكسع ىف مانوجعا

 5 «خيتشي دبلا ثعبو دايز ىب هللا كيبع عب جدمأ فالا ةخينامت

 كخاسمو نك كسع عيضت رامغالا لع تلع.انعا ليقيو ديخ عقيو

 اودغف هعاجن سانلا ىلع وهو هيفاوثا ىتح ريمث . ىب نيصخلا ىلا رس

 نموي طق هلثم كرملاو بيشلا ري مل ًالاتق مانلتاقف مانيداغو انيلع

 انزجاحتف انّيسما ىتح ةالصلا لا لاتقلا نيبو اننيب رجح ال هّلك

 6 صقي ةعافر ناكف ْىئدبعلا ةيريوكلا وبأو هىرملا كلم

 3 اننا 1 ةيربو#ل وبأ ح رجو 0 املا نتا

 0 00 07 قكف هناونضرو هللا ةماركب هللا دابع اورشبا

 اينىدلا ماربا نم ةحاولاو 201 ليخدو ةبحألا ءاقل نيبو هنيب

 اهقارغب نوكي نأ ءهوسلاب ةرامألا سفنلا هذه قارض الا اهاذاو

 ىبأ جحبصأو و اندكجصأ ىنح /كلذك انتكف ا ارورسم هب هب هقلد ايس

 انيلا اوجرخن فالآ ةرشع نم ودك ىف يلهابلا اءزركام ىب عدأو 5

 « رق ىحصضلا عافترا ىلا اًديحش اًلاتق ةعلل مي ثلاتلا مويلا انلننقاف

 60 0 ري ١ 2) © انفرصناو. 26) © هدص.ر طا عقيب. 2#) 0

 هانيشفاو. 220 ىنوملا رك © كلذل». 59 جحيصيو. 4 0
 رت )10 ررخلا



 ةغر ١6" ةظذفس

 ىتح اورعش ام هللاوف نيعرسم موك انجرخت لجرلا انكرتق لاق

 ام هللاوق «مكسع بناج ىف انلمحن نؤراغ #و هيلع اتفيشا

 يف انحرجو الاجر عانم انبصأف اومزهنا ىتح لاتق ويثك اولتاق
 انل ةدولخو مركسع نع اوجرخو باود عل انبصأو امل انرثكأف
 م ريتا انيك كسلا ءولضف انيلع فخ اه هنم انكخكتقَو

: 4 

 « ناميلس انينا ىتح انفرصناف اوخرصنآف متملسو متامنغو رقرصن لق

 خف ىيصحلا انهنا شق دايز ىب هللا نيبع بكل قاف لق

 درص نب ناميلس لعجن ىلوألا ىدامج نم نيقب نامثل ءاعبرالا

 بع دقو ريمن نب نيصح ءاجو بلقلا ىف هوه فقوو ذبجكأ نبا

 ىلعو هللا دبع ىب #7 ةلبج هتنميم و ىلع لعجغ هدنج مانل

 ماوتد املخ انيلا ةاوفحر رق* ىينغلا قاخملا ىب ةعيبر هترسيم

 هتعاط قي لوخدلا ىلاو ناؤرم نب كلل دبع ىلع ةعابتخل ىلا انوحد

 نم ضعبب هلتقنف دايز ىَب هللا كيبع انبيلا اوعفكي نا ىلا تانوعدو 5

 جوخ نأ أو ناورم نب كلملا دبع اوعلخ» ناو انناوخا نم لتق

 لاعا ىلا رمألا اذه كين رق رمهيوتلا 8 با أ نع انكالسب نم

 ميقلا أف ةمازكلاو ةمعنلاب جلخ نم هللا اناثآ ىيذلا انّيبن تيب

 (قتمرتو ترسيم ىلع انتنميم نتلمحث ملسم ىب كيه لق ءانيبأو

 ©) 0 هركسع. 6) (00 اولكف. ه«) 00 حاصو. ©4) 0 ذنمبملا.

 ك) 00 هرم. رك 5زع 060 هددت انس. ص (ةئان ملا 3ى) 0 هد.

 /2) 60000. دلهح. 51510. دنمزتت هدا»ك« 2 60 اوفححرو. #) 0 انوخلا.

 /0) 00 مهتمزهف.



 "ه5 نس ةضؤا/

 ىقلارجأالا ىب' فوع 'ىب هللا تبحر هياككا قم ةتاها ىف مرجالا نبا“

 اهلثم ىف ىنانللا هرمتعملا ابأ ةعيبر نب 5 شنحو هىيرشعو ةثام

 ناكف هب ىنوتأف نوقلت نم لوا اورظنا لق مث ذشام ىف وه ىقبو

 لوقي ومو ةرمحا دوطي ٌيباوعا انيقل نم 0

 : برسلا نمآ كناق حرسأو ىبكت ىلا لِجاعَت ال لام

 ردا لسن ىب اديدحلاب ركذا 0
 ب / نم رجألا .ىب فوع .ىبا هل لاقح ةبعللا 20

 هللا ءاش نأ ةبعللا برو متبلغ لاق بلغت ىنب نم انا لق ىبارعا

  ىبارعألا نم انعمس ىذلاب هانبخاف بج نب بيسملا انيلا ىهتناف

 10 كلوقب تدرس لكلا اما يكب نب* تييسلا لافف ب ءانشكا

 /امب اورشبت نأ ىوجرأل ىلاو ملسم نب دّْيمَح اي كلوقبو وشنبأ

 مكودع نم اوملست 8 نأو ا اودمحت نأ 1 مكوس اهناو* مكرسي
 هللا ىلص هللا لوس :ناك. ىقو .نسلملا لافلا وع لأفلا اذه أو

 مكدر ( جارعألل 1 بج : ىب *: :ببيسملا لاق: ف :لافألا ا ميك تن

 ؛كاسع نم ركسع دا لق اثم موقلا ءالوه ىيدأ نيبو اننيب

 قفالتخا يبدع نيبو .هنيب ناكو عالكلا ىذ ىبا ركسع كنم

 ام عالللا ىن نبا لقو سانلا ةعايج ىلع هنا نيصقل ىلا

 امهف 2كيو ' نب هللا كيبع ىلا ابتاكت ؛تقو* ,قلع ىلونل كاك

 ليم سأر ىلع مكنم عالللا ىذ نبا ركسع اذهف هما نارظتني

 ت) (00 هدم. 6) 0 رشدحو. 6) © نابعنلا: 2) (نهدز. 1.

 2) © تزرتت ١ ركز 6 نف. م) 0 وجرأ / 00 ايناو. 2) 0 ه2:

 1201 06 نأو٠ م 00 نأ. 2) 0 هدد



 0 عت
 هم

 نأ اوربصأو عوقد صاف تيه أذاف ةزيحو راد ىف مننا ثبنتج

 والاتقل اًنهحتم الآ هربد رم عتيلوي الو نيرباصلا عم هللا

 اولتقت الو عيرج ىلع اوزهجت الو ريدم اولتقت ال ةلئف ىلا اًريحتم

 وا* هدورسأت نا دعب مكلتاقي نا الا مكتوغد لما نم اريسا
 | وا مايل د للا دكر فطلاب انناوخا ةلَتق نم نوكي 5

 رق ةوعدلا هذه لما ىف ءبلاط ىا نب ىلع 5نينموملا ريما * ةريس

 || ١ ب ةدحبلا ندا زيماق-هيلتك انل نإ ناشهلشس ل

 ناف لّيَقُن نب دعس نب هللا دبع سانلا ريمق بّيسملا بيسأ

 لَثك ؛ناف لاو نب هللا. بع سانلا .ريماآف دعس نب هللا دبع لتق

 اعرما هلل 55 داذش نب ةعافر سانلا ريماف لاو ىب هللا لبع

 0000 ا ا نا تسلا تحل ايس نفك ان قس

 ا فقر مكامن ركييج دل ىقلك  ىتح رمت قا لا: سوف
 كاياو كباككا ىف ىلا تفرصنا الاو ءدبحت ام 55 2أذاف ةراغلا

 كلذ رخآ لبقتسي وا لوني نا كباحما نم اًدحا عّتت وأ ٌلونت 90

 نع. قا ىتلذحخ فنخم وبا لاق اننا هيب د اذ يحل

 ةبحت نب بيسملا ليخ .ىف ىلا دهشا لق هنا ملسم نب ديمح
 ىف ناك اذا ىتح انتليلو هلك انموي رخآ ريسن انلبقا نا كلن

 ةميوهت انموه رث اهيلاخم انبأرد ىلع انقلعف انلون ريع سلاما

 انلو جلبنا اذا ىتح اعانبكر مث /اهمضق رادقم نيكت رادقمب*

 ىدبعلا ةيريوجللا ابا ثعبف انبكرف بكر رث انيلصف انلزن حبصلا »

 ©6) 0 ةورساتؤ 14 ان عع. )0 ه2. )0 300. هيلع هللا -

 2( 00 ناف. 9 00 بكال, 8 00 اهممصق رادقم. ) 205. 0



 “كمه زير ةؤذؤ

 ام. ىتمو لاجرلاو ليخل اهنع تاسقنف. ىرخألا « تلّجرَت نّيقبيتلا
 هئانك ولو 5 تطل, .ةبيثك ..تفاش, ام .ىتمو. تعفترا ةبيتتك , تءادت

 فصلا نع متعفدف لاجرلا مكيلا تفحزف هدحاو فص ىن*
 عيجصي نأ: هللا :لّسو عاكتوف فقو ارق .«ةمورهلا :يناكو .ىطقتالا
 5 24درص نب* ناميلس هل لاقف هل اوعدو هيلع سانلا ىثأف عرصنيو

 تصحصنو ةفايضلا تنسحاو لوزنلا تءمركأ تينا هب لوؤنملا معن

 لك نولعجي اولعجت ريسملا ىف اونج ميقلا نأ رث ةروشملا ىف
 واب رق م انعاس امغلب  ئتج *« حلل انررف لق دك نيتلحرم

 هفتا . ىتحس يقل رق. وخي ها امنا: بتاتا تع دروسا
 ؛هماقأو اوركسعف اهيلا موقلا فبسو .اهيبرغ ىف لونف ةدرولا نيبع ىلأ

 لق ى«يعّتيخ اوحارأو اوتأمطاو اوحارتساو ربي ال اسمخ اهب
 قي. .هللادبغ ىع تراثا ئب_ يطع ىع بدختوجا لا لل

 ةدرولا نيع نم اوناك ىتح جكاسع ىف مأشلا لها لبقا لق ةيزغ

 ناميلس انيف ماقف ةيزغ نب هللا دبع لق ةليلو ممي ةريسم ىلع
 1 ضرألاو ءامسلا ركذ رق بنطاف هيلع ىنتثأو. لاطاف هللا دبخ

 ركذو. همعنو هللا ءالا ركذو تابآلا نم نهيف امو راكلاو لابسألو

 م ام اذه نم ركذف اهيف بغرف ةيخالا مكذو اهيف كفيف اينحلا

 نوديرن راهنلاو ليللا انا /ديلا ريسملا ىف* متبأد ىذلا مكودعب
 لب مكوواج ىكقف نيرذعم هللا ءاقلو حوبصتلا ةيوتلا نورهظن اهبف

 ه) ]ذة دلع تبحر: 6) 00 تلفس. ه) 0: ه6 13: !ادحاو افص

 2) 06, مدلج... ء):5ذع هز 0١ هذه.( ١ رك) © ءأ آشنريسلا ىف هيلا.



 مم “مب هد

 تركذ «ىذلا لثم اوركذو هيلع انتدرا* ام ليتم. ىلع انرصم لا

 نيلعاف انسلف كلذ انقفاوي ملف انلصق ام دعب هب انها اوبتكو

 مهقلل ىناف هب ا هذخو كلبقاف مكيلع هب هب ريشا ام اورظنآف رقز لاقف

 وأ يحل نو ملت انأو ةرئادلا ةيلع هللا لعج 3 ضل ع

 ىلا متوردابف ةنقرلا نم اولصف كق' ميقلا نا ةيفاعلاب هللا مكطوخي 5

 ءاملاو قاتسرلا نوكيو مكروهظ ىف ةنيدملا ةاولعجاف ةدرولا نيع

 نونمآ هدل متنأف مكتنيدمو انتنيدم نيب امو مكيحيا ىف ةّداملاو

 نيع ىلا ةعاسلا لزانملا اورطا مكتدحمال ىلاجرك ىلويخح نأ ول هللاو

 هللاو ٍلويخ ىلع متنأو ركاسعلا ريس نوريسي ميقلا ّناف ةدر
 مكموي نم اهل اوبحتات اهنم' مركا طق ليخ ةعامج تيار ام ّلقل ا“

 ةدرولا نيع ىلا مومترحب نأو اهيلا موقبست نا وجرا ىناف اذه

 /مالف مكنم رثكا ماناف « جنونعالتو جنومارت ءاضف ىف 29 ةاقتث الف

 سي هناف منونعاطتو منومأرت مهل اوفقت ىالف مكب اوطيحج نا نمآ
 3و مكوعرصي نأ مكوثبلي رث هل متفذهتسا ناف 2مثثدع لثم ملك

 مكلك :مكارا الو ةلاَجر مكعم ىرا ال قلق عوتلت نيح مهل ارقصت "
 اهلاجر ىمج ناسرفلف ناسرفلاو لاجرلاب مكوشال ميقلاو اًناسرف الا

 عرقلاف مكناسف ىمحج ٌلاجر ملت سيل مقناو اهّئاسف ىمح لاجرلاو
 اولعجأو عترسيمو هتنميم ىيب مام اهوتّب رق :بنئاقماو بئاتكلا ىف

 ىدحا ىلع ليبح ناف اهبناج ىلا ةبينك ةبيتك لك عم

 «) 06 هرم. م) 0 اولعجاو ر 14 6 :عع 14 هنم. 2#

 هولتاقي. 6 060 ونشاط نكن ا جملا را ذلو.
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 0007 جلال0

 5 نما“

 ريعش اذهو «متببحا ام اهنم اوروتحات ريع هذه رفز ناملغ لاقف

 لظف متقّطا ام هنم أودوزتف 50 اذهو مقدرا ام هنم اوليتحآف

 هذع نم ةىثش ىرش ىلا اوجانكج. ١ نيبصخم كلذ مهموي موقلا

 الا ريعشلاو فقيقدلاو مكللا ةاوفك .دقو نتاعضو ىتلا قاوسألا

 : تجبر خشلا قم ااولكرا, را اطوس وات .ليجرلا/ يمس
 ةيبعت ىلع اوجرخ ىقو مانأف مكعّيشف مكيلا جراخ ىفا رفز ميلا
 ا ناميلسل رف لاقف مرياسف ذانسح

 نب ليييحرتشو  ىتوكسلا اريمتا نب نيسخلا زرت 0 نم اولصف
 ةعيبرو :2ن1 قي كلام ىباو "ىلهابلا ىروخم با داو علك

 1 دقو ىبعتكلا هللا دبع ىب ةلبجو 06- 0 00-0

 درسا لمار دكت دج كانا رججشلاو كوشلا: لثم مف مكوواج

 الو ةداع: الو :ةقيع. ا ىسجا © اجر تسيازاام لشقل هللا ل

 دق هنأ ىنغلب كنق هنلو كعم مارأ ل اجر نم وريخ لكل * فلخا

 انلكوت هللا ىلع :دوص: نبا: لاقف. يصعت ل ةكه مكيلا بلل
 ؛5دضرعأ رمأ ىف ملل لهف رفز هل :لاق رث* 2 نولكوتملا لكوتيلف هيلعو

 انحنم متتش: نا :اًريخ سيفا ملكو اانل لع ناوعلا لعل
 ناو ةدحاو انيدياو اًدحاو انرمأ ْناكف اهويتاخدف انتنيدم مك

 اذذ مكبناج ىلا ازكسعف انجرخو انتنيدم باب ىلع 8 متلزن متئش
 اندر ىلق ةرقرل ناميلس لاقف اًعيمج مانلتات ودعلا اذه انئاج
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0 
 ةذأ'

 هبناج ىلا قا هسلجأف هل تنذأف هل نذيا نيد هل كي ب

 نصحت نم «ةبجت ىب* بيسملا لاقف ةلأسملا ىف هفطلأو هلئاسو

 ةاننيعث ن .را* الا «ةئش ىلا* انيرتعا امو كيون مكايا ام هللاو انا

 ميفن ال نغ 0 انل جرخأف نيلكفلا يتلا ه موقلا ءالوم ىلع

 رن انا ثراخل نب رفز هل لاقف موي ضعب وا اموي الا مكتحاسبو

 انأ ائريبغ ما ”الل انايأ ملعنل الآ ةنيدملا هذه باوبا قلغت

 انا ابحت اني ةليح .انيعدت' زل ام .نانلا: نع رجع انب ام هللاو

 را ل بس مس ا حالص مكنع انّعلب دقو مكلانقب انيلب

 مهنرد فلاب * نيبشفلا . رمأو اقوم هل عصي“ نا هرمأف هنبا 5

 3 هللاو هيف ىل ةجاح الف لاملا امأ بيسملا هل لاقف 4 سيفو م

 ١ اتحا ىللعل هلبقا ىناف سيفلا امأو انبلط هايا الو اج

 ياك ري قاع د عب 7-0 ىنحت زمغ وا ىسرف «علظ نأ

 بيسملا ىلا ثراثمل ىب رفز ثنعبو اوقوسنف قوسلا هل 0

 نيرشعب ربقللا ماعاحلاو فالعألاو قاوسألا جارخا كعب و ةبكات ىبا*

 رهأ رفز ناك كقو كلذ لتم كرص نب ناميلس ىلا تعبو رووح و

 ةللا كيع هل يمسف ركسعلا لفها كجو نع 8لأسي نا* هئبا

 ىمسو داذش نب ةعاقرو لاو نب .هللا كبعو ليَقث نب دعس ىبا

 00 را د سوؤرلا ءالؤم ىلا ثعبف عارألا ءارمأ هل
 اريثك اريعشو 1ةميظع اريع ركسعلل برخأو ماعطو ريتك فلعو هوثازج

 نودبجرن“ 0000 مرد فلأو سروعب. 6( 14 جرعأ“ 8 20 300. <6) 060 هنص. 6) 06 هرمز 0 انميغنس 4800101 ىلع 2 آ

 )0 زل هدر -2) 0 للسن - 2) 0 اييظحت



 ل هدأ

 انبتا ' كييلاو.6 انلكوبت كنيلع هاانبر 'هلثا تضق ادع اوضرو هيلع

 0 باتكلا اذه هاتا اًملف «كيلع مالسلاو ريصملا كيلاو

 نيدلسام, امارنك ١ قلتعتل هللا, ةبأذ جلتق هنع مكينأي ربخ لأ: مؤقتا

 رشكتو ةتكوش قتاوتا شب هردع جلتقي ال هبر وه ىذلاو الو

 5حكيزي نب فسوي ىنثتلح فنخ# وبا لق «عنيب اميف ىلتقلا

 6-47 ىب  ناكرلا ننعورعالا ىف ةفوعت ىب' هللا دنع

 انيهتنا ىنح تيه نم انجرخ 2 الاق ةيزغ نب نامرلا دبع نع

 انايدعف ددص نب ناميلس فقو اهنم انيند «املف اًيسيفرق ىلا

 اهبو اهنم اًبيرق انلونف ايسيقرفق بناجع انرم ىتح ةنسح ةيبعت

 0 جيلا يرخ لو موقلا نم اهب نصحت ىق ئبالللا ثراملا نب رقز
 الكم لكيم :ىبا كيا لاقف: ةبكات نب تبيسلماا ,نانيلس تكد

 انذمص اهنا كيرن هدايا انسل اناف اًقروس مانيلا / رخايأف هل لقف

 بادن ”ىهصا ]ىج ةهةبجتا ىب* بسلا ياللا
 انا لق تنا نم اولاقف :نونصت# نم اوكفا لاقف ايسيقرق

 1 ل اذه لاف :هابا رفز نب :ليذعلا قاف :ةبكت نم بيس

 نب. بييسملا لاقف وه نم هانلأسو كيلع ,ندأتسي ةتيهلا نسح

 وص “ ناتلا .ىأ :هلغا الو :ناقلاب ىلإ ملغ ال17ككاذتا انو 105

 ريصاتم ١ سراقة شعر لاق قم" كلب قا قرد ام كانك نك

 ملعب وهو ّدحا ناك ةرشع اهفارشا ىم دع اذاو اهلك ءارمذل

 5 0 عير 0) © انلكونو هيلع هك 220 ةيلاو. 162 1

 20/6000. .لق ةيزتغتا 7 عز هب انلكا 0060 ري م6

 رإ () 012 )2  06 اويصخأ /2) 0

 20131. +7) []ذ نعت.

 ويم 7 51. هلا دن1 1
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 انريبمحا نأ ةودان مث ىأرب اذه ام انوهع شضرا نم انوندو داهجل ىلع

 جا وب بدلا :لظف وتوك الا كنا طللاو هايف كيأرب

 اوفرصنت نا ىرا الو جتفلاو ةداهشلا اذه مكمون مكنم نيينسمل

 ءالوهو انا لضفلا نم هب نا نقلل. نم هيلع هللا ل

 الو ريبولا نبا عم داهجل ىلا انوعد اورهظ ول ءالوف نأ نوفلتخ و

 انددر انرهظ نك نا اناو الالض الا ا نسبا عم داهتل ىرا

 اقبونذ نم نيبثات انناين ىلعف انبضأ ناو هلها ىلا ريمألا اذه

 وخا لق امك ماياو انا الكش ىيبولا 0 ناجي لمعت اغلا

 ةنانك .ىخب
 نع 80 7-60 اج رب

 ىبيصقاف ىلكشش ريغ لكس ا مللل ىرأ 10

 لكشلا :فلقختو, كلت نأ: ةوللا . ىع

 ناميلس بتكف تيه لن ىتح هعم سانلا فرصناف لق

 ا ول نيل اكبنعا ريو عيصبلا تاكا هللا مسبب
 اناريق قف دعب اما كيلع مالس نينموملا نم دعم نمو درص ىبا

 ونخا معنو ريمألا معنو ىلاولا هللاو معنف .تيوت ام 6 انمهفو كبانك د
 غر تلا 2 2 ٠و 1 : 4 . ذاب 500 نم هللاو يا ب 1

 0ه«باتك ىف لوقي لجو زع هللا انعمس انا لاح لك ىلع هدمكو
 ةنكلا مهل أب مهلاومأو مهَسْفْنأ نينوملا 8 نعمتشا لل نأ

 ىنلا ختعيبب اويشبتسا لق ميمقسلا نأ نينموملا رشم « هلوق ىلا

 اولكوتو هللا ىلا اوهجوت دقو /مهمرج ميظع نم اوبات دق مهنا اوعياب 0

 «©) 000 ىأر: 21 0 نع. © (06 انملعو. 4) 107. 9

 06 122, 112:2 ©0 ةهذق. . ير هفه 218 ةيشخت



 "ه5 نس 51

 ىتح هّباكصا مهقتساو ةرايقلاب هتقحلف هب ىنتعب لاق هبسحا درص

 رق * هيلع اوفقوذ سانلا ىلا راشأو فقوف هلق قبس كق نا نظ

 نب هللا دبع نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب 2 هيف اذاف هبانك 5 عرقا

 5 نم مكو ءاعرا ىئذ مصان باتك مكيلا اذه ىاتك ناف دعب اما

 مكنا ىنغلب هنا بكم همصنتسم شاغ نم مكو ندا حصان

 نأ * 4كري نم هناو ريثللا عجل ىلا ويسيلا ددعلاب ريسملا نودبرت

 لقعلا مومذم وهو عزنيو هلواعم /لكت اهبنتارم نع لابإل هلقني

 يي مكناف مكدالب لها ىف مكودع اوعمطت ال انموق اب لعفلاو

 6 مكرصم مالعأ مكنا اوملعي مكودع مكيصي,ررام ىتمو* فل

 موق اب "ضبا اذإ اوكلغت نىلو غتلم ىف : مكوديعي وأ* مكر

 انتكوش نهت فلتخ ىتمو انودع ىلع رهظن انتملك عمتك ىتهو

 1 ىرما اوفلاضت الو ىحصن اوشغتست ال انموق اب انغلاخ نم ىلع

 ربدأو هتعاط ىلا مكب هللا لبقا ىناتك .مكيلع أرقي نيح اولبقأو

 درع نبأ ىلع باتللا ىوف املف لاق < مالسلاو ةهنيصعم نع مكب

 مكيلع اذه انيبا دق ىرن اذ ام اولق نورت ام سانلل لق هباكتاو

 انسفنا ةانّظوو انجرخ نيح آلاف انلقأو انصم ىف نك عيلعو

 4) ©0 هدصب م) © عأرقاف. © 0 ممصنتسم. 4) ©0 كروي.

 م) © لفت, ركز 00 ل ى) © ءاالخ اوعيطت /) 00 ىنم.

 2 14 مكوديعيو. 42) 00 مكودعو. 47 14 انتطوو.



 هاثم كن زخنس

 نا ول هللاوف علتق نم لاصتتسا ةدارا لاومألاو نيبلعألاو رايحلا نم

 هبلط انيلع فكي بارنل دنبلا ؟ عظيم وأ سمشلا برغمب مايف لانقلا

 اهباوث ىتلا «ةداهشلا شو* منغلا وه كلذ ناف هلانن ىنح

 نب ناميلس نا مث لاق «كقفوو تبصأو تقدص هل انلقف ةّدِجل

 :ةصاصخلا ىلع ه3 عم انرسو نيبسنخل ربق عضوم نم راس نرص 5

 وبالاق ٠ «ةرايقلا :ىلع مث دودصلا ىلع مث رابنألا ىلع مث

 ىلع ثعب ناميلس نا هريغو ةريصح نب ثراخل نع فنخت
 ددحح ني وبا:لاق + -.ك ىريبلملا ىيزي . نب يسرك :«نمدقم

 و نب ىرسلا نع ديزي نب نيصخلا
 0 ال ةورضلاورب يبل زيف هلل انيمنا  اهلعج ععيشن ىثلنا"

 نب هللا دبع 3 ةمدقتسا فقيرطلا اومزلو ربقلا نع هباكتاو درص

 القات لكأتي ءعوبرم تيك بولهم هل سوف ىلع رججألا نب فع
 ش 4 لوقيو رجري *

 ًالاطبا اَنَنْلِمْكَي ءاسباوع* داير ىشلي قجرخ

 والالضلا رذغلا ىيطساقلا*. مالتقألا هب ىقلت نأ يرن 5

 ااككلاو نديبلا ايكوم لاومألاو لالا انْصفر قو

 : هلاَضمملا معنلا 'اَذ هب ىضون

 و لكفلا ع ّيئاطلا ناجم لوي اددابعسا وع” اروبا لاق

 ىد نافيلس ىلا بتك ديزي نب هللا: دبع.ناأ ئئاطلا ةفيلخ

 ©) 0 ةداهشلاو. 62) 4 مدقتنساو. 2 0 مول 6

 لوقي. ) 001'2125 17,72. 255 اسياومس». ر/) 0135. الايقالا مى) [ةك»

 كالضلاو. ) 3135. كلولا. ) 3135. تاقفاشلو.
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 دغلا نم ةأدغلا | اولص ىتح باكا ىلعو «بلع نومحر تي كلذ

 وبسم اب سانلا ناميلس رماف اوبكر 75 اًقنح كلذ مدازو "ربش دكنع

 محرتيف# هيلع موقيف نيسلل ربق ْقإب ىتح ىضه ال لجيلا «لعجغ

 ءرثكا هبق ىلع اوجدزا هتيارل هللاوف لق هل رفغتسيو هيلع

 ةدربق كنع ناميلس تقوو لاق. نوسألا رجا ىلع سانلا ماححدزا نم

 كلك نع مولا يهل لاق هيلع اومّحرتو م هل امك املك

 0 كلذك لاز اف هللا مكر 0 اوخاب 0 07 5 مد

 0 عم ا انما ءاش وول 0 هلل 0 0 لاقف

 ؛0 هللا ىبع لاقو هدعب هيف اهانم الف 2دعم اهانتمرح* ذا مهللا

 كمح ةمأ لصفا هاخأو هابأو اًنيسح نطأل ىلا هللاو مآ لاو ىبا

 هب تيلتنا امل متبجحع افا ةماهقلا ممي هللا دنع ةليسو معلص

 لاق لتقلا ىلع ثلاثلاب اوفشأو نينثا اولتق هنا هنم مالا هذه

 جايأر كذع ناك ومو تلتف نم انأف خلكان نب كنف تاكل 6 لوقب

 ؛5 ناكو .بقطنملا فلك سوورلا "ىنتسخلفا قف لكافأوا دما كل 7
 كريب ىلءاسف فاد رنالاو ري لحاأ بداص رسال 3 نسب د ىنتملا

 دللا خا, 3:لاقفا حميقلا نم !دحلا مالكا تروح نك الم تاسلكما ا

 وه نم لضفا معلص عهيبن نم .هناكم :مركذ ىنيذلا ءاليع لعج

 2 انجرخ كقو ءارب مهنمو ءادعأ هلل نك موق لنك كفو عيبن نود

 ه) 00 نخأف. 42) © هس. 400 كشا. 4) © اذه انتمرخ.

 ء) 51. 1ه:غع 1م. لوقب لاق رق. رك 00 قدانغا. .ى.0 لاق



 مث“ 45 ' نس

 مكنع فخ نم ْنأ ٍبحأ ام دّدَص نبا لاقف لجر فلا نم
 للجو رع هللا نا الابخ الا مكوداز ام «مكعم اوجرخ ولو مكعم

 ا باور ادنحلف نلف ليس مكبوس مهدبتف هتاعبنا هرك

 هب اوماقأاف ىيسكلا ربق اوحبصف هد كلذ هلونم نم يربخ

 ىلا سانلا ىهتنا املف لق هل نورفغتسيو هيلع نولصي اًمويو هليل

 رشكا ناك 2 قر اف اوكبو ةدحاو ةكجص اوحاص نيسلمل ربق

 نبا ناجلا دبع :تّح ىقو فخ: وبا لق ك«دنم انكاي

 ربق ىلا انيهتنا امل لق 0ةيزغ نب ناجرلا دبع نع بكنج
 جنا نونمتي سانلا لج نيعمسو هعمجأب سانلا ىكب «مع نيسمل

 نب كيهشلا' انيسح محرا مهّللا ناميلس لاقف دعم اوبيصا اوناك

 انا مهللا ,فيدصلا نب فيدصلا ىدهلا ىب ىدهملا ديهشلا

 رث عيبحم ءايلوأو /عيلتا# ءادعاو قليبسو عنيد ىلع انأ كدهشن

 لق *؛ شعالا ابن فئنخ وبا لق .««هباجصا لينو لونو فوصنأ

 ناميلس ىهتنا انيل لق قداص نا ني ليه با بلس واب

 انأ بر "اب ةدحاو ةكص اودان نيسمخل ربق ىلا هباحصأو نيح ىبأ ؛5

 انيلع بتو انم ينضم ام انل رفغأذ انيبن ننب نبا انلذخ دق

 ءادهدشلا هباحصأو. انيسح محراو ميحرلا باونلا نسنا كنا

 : ناف هيلع اولتق ام لثم قلعدانا د اب كديشن انأو نيقيدصلا

 اموي هدنع اوماقاف لاق نيرساخأ نم ىنوكنل انني ةواانن انتقل انل هرفغت

 موي نم سانلا كغنا اف اف نوعرضتإبو نوكبيو هيلع نيلصي ةليلو#»

 )14 مكيف. 4) 14 مكصخأو. 2 0 اموي. 4) ©0000. هيرغ.

 تا 00 نرشنا رك >1 مهلناق. 2م) 000 نع.



 "45 خئس هزم

 ىف موقلا عرسأ امو ذوق عبو مكب اوقحليو اوزهكتيو اورسبتيل

 نهم ماييطخ. نلفلا "قي لق كيع“ نأ ناميلعا لااا لقا 1

 ملع .ىق : هللا “ ناق يامل“ اهيا نعي ام“ لف رق" ةيكللا ىلا

 اراجت ةرخآللو اراجت ايندلل ناو نوبلطت متجرخ امو نوونث ام

 ةاهب ىرتشي ال اهبالطتب بصنتم اهيلا عاسف 0 رجات امأف

 اًبَهَذ بلطي ال اًدجاسو اعكارو اًدعاقو امثآق الا قري كل 2

 ة عتار اهيلع بكف ايدل يلح اكو ةذلا 9و ”اينذ لو عض

 اذه مكهجو 32 0هذللا مككري مكيلعف لب اهب © ىغتسي ل 1

 لاح لك - ىلع ريتك هللا كدت لمللا "كونج قا هالسصتلا 0522

 ااوقلت ىتح هيلع رقردق ريخ لكي 2يك3“ لجت#"اوللا ىلا ادرك

 ىلا اولسوتت نل مكناف هودعاجتف طساقلا لحملاو ودعلا اذه

 داهخل ناف ةالصلاو داهجلا نم اباوت هدنع مظعا وه ءئىشب مكبر

 نيدعاجملا «نيحناصلا دابعلا نم مكاياو هللا انلعج لمعلا مانس

 نا اذه انلإنم نم ةليللا نوغدم انأو ءاواللا ىلع نيوباصلا

 15 عدجر 00 نم نيضم 0 ذعيشل 0 ملداف اوجخنأف هللا ءانتن

 3 1 داقف / فقم ل 000 بح ني ناميلس" اعد ةليكلا

 سانلا تابف ور وصألا ريد* نود 0 مكنم 0-0 ديبي كد الأ سانلا

 مما 1 لون ىنح#* راس رو تك ران ةنع قلق روعألا ريدب

 هروتكأ غنم طقسف سانلا ضرعف تارفلا ٌيطاش ىلع كلام ساسقا

 57) 60 نتن 2 06 غدار. ©) 00 ىبغبي. ©4) 00 هت. 600

 نيلصملا رك) 0 كّيفمر 00 لفنُسم زاوهالا رادر 735. 16عام

 راوعالا. / 00 لوف.
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 هللا دمحم لق مالكلا اذحم نم وكنب «لدمح“ نب* ميعابا ملكتو

 امكنا تيملع كف ىلا امهل لاق 7 هيلع ىنثأو دررص نب ناميلس

 هلو هللب ىكنف ةريشملا ىف اهدينجاو ةكجصنلا ىف امتضصحم دق

 كيدستلاو دشرلا ىلع ةمزعلا هللا لسن ىتكو رمل انجرخ دقو

 هللا دبع لاقف كلذ هللا ءاش نا ةنيصخاش الا انا الو هبيسأل

 ادانع زلقلتك اًفيثك اشيج مكعم ىبعن ىتح اوميقأف كيزي ىبا

 اننيب اميف ىذو نوفرصنت ناميلس ههل لاقف كدحو عبجو فثكب

 يوم مسرب لق <« ىَأر هللا, ءانش نا يناس

 ىئاوسلا ةفّيحج ىنا نب نوع نع ئنادبهلا سابع نبا «ىنعي

 000 طار حرب وللا قبح نإ له لك
 مآشلا لها عومج اوقلي يا اهب داي جناب نابيلس, لع اضرع

 نأ ىلع
 امل كلذ العف امناو انجرخ ايندلل سيل انأ ناميلس امهل لاقف

 اعلا وح دابا ني: هللا .كيبع لابقا نم 2امهغلي ناك نق

 سانلا نود هل ما 000 سارخخإ ةباككأو اصح

 عمجأو ةقوللا ىلا كيزي نب هللا كبعو دمحم نب ميعاربا فرصناو

 نم عقتعيش اذا اورظنو دابز نبا لابقتساو صوخشلا ىلع موقلا

 نم © 6 لبقأف نتادملا لحما الو مداعيمل وفاوي م ةرصبلا لها

 3 2 ال نلف مهوميللت ال ناميلس لاظأ عنومولي هيباخا

 مكريسم و نيحو مكربخ* يلا ىهتنا دق ول مكيلا نوعرسيس
 اوميقأاف ةذعلا وسو ةقفنلا ةلظ الأ جدعقأ الو م

 ل 00 011 8( | نبراس. 6 60 امهل. 220 20 ءلخ 3

 04( 60 سانلا. 72/0 مهنومولن. 8ي) (ب0 ربخ 51.



 كه ينسب منا[

 انل :لعجاي نا هللا :نيسعا رمال آلا كتي نا تيرتل اهنا نالوعت
 نب ةعاقرل ناميلس لقو انايتايلف امهل لق لاقف اًحالص هيف كلو
 نيد ناف سانلا ةيبعت نسحأف كنا مق ىلجبلا داذش
 5 اوسلج هباكحا نعود اعدذ هابتكو تدك“ انمعد ىلل-5 نبيلجلا

 ىف 5ديزي ىب* هللا كبع ءاج ىخ فا لا اوتكمي ملف هلوخح

 نيج نب ميعارباو ةلئاقلا نم ريثكو طرشلاو. ةفوللا لها فارشا

 لكل ديب ىب هللا ىبع لاقف هباككأ نم ةعامج ىف ةذكحلط ىبا *

 ىنبحصت « نييك وم مد ىف كرش 6ىلك عنا ماع لف تورعحم لحجر

 10 كلذ دعس ىب رع ناكو هيلع اودعيف هيلا اورظني نا فاح جيلا

 الآ نبي. ل: هايكنلاب _ انييه اكسعم ناموس علا ل

 يف موغلا هينأي نأ ةفاخت كيزي نب هللا نبع عم ةرمالا رصق 4

 ىييح الاقو,«لتقيف بلعبا ال (لفاع وفو دنا هيلع انهم 3

 ليطف 'كنع تانيا هاا نا: كيرح عم زرصعع اب كير نكاد

 00 ئب ميعارباو كيدي نب دللا 0050 ىهتنا املف رهظلا سانلاب

 ديزي نب هللا دبع هللا كمحن هيلع الخد ددسص ني ناميلس 1

 علشخيو ؛الوا هنيك ال ملسلاهوخا ملسلا نأ لفة ديلع مد

 الف انيلا هللا هقلخ رصم لها بحاو اندلب لعأو انناوخا متنأو

 انكدع : اوصقنت الو 20 انيلع اودبتست الو مكسفنأب انوعجفت

 هر انيلغ اذاف ًاييتنو رسيباذ ىنتح انعم اوميقا انتعايج نم مكجورخ

 /معانلئاقف انتعامجب مهيلا انجرخ اندلب «فراش سف ان 8

 2) 60 ةكلاقفا ١71607 ١١١ 2 6 نك كك م) © هدد

 )©, ىلا راس 14 اهيا“ راسا )١7 .©9/ ةاعلكاكل»



 5( '"'م خنس

 امو دليز نبا ه«ريغ مأشلا وحن انيضم نحب نا نيسمل ةَلَتق نم

 قرأ ام انا نلت دبص نب ناميلس لاقف رصللب انهه الا انتبلط

 راما ال لقو هيلا دونإل ىبعو مكبحاص لنق ىنذلا نا ملت كلذ
 ٠ د ِخ

 فقسافلا اذه ىمكح هيف ىصضماغ ملسنسي نأ نود ىدنع هل

 مكودع ىلا اوريسف دايز نب هللا ديبع ةناجرم .ىبا فسافلا ىب ا 5

 هدعب نم نوكي نا انيجر هيلع هللا مكريظي ناف هللا )مسا ىلع

 مكرصم لما نم مكءارو نم ملت نيحي نا انرجرو هنم ةكوش نوما
 الو هنولئاقتف نيس مد ىف كرش نم لك ىلا « نورظنتف ةيفاع يف

 رْيَخ هللا دنع امو نيل متلت# اماف اودهشتست «ناو ةاومشغت
 نوط ءركوج اولغ# نا اوابحل نا. ىيقيذصلاو مرايأللا»

 مدع ام مكرصم لها اًذغ متلتاق ول هللاو نيطساقلا نيل :لوأب
 0011 هدر دز دمعت دال احب لج دع الجر "قوم نا لو
 2 لق صوخشلل سانلا ًايهنف اوريسو هللا اوريختسان هّلنق تيري

 | جورخ ةحلط نب دمحم نب ميفارباو كيزي نب هللا دبع
 ةماقالا هيلع اضرعيف جاينأي نأ ايارف امجرما ىف ارظنف هباكعاو رص ذك

 ةيظنلا جولأس صوخشلا الأ اوبا ناف ةححاو عيديا نوكت نأو

 دبع ثعبف كحو فناكب م 0

 دبع نب ديوس ةحلط نب دّمحن نب ميعاربا دبزي نب هللا

 4/10 6 خكري. ) 0 نرورطممفر 14 نورظنيف ©( 201

 هنويلتقيف. 4) 14 ايشفي. 2 © ناف. رك) 1058 3 758.

 ى) 14 بحا ال. 214 مكذجت 2 ©0 20016 نمز 14 طقطعا

 ريغب, 0 ىلوا. )0 لجرو, ©0 لجز وا, 14 الجرو. 20 اوثعبد
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 هين هدف :ايزجلا نما بصح قى ريش املدام 2 2 ملاذ ىلا

 نبا ابا 3 بلطناو انيند نم ةيوتلا انتجرخلا اما نيانلا اهيا

 قبح نع مكيقين اننا تزد لو زانيح انعم نبل اكس
 ال انآ بناج لك نم سانلا ىدانتف مامرلا فارطأو فويسلا

 5 نع فنك ءداالق «انجرخ اهل ٠ سيلو ايندلا بلطن

 لاف 2 قدرألا بنعم نب. ىستلا نع * .ىدرألا تيزي ,نب  ليعاتلا

 ماقف لاق هعدوسن ليفن .ىب كعس نب هللا كبع انبحاص انيثا

 نابيلس عيجأ كقو دعم انلخدو ناميلس ىلع لخلف هعم انمقف

 ىلا ريسي ىلا ليقن . ني دعس ني"ةللا قلبع هيلع راستاف بسس

 0 خب راشأ ام ىلا هباككا 0 وه لاقذ دايز نب هللا ديبع

 كار. :ىب هللا "نيبع ىلا نيس“ نأ لايقنا"ىب ىعس ندا هللا

 ”تنعو ,نعش | ىبالدللا سبع ايلا لاف انيبأ هلَبق نمو انبحاص لثاق

 اباوص 1 نأ 5 تيار كق ىحأ هلوح سولج هباكصأ سوور

 مكولا ام اق .:ىبق (مفأ /تاوضب سيلا نكي ناو عش

 15 مدبب 000 انجراخ و اهنا ا 3 ناك ةةطخ اًكصن قسفشت

 انا ني* .ىعس“ قب رمح هم ةفوللابا هلك ىيسللل هلكت 07

 ةانهشه بهذن #7 ىنأف لئابقلا فارشأو عابرألا سوورو 5 صاقو

 نور نا طاشتف نص: ىب ناميلس,,لاقف ؛راتوالاو لاتشالا 1

 ىقلن ام هللاو ركذ امكل ركذ ام نلو. ىأرب ًءاج قل ةللاو اولاعت

 6)-0 دبش (2) 00 هللا 2 06 ال20 مسا كاك تا

 7) 14 اًياوص. )0, ءا 1 ان“. .2) 0000. 1 ياخ. 20 هلا

 لم ن1 266 2 0



 نأ اد ؤخئنس

 نع ترام !ئنب. :يطغ ..نع فتك وبا لاق ««اغلا رشع ةننس

 هللاو راتخملا نا درص نب ناميلسل تلق لق ملسم نب ديجت
 نم اًرفن تععمسف ثلث لوا هدنع نينك ىلا كنع سانلا طبثي
 ناك كلذ نأ ُبقو لاقف 0 لبجر ىلا ايلدك  هدق نولوقي هباكعا

 امأ «هللا نوفاخج امأ* ا ودع يأ قفا ةرشع اًنع ماقأف

 ندفاجيت فقيئاوملاو دوهعلا نم عسفنا نم انوطعا امو هللا نوركذي

 نم ىلا هباختا نم هناقث ثعبي اًثلك ةليَكنلاب ماقأف نورصنيلو

 نم وحن هيلا يمخت عسفنا نم هوطعا امو هللا جركذي هنع فلخ

 لاقف درص نب ناميلس ىلا ةَبَحَت نب بيسملا ماقف لجر فلا
 هتجرخا نم الا كعم لئاقي الو هراكلا كعفني ال هنا هللا كجحر

 امعنل هللاو كناف لق كرما ىف ءشمكأو اًدحا 2نرظتنن الف ةينلا

 مل بوق. ىلع د نانا 4 نيص. نسب نامتلسا ماقفا تيار

 باوثو دللا هجو ةدارا هتجرخا امنا ناك نم سانلا اهيا لاقف ةيبرع

 نمو ايمو 0 هيلع هللا خيرخ هدنم نحو انه كلذف ةرخالا

 مهُئيفتسن ايف قأن ام هللوف اهقرخو ايندلا ضيرسي امنا ن

 نم انعم امو نيملاعلا بر هللا نراوضر الخ ام اهمنغن ةمينغ الو

 قا عوبب الا مون امو «ريرح الو ردخا# الو ةلطف الو. بَهَت

 قيف اند ءاقل ىلا ةغلبلا ردق 75 انقكا ىف انحامرو انقتاوع

 ند ةفيتح نب ريخص ماقف انيكضصي داف يبني اذه ويغ ناك

 هللاو كب 7 ىح كاقلو كّدشر هللا كاتا لاقف :ينزملا كلام نب لالع ©

 ه2)ء ن0 هرم. 8) 0 نيفلا. © © هانت. 0) 14 ظننت. م ]4

 كجم. /) آخ هذخان. م) 4 عاتنم. /) (20 ىو آ1م4 11 26.

 2( 00 ىروملا.



 45 نال

 هحالسب امدو اهسباف ةبايت ىلا بتوف مهل باجتسا الو جينأي ناك

 هلئاو ال لق تننجأ كو هنآرما هل تيلاقف هسرق جارساب رمأو

 لجرلا اذه مدب بلاط انا هبيجم انأف هللا ىعاد نيعمس ىنلو

 تلاقف هيلا بحا وه ام ىرما نم هللا ىضقي وأ توضا 6 قىح

 ةمل كيرش ال هذحو هللا ىلا لق اذه ىكينب عحت ىم ىلا ةدل

 هنبا ناكو هيف ىظفحأ مهلا ىكلوو ىلها كعدوتسا ىفا مهللا

 رببولا نب بعصم عم ع لك ىنح ىقبف روع ئدب كلذ

 اهواسن اهيلا عمتجاو :بكنت دنأرما ؟ تدعقف عب فقح ىنح جرو

 اوءاخ يح قولا ليخلل ءليللا كلك "تقفاطو ميقا عض ىضن#و

 ؛0 تاراتل اب اودانف نولصي ريثك سان 2هيفو ةمتعلا ىعب دكجسملا

 لاقذ ىلصي نار د برك 5  ىضباقلا ةزع وبا عامفو 0

 ىلا ىتح يح ةليكنلاب ليق ميقلا ةعامج نيا نيسلخل تارأثل اب
 تناكو عاورلا هتنبا هتءاجت هيكريل هسرفب امدو هحالس فخأف هلها

 دق كارا ىل ام تبا اب تلاقذ يصضياقلا كرم نب /كثيبت ند

 ؛5 نم رغي كابا نأ ةينب اي اهل لاقف كحالس تسبلو كفيس تحلقت

 ةيع ونبو «راهصا دهءاجو ىكبتو بخكانن تذ_خأف هكر كا مقيشلو

 نرص نب .ناميلس جبصي ملف لق « ميقلاب فحلف و يرخ رث* غعدوف
 اهدا رق لك ملخد نيحهركشم قنا نع وح دا 00

 مدجوف مبصا نيح مهعياب نم ةدع ىلا :هيف رظنيل هناويدب

 وه« نم فالآ ةعبرا الا انافو ام هللا ناحبس لاقف افلا ,شع هس

 ©2) © وأ. 0) 060 0 هم 0 تدعقو. 2) 060 حيف. 560 0

 ىبضاقلا. 7 0 كسددو 600 اك ا 0 جرمخو 7( اهنا.

 2 © هرم /) (0 ه6 ]14 هبات.



 ما غن ظةنس

 نينسو سمخ ةنس تلخد مت

 6 ةليلإل ثادحالا نم اهيف ناك ايع ربخل ركذ

 نيسمل مهب بلطلل عصوخشو نيناوتلا رما نم ىرك ام كلذ نف

 فخم وبا لك ماشع لك دو نب ةللا ديبع ىلا ةّيلع نبا
 كتعبا لق ىجألا فوع ىتب هللا لبع نع فسي وبا ىثتح

 كلذو صوخشلا دارا نيح ةباكتا مدوجو ىلا ددص ىب ناميلس

 جرخ رخآلا عيبر رهش لالع 4لالهلا ٌلهتسا اًملف دنأف 15 ةنس ىف

 كلت ىف جورخلل ةماع هباككأ لعاو ناك كقو هباكا هوجو ىف

 سانلا ىف هرادف هركسع ىلا ىتح يرن ةليكنلاب ركسعملل ةليللا

 اب مع بلع نلنلا ةّذع هبجكي ملك /هباكت كا وجو“

 ليخ ىف ىئانكا © ىّيضغ م نب كيلولا * ثعبو ليخ ىف ىذنللا

 اغلبأو نيسلل 8 تارأتل اب* ايذانف ةقوللا الخدت يي ابهنا لقو

 ةاوعد هللا فقلخ لوا انكو اجريخن كلذب ايدانف مظعألا دجسملا

 00- / ققنم يع نعل عوف 2 سل تاراغلا اب

 » ريتك ىنبب ارم ىتح ليخ ىف نيضغ نب ديلولاو ني

 00 والرسل لاو ىلا ب ردك 3054 ا

 لمجا نم كتناكو ريتك ىنَب نم وربع نب ةربس تنب ةلهس هتآرما

 نيم وع امو نيشلمل تارأثال اب كوصلا عمس هيلا مابحأ» سانلا
 <6) 0 هرم. كغ 4 رفعج وبأ لق. 82) © 208. معلص. 6 00

 ©( ]4/ سوؤرت 47 60 هس. . 2.0 رادو. ري 0 هس. م14
 (ج (ءدعاات) بيصعر زد ةصصمأ. انا :ععز 810. ة00://هف1/: ». "رنا. )14

 تاراث لا اب, 3/0:21/00. تاراث اي. 20: 6عاةلش امك ١800
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 000 در
 1 نأ“

 ناكو لاق ةءنمص جوخ ىف مح لوقلا اذه اندلع دد », ىجسلا ىل وو

 8 درص ىبا جاخ ام دعي هباكعال عجاشني

 ىكق كتناكو :بعللا رييولا ىبأ مدع ةخنسلا هذه ىو رفعج وت لاق

 ديحن يذق قيناجملا ةراجح نم هب تيم, امم ايناطيح

 5 نب ةمركع نع تلد ىسوم ب ميعأربأ نأ ىدقاولا رع ىبأ

 رفخو ضرألاب هاوس ىح تيبلا رييرلا نسبا مجح لذ دلك
| 0 ٍِ : 8 1 

 0 9 0 ىف هدنع دوسالا ع تار لاعجو هعضوم ىلأ نولصيو

 0 يدضانب 6 كعان امل اهدطا * يح تييبلا نا ى 8 دنع بيط و

 ءاطع قرم نديم نب لتمر يتتسواي تلا

  هآماع ناكو ريبزلا ىب هللا كبع ةنسلا هذه ىف سانلاب 1

 هللا ىبع ةخئوللا ىلعو رجب لأ نب ةديبع هوخا اهيف ةنيدم ىلع

 15 جيوش ىبأو نارسمسن نب /دعس اهتاضق ىلعو ىبطخل ديوب ىببا

 ىصضقي نأ اعو ةنتغلا ىف ىضقا ال ةانا هنع ركُذ اميف لاقو اهيف

 ماشه اهئاضق ىلعو ىبيتلا رعم ىب هللا تيبع نب ريع ةرصنلا

 ٠ اخ, بر هللا تبع ناسارخ لعب ةيلق ©

 2) كش )6 لاما ١ 0) 60 نزلا (02) 60 لكييبخح 2 )1 0

 ةكفللا ريت 00 2 0 هلماع ءأ طم دوا. /) 0

 قتيعس. 10. 5من ||| 267 | 0 25 1

2 05 



 ماو اًببح الو «ةوادَع انل رهظي  لجرب اذه لعفأل نينك

 كشعب* سيل دكيح نب ميعاربا هل لاقف ىظلا ىلع هانذخا

 هكا نزا لاععا: كيب ىلا نباب كنع انغلبي امو تنا ام ةىجرذآف

 ٠ كيبا شغك شع نم هللاب ذوعاو « لطاب الا ىتع كغلب ىذلا

 عمساو جرخُأ نيح هيلا رظنأل ىلا كلاوف لهصُف لق لك هكَنِجَحََ
 ما ميعاربا هنم هعمسا ىردا ال ىلا ريغ 4دل لق نيح ٍلوقلا اذه

 ءاهد ةلغبب راتخملا قو لاق هب ملكت نيح نيكسف هعمسي مل
 0 1 الشع انآ نيرو" ىبا للا نبعلا ميال ليقف ءاهبكري

 نب ىيحب اًماو فنخ وبا لاق ىاًديَق ىجسلاب هل ىفك لاقف
 ملسم نب ديجح عم هيلا تلخد لاق هنا ىنتدح ىسيع قا

 اَمُأ لوقي هنتعمسف /لاق اًديِقم هتيأرف «لجاعتنتو هروزن ىدنألا

 «راربالا ةكئالملاو ؛رافقلاو هماهملاو ؛راجتأألاو ليخنلاو “اجلا برو
 دّتهمو «راطخ ندل ّلكب ءراّبج ّلك نلنقأل 'رايخالا نيفطصملاو
 «نارشا لزعب الو «رامغا ليمب ةاوسيل «راصنالا , نم عومج ىف* ءراتب

 ؛نيملسملا علص بعش ةتبأرو 'نيدلا دومع تامقا اذا ىتح ا

 | 111 كايجنلا اةزانإ تكرفأ.: «ىدميلل رشم .ليلع ثيفض
 هانيتا اذا ناكف لاق «ىنأ اذا توملاب لفحا رثو 'ايندلا لاوز ىلع

 ه) 14 (1م (غعءاءاان) اةردغو ذل 322014. 106غ 16, ) 14 اذه

 ىنرداف كشغي 710 1:ءزتاتعر صمم. 11, 0. 418, 2.38. 4) 00

 ٌلطابف ىنع كغلب ىذلا اما. 13 0 د4 الا :2مءاناان# ىنع كغلب ام.
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 0 ماخم

 نب نراميلس عم مواسورو كتموب خعيبتلا 0 مدظعو كوسه نر

 نأ لا اذحا ب نولدعي ؟نسايلف مهنسأو خعيشلا خيش وهو درص

 درص نب ناميلسف ريثللاب اوسيل ةفئاط هنم لامتسا دق راتخللا

 هما ذتموي نرص ىبال عيتجا دقو راتخملا ىلع هللأ فلخ لقثا

 5 ارما ميهي نأ الو كركي نأ تبري ال راتخملاو يورخل ديري وهو

 نأ ءاجر ناميملس 0 6 هبلأ روصب ام ل كطخش 86 نأ ءاجر 3

 6 بلطي ام ن لرد 7 ىلع دل, ىوتا وع ل تيا

 دعس ىب ربع لق ةريزخل وت ىضمو درص نب ناميلس نرخ املف

 مدور نب ثرامل نب هديزيو ىعبر نب تبشو صاقو ىأ نبا
 0 ئكلط نسب ديح نب ميعاربأو 0 0 5 هللا دكبعلا

 نع 9 كقو 1 عللذيو 00 00 جدخ اغا 06

 اوريسف مكرصم ىف مكيلع تكف حيوي امنا راتخملا ناو مكدالب

 وما ميقننسي ىتح و ىكسلا 3 هودلخو * نيد ف هوقتوأف هيلا

 ام تعب هللاوف مكلاب ام لق هتعامج ىار املف هوجرختساف هرادبو

 كيبع نب ةكلط نيام ني ميقاربا لاقف لقا كنلا تدل

 كبع هل لاقف ايفاح هّشمو اًفاتك هءذش ديزي ىب هللا تبعت هللا

 الو :هيفحأل الو* هيشمأل تنك ام هللا ناجس كبزي ىب هللا

 © 6 ءامظعو. 6 00 ىنح م) (00 هلل. 2) 0 ديري م

 0148 كيزو. رث آخ ئيطللا 2 14 ننكساوز 0 نة فلخو.

 /) 60 قعر © تأ للا ن0 2) 0 اًيفاح.



 مدع ارو >0

 نل هناو ىارخلا دص نب ناميلسل نععمتجا دق ةعيشلا نا هل
 ىلع ىّبصو هيلع ىنثأو هللا دمحن لق بخ ىتح اريسي الا ثبلي

 نب كيح* ىصولا نبا ىدهملا ناذ دعب امأ لق مث معلص ىبنلا

 ءلاتقب ىنرمأو اريمأو ةابختانمو اريزوو انيما مكيلا ىنثعب « ىلع

 ىءافعضلا نع عفدلاو هتيب لا ءءامدب بلطلاو 2ىيدحاملا 5

 /مايرضو ةباجا هللا فلخ ّلوا انك امهنا ريثك نب ليعام»او ورع

 ىقو ةعيشلا ىلا ثعبي راتخملا لبقأو لق هاعيابو هدي ىلع

 نم مكتثج دق ىلا هل لوقيف درص نب ناميلس م دنع نععمتجا
 رمأب ىدبيملا مامالاو ىبصولا ىصوو لضفلا ندعمو رمألا ىلو لبق ه

 ناييلشا نا ل ماهتو ءادعالا لتقو ءاطغلا نيشكو ءافشلا 5

 8 مشعلا نم 8 ةمّشع هوه امنأ* هاياو هللا انجري درص ىبا

 نأ ديري اما بورحلاب ملع هل الو رومألل ةيرجأ ىثب سيل لب

 ِهلَثُم ىق* لاثم ىلع لمعا امأ ىلا مكلتقيو هسفن لئقيف مكجرختي
 (اريلص ءافقو مكولجع لثتو مكيلر ةرع ءديق ىلا نيب دق رمأو
 مكل ىاف اورشابتو ةاورشبأ رث ىرما اوعيطأو *ليق « ىنم رسل

 وكن لوقلا اذهب لز امأ هللاوف ل5 ميعز ههريخ «نولمأت ام كب
 اال ب ديلا, ىدلتخ ا اوتاكو ةعيشلا نم فقط لايتسا ىتح

 0)4 هم. ة1)5آ14ش اضيشم.. <) 14 لفقب. 4 00 نيلحملا ,

 د 05 20-2 ما مدبب. 7) 0000. برضو 64 200 دعيابو.

 م) 00 ىلع, اه 212 ١ 2 00 ميغ كك مشغلا. 2 0 نع (51©).
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 عا رش نز*إ“

 نوبلطيو نيلكملا نولتقي هتعاط ىلع جقاتيم هللا ذخا موق

 ىلا لاقق ئضم رث نيبما رونلل ةيدهيو نييبنلا .دالوا هءمحب

 ىدرغب ثوعدف كّلدا ىنرظنأ هل تلقف دنع ىنب ىلا قيرطلا فيك

 ىلد لاقذ لكنه ىتب ٠ ىلأ معم تبضمو 7 ةتابكوق ّك جرسأ كفو

 5 هتجرخساف هلونم ىلا هب تيضف لاق هريتك نب ليعامسا لونم ىلع

 ةلبللا كوكو "ىلا .ىاقلا دل .لاكو هرشبو مك هب بحرو هايح

 انيضمو ىضم مث لاق نوب اننا لكي مكتينأ لق 0 ورع 2وبأو

 ليغلا باب ىلا ىضم رف ةنطابلا ةنيبج دسم رم ىتح هعم

 اذه اولقو سانلا هل فرشتساو دجكسسملا لخد رت هتلحار خانأف

  ىراوس نم ةيراس بنج ىلا راتخملا ماقف مدق دق رانخملا

 رق سانلا عم ىلصف ةالصلا تسيقأ ىنح 0 ىللصف دككسملا

 ىلص اًملف رصعلاو ةعلل نيب ام ىلصف ةىرخا ةيراس ىلا دكر

 نب دلاجا ىددع تنك وبا لاق تر ا عم رصعلا

 هيلعو نادم ءةقلح ىلع رم راتخملا نا ىئعشلا رم نع دكيعس

 ؛ةمكرسي امب مكيلع نيمدق دق ىناف اورشبا لاقف رقسلا بايت

 نب مّلس راد حت ىتلا /رادلا كو هراد لزن ىتح ىضمو
 وبا لك «اهيف هيلاو اهيلا فلتخت ةعيشلا تنناكو بيسملا

 ليعامسأو وربع نب ةديبع نع ميَدَح نب ليصف ىنتدحخ فنخ#

 اًملخ انّكعو امك ليللا نم دكانينا و الق سلته ىتب نم ريتك ندا

 ه0 انلقن ةعيشلا لاح نعو سانلا رمأ نى > 7 انلتاس انسلجو :ءباع انلخد

 © 90 مكب“ 6) 00 هد. 6) 0 ريبك , 14 انك 120. 4)

 وبأ هذمع و. )آه 300. نم.. رك)ر 0 هده. م) 0000..لاق.. 24) 6

 انلاس.



 ىزخنإا 4 زينت

 نب * رانخملا لاقف اهيعار « لض منغك م لق ةفوللاب سانلا نع

 ةملس هل لاققف اهتياهن غلبأو اهتياو نسحأ ىخلا انا ةلديبع كا

 كلمعب ىبمي تسوس ثوعبمو تداكش كنأ ملعأو كللا فنا

 ىهتنا ىتح رانخملا لبقأو اقتفا رق رشف ارش ناو ريخث اًريخ نأ
 اريسي انهد نعداو هيف لسنغاف لونف ةعلل . مسي هيف ءرسك ىلا ه

 دجاسع ةرف هتلحار بكر رق هفيس كّلقتو منعاو © هباهت سبل

 0 سلجم ١ املا عقلا

 نب ةديبع دجوف ءاذب ىنبب رم ىتح لبقأف ةعمجلا ىلا اوحار
 مرسيلاو رصنلاب هوشبا لق مث هيلع ملسف ةدنك نم ىَدبْلا ورع

 دع هليل للا عدت نك .ىاسحت ىاو .كع وربع .ابا: وكنا جلفلاو

 عجشأ نم ةلببع ناكو لاق هرتخس الأ ايت الو / ةمرفغ هلا اًمثآم

 ار يصب ال اكو ة مصر: ىلعل : ابح : : عغدشأو ب خغيعشأو :سافلا
 كرشب ةديبع مدل لاق لوقلا اذه رانخملا ةدل لق امملف بارشلا ؛

 ىقلاف معن لق انل ةرسفم تنا لهف انترشب لق كنا ريخج هللا

 نب .ليضف ىككدخ فنخ وبا لق يىصضم مث ةليللا لحرلا ىف

 رث .ةلاقملا هلق راتخملا ىل لق لق ورع نب ةديبع نع ميدح

 مهنا /”ىن معا اذه مكدجسم لها عليو لحرلا ىف ىنقلا ىل لق

 3 ا لذي ((80 ٠) 0)2ه2.1: 2 05 ءعءالق رسهف» 04) 00

 هبايتب. <) 0 اورشبا. ر/) 0 هدص. م) 0 رشباو. 4) 14 4

 كله 2) 14 200. اعيشن. #) 14 نيتم ٠( نيبم.)



 942 خرس منا

 هذه برو ىلب لق ريخب الا ككذي رن لقو ه«هتكف لق لق ريبولا

 ١١ ىرقا' ىف 6 نطخل ,ةلئاوءاما ايكتأش. نفل تنك نا ةينبللا

 هلعتسي ال هآر املف رهشا ةسيخ دعم 1 ةارعس هيلع اهتدفأل

 سانلا لاح نع .ههّلأس آلا ةقوللا نم ثحا هيلع مدقي ل 00

 قور وبا ثراخل نب ةيطع ىتّدحن فنخم وبا لق « جنتيهو

 ةربغ ديري ةلكم مدق دولا ةّيح ىا نب ىناع نا ىنادمهلا
 هتتيهو ةفوللاب سانلا لاحو هلاح نع رانتخملا هلأسف ناضمر

 ةفئاط نا الا ريبزلا نبا ةعاط ىلع ىاستاو حالصب عانع «ربخأف

 ىلع معبج 06 هل ناك ول رصم لها ددع 4عيلا :لانعلا ن

 ,هانأ قاحم"ا وبأ انأ راتخملا هل لاقف ام ممي ىلا ضرألا ضب لكا عيأر

 لظابلا 9 ناك هب /ىفنأو قلل هرم ىلع هعمجا انا هل هللاو

 كجو ةيح ىلا نب ءىاه هل لاق دينع رابج لك مب 1, لققاو

 7 عيحاص قنديل لالضلا ىف عضوت لآ كح 1 نأ دكيبع نأ نبا

 لاقخ الع سانلا .اوساو. الج هبت ٌبرقا. ةنكفلا د ناف كرببغ

 5 ةعاللو .ىجيلا مى تعدل اعا' تقلا اللا وعدا دا ىأ راتخملا هل

 اند

 ناك 1ذا ىح ةقوللا وك ليان ةلجاور  بكرو 00 تقول

 نم ىضباقلا دترم 7 تنب وخا دّنرم نب ةملس ديقل ءاعرقلاب

 اكفاصن ايقتلا .املف ءاكسان ناكو برعلا عجحاشا نم و نادبع

 ىتدح دترم ىب ةملسل لق رث زاجكا بخ راتخملا هربخأ الئاستو

 5) 00094. نكطلخ سلا ١١ 2) 0004 كس علاس

 4) 14 8. 0 6مم كرز كفل ةقللاو ا "20 0 مع

 كلها... 2 00 اله. |! 0 عبحاص ه كيعل 00مل كا



 نه

 مل“, 4 اين

 ىلا انعجر رف اهلك ككسلا نب نم مانجرخا : ند شب

 انش 2 للجر تلت ئنلا, اذ ' لق انلتغ نيذلا انيبحاص
 كيد دوسا لج راتخملا لقق ىذلا اذاو ىف 2 ةرمشل

 نيدبع نيذع اًنيليتق نطظال ىلا هللاو ملعت راتخملا ل لاقف داوسلا

 نكح امي انجب نمو انرئاشع انب عجفل انالَنَق نّيذه نأ ولو

 اذه ىموي دعب برخا الو ةارس الا ىدنع بالذلا نم نابلكو

 الا جرخا ال دنلاو انو هدل تقف هفربعأ لجر الا هاَّذبا لجيل

 00 ا ا نبا عم رادجصلا + مقاو ؟هفرعا ليجرل
 لقا حلطصاو مأشلا ىلا ماشلا لها عجرو ر 9 ىضصقأو ياعم
 ىتح مب ىلصي ديزي كله ام دعب دوعسم نب رماع ىلع ةئوللا
 ىتح ارهش هلأ وماع ثسلي ملف 6 هنوضري ماما ىلع نساغلا عمتجج

 عم راتخملا ماقأو روبزلا ىبأ ىلا ةفوللا لحهأ ةعبيبو هتعيبب ثعب

 وبا لق ه««اماياو كيزي كلهم ىعب رهشا ةسمخ ميبزلا ىبا

 نب هللا دبع عمل ىلا هللاو لق صاعلا ىب دكيعس ىب ورمع نبا

 فوطن نك "فلخ ب ةليما نب ناوفص نب هللا دبع هعمو ريبزلا

 ناوسفص نبال لاقف رانخملاب وه اذاف ريبزلا نبا رظن ذا تيبلاب

 لك عابسلا هب تفاطا دق بثذ نم رّذحا وهل هلاوف هيلا رظنأ
 دعب نيّتعكرلا انيلصو انقاوط انيصق الف دعم انيضمو ىصمفوو

 نبأ هب قركذ ىذلا ام ناوفص نبال لاقف راتخملا انقخ فاوطلا

 ©6) 0 هت, 2 6) 06 0



 ةفئاط وحن هجوتي ناك هامخ لئتاقف ضهن حاوتسا اذاف هباحصا هب

 ىتّتحخ فنخ وبا لق «عفشكي ىتح عبراض الا مأشلا لها نم

 لف دعس ىب' لهس نب سابعا ىع  ظباث نب 'ىبحافسوي وبا

 انأو أو عيطم ىبب هللا ةيعا ا فيرك مدي مأشنلا لعا لانق نك

 5 لق راتخملا نم ةالب ىسحا لج, فتموي انيف ناك اف لق راتخملاو

 مييب ةيواعم ىب كيزي توم ىلع مثلا لما علطي نا لبق لئاقو

 عيبر نم تضم ةليل ةرشع سمخ دحألا ىىي كلذو اًديحن ًالاتق

 اوذخأو انب اورفظي نأ اوجر دق ماشلا لها ناكو 48 ةنس رخآلا

 لك يدك لارا ةعيابق ريبزلا نبأ يرخو لق ةكم ككس انيلع

 10 ىف راتخلاو بناج ىف لئاقا ىم ةباصع 03 تجر لاق ل

 مو بناج ىف ةماييلا لها نم ةةعيمج ىف لتاقي* ىرخا ةباصع
 هللا كبعو بناج ىف مهف تيبلا. نع اوعفديل اولتاق اماو جراوخ

 قاحصأ ىف ىنوزاحن ىلع ماشلا لها كشف لق بتاج ىف عيطملا نبا

 عنصا نكا ملف كحاو ناكم ىف هباخاو راثتخملاو انأ تعمنجإ ىتح

 15 هلتم عفصا نأ ثفلكت هلا ا عنصي الو هلتم عنص الا 2

 للخر انيلع, تلت نا .لتاقنل اناف لق ماطق ةنم لشا تيا اف

 نيعبس نم وك ىف هاياو ىنورطضاف مأشلا 24لعها ليخ نم* ٌليخو

 راطخ ةنكم لا رود نم واذ بناج ىلا ربصلا لها نم الج البجر

 رغي قعر رمأ سفن يلو الو لجول ٌلجر لوقي فخاو ذتموي را

 هدلجر ىلا مكنم برخضل نلقف هعم تاجرخو 000 يو

 هلتقأف ىحاص ىلا تيشف هرخآ «لجر هيلاو 2 5

 4 0 اهلخأ) 5) 000 رئعح , © هن )© ه2 | 0 لعألا

 6) (00 نهال“

2 0 



 ةأم 1 زخنس

 كعيابال كتّمج دق ىنا ةجالخل ىع ريصقتلا ىف الو فطنملا ىم

 نان نم لوأ ىف نوكا نا ىلعو ىنود رومالا ىضقنت ال نأ ىلع

 ريبزلا ىبا هل لاقف كليع لضفا ىلع ىن تنعتسا ترهظ اذاو هل

 تسنا ىناملغ رو لاقف معلص هيبن ةنسو هللا بانك ىلع كعيإبا

 هرسمالا اذه ىف ىل ام معلص هيبن ةنسو هللا. باتك ىلع هعيابم 6

 هلا !ادبا كعيابا ال هللاو ل كنم فلكل ىصقأل سيل ام ظل نم

 رديسببلا :ىبا نذا نسقتلف لهس نب سابع لق لاصمل هذع ىلع

 ناف ريبزلا ىبا هل لاقف كيأر 3 نم ىرن ىتح هنيد هنم رئشا هل تلقف

 دعاش ىتح هعم ثكمو هعيابف ةقلع لفلبرف لاس اعل

 ىف لتاقف ةكم ئنوكسلا ريم نب ىنيصلل مدق نيح لوالا راصحلا م

 نب و ةمرخام نب روسملاو ريبزلا نب رخنملا لتق اهلف
 مالسالا لعا اب راتخملا ىدان ىرعزرلا فوع نب ناجرلا دبع

 انا راوغلا ال رازكلا ىبا انأب ةدوعسم ىبا* كيبع ىأ نبا انا ىلا

 هراتوألا ةاجو ظافمل لها اب ىلا نيمجخل 4ريغ نيمدقملا نبا ؛:

 نبأ 3 ماقا _ تانج الان لناقو ىلبأو ككتموي م سانلا ويح

 قرحأ هناف نتببلا م م. نك ىنتح راصحلا كلن ىف 4 ويب

 لتتا م 4ع 2 لولا عجبر رهش نم نيضم 0ث .لقل ءءرب ,نيبلا مهبل

 :لناق لات 00 ةتامئالك نم وكأ هعم ةباصع ىف ذكتموي 1

 ©) (00 هد م) 0 هد. 20 لات 2# 0 لف " )00

 .ابدالا ري © سانلا. م ©0 !ديحش.



 “كد زخخنس هأاب

 لاقف تنك فئاطلابا ىدعب «تغلب ىيأر تنك ىبا هل نلقف

 هيلا :تلبف 8 كمآ ىلع + سيعو :بفئاطلا ,اريقر كتفاسلاب كشك

 هيلع عيتجا دق ام لثم نع بيغي كلتم هل تلقف هتيجانف

 فقبي مث فيقثو راصنألاو شيرق 5م برعلا تاتويبو فشلا لها

 ةاذه عيابف هدد ةاميعز ءاج مهدقو الا ةليبق هلو تيب لها

 تذنخأو هتعيانبف هتيتا نوكت الأ 8 نن احح لجبلا

 ,ىضاملا ماعلا هند ىنتيار امو ىل لاقو رمألا اذه ىم كظحك

 ىغتسا ١ هتياو امل "ىناو 4 ىنود هرمأ ١ ىوطف *  ىارلاب هيلع تفات

 ىلا يوحا وهل هللاو هنا هنع نغتسم ىّنا هير نأ تببحا ىنع

 هيف ,هاظ وهو هتملذك ىنلاب هتيلك كنا هل تلقف. هيلا ىتم

 ةاخرم هتود روتسلاو .الأ نوكي نا ىغبني ال مالللا اذفو قسما

 1 كهف اكتم انو :تكشا ا كليللا هيلا ةقلغم هدرد ا

 تيضصلينف لق رجا اندعتاو ,ءانينا ةمتعلا ءانيلص اذإ لكن
 ناك امب هتريخأف ريبولا "نبأ: ىلا تعجر ارث تجرخت هدنع ل

 ؛ةمث رجكأب انيقتلا ةمتعلا انيلص املف كلذب رسف هلوقو وق نم
 نلقف انل نذأف هيلع انئاتساف ريبزلا ىبا لزنم انيتا ىتح انجرخ

 نق ريبزلا ىبا اذاف «تسلج كنود رس ال اًعيمج مالقن اكيلخأ

 انتكسو ادن 2 هلاح ىع هلأسف هب ل ىعخعاصف هديب نخب

 ىف أذبت نا كعب عسا انأو راتخملا هل لاقف ليوط ريغ اعيمج

 «راثكالا ىف ريخ ال هنا لق رث هيلع ىئأو هللا نىمح دعطنم ل

 ه) (0 هدد 6) 00 هد ه) © دق ر 14 انك 26. 2) ]1



 نإ 4ه نس

 لا ناف راجح ىلع بثو انيضري ام انطعأو كعيابا كحي طسبا

 ان انيب ىلا ,مث لوح وي ملف جرخن راتخملا مقو كعم ملك راج
 راتخملاب كذهع ىتم ريبؤلا "نبا ىلا لق نا ريبزلا نبا عم سلاج
 اماع كدنع هتيار «لذنم دهع هب ىل ام مهل نلقف كيبع نأ نبا

 هل نلقف كعب اهب ىثر كقل ةكمب ناك ول بهذ هارت نيا لاقف ٌلوأ 5

 نييوسهش وأ رهشب كدنع هنيار نأ دعب ةنيدملا ىلا تفرصنا ىلا

 لما 15 ل كيلع تيمدق ىلا مث اًرهشا ةنيدملاب نثبلف

 معزي ومو فئاطلا هيلع مدق هنا نوعي نيرمتعم اوءاج فئاطلا
 © ثعبنا كقل هللا هلتاق ءلاق .نيرابخل ةريبمو بضغلا بحاص هنا

 /مدحا راتخملا نكي نيرابجلا كلهي 5 نا انهكتم ءاًباذك دم

 بناج ىف انل ىع ىتح انقطنم نم انغارف ثير الا ناك ام هللاوف

 تلقف ىرهي هنظن نيا مدت اًبئاغ ركذأ ريبزلا ىبا لاقف دجاسملا

 تييبلاب فاط رث رجكا لبقتساف تيبلا قأف تيبلا ديري هنطا
 هب ّ,م نا تبل اف سلج رث رجكا دنع نيتعكر ّلص رث اًعوبسا

 اوسلجن راجكا لأ نم 7 ثريغو فئاطلا لحما نم هفراعم نم لاجر 15

 انينأي ال هنأش فزت ام لاقف هيلا همايق ريبزلا نبا أطبتساو هيلا

 هبجتا كلذ ناكو تش ام لقو هيلع كل ملعأسو ىردا ال تلق

 الهلا تفتلا مث ىجسملا نم بورش كيرا ىنأك هب ثررف تسقف لآق

 000 |(. ديلا, كتاشلجتا رك هيلع :نسمّلس رث* هو كنلبقأف

 ©) ©6 ئم. 0) ]14 ريسمو. ) 14 204. هل ام ريبزلا نبا.

 2) 14 3126 تعبنا. 2 0 اينلك شب ن2 6ع 7 خ4 علوا.

 ىم) 8هرتامعر صممه فنه آ1, 555. /) 0 هيغو. 82 ©0060 نيلسف



 “خه زخلئس هأة

 ام .ةللاوف سفن لب تح: ةىنا نتف هناندغوا اع رابخملا ىعي
 نثاك هنا ىريف هاتمتي ءىش وه اهاو اًدحا بيغلا ىلع هللا علطأ

 ام. لك كيسيار : قدح كيد ام "ةللاوع لق "نوكي ننال هناا نا
 دل تنليمأ بنقل هيلا ىقلا قلع :نل كلذ نك تلال ف

 ونبا لقا 2 «ناك كفل دنع ايشو آر اير اكلت ناك: ىعلو

 تتّدح لق قرعلا ىبا نع ريمي نب بغقصلا ىنتّلدح فنخ“

 ناك هنا هىل لق رث كحصف فسوي نب اجمل ثيدخل اذهب

 اضيا لوقي

 1١ اهلوَح وأ ةلجدب اهلْيو ةّيعاتو اهَلْيَذ ةعفادو
 وه ما 0 هصرختب اضرختاو * هعرتخج ناك ايه انه ىرتأ هل نلقف

 قلاش :نكتنلا راقسع امل قا ام ةللاوا لافم  ةيينزأا نك لخلل

 ءاندبعاأ عراقمو تح رعسمو كاف لجر ْى رد دلل نللو هنع

 ىنب نم ئراصنألا فسوي وبأ ىتدخ فنخ# وبا لاق «« نأك

 رو ةكم انيلع راتخملا مدق لاق /دعس نب لهس نب سابع نع جرو

 درف هيلع ماسف هدلخع ادا ان ويبزلا نب هللا كيع ىلأ ءانيف

 لاح نع ىتدخح لاق مخ هل عسوأو هب ترو ريبزلا نبا هيلع

 ىفو هايلوأ ةينالعلا ىف عناطلسل © لق قاكخا ابإب ةفولتاب سانلا

 اوار اذا ءوسلا كيبع ةفص هذه ريبزلا ىبا هول لاقف 2!دعا سلا

 ه0 سلجن لاق ونعلو مويتش نع اوباغ اذاف عوعاطأو مومدخ هبابرا

 رظننت ام. هل لاقف دراسي هناك ريبرلا ىبا ىلا لاق هنا رث ٌةعاس انعم

 4) 0 بجويف )85  00 020.6 2 6] 0 هنت. 2 4) 0 دصركتيو,.
 6.0004. اين ميز: طخ 172. 2281 فسم.



 مز ؟5 زئْغس

 رل نا هللا ىنلنق راتخملا لاقف هلماتا تش هل ام هل تلقف ىرن

 كتلقف هتلاقل تيبجاعف لاق ابرآ ابرا هءاضعاو هلجاباو هلمانا عطقا

 ىتع هظفحأف كل لوقا ام ىل لاقف هللا كر كلذب كمّلع ات ةل

 نب هللا دبع نع ىنلأسي ففط مث لق هقادصم ىبت ىتخ

 ةينبلا هذه برب نتاع انا امنا لاقف تيبلا 33 يخوت نرش ريبؤلا 5

 هتكوش تنشأ «دق ول* الا هارا الو اس عبابي هنا نوتّدحتي سانلاو
 كش آل لجأ لق قفالخلا رهظيس آلا لاجلا نم نتاكتساو

 0١ للكس الدلتا: انآ مايلا ببعلا لجر هنا اَمأ كلذ ىف*

 نودب انأ ام هللاوف ٌلعفي 24 الاو * سانلا رما هفكأ وق عمسيو ىَثا
 م تدعرأ نيك ةنتغغلا 5 قوعلا 9 6 برعلا نم كحأ 0

 تعمسو كلذ كنيار !ذاف اهماطخ ىف ىتتطوف و ىثعبنا ىف أكو |

 نيملسملا نم هبئاصع ىف راتخملا نأ ليقف هيف ترهظ لدق ناكمي هب

 باو نيسلسملا : نّيس قطلاب 'لوتقملا ىيهشلا مولظلا محب بلطي
 ىتلا ىلتفلا ةّدع هلثقب نلتقال كيف 8 ىلع نب نيسلل اهديس

 هللا ناحجس هل :تلقف لق مع ءايركز نب ىيحج مد ىلع تلنق 5
 ه«ظفحأف كل لوشا ام وه لاقف ىلوألا ةثودحألا عم ةبرجعا هذهو

 هعم نتيضمو ىصضمف هتلحار كرح رت هقادصم كح ىدح ف

 فيقو هنا رث لق ةباحصلا نسحو ةمالسلاب هل هللا وعنا ةعاس

 هيلع تمّلسو هنعلوف هجيب تذخأف نفرصنا هامل ىلع مسقاف

 ناسنالا اذه ل ركذي ىذلا اذه ىسفن ىف تلقف هنع تفرصناو

 10 تف م ه7. و هتكوش تدتشا. )05  0 هبف. 6<)

 ظطحي. 4) 00 ال. ه) © هنض. رك) ©0004. تفرتاو. 0
 كثىعنيا, 0 نعنياز 14 ثسعبنأ. /#) 0 300. هيلع هللا تاومللص.

 2) 00 هدص. م) 0 الا



 نا مال“

 عفشي لق رق كحض هأرق املف ماسشثنلاب ديزي ىلع هب مدق ىنح

 اما داير ىبا ىل هل بتكف ةوه كلذ .لمأو ناجرلا دبع هوبا

 قاتك هيف رظنت * نيح كيبع نأ نب راتخملا ليبس ٌلخ دعب

 اعدف دايز نبا ىلا هعفد ىتح ةدئاز هب لبقأف «كيلع مالسلاو

 :كتاكردا ناف الت كتلُجَأ نق هل لق رث هجرخأف رانتخملاب دايز نبا
 نبا لقو هلحر ىلا يرخن ةمذلا كنم تشرب دقن اهدعب ةقوللاب

 نينموملا ريما ىلا لحري نيح ةدثار ىلع اتجا قل هللاو دايز

 نأ اتم يم نإ, تق تجر يلح ناداكا عيناي ىح

 نيالا تق 00 نب وربع اهب. ررذ ردي ىلع مسيج لكلا

 10 لق كدنع ىل اذ ا كسفني ءاكنلا هل 97 : د اوقو دايز

 10 ٌيلعابلا ورع نب ملسمو ىلهذلا روت نب 0 0 ىتح

 ناك املو 2 وبا 8م لاق ماش * لاق « نامالا دايز ىبأ نم عل

 نب بعقسلا ىتّذحن لق زاجكأ ىلا رانخملا جرخ ثلاثلا مييلا

 5 اذا ىدح ,زاجلا نم تليقا لاق فيقتل كوم :نرعلا 0 ىبا نع ربق)

 ةكيبع .نأ نب * رانخملا :نلبقتسا ةصقأو ءارو نم ةطيسبلاب تنك

 هل تعج رسث هس هنيع رش تميأو املف هيلا نفطعو كد تبحر

 كنع هللا فص كنيع لاب ام هل «تعّجوت ام .دعب هل تلقو *

 20ام ىلا تراص ةطبخ بيصقلاب ةينازلا ىبا ىنيع طبخ لاقف وسلا

 4) © اي. 86) 00 هس. هه 00 ارقت. 2) ©0844. نا. . ه6



 هازلزإ "هه زئفس

 ركذف دايز نب هللا ديبع ىلا ةكلذب طيعم نأ نب ةبقغ ©« نبا

 سانلل نذأو دايز نب هللا ديبع باب متم راهنلا عفترا اًملف هل

 ٌلبقملا ثنا هل لاقف هللا ديبع هدلذ لخد نييف راتخملا لخدف

 تلّننو تلبقا ىنللو لعفا مث هل لاقف ليقع ىبا رصنتل عوبل ىف

 راتخاملا هجو هب ضرتعاف بيضقلا عفرف لاق هللا ككحلصا قدص

 وريع ةداهش الول هللاو 4مأ كل ىوا لقو اهتشف هنيع ةدب طبخ

 ىلا هب اوقلطناف ىنجاسلا ىلا هب اوقلطنا كقنع تبرضل كل

 رق «نيسملل لتق ىتح نجسلا ف لزي ملق هيف سبحكف ىجسشلا

 دبع ىلا ريسي نا هلأسف ةمادق ىب ةدئاز ىلا ثعب راتخملا نأ

 ةيواعم نب كيزي ىلا همل بتكي نا هلأسيف ةنيدملاب ريع نب هللا

 ىلا ةدثاز بكرف هليبس ةيلختب دايز ىب هللا كيبع ىلا بتكيف

 تيلعو راتخملا ةلاسر هغلبف ه هيلع ملقف* رع ىب هللا دبع

 رمت نب هللا دبع تحن قو اهيخا سبحم راتخملا تنخا ةيفص

عم بتك ريع نب هللا دبع كلذ ىار اًملف تعزجو نتكبق ؛
 ةدئاز 

 هلاح نم مّدصيو ىفاعي نا ٌبحا انأو ىرهص وهو راتخملا سيح

 و هرمأتف دايز نبا ىلا بتكت نأ كاياو هللا انمحر* تيار ناف

 باتالاب هلحاور ىلع ةدئاز ىضيف «كيلع مالسلاو تلعف هتيلختب

 <) آخ مد]ع 2001 نسب ديلولا. 65) © هدم. © 00 هت.

 ©4) (6 اما. ه#م) © 300. هيبا ىلعو هيلع هللا تاولص. رك 0

 بتكي. ىم) 0 دايز ىبا ىلا بنتكت نا هللا كمحر. ©0 يلق 0
 بنكت



 “كه خخلس هألا

 ىب ورمسعل دايز نب هللا لكيبع كقع كقو 0 ليغلا باب

 دكاسلا 2 ل دعقي نأ هرمأو سانلا عيمج ىلع خيار ثابوسح

 ةيحع . لاا نب. ىناه هبا ها ليقلا باب 0 ناك املف

 الو سانلا عم تننا ال انهه كفوقو ام راتخملل لاق ىعداولا

 م لاق مكتيطخ همظعل ةاكترم « ىبأر حبصا لق كلحر يف تنا

 هربخأف ثيرح ىب وربع ىلع لخد مث كسفن التاق هللاو كنظا هل '.

 ىربخأف فيك وبأ لاق «رانضما هبلع 3 امو رانضملل لاق اع

 ننك..لاق..ىققتلا ريغ قا نب ناهرلا .نبع نع كاص نب دلل

 ةييخع  ىنأ ١ مل لنا قلب نخل تل ساس

 نأ هربخأف كّمع نبا ىلا مق 44 لاقف ةلاقملا هذه راتخملا نع
 كثسيقف اليبس هسفن ىلع. /نلعجك دلف وه نيا ىردي د ال مدبحاص

 ىلع كيتي هل لاقف دوعسم نب ا نب ةدشقاز هبيبلا بتوو هينال

 ثلا ىف ناو نمأ وهف ىنم' اما :تيرحع ىب وريغ هل لاقف ؛نمأ دنا ا

 9 هروسط_كام مهل تبقا ةرمأ نم ةىتن دايز نب هللا كديبع ريمألا

 ,ىال ةمادق ىب ةدئاز هل لاقف ةعافشلا ىسحا هل تعفشو ةداهشلا

 تجرخن ناجرلا دبع لق« ريخ الا هللا ءاش نأ اذه عم # ننوكي

 ةيح ىلا نبا ةلاقمع :ةنريبخأف راتخملا ىلا ةدئاز ىتم يرخو

 هسفن ىلع لعجج ال نا هللب هاتدشانو ثيرح نىب وربع 6 ةلاقفتو

 ىتح هتيار نس سلجو هيلع ملسف ثيرح نبا ىلا لونف اليبس
 وب ةرامتع ىسف هلسك راتخملا رما سانلا وكاذتو مبصأ

 ١ 2) ىار. :64) 6 انحترم (168. انجترم). 26 00 ميظعل.

 4) 06 هل. ه) 1. ء. 8[هداتسم ةطط كلكا1. /ي)0 لعجح. ى) 0 هتنع.

 6) © نيكي. 2 © هانيبخاو." 6) 00 ةلاقتوا
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 3 16“ وقت

 ىبا ةكوش تّتشاو ميقلا قرفتو هنمو كنم هللا ىربف رخآلا

 رسجالا نم اند ىتح ةرصبلا وحن لبقأر «دعومج ترثكو قرزالا
 ةه مد © 3 ١

 | ا نا دع نبا يلسما تراتخ بر مللا :اهلبع زيبا نعبد

 © ةبصبلا 5

 نراك ةنسلا هذ ىم ناضم هر رهش نم فصنلا ىفو رفعج وبأ لق

 «ةفوللا كيبع نأ نب رافخملا مدعم

 اهيلا همدقم «بيبس نع يق ركذ

 ملاص نب رضنلا لق فنخ وبا لق ىلكلا ديح نب ماشع لق

 رسمأ 5 هدم ناك نذل 2 ةفتعمو رانخملا مناشننا ةعيشلا كمناك 0

 ١ ىلا ' لييحف 0 نب « ىنسكلا

 ةييسملا ب 03 واد 0 2ك انك راخ راد لن 3 ىلا : ليفع

 رانخملاو جر تاع ليقع ىبأ جر ىتح هعاطا م هيلا اعلو 5

 دنع ليقع نبا ربخ ابن مافقل ىدت /مةينطخب هل ةيرق ىف

 داعيم ىلع جرخ موي هجورخ نكي ملف ةفوللاب رهظ دق هنا رهظلا

 ىدارسملا ةوورع ىب ىناحم نا هل لبيق نيح يرخ امنا هباختا نم

 ىلا ىهتنا ىتح مهل لاوم* ىف راتخاملا لبقأف سبحو برص دق

 «) 14 200. هب ىدقتيو جارخل ىبجج زاوعالاب ماقاو. 2 2) 0 6 4
 9 020 نع يلا 0( 3 هغ ]1 هبيع٠توو علا عي 1

 2060 نيس 2 (0دينرطخكد 0 رطخاد (ة10).  ي) 1مععمأتتا» :

 .(0 ايفل, 0 اعقل, 14 اغفل تاد> 7ةق. 1. اغقل. /) 14 هديلاوم.



 4م فس هأأ

 ةتيراومو ةتحكانمو هنع ىيدلا ملع لوبقو عحتابذ لكاو جهنداهش

 اذه ملعنت نا انيلع فقحو اذه ةفرعم انيلع هللا متحا كقو

 0 هللاو هللا 0 ام متاكن الو دنع نم انجرخ 0 .بحلا

 5 نيل 3 ا َكَتَلوُأ باتكلآ ل ل 1 م دعب 0

 نم بسنكف ءهياككا عيبج 0 اذه ىلا مهل باكتتساف نو

 ىب هللا كبعو رافص ىب هللا دبع ىلآ :لا َى د عشان للا كسع
 فرز

 دايع م هللا ةعاط لعأ ىلع هال سانلا نم امهأبق نا ضايا

 هدف فصوو هاك هذعم سصقق تبكو لك رمألا نم ناش هللا

 10 اقنع ب هللا كبع هأرقف دب انكاف امهيلا باننلاب كثدحعب 1 ةفرعلا
 و

 اوقمفعي :نا ةيشخ سانلا ىلع هأرقي ملف هفلخ دهعضوف هنت

 ءىتش ىلا كوبا هلل كل ام ضايا ىب .هللا دبع هل لاقف اوفلتخو

 هيلا باتكلا عفدف هضعب رسأ وا انناربخا بيصا ءدق نا تبصأ*

 ناك ودل ىررألا ىف ١ فان قحكص ىار ىأر ىأ هللا هلناق لاقن هأرقف

 15 دس وسيسسب اهيف امكحو 01 ايار سانلا بوصأ ناك نييكرشم موقلا

 نيف منو .نيكرستملا , ىف معلص ىبنلا هةريسك هتيم 27

 كامب 2و. ىاكحالاو معنلاب رافك موقلا نا لوقي اميف انبذكو بذك

 وهف علاوما نم كلذ ىوس امو جامد الا انل لك الو كرشلا نم

 كرصت ىكقف كنم هللا ىرب رافص بأ مل لاقف م ماردح اك

 20 لاقو ا امكنم هللا ىرب الغ كقذ قررا ىبأ نم هللا ىف

 «) (0 هدرم., 0 ىدلا. 0) 102 2 75 5 5 66 كر

 406 لوقا 210
| 



 عيا

 ةهأم غ6 انس

 ةعيبرو دزالا لانقب 4 سانلا لغتتشاو ينم قةجورخو نوكاسلا باوبا

 لاغتنشا يراوخلا نيمنتغاف * وربع نب دوعسم مد ىف سيقو ميم ىنبو
 85 آلا نما عفان عج املف اوعمتجاو اوأيهتف 3 ضعبب اضعب سانلا

 1 لاقوتا نبا ترافل ؛ نب« هللا نبع ىلع ةرصبلا لما :لطصأو هوعبت

 01 ىلا دايز 0 جرمخو عب ىلصي بلطملا دبع نب ثراخأ

 3 5 فحلف ةرصبلاب نم ىقب نم جرخ ىتح موفاخاو

 ىلكبع مهنم كلذ هموي يور اهلرأ نيكة جفا مق اًليلق الا

 رظنو امهيأر ىلع امهعم ٌلاجرو ضابا نب هللا كبعو رافص ىب هللا

 00 .فببكا ال هنعا فلخ# نم :ةيالو. نا 'قارو نزال“ نيا عفان

 مكمركا لق هللا نأ هباحعأل لاقف هل ةاجكأ ال: ءنع .فلخ# نم

 املا مكنا نيملعت متسلا مكريغ هنع ىمع ام مكرصب مكجرختب
 لما مك باتلاو دقت ملت :رمأف هرمأو ةتعيرش نوبلطت متجرخ
 مكيلو ىف مكيكح سيلا لاقف ىلب اولاقف هرثأو هتنس نوعبتت امناو

 00 الر مدخلا كودي و مكتكسو دقو + متم قنا كح
 نا امك معّلص ىنلا ودعو هللا ودع ميلا مكولعو هودع ىف

 4اولاقف مونيا مكودعو هللا ودع وه ذتموي معلص ئبنلا ودع

 ىَلا هلوسرو هلئآ نم ةعارب «ىاعتو كرابت * هللا لنا دقف لق معن
 00 ١ اوحنت 8 7لاكو ا 06 د

 <) 15 هلل. ٍشنع. 42) © هس. هه 60 دزالاب. 24) ©0 لق.

 تل م00 02 110 15012 9 8: /ي) 12072 2 785: 0



 “كم خنس نأ

 «رضتح نمو مك كد هشا انأو لا ريخ ّللت وه لب كلّذك سيلف هب

 تاخلا ردع املا لد هحالاو اينحلا 4 لراغع نيالا ىلا

 ءادعا اب مكنم هللا ىربف لق هللا وجع اب كنم هللا ىربف اوثق
 نيادللا تبعو اطنخ قرزألا ىب عفان لبقأف ممقلا قرغتو هللا

 . 5 ضابا نب هللا كبعو سعاقم نب ةميرص ىنب نم ىدحعسلا رافص

 هللا ىبع زوحاملا ونبو سهيب نب ةلظنحو ميرص ىنب نم اضيإ
 ةرتصتيلا "اوفا ىحا عوبرب يب طيلس م ع هللا ديبعو

 نسب بعص نب كلام نب نامز ىنب نم «تولاط وبا فلطناو

 كيف قكا روك ىب هلأ ىبعوأ لكاو ني اركب نم كلام نيا ذك
 (0 خماميلا ىلا ىروكشيلا نول نب ةيطعو ةبلعت ىب سيق ىنب

 هةركت ىلع كلذ دعب اوعيجا 0 0 تولاط نأ عم ةماميلاب اوبتوف
 ع

 و نو ,صبيلا اومدق عناق غانم نو ددضنلا 6 ىفنشلا ماع نبا

 ل فنخ# وبا لاق ءاشع لاق يي لالي ىأ ّك ر ىلع نوعمجام

 لها نم هناوخا نم للجر نع ىننلملا وبا ىقردخ © ىهبكاي نبأ

 5 ىف نوجراخ انم يرخ ول عانم ةماعلا تلاقف اوعمتجا قنا اف

 ال موقيف انياككا جوخ /ذنم انرضف انم تناك ىكقذ هللا ليبس

 جرو ىيدلا ىلا منوعدي سانلا ججباصم نونوكيف ضرالا شت

 لجر ةئايثلث ىلع كقتعاف قرزألا نب عفان اهل بدتناف ءايحا هللا
 فرز

 «» جراوخل رسكو دايز نب هللا ليدبعت سانلا بوتو 32 كلذو جوخ

 «) اهل قرضحا 060 مير ز ت0. 1طص 1202310 م. دز. مز 0 ءأ

 14(. 1. 710. هط206.) بلاط. 4) 0 بلاط. 2) 00 هدم. ر/)0 ذم



 هللا غ6 خنس

 ىتح نيمو هللا باتكب شيف لمعف نيملسملا هباجأف كلذ ىلا امحف

 فلختساو ركب ابا سانلا فلختساو هيلع هللا ىلص هيلا هللا هضبق

 بر هلل دمحناف هللا ٍلوسر ةنسو باتالاب المع امهالكف رمع وكب وبا

 هةجألا ئيحن نافع نب نامتع اوفلختسا سانلا نا مث نيئاغلا

 فزمو دنياوعلا عضوو ةردلا عفرو ةىتفلا لينساو لقفل" قاف 5

 لوسرلا ديربط ىوأو رول «ىركنم بوضو ملسملا رقحو بانتلا
 ذخا رت همرحو ج2 ريسو لضفلاب نيقباسلا برضو هيلع هللا ىلص

 ناجامو شيرف ناسف نيب همسقف يلع افا ىذلا هللا ءىق
 ىلع جقاتيم هللا فخا نيملسملا نم ةغئاط هيلا تراسف بوعلا

 نو ءهايلوأ هل ىكنف لتقف مثال ةمول هللا ىف نولابي ال هتعاط ا
 هللا نيكف لق ويبزلا ىباب 1 لوقت اف ءارب «”ايبوأو نافع سا

 6 مثركذ ى هللا تمهف كقف كعب امأ لق 2 يلع أو او ريبؤلا ىبا

 ام قوفو /مهيلع هللا لص نتلق* امك وهف ءمعلص ىنلا هب تركذو
 كقو تيصأو نتقثو كقو رمعو ركب ابا هب تركذ ام تيمهفو هتفصو

 ملعأ 0 ىو هيلع هللا خير نافع نب نامتاع هب ترك ذ ىذلا تسمهف 5

 ىتم نمأو نافع ىنباب ملعا مييلا هللا فقلخ نم دحا ناكم

 1 الا ووو
 باتكب هيلا اوعجر متنا رق هدنم عقبتعا الا هيف موقلا ةبتعتسا

 3 م هللاوف ١ 0 11 كف 72 ناف 0 اوناهف ٠ دخل

 هر اخ ىلا. )14 ىنغلا 14 ركنم. 2 هددت, عا !721أ

 توك ف 6) 0 08 /) 060 تركذ. مير 0 هن /) 0 اوبكوو. 2) آ14 هنبتع,



000 

 36 6و هاه

 اذذ يظنف نامثع ىف كتلاقم ام انربخ انودع نم ما نتنا انما

 قيستفداصف ىنيمتيتا مكنا هل لاقف لد تك هلوح  ىم

 كلذ نم مكملعا ىتح ةيشعلا لا اور نك مايقلا تدرا نيح

 جال سلا ارفسلا لاقف هباكصا ىلا ثعبو اوفرصناف نوديرت ىذلا

 ةدباصصا مقا دقو يراوخل تءاجو اولعفف ةيشعلا مكعمجأب ىنورضحاو

 ىلع ةميظع جهنم ةعامج نانو السلا جيلع نيّطامس -

 لجرلا ىشخ هباكال قرزألا ىبا لاقف ةةدعألا هيدياب هسأر

 ىبأ هنم اندخ نورت ام ملل ىعمسأو « مكفالخ عمزا كقو مكتلئاغ

 رثاتسملا ىئاكل ضغباو كبر هللا فنا ريبزلا ىباب هل لاقف قررا

 ٠ بانللا مكح لاخلا ثتادحألا تثوحل ةلالضلا . ىس نم لوا داعو

 ناو كَّسفن ميلألا باذلعلا نم جنتو كبر 4 ضرت كلذ لعفت نأ كنا

 ةابذل 3 + اوبهذأو 0 اوعتنيننسا نيذلا نم 0 كلذ كتكوت :

 ةدكبدع مدقتف ءببلا سانلا ل 0 ىكباع نىتكأ ىحلا انرمهأ

 :ةكعلعا يونا ضمتجحخي فنآذ# وبا لاق ماش 5 «« لاله نبا

 - 0 5 535 ١

 مدع خخ نم ىفاكقلا ن اكولا كيع نب دصحيرك قنا نع ىمعتشلا

 تاعهمس اف ملكتف ملقت ذا لاله ىب ةديبع كعاش هللاو انا لاق

 لعار كب اكو هيه | لوك ايورصأ ا الو لبا ناك فطني 5 اقطان

 ىف ريطفخل * 7 ىنعملا ىف ريتللا لوقلا عمجل ناك ناو لق جراوخل

 20 ناف كعب اما لا م هيلع يدا كلا نمح لدا 0 / ظفللا

 نيد صالخإاو هللا ةدابع ىلا وعدي معلص اويح ثعب هللا

 2) 0' هديتنا مترالخ كيلا 2 © كدف مكفالخ. 04) 0

 000 6) 011501:19.975: 70 كك 0ءعزط 0ع 15012 2675:2090: 70

 نذل )5  (8000 ف /) (0 قطنللا 2) ]14 . مل ىذلا.



 م "مه خئس

 اذ نبا بكر امل لق ىبسارلا قاخمملا وبا ىنتّذح لق «ىيح
 د 19111 اولا يافا كاوا

 درجت لالب نا لتق كعب هنا ريغ هيقبتسي الو هنع فكي

 راسو ذك ريبولا نبا راث نيج َج راوشل تعمتجاو عتكالمو ةلاصتنسال

 قرزألا نب عفان مهل لاقف يلا ىلا ام اوركاذتف ماشلا لها هيلا 5

 َن

 ىدعلا ولواو ملظلا لحمأ فويسلا مكيف دوج دقو نايبلاب مكيلع

 | 5 تيمملا 0 تأذا انب اوجرخأت ةكع راث ىق نم اذهو مشعلاو

 جقحاو داهتل هيف مكيلع ضرفو بانكلا مكيلع لزنا دق هللا نا

 نيكي ناو ودعلا دعم انذعاج انيا, ىلع نكي ناف لجيلا اذه

 كلذ دعب انبظنو انعطتسا ام تييبلا ىع 2انعفاد انيأر ريغ ىلع 0

 خمدقع رسف ريبزلا نب هللا دبع ىلع اومدق ىتح اوجرخأ انروما ىف
 ليوم 3 فّقوت * ريغ نم اضرلا «تاطعأو مايأر ىلع هنا عبنو
 نع ماسشنل | لحمأ فريصنأو ةيواعم نب ديزي تأم ىتح هعم اولناقف

 متعنص ىذلا اذه نا اولاقن اضعب ٍظضعب ىقل ميقلا نا مث ذكم

 ال لجر عم نولئاقن رمالا نم باوص الو 7ىار ريغب سما# 5

 | رع اهلتاقيإ ليما ناكر اما مكي ل نيل هلعل نورجت
 000 0 يع نك ةدرلسو نيتاف». نايلع تاك غلي ىداني

 اهيا /مدل اولاقف دوك اوشمف مكودع ناك أ نأو مكيلو ناك منه

 ملسعن يتح كيأر نع كشتقن رو كعم انلثات دق انآ ناسنالا

 ©) (20 هدد م) 04 ىنان. هه 0 ىقلنو, 00 ىناقو.

 2) 14 72216 دانعفأد. ه) 0000. اطعم. /) (00 فقود نأ

 لدعم نا الو م) 60 ىلرب سيلز 14 ريغَل /) 0 هه 14 اب.

 2) (00 دونا. م) 0 هد.



 ذ5-.ذظ 1 ا6١١|'١

 ا

 اوهاشتف هعم ناك نمم ةعامجو ةكلط 'ىبا كمح نب ميعاربا

 لون كيزي ىب هللا ىبع كلذ عمم املف خومصخو سانلا يتشف هنود

 دبع ىهماأد هدق لوقي ومو هدمت نب* ميعهاربا فلطناو لخدو

 ىب هللا دبع ىلا  كلذب نبقكأل هللاو ةفوللا 1 ديزي ىب هللا

 9« اهربخأفنيوت" ىبااللا قبعات 6 يميمتلا عير "نبا تيس أك دولا

 نيعااوخا الحلا كيور ا ص تراث ىب دكيؤيبو هب بكرف كلذب

 لوقلاب تدرا ام هللاب هل فلحف ةحلط ىب دمك نب ميعاربا

 نب ديزي ىناتا امنا نيبلا تاذ سالصو ةيفاعلا هلا ١ كغمتا قدلا

 ال نا ةدارا تعمس ا جيف ميقا نا تيارف اذكو اذكب تراخلا

 100 موقلا ءاليه سأب ءعقت الو ةفلالا «قرفنت الو ةملكلا «فلتختا

 نرسم نفح ١ نإاعجلسا تاككا نأ ْق لق «هنم لبقو هرذعف قنيب

 ةزاهجع و نوماع نوزهجتيو نيرهاظ حدلسلا / نورشنب اوجرخ

 © جحلصي امو

 اومدق وناك ىيذلا حراوخأ ريبزلا ىب هللا دبع قاف ةنسلا هذه 2 فو

 15141( اسف ينوكسلا يمت ند 0 ودعم اولئاقف ةّكم 8 ديلع

 ازعل اوراصف مثملك تقرتفا رفا ةرصبلا
 هلجا نم ىلا ببسلاو ويجولا نبا: ةقارف نع ريخل ركذ

 00 تقرتفا هلجا نم ىخلاو دقرا
 نيا طولا*ا فرحت نبأ ىعاو قبلدلا نيك نب ماشه ىع 7نتدح

 7 © 0 ) ىمييتلاب. جر 00 افلح 2) 6 قوفذأ.

 ه) (00 نوكيا 0 14 نورت. ى2) (0 هل 7 6060

 2) آ:ةع6معل0)ا ّذص 200. فعج وبا لاق. 0)4# دعم. .2 آه 0 م36

 ©6016 رفعج وبا لاق.
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 ةأأ' م ةنس

 متيرمقلاب ميم نةقخأتلو ةكلاوب نولوماو ةدكلوب اهلاولا ندخافل

 ةتقوف :*غاطلل ١ اونالايو قحكلل هاونيدي ىنح هنغارع ىف اع تفيرغلاو

 تت ةبكان ب بيسملا ءبلا

 ىنا هللاو 0 كانا انانق كفو انهت ىلع كمولت ال اتا كلف 5

 7-50 لق مت ةقطنم بلع

 ىتحن رضملا اذه لها ىتاروهظ ئيب نم هللا كجرخ ال نا وجل

 ةاييد ذيفا تلك لاك زيمالا انتا تدا:امأو كيو هج كب اهب
 البو كل اكصنتسم ,مألا اذع كيري نم ”نطظأل هللاو ىناو

 "دقو قلتقيل هللاو 2ىا ةكلط نب كبحن نب ميعاربا لاقف كنوق

 اننا لاسعدك" ميلا“ لاو نب ةللا تع هيلا ءاق ىنلخا رث نعندا

 ام هللاوف انريمأ نيبو انقر اميف رم نب مين ىنب اخإب كضارتعأ

 ةيرط ريما تنا اما ناطلس ةانيلع كن الو ريمأب انيلع تنا

 ىكشفأ ام 2!كسفم تنك * نقتل ةهللا يعلق 20 ىلع ليقاف

 :ناديلا انتهب تناكف* ناثكانلا ”كّدجو كدلاو الا ذنمألا هذه رمأ

 دبعو ةبكات نب بيسم ليبقا رق لأق ءوسلا ةرثاد امهيلع تدناكو !:

 رتبمالا انهيأ كيار اما الاقق كيوب نب هللا كبع ىلع لاو ىب هللا

 ليغ نكت راو  اذوعس ةماعلا سدتع ةب نوكت نأ وجينل انا هللاوف

 ملامح نم ساكنا ىبعدضخغف ٌدوبقم تيوغعاو نا ىتلا

 ةمدسسللا

 6 0 ارتيكت. ”' 2) 14 اولئتنذيو. 200 ىبايا 2 آه

 نينكاسلا. ه) 00 23 / (0000. !ديدشز 1ع كدستن 14

 مو (0 نطاال» /) ©6000. ئنا. 2 0 هدت. )  ©0 هلتلاو
 )له (تلسفا. 7 (00 و0. 72) 20000. ام. ه) © 5. م.

 آ2عا50ع ع« كتييوننعاو: . ) 006000. 204 نبأ.
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 هنكاما ىلع ةتللد هللاو دق ميقلا ءالوه هللا محرف ىلع نبا

 تلقف كلذ تيباف كوعدبي نا لبق معادبا ليقو مهذخاب ترمأو

 ام هلئاوف قيلتاقي: همالعو فبلطا ل قيكرت ناور قتلتات قملتات نا

 هللا جر هلتقع تيبصأ كقلو هلتق نمم انا الو انيسح كتلتق انا

 5 اوريسيل نيرعاط اورشتنيلو اوجرختيلف نونمأ ميقلا ءالوه ند هع
 ريهظ ملتا# لع وال اناو هيلا لبقا نقف نيسحلا لت نإ

 00 ىق 0 0 لتاقو ىيسحلا لتاق دايز 0 اذه

 0 0 0 اررغح نشراو هدي هل تاوعتساا

 ؛ودعلا كلذ مكاقليف ضعب ءامد مكضعب كفسيو اًضعب مكضعب

 لففإ * نيف ناو م ةينمأ -ةللاو. فكلدو ممتقتر قو كح

 عيس هبأو وه مكيلع ىو نم مكل هللا قلخ ىدغأ و مكيلا

 ىذلا ةوه نيدلاو فافعلا لحما لقق ىع ناعلقي ال نينس

 كفا ءعيمدب 8 نوراتت نم لدتخ,ىدبلاو متضرا ليش نو 1

 ؛ةافولعجت الو هب اهولعجأو مكتكوشو مكدح :ولبقتسان مكءاح

 انل علضأو انتملك انل هللا عمج ءاكصت مللا رل* ىلا مكستناب

 مكلنرغيإا » نيانلا اهنا كلل نب نلمح ميعاربا لاقف لق انتي

 جرخ ن رمل هللاو عداوملا ” نعادملا اذه :لاقم م يفيسلا نم

 انيلع ىورخل نوديري اًموق نا اًنقيتسا نتلو ”هلتقن) اخ انيلع

 0 معلص.١ 82) 0000. تللذ: ,! 266 ام ىلعو. 27
 دوظراف نق 0206 ىرذخا 1 ىردحأ. ر/ي) منقفر (51ء), ]14

 متفعض. م) 14 مكيلع مدق. 72) 00 نا. 2) 14 هليق. )0
 نوعبي 6 نوغبت) 1 نودانت“ 12612006 (0 مجمد. 7 آخ مصات

 ملل. 0م هه. احكصت. 214 نهاىحلا. 2) اآذ هلتقنل. ,



 نأ. 46 خه

 كزاخلا نب كيوي قأو لك اهب ملع ةدل الو بووحلاب هوصب هل سيل

 ىقراصنألا فيزي نب هللا نبع ىنابيشلا 0ميور نب دبؤب نبا*
 عم* كيلع ةجراخ ةعيشلا هذه نا نوتدكاي سانلا نا لاقف

 نيتفئاطلا لقا قو راتخملا عم ىرخا ةفئاط هنمو درص ىبا

 ظني ىتح خخ نا ديري 2 سانلا نوركذي اميف راتخملاو ةاددع 5

 ومنو هرما هل عمتجا دقو دريت نب ناميلس رما هيلا ريصي ام ىلا
 هوجوو ةلئاقملاو طرشلا عمجت نا تيار ناف هذه همايا نم 0
 هلونم ىلا نتيعفذد اذاف كعم © ضهننو جيلا « ضهنت مث سانلا

 هل نعمج دقو هتلتاق كلئاق نأو هبيسح كباجا ناف ؟ :توعد

 ىتتح هقررقأو كأدب وع نا كيلع فاخا ىف رتغم وهو تبع
 لييع لاقف هرما مقافتي نأو هتكوش و دنشت منا كيلع جرخ

 انيكرت ناو مثتانلناق انيلنات 2 نا جنيبو اننيب هللا دبزي ىب هللا

 هنا سانلا ةركذي لق ةسانلا نوديري ام ىنتلح عابلطن م

 هللا نعل 8 نيسْللا تلتق انأق لق ىلع نب نيسامل مذب نوبلطي
 نا نوديري هباككأو درص ىب ناميلس ناكو لق «نيسلخل لتاق 5

 مق مث ربنملا كلعص ىتح ديزي ىب ءللا نبع يرخف ةقوللب اربي

 نا ىنغلب دقف كعب اما لق رث هيلع ىنثأو هللا ديحف سانلا يف
 قا تتلاشتفا انيلغ اوجرخي نا اودارا رصملا اذه لعا نم ةفئاط

 نيسكل مدب نوبلطي نا اويت ىل ليقف وع ام كلذ ىلا مثءعد ىذلا

 <«) 14 ةرصب. 1>كم0ع 0 برخاب. ن) 00 هدجم © 6000. ضهنخم

 4) ©0 ضيهنتو. «) ©0004. وعد. رك © هس. م) © تتشا. 40

 ركذ. 2) © 200. هضر. 4#) ©0 انيسح.



 ل 2

 با نسب راتخملا مدق 0 ةبواعم 0 ديزي كال نم هش 1

 لاق :علإ مود ناضمر وسهله نم افضصنلا 3 مدقف ةفوكلا كيبع

 قمع لعق نم نىمطخلا 0 ىراصنالا ديزي نب هللا ليع مدقو *

 دعم ملقو ةاهرختو اهبرح ىلع ةفوللا ىلع اريما ريبزلا ىب هللا

 كيبع ىب ةك خكلط نب نيح نب ميعاوبأ وهبولا ىبا ليبق نم *

 د نب هللا دبع مودق ناي ةذلا ارخ لع 59 3 هللا

 عنك

 ٠ ةعيشلا سوور تعمتجا دقو ةقوللا راتخملا لخدو مايا ةينامثب

 راتخملا ناكف هب هنولحعي سيلف درص نب نابيلس ه عم 5 اههيجوو

 اذه ةعيشلا هل تلق «نيسلل محب بلطلا ىلإ 4هسقن ىلا اعد, اذا

 ديلع اوعيتجاو هل اوداقنا لق ةعيشلا ميش درص نب ناميلس

 ني دك ئدعلا لبق نب* مكتتج سلق ىلا ةعيشلل لوقي فخاف

 15لاز ام هللاوف | أدكزوو كك و انومأم نعوم م ةيفنمل نبأ لع

 هرمأ رظتنتو هبيجتو هيظعت ةفئاط هيلا تبعشنا ىتح ةعيشلاب

 هللا فلخ لقتا ناميلسف درصا ني نابيلس عم ةعيبشلا مظعو

 ىنعي اذه كيري ام نوردتأ هباكعأل لوقي راتخملا 00 رافخملا ىلع

 2) (00 هده“ 0) 0 هزت © 060 ىلع ©) © دنيقتلا

 2 0 200..معلص, رك 0 : 14 ىدهملا ةيفنكلا نب دبحم

 دنع نم. م) 00 ارومام»



 ثءر خشب 1

 مم ضرألا ىلع « هومر ارجو مدلاب هايأ مهليمتو هندتو جئاعضتساو

 لبنلل هيذختا 4مغلص «لوسرلا نم* هتبارق الو مير ديف 8 اوبقر

 نيسح هللو هلثم ىار نم اتيع هللف «ارزج عابصلل* هورداغو اًضرغ
 ةدجانو ةنامآ اذو ربو فق هدص اذ هب اورداغ اذ ام 4 ىلع نبا *

 تلق نيملاعلا ب 9 ١ طر تدب ىباو امالسا نيبلسما ا م قزحو :

 1ك :لذاخ الو ةكاح هلتاقل لعكح من وللا نأ لئاخلل ةمالو

 نيطساقلا .ذبانيو نيلتاقلا نعاجف ةيوتلا ىف مدللا مصاني نا الا

 مكوعدن انا ةرثعلا ليقيو ةبوتلا لبقي نا كلذ دنع هللا ىسعف

 داهج ىلاو هتيب لما ردملحلب بلطلاو هيبن ةنسو هللا باتك ىلا الا

 اترهظ ناو ةراوبألل ريخ هللا دنع اف انلتق ناف نيقراملاو نيلحملا

 مالكلا اذه بيعي ناكو لق انيبن نييب لما ىلا رمألا اذع انددر

 وربع ىلع سانلا بثوو لاق ءانتماع هظفح ىتح موي لك ىف انيلع

 رصقلا نم هوجرخأف ةيواعم ىب كيري كال دنع تيوح نبأ

 وهو ىحيجلا فلخ 8 ل نب دوعسم نب 5 ىلع اوكا لتحصأو 15

 وب الآ فشأو هب ترفظ نإ دي كيدي ددشأ

 نسانلاب يلعن ناكف هنزاخو 5 نينو 0 2 اك ناآكو

 عابتا ىلا سانلا ناكو مهعبن رثتك ىتح ميصم لا نم متريغو#»

 ©) 0 ترأوتكأو. م) (00 اوبقاري. ه) 200 ليسرلاب. 4) (00 هت.
 00 5 اروح حالسلل. را 2) 0 نكت , 60 راربالا. ارذلا 6 2١١ 0

 2) 110. ةات2 0. 0. م) 0000. ديزي.



 8 كاسم وال

 و ىكلو أ رج هل اوناكو 2 ( ىف اوكني ملو « تسفنأ اوفشي

 08 ل 0 مكتعيش اذه مكرما ىلا اوعداف رصم لا ىف مكنت

 عوسا ةيغاطلا ةاذه كله ثيح مييلا سانلا نوكي نأ وجنا
 ةةفئاط تجيخو اولعفف هكالم ليق جنم ةباجكاسا مكرما ىلا

 :اكالع :نسعتي ريتك نان اول "تاجات نانلا" نوعدبا دنا ملل

 «كلذ لبق مهل باحجتسا ناك نم فاعضا ةيواعم نب ديزي

 لجر نع ديزي ىب نيصنملا انتدحو فنخ# وبا لق ماشع لق
 كيبع نم غلبا ناك اًدحا ةمالا هذه نم تيار ام لق ةنيزم نم

 لما ةطد نم ناو ةظع الو فطنم يف ىرملا هللا نبع ىب هلا

 اب فاما ديلا 2 كراكو 'دّوصا نيا(ناميلس رامز دخلا

 هللا يسر ىلع ةالصلاو هيلع ءانتلاو هللأ دمك ادب ةظعوف سانلا

 هيلع هللا ىلص ادمح ىفطصا هللا ناف كعب امأ ليقي رث 5 معلص

 مك ركاو ةعامساب مكرعاو دلت لطلاب هصخو هتوبنب هقلخ ىلع

 ةفرخملا كلم هب نمأو ةكوفسملا مكءامد هب نقحف هب نامالاب

 ىهللا نيبي كلذك اهم مكَدَقْناَف راثلأ نم : ةرثح اَفَش ىلع متنكو

 نيرخآلا» نيليألا ه4 مكبر قلخ لهف 0َنوَُتَْت كلَ هتايآ ْمُكَ
 ِك هدحا هير ا 9 نم مالا هذه 0 مح مظعا

 ةيرذ 1 نالا هذه نع ةانح مظحا " عع وا "نيلسرملاو ' نييبتلا

 ام مكعب أورنح ا مثلا" متنا" هلل نوكيا كنزا ناك ا اعلنوا ا

 وم هتمرح موقلا كاهتنا هىلا متنيأو ل مكيبيذ تنب ىبأ ىلأ مرناج

 ©6) 1000 ةاسوقن. 8) (00 0 2) © هر 2) 201 5

 55 00:0 2 0 حا هنود.



 م. '"ه . يس

 03 ةةيصخ . نبب ثراخل نع هىبيحي .ىب ظطيل» فخ وبا لاق

 1 ل كا رول
 موقلا لوي ملف هدضر نيسللل .اهيف لنك ىلا ةنسلا كو 1! ةنس

 نم رسلا ىف سانلا «هاحدو لدقلل ناعيا برخل هلآ 2 عمج ىف

 دعب موقلا غبيجج ناكف «نيسمل مدب بلطلا ىلا اهريغو ةعيشلا 5

 ديزي تام ىتح كلذ ىفو كلذك اولازي ملف رقنلا دعب رفنلاو موقلا

 عيبر رهش نم تضم «ةليل ةرشع عبرأل سيمخل موي ةيواعم نبا
 ةيواعم نب دبزي كالعو /نيسمل لنق نيب ساكو * ةنئس لوألا

 ديبع يرعلا ريمأو ديزي كلعو مايا ةعب ةعبرأو نارهشو نينس ثلت

 ىموزخملا تيرح ىب ورع ةفوكلاب هتفيلخو ةرصبلاب ومو دايز ىب هللا م

 ةيغاطلا اذه تام دق اولاقف ةعيشلا نم هباكا ناميلس ىلا ءاجن

 ا اوم ورع 3 انبتو تيّتش ناف فيعض نآلا رمالاو

 هنلتك انعبنتو نيسلمل مدب بلطلا انرهظا مث رصقلا نم هانجرخأف

 نع يبضتدلا عيلغ رذاتسملا تيبلا اذه لا ىلا سانلا انوعدو

 اًديَور «دبص ىب* :ناميلس مهل لاقف اورتكأف كلذ ىف اولاقف ماقح ؛5

 | راد اول تنبأ نووكذح اندر صلف نق ىنا .ايلجتت ١

 ىتمو همدب نوبلاطملا مو برعلا ن اسرفو ةفوكلا لحما فارشأ م

 ترظنو مكيلع 8كشا م اونك نوبولطملا هنا اوملعو نوديرت ام اوملع

 و مرات اوكرحي مل اوجرخ ول مهنا تسملعف مكنم ىنعبت نميف

 6) 00 هرج. 82) 0 نيصخح. © © هجر. 4) ©0000. عيمج.

 ه) 0 مع ١ 0 ةل معلص» م) 0000. اوناكفر آخ انغ 5ع

 /2) 14 300. سانلا.



 318 زخفنس ةءو

 نينفؤملا نم هلبق ننو ةفيذح ىب دكعس نم درص نب ناميلس ىلا

 َةَيلأ انتوعد ىتذتلا انمهفو ككباتك انأق كقف سدغب امأ مكيلع مالش
 2ع

 كظحل تيلف ققف كناوخا نم الما أر ةيلغ ىلا رمألا نم

 نومحلم نوجرسم نوكعم نوتجام نؤداج نحو كدشرل ترسيو

 د و انلبقأ ئييرصلا ءاج اقف ىعادلا « عمتسنو رمآلا رظتنن

 ىلع هةأوق فوض ني ناميلش ةباتك اق امل «مالسلاو هللا ءاش

 ىدبعتلا 0 ةيرخم خونا ىفعتلا ىل" تنتكو ولك ككخب ١ اورسف هباككا

 نب ةفيذح نب دعس ىلأ هت بتك ناك ىذلا باتكلا 2-6

 قنعس قب نم ئيدينتلا ةراقتع ني نانبط عم هب ثعبو ناقميلا

 كباتك تأبق قف كعب اما ىنثملا هيلا بتكف

 نأ ةكوفاوم ىكتف كل اوباكاتساو كير ا,وديكف

 تركذ ىذلا نطوملا ىو تبيض ىلا
 مدباتك 000

02 

 10 كتناويخا «تاوقأو

 لجألل هللا ءاتش

 0 رح 0 0 01

 هدد دش جيف

 ( صلقم 7/عأ 00 0 ىر 6 0

 111 5 كن عورلا ل 2 0 لكب

 يعطي ةلالآ 9 ىَنَي زقذ ىخأ

3 

 وت ع ٍبَْحلا 0 ضعل 0

 ميبتأ ريق فيسلا لصتب بورت

 ©) 00 عمستستو. 85) 20 هأرقو. 4 © ةيرخت

 «) 00 باتكلا. 2م 14 غلب, م 14 ميذع شحا 7) 1

 فقح ادهير 0 فشا. 2 0 صلقم. 46) 14 سالم. 4 آش مورأ

 7) 0 ك آه ةبلظ. م) آخ شجلا 6) 0 كالش راثلا مالح

 جوماميس 7) امض ىوتن'
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 ةيءآ" امي امني 0

 ةليبس ىف التق انايانم لعجو رانلا نم مكاياو انراجأو ةبيط ةايح

 ىلع ريدقلا هنا هل ةواذع 2لكشاو هيلا هقلَخ ضغبا «ىذي ىلع

 بتاكو: لق .« مكيلع' مالسلاو .ءابيشألا .ى' مءايلوأل عناضلاو ا ءابشي..أم
 ناميلا نب ةفيذح نب دعس ىلا هب ثعبو باتكلا ددص ىبا

 م :بانك أرق * نيح دعس هب ثعبف ىئاطلا كلام ىب هللا دبع عم

 01 لتطا نكل لولعا اهب راكو: ةغيبلشلا نم .ىتادللب . ناك قدا

 قزرو ءاطع نيح لك ىف + ةفوللا نومدقي مو اهونطوأف ٍتنبجتا دق

 نان قيس هيلع أرقخ هناطوا ىلا نوفرصنيو هقوقح نوذخايف

 ال اهل لك ارق دملع 'ىنقأو هالإ) كح هنا نق .ديوض: ىج ناميلم

 هودع لاتقو ءنيسلمل رصن ىلع نيعمزم نيعمتج# متنك دق مكناف 0

 امو ةّينلا لهيك هلع هكبومتم هللاو هلثق نم لوا مكاجفي ملف

 مكتاوخا مكيلا ثعب كفو ةبدتملا 2 رصنلا نم هيلع متعمجا

 نوجرت ام ىلاو* قلل ىلإ مكنوعديو

 اذ امو .نورت الذ ينااطلو هةرجألا لصضفا هللا كتتع.هب ملت

 زإ مكنولمتسيو مكنولا دنس

 كلذ ىف انيار و ماعم لئاقنو مبيج م ةعمجأب ميهقلا لاقف نولوقن 3

 ديحن ىرمزحلا رث ميكاظلا قليظيللس ن د هللا كبع ماقف هيأ, لثم

 ©ام ىلا انتاوخا انبجا كق اناذ دعب اما لق رث هيلع ىنثأو هللا

 000 ا ا ىكقو زيا اجب

 نامياس ىلا 1 نب 55008 نب لاعبس بتكو ؛ نروريستو وبييسل 0

 بلا نامرلا هللا مسب ىئاطلا كلام نب هللا دبع عم درص نبا

 6) 60 حي. 4) 0 هآركل 2 © 200. دّصر. 2 4) ©0 هده:
 9 600 ورغلل.



 غ5محت 5 5  ذ ذز | | |]|]|]|]||]|]|]زذ ]أذ 110400

 00 مى

 ءانث اولاوت رث ىيذلا متنا ةةليخنلا هيف هاننوقلي ىذلا نطوملا

 ىنلا رمألا اذه ىلا مكوعدان ؛نا انيار كقو لاو اًناوخاو ةعيش

 نوبوتي هنا انل 4 نورهظيو نوصي اميف مكتاوخا هب هللا دارا

 نم مكر ىلا ةيوتلاو رجألا سامتلاو لصفلا بالطتب ءاارَقج مكاو
 9 ءافيتساو دالوألا ل باقرلا 6 كلذ هى ناك ولو كسلا

 اونوكي الأ اولتق ىيذلا مءارّذع لها رض ام رئاشعلا كالهو لاومألا

 قيرباص هللا ءاوقنل ىف ءادهش نفر نا كبر ىنع مو كيحا ل

 امو هباحصأو رجح ىنعي 4 ىيوباصلا باو 2 بانت و نيبستن#

 ىددعملا هب ليتمملاو اًملظ 7م نييبلصملاو اريص نيلنقملا مكتاوخ ْ رض

 اوقلف هل ميخ#* دق مكايااطخ نيلتبم ةايحا اونوكي الأ قيلع

 ىلع هللا مكجرأو, اورييصاف ميجل هللا عاش نأ ءدللا 05 0

 ظ هلئاوف بيرق 7 ىع هللا ىلآ اوبوتو سأبلا نيحو. ءارضلاو ءاسابلا

 ةىتت ىلع ريض ,مكناوخلا نم حا نوثكي هال نا كرجل 0
 هلثم ىلع .هيف نجلا ”سامتلا فريص الا هباوت ةفارا ءالبلا 9

 اة لتعلا مينا ولو ةايشالار# 0 تيقن ءاضر بلطي الو

 امو4اينحلا اى ةتارلا ليصقا ىوقتلاب هي كلنا كس 0

 مكتبغر ىكتلو مكسفنا اهنع «فرعتلف ىتفيو روبي كلذ ىوس

 نيب لها .ودعو مكودعو هللا ودع داهجو مكتيفاع راد ىف

 مكاياو هللا انايحا نيبغار نيبثات هللا ىلع اومدقت ىئتح مكيبذ

 ه) 060 انوقلي .05) 0000. خليخنلاو. ء) 0 هده. 4©) 0 نورهظتو.

 ) ©0004. ءاردح. ري) 0004: ىرجع, © 200. نيدلا. يل 00 هس.
 )600 200- هللا ءاش نانا 2250 نيخاشلاب ١" هز 0 يف

 /) © هللا اوقل. تى») 00 060 7) 0410 فرعتلف.



 ةءأ '1ن زئغس

 نب ناميلس ناك اباتك «تذخا لاق ,ليغن ىب كعس نب هللا

 هتأرقف نئادملاب ناميلا ىب ةفيذح نب دعس ىلأ هب بنتك درص

 بتك هتيسن اف هتملعتف ىنبخجتا هتأرق املف 5لق ناميلس ىو نامز

 | وب راموس لب ميدحلا .ناهولا هللا ميرا دولا

 ناف دعب اما مكيلع مالس نينموملا نم هلبق نمو ةفيذح نبا ة
 را نك ام اهنها لبقأو اًكورعم ناك ام: اهنم ريدا: ىق راد اًيفحلا

 دابع اهنم لاحزنلاب عمزأو بابلألا ىوذ ىلا تانشت دق نكابصأو

 دنع ةييثم ليزجع ىقبي ال ايندلا نم اليلق اوعابو رايخألا هللا

 اورظن مكيبن لآ ةعيشو مكناوخا ىم هللا ءايلوا نأ ىتفي ال هللا

 0 اتلال ةسااعدب ندبازبا نم هب ألتبا اميف عسفنأل
 عنمش 0 0 9 000 دارأو بجي ملف اذدو باجاف

 هللا ىاو ا ام هللا كربعبو 50 « هللاب 00 انام

 الف « َنبلَقْنَي بلقتُم يأ اوملَط نيذلا ماُعيَسو* نوعجري ام
 اومطخ مىدق 1 أور اولبقتسا ام بقاوع اوربحتو مكناوخا رظن 5

 ءاضخ هل يرصنلاو هتاساوم كرتو همالساو بّيطلا ىكزلا نالذخ

 لكك وأ ديلتك ملفك نود ةبوت الوب جرخت هدم عل يل

 اودجف :مكناوخا ةاولَج ىقف عحاورا كلذ ىلع 8ىنفت ىتح
 اًنطومو هيلا اننوفاوي اًلجا انناوخال انيرنض كقو اودعتساو“ اودعأو

 امأو "م ا عيبر رهش ةرغف لجألا امأف هيف + اننوقلي

 ©6) (00 ثرحا. م5) 00 ههه. «<) (0) هتمز (م درغو» 22 004(0

 نيعلو (512) 6ه) 1201. 26 78. 8 رك) 0 هته م) 060

 ةرصبلاو. /) 00 ايقي“ 2) 0 دج. 4#) (0 انيقلي.



 41م اكذب ةرأ

 فييسلا «اوذحشا هيلأ موقلا فام لتمر كلا صيعح كك وذ

 ليل طاير نمو ةوق نم متعطتسا ام جهل اودعأو ةنسألا اوبكرو

 نب دعس نب كلاخ ماقف لق اورفنتستو اوعدت ةنيح اوعدت 8

 نم ىجرخاي ىسفن « ىلنق ن 1 ملعا ول هللاوف انا اما لاقف ليقن

 5 9 01 م رمأ اذه ىنلتو اهتانقل 0 6 ىضريو © ىنذ

 00 رضدح نسف هللا .تيشات هنع .انييبو املس

 ةقدص ىردع هب لشقاقا ىذلا ئحالس ىوس هكلما تيكابصا

 رمتعملا وبا ماقو 7نيطشاقلا لاتق ىلع مدب مهيدقا نيملسملا ىلع

 لاقف كلذ لثم ىلع مكدهشا انأ, لاقف ىنانللا ةعيبر نب :شتح

 «هلمب تايلف ايش اذه نم دارا نم مكبسح درص نب ناميلس

 هدنع عيتجا اذاف لاو نب ركب مين ىميتلا لاو نب هللا دبع

 ةنكسملاو ةلكل ىوذ هب :انرهج , ملتاوم» ىم :«هجارخا نوديت انلك

 ناميلس نع / ىيج نب طول* فنخت وبا لق ««مكعايشا نم
 ناميلس نأ ىدزالا ملسم ىب دي انتدحم لق كشار م نأ ىبا

 هول هللاو هل لق نيح ليقذ نب دعس نب دلال لق ددص نبا
00 

 6 قر ىذع هع 07 ىنذ 7 5 6 ىلتق نا تملع

 هل ىنّكصت املف لق ةتسألا لوا سيرف اًدغ اذه مكوخا لآ
 مهسفنألا ن دخلا هللا باو لسع ا 0 دل لاق نيملسلا ىلع

 20 لبع نب 0 نب 00101 ىقدج فنخ وبأ لاق “41 نوحي

 ه4) 14 اودجلا. 2 3) 0000. ريخ. ,2) 0 لدقر اخ انك ك0 1
 ىنجرخاي 14 ينيكاني. 0 )00 ىنيد (ةذع). م) 0 4 كرابنت

 ىلاعتو. ' /) 00 (لام) كام لك "4) © هرصن 7 © كلش ىيعشاعلا

 2) 1ك سبح. 26 00 053. 42 ©79 101. 36055:



 ايخ هللا ىلع ىنثا لاقف أدب هتظفح ىتح ةعمج لك ىف ليقلا

 هلوسر ةادمح ناو ههللا اَلا* هلا ال نا ديشأو هءالبو هدالآ لحأو

 0 رهدلا اذع ىلا' انرخآ نيكي الا فئاحل «هللاو ىلذ* دعب اما

 لوا ريل هينف لمستو: ةسرلا هيف نتمظعو ةشيبعملا هيف تدكن

 ىلا انقانعا كمن انك انا ويدخ وهف امل ةعيشلا هذه نم لضفلا 5

 اومدق املف مودقلا ىلع جتك رصنلا ينفي ةانيبن لآ موحق

 انيف لتق ىتح نوكي ام انرظنناو انصيرتو ءانهدأو انزجتو 0انيتو
 ا للي ذبح ني ةعصبو هئراصعو هةلالسو .انيبت فلو /انهَكلو

 هذخضتا وهاطعي الف فصنلا لأسيو عرضي البق .خرصتتسي لاعتج

 هلل ايديعو هيحضتا تح حامرلل ةيردو لبنلل #اًضرغ نوقساغلا ١

 0 ىلا 0 * ير طخ ىقف 0 لآ ةةوبلسف

 1 0 ءانٍبالاو

 طق ورم هداج ام 0 توملأ 0 ل أ ا أ هلنق نم

 مكَنا يبن مثل لق نا ليئارسا ىنب نم ىلوألك اونوك ّلذ الآ
 02 مكئراب ىلأ اوبونَد لجعل همكناكتاب يدش عملطاو

 ىلع« اَنَج ممقلا ملعف اف ْمُحَنراَب كّنع ْمُكَل ريَخ مكلذ مُكَسْفنَ

 اوملع ” نيح ىتح ءاضقلاب اوضرو قانعألا اوّكمو ؟هللاو بكرلا

 فيكف لتقلا ىلع ربصلا الا بنذلا ميظع نم عيجني ال هنا
 | 2) 06“ هع 6ث) 0 معلبت. 2)-00.' ىلا هللاوف' 2

 12 [ءاءلنا) 72216 انبقور 12 28206. انيبوأ. «©) 14 انلهناو. رك) 00

 ميي) 0 ءه آ4 ىطعي. )14 اضرع. 2 14 فصنلا ةوباسفقب

 م2 ©0600. لإ: 14 (ذم [عداات) نأ ىلا 18  ةمدستقأع اللف /) 0

 هكصقتو.ب )7  14 حا. 0 #) 15026 2 75. 5. )0  0 هر
 ث) 00 لعفخ , 1 4: اولعفُ 7 )060 بن 21 هلئاو. 7 00 كيب ,
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 "5 مشن 2

 مالللا بيسملا دعب داّدش نب ةعافر ممقلا ردبف لق «ملتو ىل هللا

 نعب امأ لاق رث معلض  ىبنلا قلع ىكصو ةكيلع ىتاو كلا يح

 تأدب رومألا «هشرا ىلا توعدو * لوقلا بومعأل كاده دق هللا ناذ

 داهج ىلا توعدو مك هيمن ىلع ةالضلاو هيلع ءانثلاو هللا نلبس

 0 .نكانم 0 ميظعلا بنذلا نم خبوتلا كلط نيقسافلا

 حبلا نوعرفت مكنم دك مكرم ارك 5 تلق كلوق لوبقم كل“

 نكت ناذ تيار ىنذلا ثم انيار لق ار كلذو هتيارب نوفتكتو

 انتعامج 13 اكصنتم انيفو ايضرم اندنع ىكت ٌلجرلا كلذ تنا

 ذي

 معلا خيش رمألا اذه انيلو كلذ انباختا ىارو تيار ناو ءابس

 ؛درص نب ناميلس مكقلاو ةقباسلا اذو معلص هللا لوسر بحاص

 هللا رفغتساو اذه ىلمق ليقا 2هموكح قوثوملاو هنيدو هسأب ىف دوما

 نعس» نب كلا 'ىبعو لأو نب هللا كبع ءملكتا ا ١* لك 3 1

 دادش نىب ةخعافر مالك نم 0 نو هيلع اينثأو امهبر احل

 ام

 ةتقياسب نرع ب ناميلس اددوا ءكسفب حا اي ابك خف

 هو لثم ىرأ انأو متقفوو متبصأ ذبتك نب بيبسملا لاقف هنئيلوناب اهاضرو

 ئنح وبا "لق: كدر نب ناميلسامكرما اونونم ند
 ديح ىتدح لاقن ثيدخل اذهب كشار ىلا نبا ناييلس ندد

 خب. ناميلس ولو مب ويلا اذهب قفاشلا ىلإ هلئاو كف 007

 مهوجوو ةعيشلا ىاسرف نم ليجر ةثام نم رثكأل ,ذتموي انأو كرص

 هن كلذ ددري لاز امم دان درص نب ناميلس ملكتف ولة هراد ىف

 ه) 0 ه4 14 كشر تاحبو. 2] 0 ءا1ذل تّلفو كليف

 ©) 14 ابيب. 7) 00 همز 14 نع :عع ه 0 ماكتو. ري 000

 رك ف كا 201 ركذو. ى) 00 0



 00 "0 زد

 هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا كمحن ملكتف' مالكلاب موقلا ةبجحت

 عاولال ضرعتلاو رمعلا لوطب انيلتبأ دق انذ دعب اما لق رث معلص
 م ةادغ هل ليقي نيم انلعجج هلأ انبر ىل بغنذ ىتفلا

 نينموملا ريما خراف ريذنلا مكءاجو كدت نم هيف ركَذَتَي ام ٌمكرمعن
 اذ دبلو ننس نوتتس مدآ نبا ىلا هيف هللا د ىلا رمعلا لق 5

 طظيوقتو انسفنا ةيكرتب 8 نيمرغم انك كفو مهدغلب كقو الا لجر

 نم ؟نينطوم ىف نيبناك انكجوف انرايخأ هللا الب ىتح انناعيش

 كلذ لبق انتغلب دقو هيلع هللا ىَلص مانيبن مظخنبآ نبا ىطاوم

 ادبو اًدوع هرصن ةءانلتسي انيلا رذعأو هلسر انيلاع نيّمدقو هبتك

 نحن ال انبناج ىلا لتق ىتح انسفنأب :هنع انلضبف * ارسو ٌةينالعو 0

 الو انلاوماب هانيوق الو اننتسلاب هنع مانلدَج الو انيديأب هانرصن

 اننممن ءاقث قيشتلح .انبر 1 اف انرئاشع ىلا ةرصنلا هل انبلط

 هللاو ل «هلستو ذتيرذو ”هبيبحو هدلو* انيف لنق كقو !معلص

 تلط ىف اولتقت واا ةيلع نيلاوملاو هلناق اولئقت' نأ نودرر 0-6

 هثاقل كعب هانا امم* كلذ دنع انع ىضري نا انبر ىىسعف كلذ 5

 ملت كب ال هناف مكنم الجر مكيلع اولو ميقلا اهيا نماب هنبوقعل
 رفغتساو اذه ىلوق لوقا اهب نوفحت ةيارو ديلا نوعزفن ريما نم

 2) 0 ء6ع آه ال نأ: 6) 1201. 35 5. 34. ه6) (00 اهغلب كقز

 14 ان 6ع. ه) 14 نيمرعم. ه) 14 نكوم نكد 2 م) 02 كلل

 2) آه ديبن. م) 14 انلأسف. 2) 14 هانلخبف. 2) ©0 انلدخ (8غ),

 0 انلذح 14 زم اهالغذ انلداجر 13 2206. دانلذخ. /7) ©0 مع.

 /:) اذ د:بببح ىلو. 7) 00 هده. ه-) 14 انا الو.



 “4 خلس آب

 مدب بلطال ماشلا «لما ىلا ريسملل 85 ةنس 1 ةليَكنلاب عابتجالا

 ؛ كلذ ىف ؛اوبناكتو 5 ىلع نب ناشد

 كلذ ىف ما أديم .ىع ربخل وكذ

 5 كيري نب فسري ىتثلح لق فنخ# وبا امد دمج نب .ماشعه لق

 نب نيسمل لتق امل لاق ىدزألا رجألا نب فوع نب هللا دبع نع
 ةفوللا ءلخدف ةليكنلاب هكسعم © ىم دايز ىبا عجرو ىلع

 ءاطخ تأطخا دق ماهنا تارو /مّدنتلاو موالتلاب ةعيشلا نالت
 عابناج- ىلا 7 هلئقمو هتباجا هكرتو كا ا نك عتعدب 0

 مالا هاتقم ىف :غنع رثالاو راع لسغي ال هنا اوارو هورصني. رش

 نم رفن ةسمخ ىلا ةفوكلاب اوعرفف >دهيف لئقلا وا* هلئق نم لتقب

 خبتكاص .:2] تنناكو ئعاركلا نّرَص نبا ناميلس ذا ةعبشلا ندد

 باحصا نم ناكو نيرا !ةَبَجَت نب بيسملا ىلو معلص ىئبنلا 0

 ذل ئيرألا لييقن ني دعس نب هللا دسع كر اسم 1
 15 نأ را ئلكبلا داحس نب 3 أو فيك لاو ىد هللا كبع

 اودعناو ةفوكلاب ةعيشلا تكرخ ةنسلا هلف ىلو فعج وبا لق

 نك (اوفاكو نرص: نب  ناطيلسا :لعتما ىلا ارعسشلا 82 رفنلا ءالوه

 ةعوجوو ةرابخو ذخعببتلا نم نكن 7 عمو 7 اع باطدطدكا رايخ

 نب تسلا اذ درص ىب ناميلس لونم ىلا اوعينجا املك لاك

 ©) 0 هده. 65) 0 200. امهيلع, هللا ناوضر ء) © 300. تاولص

 كنلخ هللا < تا © عمو لق ع هن. 0-2222 200 لا را

 ةمدانلاو .ى) 0 14: نا. )له لق ىحت  ءرلك دك
 (00 01 راع طهانعغ مثالا نع. م) ]خش ممدلع جيف منقلاو. 20

 هبكدر 060 ميكن 710. 1اطد 1001. ج. زبر 1705211282: ]>. اباء . 2) 0

 200 هضر“ 7# 0 عمو.
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 . "ه١ نس

 بيغي ىنح ةعلشق الا مس وب ال مزاخ ىبا فلحو تاحارج

 ا يرحم كادي هب ىتأ ْنَم ّرخأ ناكف سمشلا

 ىلتقلا هب اوفو لق سيشلا تباغ دق مزاخ ىبال اولاقف ةيمحم

 :ةبلعت نحب سوأ وبمأو كتوم ىبا م لنقم ىو كام اهنننو «ابيرف

 اهلك ا ىف 52000 برحكلاآ ىل 3

 اميسمو تسب ابوح تعم ب د

 مزاخ ىبأ ريغكلا ا مهو 10

 ل

 فم َق ددانكلا الا اودِحَت 5-55

 كتم نبأ يعل ىف 0 مهو

 امركسعو راس 101 00 ا

 لتك لاق 2 ىعأ لج ع نييك نب ريغ ": لايذلا وبا ىفربخأو لق

 لَجَر ىبيبتلا انثدحو لق فالآ ةينامث 1 لثاو ىب ركب نم 2.2 م

 مزاخ نبأ لئاق لق مزاخ نبال ىّلوم نع ناسارخ لعا

 هيلغو 04 سوأ برو «ةاييب رفظف للثاو ىب ركبو * ةبلعت نب سوا

 سامش هيلا مضو ادمح هنبا اهيلع لمعتساو ةارع ىلع مزاخ نب

 امهل لو هتطرش ىلع حاتو نب ريكب لعجو ىدراطعلا راثد نبا
 اهل لاقي سعس ىنب نم دما تناكف امكتخا نبا هناف «هايبر هم

 ورم ىلا مزاخ نبا عجرو امهقلاخت ال هل لقو ةيفص
 ©«) 00 بيرق. (0) 00 لفق. < 0 اذهب (51©. 742 © هدد:

 ه) 0 هانبور (51).



 31 دس مام

 ناساخ ىم متيضرفا مكقدنخ متيصتعا لق مكنا ةعيبر رشعم

 سوا هل لاقف لاتقل « سانلا ىدانتف# كلذ ةظفحان ىدنخل اذهب

 اوجرخت الو جنولتاقت متنك امك مولناقو مكقدنخ اومزلا ةبلعت نبا

 ىبا لاقف سانلا ىقتلف هيلا اوجرخو دوصعف لق مكتعامجع يلا

 : تلت نف بلغ نمل كلل نوكيف مكيوي هرلعجا هباعصال مناخ
 ني ريكي تكريمت لستم نح طكراطغلا راندا سب ال 07
 ههديتم نب ريعر لايحلا وباء ذحم ىلع لقا كسستلا 0
 رمز ىب سابأ نع 04كديقن نب كيبع نع ىودعلا ةماعت ىبا نع

 رفظو :ةبلعت: نب شوا ديف" بره ىلا مييلا ناكاامل نايك 7

 '0 ءاوقتلا نيح# ٠ هياكعألا ىراخ .ىبا لق لتاو نب ركبب مناخ نبا
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 اعبانت « نعم ٍنبأو مع نبأ * كعبأ

 اِناَمألآ بلس ممع 502

 اد بن نيو ملف

 ايشارو ىبحاص ىنجكوتو ىراوف

 ىرأ الف نارقلاب هوذمأ ةّيشع

 ايل الو 1 قيمر الا 4 افألا ب نم

 30025 ها 8 و | وا 229 دك
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 ةضسقنل

 16 انك

 امهكوتو رفز ىضف «نالوتقف . نحت امأف* كسفنب مينأ اذه اب وفول

 كلذف* عيلع هوسأرف سيق هيلا تعيتجاف ايسيفدق ىلأ ىنح

 6متراش قب 7 0 ا ثيح

 3 كن انآ كل دوب لك

 ايدام الا كادت ل برحلا 0
 و

 نأ بيعمل انافرس 0 ىناقأ

 ايناسن نم طاق د ىمد يقم

 0 صرألا 2 دا 7 سيعلا ىفذ
 منا 2 2

 «ايناتملا نيك ر راحت 8

 الفا يدخل نأ ىنوبسحعت لف

 /اًيتاعلب .مكتعجر ىلإ اونحرفك الو

 7ىرتلا ىمد ىلع ىرملا تبني و كقف

 ايف ابك سوفنلا تارا فيتو
 د ا 1 90 5 كلا كح

 ايه ام ع طفار يل 1 كرتتو

 طار ةعيقو 0 ىقل ىرمعل
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 إم "ه3

 مدق نيح دايز نبا مدقف ريبزلا نب هللا دبعل مأشلا ىلع ريما
 هنم قخايف ةفالخاب هعيابيق ريبزلا نبا ىلا بكري نا طيري ناورمو
 لل لعفت لوانادللا ككلتشنأ دايز ىبا دل. .لاقف: هيما ىبل امال

 ةفالخلب بيبخ نا ىلا شيرق يبيش كتنأو فلطنت نا ىأوب اذع ة

 ةيمأ ىتب نم كعم نمو عب رس مث «ععيابف رمدت ّلعا عدآ نلت.

 تننأ ةمك دير ئسب هللا .ديبع هللو قدص صاعلا نب ديعس

 انأ رمألا لهب مايقلاب سانلا :قحا تنأو :اهعبقو شيق ١ ديس

 . : 5 كك : 052 2
 كلاخ ما جووتف٠ كلذ ناورم لعفف. لق كرجح ىق نوكيف همأ جووتق

 ىب ةعيبر ىب ةبتع ىب مشاه ىأ ةنبا هذتخان كو ليوي ىبا

 للا هعيابو يلع ةرامالب دوعيابف ةيما ىنب عمج رق سمش دبع

 ذتمسي ومو سيق نب كاحضصلا ىلا ميظع 4عمج ىخ راس رث رمحت

 ةدهيلا هتريسمو * ةيما ونب عنص ام كاحصلا غلب املف فشمدب ا

 ثرال نب رفز هيف ريغ قشمد لما نم هعبت نمي جرخ
 سيق نب كاحصضلا لتقف !ديدش الانق اولتتقاف طعار بمب اوقتلاف

 ثراخلا نب رفز لخاو اوقرفتف ةاتيقب ميهنأو دباحتأ ةماعو  ىرهغلا

 ليخ تعاجن ميلس ىب نم ناباشو وه هوجولا كلت نم اهجو

 الق ,م.اوبم .ليخ قحلت نأ نايملسلا فاخ املخ عبلطت ناورم هد

 «©) 0 ةعيابتق. 865) 0 هده. ه#م6) 0 :ينكذ7 '4) 00: ةيبَح

 6) (060 هت.



 "0 خنس م

 نصحتو اهنم اضايع جرخاو اهب ماقأو اهمامح لخدي رن اهلخدو

 ىماذكلا سيق نب لتاث يرخو لق سيق هيلا تباثو هاهب وقر
 ماشلا لما فيطاو ةكم ريبزلا نباب فقحلف ابراض نيطسلف بحاص

 وبا لق ٠ «ةلامع اهيلنع لعتساو دل اوقشسوتساو ناووم ىاع
 5 ىنعي مأشلا لعا نم و كديبع ىنب 0 لسجر ىدنخ لنك

 رما هل عيتجا امدعب وضم. ىلا ىتحب ناووسم يوخو لاق ئقرشلا

 وعدي ئئثرقلا مككج 5 ىب ناجرلا دبع اهيلعو رصم ماحقف مأشلا

 ناورم ثعبو رهف ىنب نم هعم نميف هيلا يرخم ريبزلا نبا ىلا

 ىلع ماقو رصم لخد ىتح هتارو نم ىدشألا ديعس نب وربع

 10 4 رهأو أوعجرف وعم ورمع لخد دق عل ليقو سانلا بطخ اهربنم

 جات ضحي دهشمر وج اهسنراوبتا قاتلا
 ولحا. ريدزلا عب *:بعضصم هاشلدب كيعب طق ريبولا . نبا" ناب دخلوا
 شيج ىف 4صاعلا نب كبيعس نب ورمع ناورم هيلا حرسف نيطسلف

 ع بعصم باكا مزسهف هلناقف مآشنلا لخدي نأ لبق هلبقتساو

 :هميلس ن0 تيرح# نب ننخك هل لاقي هةرذجا ىف نم لتي ا

 دعبل نب بحصر زتم تير سال ركع طم سا
 لجرتي فيرطلا ىف هتيار دقلو اًلجارو اًسراف الاتق لشا طق الجر

 لق .اتيمد دق :امهتيار ىح 'هيلجر لص و ةشيو: /دبباكاب درطيف
 نب ورع هيلا عجرو فشمد 97 ترقتاسا ىتح ناووم فوضناو

 ه» قارعلا نم دايز نب هللا ديبع مدق امل هنا لاقيو لق 4< كيش

 ةنيدملا نم ريبزلا ىبأ هاقن ىق رمكتب ةيما ىنب باصا مأشلا لونف

 ©) © اهلا. 62) 0000: هده: ه-) (0 نمأو. ا ا

 0: ئدع 272 0 ةباكما ١" مزاو قتتولا

8 01 



 6 "ف خنس

 نع لتاقي ةيار نسح هريسي رفذ ىف هوهو براح نم لجزب

 ىناف كباحتأب نيمضنا ”كنا ول هللا كري ناوره لاق“ ناورم

 011 عاجلا قنا نيسوا | ريما اي انعم نا لاقف ةلق ىف 4 كارأ

 مضو كمختو ناورم كلذب ٌرْسف لق هيلا ّمصنَت انرمأت نم فاعضا
 ىلا جرملا نم نييمزهنم سانلا يرخو لك هلوح ناك نمي ةديلا اًسنأ و

 اهيلع ريشب ىب ناعنلاو صوح ىلا صيح لما «ىيهتناف مدانجا

 تنب ةلثاث هتأرما هعمو اليل اباه 000 ربخل ناعنلا غلب املف

 لما جيصاو اهلك هتليل ريكتاف هدلوو هلقت هعمو ةيبلللا ةرامع

 هل لاقي نييعاللا نم 4لجر هبلط ىلا ناكو ةبلطت صيح

 ةلئانبو ريشب نب ناعنلا سأبب نبقأو هلتقف ءئلخلا نب ورعدم

 1 نامل ينال يابا لاو سأرسلا ىقلأن 15 هتأرما

 سأرلا اوقلا ةلئان تلاقف لق دعب فموي نب جاَجادَلا تحت تناك

 مهب اولبقا رث اهد2 ىف سأرلا ىقّلف اهنم هب قحا انا ا

 000 نم بلك تعاجن «صمح ىلا هب اوهننتا ىتح سأولابو
 اًبراه نيرسنق نم ثراخل نب رقز يرخو لق ءاهدلوو ةلئان اوذخاف دو

 انوو 0 ئدشرجحلا ضايع اهيلعو اهيلا ىهتنا اًملف ايسيقرقب فحلف

 0 ااا ا اولا نباح يح بعك ىب 7 ملعا: نبا

 ضايع لاخن* ايسيقرق هالو ةيواعم نب ديزي ناكو ملسا نب دع
 فالطلاب كل فشوا رفز هل لاقف ءايسيقرق ليخد نيبو رفز نيب
 اهيلا ىهتنا املف اهنم يرخا نا اهمامح نتلخد انا اذا قانعلاو

 2) 0" هتمن " 6) (تم.هدمم 6 00 ىهتناو. 4) 0 داجر. 9]

 آ14 ىلخلز 2826. م. 20+ ىدع نب كلاخ. رك 0اهب. مى)

 ىترفل.ا /) 00 200. دكوسأ نب زغل.



 “4م خنس 2

 لق ىيج نب طول فنكم وبا ىتلكح دمحم نب ماشع لا*

 لاكي ثنلك نم لخ اذد ره لق سيق ىب كاكضلا ّلدقم كيش
 تن د

 ام ”ءادحلا لاجر لا 0 ىسمهرسي 0 هللا كيع نىسب 6 ةنحز عل

3 --- 

 و ةيلأ و ظنا نتلعدف هلنق الا لح كد 2 مدح 2 الا الجر نعطي

 هعرصت“ لجر هيلع لك نا لاجرلا مهلتق نمو ةهلعف نم بجكعنا *

 سيق ىب كاحكضلا وه اذا لوتقملا ىلا ترظنف هتيتأف هكرتو ةنحز

 ال تلقف هتلتق تينا لاقف ناوم ىلا هب تينأف مم تزخاف

 مكورذو هايأ ىقدص رت بلال هللا كبع نب الصح هلذق « نللو

 10 فد - وبأ لاق 20 فاح ذل ىسحاو فووعمب 0 را دءاعذأ

 9 فو 1 نب بيبح نع فقحاسم نب ىلفوذ نب كلما تنع ىد دحو

 / هفيس لعنب عفديل هنأو ىمل ذتموي ناورم ةدأر نأ هللاو لاق
 ع

 ا.ودجو. دق ول .ءالبه نأ كل ايا .ال كتياص ندا لذو ىيق د

 ميك 2 علا جارغنأو سار جارغنا اوجيفنا فييسلا :لح ه عل

 !ه كايز : جب هللا ىيبع هليخ ىلع ,ىاكو فال ةفسا ناورك نك

 6لفون ىب* كلملا بع لق. ك4ةريبه. ىب كلام لاجيلا ىلع نآكو

 ليقي ومو اهب لئاقي يار فتموي دعم تناك ناورم ىب مشب نأ اوركذو

 ا اقحانح السمن

 فموي ناورم رمو لق «ناورم نب ربزعلا دبع قئيوي عرو لق

 يا ناكل ندحأ اخ انا تت 5 - ِّن 0

 اقدنت وا ةدعصلا بضخ ن

 6) (06 هده. 5) 14 سصحالع خيحل. ) 0 هد. ©) (60 ىري.

 2, 00 قفل 0 اههر. 00 ليف هنم بحكعلاو. ى) 0 زرك
 /) 00 فيبسلا». 7 66001052 6 © سراغلا. د 111511310,

 نك ءاوللا كها ءأ اوبضخاي.
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 اهلثم اولتقي رث ٌةميظع ةلتقم ذئتموي مأشلا لها لئقو ءاطعلا يف

 بلك نم لجر فذئتموي كاكضلا عم لئقو اهلك لثابقلا نم ه« طق

 لثقو بعك نب كلام نب كيزي ىب كلام هل لاقي ميلع ىنب ىم

 ٌثجوفو مأشلا ةعاضق تلخد ثيح ةءاضق ءاول بحاص ذئموي

 ىتنرجالا ورمع نب
 كر 0 ناك ىلا وهو ىملسلا «ديوي نب نعم* نسب ريق لنقو

 بلك نم ٌلجر كخكضلا سأرب ءاجو لق هيأ, نع كاكضلا

 ةعيبر نب وربع نب لمر نب مادقملا نب 0ملكم :

 6 نيح نالا لاقو كلذ هّءاس هسأرسب أ 6 نيبح ناورم نأ أورك و

 تلبقا رامشلا مدط لثم ىف ترصو ىمشع قدو ىتس تربك
 لجرب ذتموي رم هنا اوركذو 2لق ضعبب اهضعب برضا بكثاتالاب 0

 لاقف ليتت
 نت مس 26720275

15 

 لذ 0 7 عيب نيح 0 لاقو

 اني ادم رسمالآ كانا و

 ل / الاجر نييمكسكسلاو

 انكَت ديب ,دحلا قف ' ىشمن نيقلأو

 نوذخأي ل ا الا 1

 عال

1 011 

 8)' 0 5. 2:و 0 محذم: 7101. 10 ء/نا 8271: 1“

 ديز) كيزيز 110. ةانم22 بال, 8. ك3 لقانا

 نبأ 11 151 171

 دك.دييقز

 ام" تعا © 23د

 [ك كلك مهل و نإسنَع ترس

 ابيض الأ هانباق ا اًتيطو

©6( )00 0 

 ) ©0000. نعم نب (© دي
 72013151 12112 3م7ع]113 اتت

 روث, نملع مدغ6غ 2. 1.1. 8 مط216 1651 نعم نب ريق نب 0

 م) [ة تلو دس

 نالجر ىيكسكسلاو. .15 )

 ©4) 0 نت 2110: تتحسس .-رث 0 0 14 مظ

 ةانعر 2138001 1, 202 اناسغ توعد

 2) 0 ىشهز 1135. 21 77



 “ه5 نس 00

 ال اهينيطعي نا هللا دري نأ ناورم هل لاقف كب ىيضري « قلك

 اهينطعي 2 اهينعنمب نأ دري نأو هقلخ نم كحا «اهايأ ىنعنج

 وبخما ناسح كعضو قلص ناسح هل .لاقذ لاق كح نم ل

 نأ سيمكل موي مفلختسن انا سانلا اهيأ ةاب لاقف نينثألا مي

 5 راسو هل سانلا عيابو ناوومل عياب سيمكل مهي ناك املف هللا ءاش

 ىف كاكضلا ىلع طعار رم ,لزن ىتح سانلا ىف ةيباخل ىلا 5 نات

 عيرو ناسغو 0 نوكسلاو كساكسلا هتنآو بلك ,/نم ندرألا لسا

 / ىنعأ هتنميم * ىلعو لاق ندرألا للا لدح ىب كلام نب ناسح

 نب هللا كيبع هنرسيم ىلعو اعلا نب كيعس ىسب ورع نأووسم

 10 ىلعو ىليقعلا ةخيواعم نب ورع نب دايز كاكضلا ةخنميم ىلعو دايز

 سينلا قا نب كيري ناكو ةدمنا ظفحا ارحل لدحر د

 لبن املف+ فتشمدنب ةاقبتخح نكو ةيباكل تيسشي ه1

 اهديبع ىف < فشمد لفي سمن نأ ىب ديزي راث طهر جرم نور

 نئارخل ىلع بلغو اهنم كاكضلا 7لماع. يرخأو ا بلغف

 ؛5 ناكف حالسلاو 7لاجرلاو لاومألاب هّدمأو ناورمل عيابو لاما تيبو

 نيرشع كاكضلا «ناورم لتاقو لق «ةيما ىنب ىلع نق اف مدق 1

 ند تيم لتققو كاكضلا لتقو اولتق اولتكو جرا لسعا مها د

 الجر نونامت كاكضلا عم ناك نم آشلا لها ىم . سانلا فارشأ

 نيفلا ذخأب ةفيطقلا ذخأي ناك ىذلاو ةفيطقلا ذخأي «ناك علك

 2) ل لك م) 00 هده. ) 00 اهينعنج. ©) © تيري.

 )0 هدي. ري 00 لح شم. )5  060مل ف. ضر

 2 00 دنيغرخا. 40 0008. ايضسحر 14 ايفتخ. 2) 00 لها.
 7 001 لاحرلاو.
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 “أ "0 فس

 هللا ليسر. ىراوح ريبزلا نبآل «هنأب نوركذي امك هلئاو وهف هرما

 وهو ةنيقاطنلا تاذ فيدصلا مكب ىا ةنبا ءامسأ ىباو معلص

 دق فئفانم ريبزلا نبا ىلتو هلضفو همدق ىف نوركذت امك دعب

 ا ا ب د ل
 هللا ىلص كيج ةما روما بحاص سيلو نيملسملا اصع فقشو

 مالسالا ىف ناك ام. هلئاوف مكمل ىب ناورم امأو 4فقفانملا هيلع

 ىنلا وهو علصلا كلذ بعشي نمت ناورسص ناك الا ءطق علص

 «ىنخلاو رادلا موي نافع نب نامثع نينموملا ريما نع لسنات*
 اوعيابي نا سانلل .ىرن اناو لل ممي ءبلاط ىا نب ىلع لئاق

 الل كلل نب نانزتما يللا يعيب ريغصلا اريشتشيو ريبلا
 ةعيبلا ىلع سانلا ىأر عيجأت لق «ةيواعم نب ديزي نب دكلاخ

 نب ديعس نب ورعل رث هدعب نم كيزي نب كلاخل رث ناورم
 نب ديعس نب ورمل فشمد ةرامأ نأ ىلع كنلاخ دعب نم صاعلا

 ناسح امدف لق ةيواعم نب كيزي نب كلاخ صم ةراماو صاعلا

 نا ىتخا 8ئنبأ لاقف ديزي نب كلاخ لحح ”نب كلام نبا
 الأ رمألا اذه كيرا ام هللاو ىلإو كنس ةتادحن كوبا دق سانلا

 نب# كلاخ هدل لاقف ملت اًرظن الا ناورم عيابا امم كنب لمتالو كل

 ام كل ىأرلا نلتو كنع توجت ام هللاو ال لق انع ترج لب :ديزي

 ام* هللاو سانلا نأ نراورم اب لاقف 1: ناورمب ناسح امد مث تسيأر

 ©) 0 هنا. 65) (0000. نيقطانلا. هء) 0 هرج. 4) 0 هططب,ر (0

 فقئانملاب. <) 0 200. هيلع هللا ناوضر٠ 2 /) 14 (ذد (ءءاان) أوريشتسيو و

 12 232201. اونتسيو (7:0 اوبينتسي2) ى) 40010169 ) 060 ءا 13

 نباب. 2) 0 هرقن. 20 00 نأو 0



 4 لدبي ابد

 ىحخلا مالغلا اذهل ةعيابنلف «ملع ريمن نب نيصخ ةييبه ىبا

 هيدأ نم ثناك انتلزنم تفرع كقف انتا نبا وهو هابآ اندلو نك

 لاقف ديزي ىب كلاخ ىنعي اًذع برعلا باقر ىلع ءانلمك هتان*

 يبصب مهيتأنو خيشب برعلا انيتأت ال هللا رمعل ال 0نيصخل
0 

 اولاقف نيينلملا د ماو غل ةلبب املو ةماهت /ىدرت ملو اذه كلام لاقف

 لاو“ ناورم كلفت نتل هللاو كلام هل لاقف ناميلس ابا الهم

 لظتست ةرجاش ّلظو كلعن كارشو كطوس ىلع كنكدسجل 7 ناورم

 هوهتعياب نإف نر هثنع معو ةيشع وخاو 1 ةريشع وبا ناورم نأ اهب

 نيصح لاقف دلاخ مكتخا ىباب مكيلع ىكلو هل اًحيبع مهنك

 !هدقنع كمي نم ناو ءامسلا نم اقلعم اليدنق مانملا ف تيار ىفا

 هنفاختسنل هللاو ةهلانف ناورم هلوانتو ةلني ملف هلوانت* ةفالكل ىل

 كثناو ناورم لآو ناورمل عيابتا نيصح اب كحكو كلام هل لاقف

 ناورأ ةعيبلل مهيَأر عمتجا اهلخ سيف نم تيب لغأ مهنأ ملعت

 مت هيلع ىنثاو هللا دمحت ىماذل عابتز نب“ حور مق مكمل نبا

 0 هز باطخلا نب + ع ىنااوللا تبع ناوركذت مكنا'ساعلا ا

 همس 6

 : نور 5 أاهك وو مالت 2 همدقو 3 هللا لوسي 1 ىم هتابك دقو

 كفيلا قيودف زيشأ 4 بحاصي سيلو قفيعض ٌلجر رع ىبا نكلو

 نم هبل نعت ريبزلا ى د 7 هللا كبع* نم سانلا 3 ام امأو

 ه) 14 صهاع لص. 42) 0 ءه 14 اذه عيابن. ) 00 انامحشا )0

 نيصح. 2) 0000. هللاو. "رك © كيث 60 ددرت 1710. 1 ءزتاد عب صدور

 لل 573 2 2052 ا 1 205 3 3) (0 فلخأسإ ر 14 115 6ع.

 0 2) يشع أ 526 20110. 6 0 1 ملف هلواننب

 ناورم الا تحا لتي. 52 0 نهضت 2 06 2



 مع "ف خس

 نا كاذ لوا ناك نويلوقي هللاو ٌلطابلا لنق ىتح هقعاط ىف رخو

 © اهراك اهيف لخد ىتح اهيلع ىان اهيلا هنعد اشيرف

 3 كك كانك ذأ 0
 سيق نب كاكضلا نيب طعار بمب ةعقولا نع ربخل ركذ

3 2 33 

 نم نتاكلا نع بخل ماتو مكش نب .ناورمو
 ؛* خنس ىف «ثادحالاو رابخالا* ليلج

 نع دكمح نب ماش امد لق بيبح نب يون اس ةرفعج وبأ لاق

 نم هعم نمي سيق نب كاكضلا ءلم لق ئلكلا مكلل نب ةناوع

 دن نيك سانلا

 2 ةيباجلاب ناسح اوفاو ىتح كعبت نمو ةيما ونب تراسو لق ريو

 كاحكضلا بتكو نورواشتي سانلاو اًموي نيعبرا ناسح علب ىلصف

 ىلعوهو ثرامأل نب رفز كأو صيح ىلع وهو ريشب نب نامعنلا ىلأ

 اوناكو مّدمتسي نيطسلف ىلع وهو سيق نب «لتان ىلاو نيرسنق
 عالكلا ىن نب 1 نامعنلا هذماف ريبزلا ىبا ةعاط م ىلع

 نتعمتجاذ نيطسلف لفاب لتان هدمأو نيرسنف لفأب رفز هذمأو
 ةفلتخت ةاوفا عل ةيباجلاب سانلا ناو يرللب كاكضلا ىلا دانجألا

 نب ديزي /ىنب ىبخ ىرهي ناكف قيكسلا ةريبغ نب كلم امأف
 ريبث نب نيصحلا امأو غيف ةفالخل نوكت نا ٍبحو ةيواعم

 كلاما لاقف 1: مكمل نب *ناورمل ةفالخل نكت نا ىبهي ناكف قوكسلا

 «) 00 ثادحالا. 8) 0 200. ىربطلا ديزي ىب ريرج- نب ديح

 لاق. 5) 000: لاق. 01. 51012 9 2 4) 0 زنيلملاب.

 2) © لياثر 710: ةاتمج2 م41, 2. رك © ىف م) 00 )4 4200101١



 4 خدمي سي

 0 ىف اهلثم لتقي مل ةلتقم طهار يرمب سيق تلتقو ريبزلا

 نب ماشغ نع دانزلا نأ نبا ىنثكح رمع نب كبحم لق طق

 دبع ىلا وعدي هنا ىلع طفمار رم موي كاكضلا لتق لق ةورع

 دنع هقعاطب ني رك ذو" انل هللا نييَح انآ ده مكر للا ن١

 :نيب طعار جرمب ةعقولا تناك كحاو ريحت لقو «هيأر نسحو

 نع كعس ىبأ نع تتّدح 3 1 ةخئنس ىف ناورمو كاكضلا

 ثويوحلا ىنب نع بوقعي نب ىسوم ىنثلاح لق ريع نب لمحت

 مالغ ديزي ىباو ريبك ع اي نايل 0 ندرألا لعا لق لق

 اذهب « رابت دلذ ضعبب كضعب ةخ رقب اكو ليك ريبزلا ىبأو

 ,اهطسبف كدي طسبآ كعيابن نكأو هرك ىف كركنب هرأو مالغلا

 ةخنس ةدعقلا ىذ نم نيلخ تلتل ءاعبرالا مهي ةةيباجلاب دوعبأبف

 ماع ىع تبان مب بعضم  ىددحو رع نب نيح ل33 77

 هعياب نم دعياي ىق .ناورم نأ هغلب اما كاكضلا نا هللا نبع نك

 ىلا امهنم دحاو لك راس رث ريبولا 5 ىبال هعم نم عياب ةفالخل ىلع

 لق  ىهباكصأو كاكضلا لتقف انيحش التف الشقا هك

 هةديكملا 3و امل لق ديِبا نع فانلا ىنا بأ ىتدحو رع نب نبك

 نب كاكضلا نأ لاقف اباش ىتف ناك كاّصضلا نب ©8نامحرلا دبع
 ذتموي ععيابف هسفنل ةعيبلا ىلا اهريغو اسيق اعذ ناك لق سيق

 «فرعن انك ىذلا اذه ئرهغلا ليقع ىب وفر هل لاقف ةفالخل ىلع

 90 رهيبزلا نب هللا كبعل عباب ناك اهنا نواوقي ريبزلا ىب نأو عمستو

 2) 004 هراسش» ةز 00: نبا. 2 00 ةشيحلابب 01 )2 ١

 121216 هلا ليغ 62 000 افوعنو..

92 00 



 ميزت “4م زخنس

 ةيما ىنب ىلا كاكضلا ثعبف ريبزلا ىبا ىرم نووهي قلق ءاليطا

 00 رك عملا 0

 ريسلو ةايباجل 0 لوني .ىنتح ل يوك 6 ريسيف بنككنو 0

 00١ تيل مكنوا لجرل عياش اهب هتيم كي -5

 ةيباخل نوكيري اوهجوتو تايارلا تلبقتساو ةيما ونب نجرخو

 كاكضلا ىلا ىملسلا سنخالا نب ديزي نب نعم نب روث ءاجن

 يسن نناو كلذ ىلع كانعيابف ريبؤلا ىبا ةعاط ىلا انتوعد لاقف

 ديزي نب دكلاخ هيخا نبا فلختست بلك نم ئبارعألا اذه ىلا

 وعدنو رسن انك ام ءرهظن نأ ىأرلا لق ىأرلا اف كاكضلا هل لاقف

 نم هعم نمي كاكضلا لاغ اهيلع لتاقنو ريبزلا ىبا ةعاط ىلا

 فلتخاو «طهعار يرمب لون ىتح ريسي لبقا رث مافطعف سانلا

 سيق نب كاكضلا نيب طعار يرمب تنناك ىتلا ةعقولا ىف

 ب ناورم عيوب ىلفقاولا رع نب ديح“ لاقف مك ىب ناورسمو 5

 هسفن ثّححج ال مأشلاب ناووم ناكو '» ةنس مركملا ىف مكمل

 ملق نيح دايز ىب هللا كيبع هيف هدعمطا ىتح ذا رمألا اذهب

 ىلي اهسيئرو شيرف ريبك نتسنا هل لاقف قارعلا /نم هيلع

 9 ىلا يوخت ناك ام ناك نيح كلذف سيق نب كاكضلا كيلع

 مبا 0 ىف ذتموي كاكضلاو ناورم مهلتقن شيج ىف كاكضلا »

 ©) © هثالب. 83) ©0000. نيبتكشض. 2 ©0000. سيق ريسنو.

 0) لون. 6 0000 رهظت انأ 14 ونان1 00001016 12عأا وعدتو.

 رك) 06 200: لهاوب ءك دش ا١آءو 6: مز 1هر6ع محدلع م6 ديلا.



 “ك5 خئلس بأ

 رق هل هاًعبت سانلا برطضاو ريبزلا ىبا ىلع ىنثآو اناسح متشف

 نب نايفسو سينلا ىبا نب كيزيو ةبتع نب دكيئولاب كاكضلا رما

 ةريبزلا ىبا اومتشو ناسح ةلاقم اوقكص اوناك ىيذلا دببالا

 نب ورمع ىلع بلك تبتوو ضعب ىف هضعب سانلا لاجو اوسبكف

 5 نب كلاخ ماقو هبايث 2 اوقخو رانلاب هوقحو هوبرضخ ىهلمل ديزي
 مدداغ قتموي: وهو ريثملا نم نيتاقرم دعصفق ةيواعم ىب ناحل

 وجوأ مداكب ديزي ىب كلاخ ملكتف ربنملا ىلع سيق ىب كاكضلاو

 سانلاب ىلصف كاكضلا لونو سانلا نكسو هلثم عمسي رث هيف

 تعاجو .نببألا ' ىب نايفس اوجيدخاف بلك تءاجت :لخد رث ةعذإ

 اهول ةبتع ىب كيلولا لاقف سمنلا ىبا ىئب ديزي اوجرخأن ناسغ

 ةيواعم نب هيرب انبا ءاجت لق كيرخأ ناسنعاوأ بل ان 1

 نجحسلا نم هوجرخأت بلك ىم امهلاوخا امهعم هللا دبعو كلاخ

 سانلا ماقأو لوألا نوريج موي مأشلا لها هيمسي مويلا كلذ ناكف

 ركذف هيف سلجن فشمد دكسم ىلا كاكضلا يوخو فشمدب

 ,ةهعم اصعب بلك نم باش هيلا ماقف ديف عقوف ةيواعم نب ديزي

 ٍخضعب ماقف فيسلا ىدلقتم فلل ىف سولج سانلاو اهب هبرضف
 ةرصنو ريبزلا ىبا ىلا وعدت سيق اولتتقاف دجاسملا ف ضعب ىلا

 كييرب ني دلاخ ىلا ف ةيما ىنب كاوعحت بلكو كاكضلا

 ملف سانلا ميصأو ةرامالا راد كاكضلا لخدو كيزيل نوبصعتيو

 هذ تبن ىره نووهي نان 'ناسجألا ىم :ناكو رحافلا ةالط ىلا

 ©) 0 ة. مار ٠60 اقتن.١ 2) 06 200 جما مث اوسلجن. 0 6) 4

 ليء | 4 اك (12 عدل اوقزمو, لد 2121201. الأ ©.
 قضإ 7



 ب 1 ةيدس

 اوناك خيما ىنب نأ كلذ راهظا نم هعنجب ناكو ريبزلا نبا ىيع

 نب ه كلام ىب* ناسح كلذ غلبف رس كلذ ىف لعي ناكو هترضت

 ركذيو ةيما ىب فح هيف مظعي اًباتك كاكضلا ىلا بتكف لَدَك

 هوعديو هيلأ هعينصو هدنع ةيما ىنب ءالب نسحو ةعاجإو ةعاطلا

 ففانم هنا ركذيو همتشيو هيف عفو ريبزلا نبا ركذيو مقتعاط ىلا
 الجر امدو سانلا ىلع هباتك امقي نا همأو نيتفيلخ علخ دق

 نب كاكضلا ىلا هعم باتللاب يوسف ةةضغات ىدلي اينلك نم

 ملا ةعفدو باتللا كلذ ةخسن كلم ىب ناسح بتكو سيق

 رقت مقف لاو سانلا ىلع ىباتك كاكضلا أمق نا لاقو ةضغان

 نإ ارمي هيما ىلع دل ناسح ثتكو . سائلا لع باناكا اذتعا#
 عفدو هيلا هعفدف كاكاضلا 'ىلع بانالاب ةضغان مدقف كلذ اور

 وبنمل كاكضلا دعص ةعجل ممي ناك ايلف هيلا ةيما ىنب باتك

 هأرفاق ناسح باتكب حدا ريمألا هللا حلصا لاقف ةضغان هيلا «ماقف

 ةيناتلا هيلا مق رق سلجن سلجآ كاكضلا هل لاقف سانلا ىلع

 ةضغان هأآر املف سلجآ هل لاقف ةتلاثلا هيلا مق مث سلجأ هل لاقف 5

 ديلولا ماقف سانلا ىلع هأرقف هعم ىلا بانالا جرخا لعفي ال

 ريبزلا نبا بثكو انسح ىكصف نايفس ىبا نب ةبتع نبا
 ناسح ةلاقم ىدصفق ىناسغلا 4سمنلا دنا نب كيزي ماقو دمتشو

 قادلصف بلا دربألا نب نايفس «ماتو ريبزلا نبا متشو هباتكو
 ىبهكتل ديزي نب ورمع ماو ريبزلا نبا متنثو هباتكو ناسح ةلاقم »

 ت2) 00 هده». 2) 14 زخضغابب. «<) ماق 7) 14 (زص (عااات)

 سمغلا, 12 321101. انآ 6ع. 6#) 0 مالت.



 "5 :زنس يل

 فلختسأو مردرألا ىلا . كلام نب ناسح جرخو كموق نم كعم نمي

 نب ا جورب سيق نب « لنا راتف نيطسلف ىلع عابنز نم حور

 ناك دقو ريبزلا ىبال عيابو نيطسلف ىلع كوتساف هجرخأف عابنز

 ةيمأ ىنب ىفني .نأ ةنيدملاب هلماع ىلا بدك بولا د هللأ دبع

 5 زيمأ وني تمدقف مأشلا ىلا هئاسنو مانالايعب ارفف ةقمشملا

 تك هس 00 وعليو 0 ىنب ىبم ىبهي ندرألاب كلام

 وعديو ريبولا عى ك5 دلل يع ىف ىدعب فيملب ىرهغفلا سيف

 ام نردرألا لها اي لاقف ىردرألاب كلام نب ناسح ماقف لاق دهبلا

 0 نا فيشن' اول ذل لعا ىلتق ىعو رييزلا ,ىبا قع مك دنع

 مكثداهش اف لق رانلا ىف ةرثْل لها ىلتك ناو ففانم ريبزلا ىبا

 ىلع ديزي نا كهشن اولاق ةرحلاب مكاالنتقو ةيواعم ىب ديزي ىلع

 نب كيؤي نبل ع ناكا ىتل..جينتا .انأو لق هن ىف انالتق ناو فشل

 نأو قح ىلع ( دنعببتو مهيب ىنأ نكموي مح 2 وشو ةيواعم

 ؟. لطاي ىلع 2 ىلا هنا لطإي قع ةتعيشو قشيب ريمالا ال
 نم لئاقذ نا ىلع كعيابن نىك نقلص دق هل اولق هتعيشو

 نيته ءانبتجح نا ىلع ريبرلا .ىبا .عاطأو ,سانلا نم كنذداخ

 دبع ةيواعم د كيوي نبا نونعي كلذ هكن اناف نيمالغلا

 سانلا انين نإ هك ىكوب انيئانملا يدح ايهناف ملاح

 4) © هو. م., ©0 ليانز 710. 1طص 100210 ز. لاه. 25) 4. نب

 حور١ 2 00 هتعيس ىقر 14 نك "© 4) 00 ميلل“ اه انبنجت.



 ار اجا

 فشمد لعا هعيإب دق ىريغلا سيق نب كاكضلاو «دعم نمو *

 ىديح ةما رما عيتبج ىتح مما هل ميقيو عاب ىلصي نا ىلع
 ةيواعم نب كبزي نا هنع ماشعم ركذ اميف لاق هناف ةناوع اماو

 ةيواعم نب كيزي ني ةيواعم ناكو هدعب نم را هنباو تام امل

 ىكمحن ةعماج ةةالصلا مأشلاب ىدونف هتيالو دعب رما ىنغلب اميف 3

 تفعضف مكرما ىف ترظن لل5 ىلذ دعب اما لق مث هيلع ىنثأو هللا

 نيحلا هيلع هللا هجر باطلا ىب رع لقم' الجر ملك تيغتباف دنع
 لثم ىروشلا ف ةتس ملت تيغتباف هدجا ملف ركب وبا هيلا عوض
 متببحا نم هل اورانخأف مكرمأب ىلوأ متنأت اهدجا ملف ربع ةس
 صعب لاقف تام ىتح بّيغتو سانلا ىلا يرخب و هآرنم لخد

 مكي ١ !!«كعط عصب“ لقا امد ىقسف ههنا "سد نانا

 قشمد دايز نب هللا ديبع مهق رث ةناوع ثيدح ىلا تيدحلا

 ىبالللا هللا نبع نب رفز راثف ىرهفلا سيق نب كاكضصلا اهيلعو
 ريشب نب ناعنلا عيابو ريبزلا نب هللا بعل عيابي نيرسنفب

 لكي نب «كلام نب* ناسح ناكو ريبزلا نبال صمت ىراصتالا 5

 ىب كيزيل رث نايفس ئسبا نب ةيواعمل المع نيطسلفغب ىبلهلا

 لها كيس ناكو 4ةيما ىنب* ىوع ىرهي ناكو كيب فكي راهم

 عابْنَز نب مور ىبلكلا لدحب نب كلم نب ناشح امدف نيطسلف
 ىل اذه لخدأو نيطسلف ىلع كفلضتسم ىنا لاقف ّئيماذجلا

 تلنآق نيع نتينك نأ لجر نودب تيسلو ماخجو مخل نما»

 ©) 0000. ممصتضت+ م0586 ىرهفلا. 45) 0 ةالصلابب 2 40010).

 4) 516 7عم05ان1 20 ريبزلا ىبا. 0. 14 ءا ةهلتقم



 4و5 نس أ

 كلهم نم رهشا ةتلك ثنكف يأ, سانلا ىري ىتح اريصق ناكو

 رت ئراصتألا ديزي ىب هللا دبع هيلع مدق رث ةيواعم نب دكبزي
 ديبع نب ه خكلط ىب كيحن نب ميعاربأو ةالصلا ىلع ىمطخلا

 نمو ةرصبلا لهاو ةقوللا لأ ريبزلا نبال عيتجاف ينارذل ىلع هللا

 : © ندرألا لخا الا ةريزخل ُلهأو ماشلا ٌلهأو برعلا نم ةلبقلاب

 هل ةعيبلا ف ببسلا ركذ

 حبعو ريبولا ىب ةديبع ةنيكملا لو ريبزلا ىب هلا كبع عيوب

 ؛0 نب ناورمو ةيما ىنب يرخأو رصم ىرهغلا 4غمتكج ىب ناجرلا

 هيلع فلخ امب ناورم ربخا ماشلا ىلا هعم نمو ريمن نب نيصح

 نحن ةيما ىنبلو هل لاقف ىبأف ةعيبلا ىلا هامد هنأو ريبولا ىبا

 مكيلع لخدي نا /لبق ءمكرما اوميقذف كيدش طالتخا ىف مكارن

 , لحري 7 نا ناورم ىأر نم ناكف ءامص ءايبع ةنتف نوكتف و مكمأش
 تعبنتجاو دابز ىب هللا كيبع مدقف هعيابيف ريبولا ىبا ىلا قلطنيف

 لاقف ناورم كيري ام هللا ديبع غلب دق ناكو ةيمأ ونب هدنع

 ام عنصت اهديسو شيرق ريبك تنا كيرذ امم كل تييحتسا هل

 عمجتو جيلاومو ةيما ونب هعم ماقف لعب ؟ىش تاف ام لاقف هعنصت

 2 فشمد مدقف كعب ةىت تاف ام ليقي وهو راسف نييلا لها هيلا

 «) 14 ةحيلط. 8) 2هعمعلت؛ ذص 0040. رفعج وبا لاق. 2 0
 6120 | تسنز 000107 115 د ردع ه اذ مكربهأ». ري) 0

 ىلبق. 4 14 مكنأش. ) 0000. هس.



 لا "4 خنس

 سانلا 0 هلعاب نس 0 لعتناف ىلعن ىنلوان ماع اب ,ن يعد

 نع نا لق «ئميتلا رمعم نب هللا ديبع «نب رع* عيلع

 تاف ةرصبلا ىلع هللا هدبعو عقو ةفراخل نا ديز نب بغصلا

 ةعبرا اهل اورجأتسا ىتح اهليك نم اهل اودجو اف فرامل ىف هما
 رع ىنتلح > هكنذتموي ريمألا وهو اهترفح ىلا اهولمخ جالعا

 ىلع هلع ىف لوانت ىق ةبب ناك لق ديحن نب ىلع ىنثكتح لق

 مدع ايلف الجر اهعدوتساف لاملا تيب ىم افلا نيعبرا 8 هلأ

 بذعو هسبحت ثرابخل ىب هللا قبع فخا اريمأ هللا كيبع نب مع

 لق ربع ىتتدح 2 «#.هايا همرغا ىتح لاملا كلذ يف هل ىّلوم

 هللا دبع ىب ديزي نع ىنالفاقلا 0 نع يح نب ىلع ىنتتدح

 نامز كتيأر لفون نب ثراخل نب هللا دبعل تلق لق ريخشلا نبا
 ةعبت نا لاقف محلا «تيقتاو لاما نم تبصا انيلع تلبعتسا

 © مجلا ,ةعبق نم نيفا للملا
 ركذف مبما دوعسم نب رماع ةفوللا لحما ىَّلو مةنسلا هلع ىقو

 0-00 ءو ىلع اوحلطصان ةفوللا لعا فارشأ عيتجا ةرصبلا لما

 ومنو يئشرقلا فلَخ نب دوعسم نب رماع وو دوعسم نب رماع ماب

 ىلولسلا مدل ند ملا هلي دنع ليد ىنلا لعجكلا ةجورحد

 دب ترفظ نأ ديرب كيني 56

 لعجلا ةجورحد نم لمارألا فشأو 9

 6) 0000. هرم. 8) ©0060 ص سصقتإم نوعاطلا فراش 2 0000

 كيبعو. #©) 00 0122. )0 0 نيقداو. ر/) 2:3ععع6)0 ةن>ةت

 رفعج وبأ لاق.



 «ءيم
 85 خنس ا

 عمال دجسملا ىلا دوعسم عم اوليقأو اركب اوفلاحت كلذ دآلا

 ةملس ىلا اهعفدو ةانق ىلع هتماع كقعف ففنحألا ىلا مني تيعزفو

 دحسملا ليخد ىتح ةرواسألا هيدي نيب لبقأف نئحايرلا 2 ىبا

 هولتق ةقرازألا نا دزألا تعزو دولتقف هولونتساف بطخب دوعسمو

 5 لبعو رسعم ب هللا كيبع نب اورع نبي 0 رقسو خدتغلا تناكذ

 رز

 نك ام لقو نيدتي ناكو ةدتيب ثراثمل ىب هللا نبع مزلو تايد

 ةالصلاب هرمي كلام ىب سنا ىلا بتكف ريبزلا ىبا ىلا ةرصبلا لها

 ,هّىلع اس لق ريع ىنتدح ««اممي نيعبرا هب ىلصف سانلاب

 ومعم نب هللا كيبع ىب رع ىلا ريبؤلا نبا بتك لق كمح ىبا

 ديري هجوتم وهو هقفاوف ههلا هب هجوو ةرصبلا ىلع هدهعب ىميتلا

 ب ىلصف سانلاب ىلصي 4 نا هرمأب هللا ديبع هىلا بتكف ةرمعلا

 « برخح نب ريضز ىتدح لاق رع ىنتدح «رع مدق ىنح

 ىمنشاهلا ثراخل ىب هللا دبع ىلع اوكلطصا سانلا ناك لاق ريبؤلا

 سانلا لاقف زاوعالا ىلا فقرزالا نب عشان جرخو رهمشأ ةعبرأ عرمأ لف

 نم ةأرمل قخونت اًصعب هضعب لكا دق سانلا نا هللا دبعل

 اولق اذ ام نوحيرتف لق متضفن ىتح دحا اهعنج الف فيوطلا

 داس محلسأل ناسك امال نينا لع تشن نال 0

 تلعب دوعسم نم دزالا تيضر ىنح مايد نب ثرامخلا ىب نراجولا

 ©«) 0 ىعسوز آه اأن 4 31. ان 56. 0) 0000: هننكا تلح

 امر 2 هيخا ىلا ريع بنكف. ©2) 0000. هس. ) 0 برخ.
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 نع اك زئنس

 ؛« عابقلا وهو 0 اهيلوف هلرعب 0 ةعيبر ىبا

 كلملا نبع رما ىف ىنثدح هناف ةبش ىب رع ءامأو رفعج وبا لق

 رم رمأو هلتقو دوعسمو ذابب رمأو زيوك نب رماع نب هللا دبع نبا

 رع ىتدح ىئذلاو ةناوع ىع ماشه لاق ام ريغ هللا كبع نبا 5

 نرقم ىبا نع دكمح نب ىلع ىنثكح لق هنا كلذ ىف ةبش ىبا

 نايمه هتطرش ةبب ىلو ةبي سانلا: عياب امل لق ىقكلا هللا ىيبع

 نب نايمه رمأو ةنيدملا لها ضعب ةبب ىلع محقو ىدع نبا

 ىف ىتلا دايز ىلوم ليغلل اراد نايمه ىققأث هنم ابيرق هلاؤناب ىدع

 هباوبا لفقأو برم ناك كقو هايا اهلونيل ايغيرفنتب متو ميلس ىنبد»

 نب كلملا دبع اوخرصتساو هولناقت ىتح نايم ميلس ونب تعنذ

 حالسلا ىف هيلاومو 0 هتيراخب لسرأف زيرك 1

 ىلا كغلا نم كلملا دبع ادغو رادلا وعنمو نايمح اودرط ىف

 00 ل ابا لع هم نب لما ملط نما راب

 برضف هيمطلف هذي عفرف سمألاب انيلع نيعملا تينا لاقف ةبلعت نبأ و:

 ىسيفقلا َْملَس لب لاقيو اهراطت ىسيقلا َنَي 2ةيراكبلا نم موق
 وكب تنأو تعيمنتجاف وضم هل «تبضغو عجرف رماع نبا بضغو

 كلام هعمو لبقأت هوخرصتساف روك نب فيقش نب ميشأ لثاو ىبا

 ها دوهالجو ىرضم ىا لاقف وبنم ا دعسص ىتح عمم نبأ

 و 0 ا 0

 6) 0000. هتيراكب. 4) 0004. ةيراجنلا. ) ©0060 بضغو.



 :نكي

 ع

 هلل كالقم 0000 دوعسمب ىلعأ

 ىعانلا ىب اع هأرجَت ىناميلا -

3 

 9 هعيطسي ا نينامق ىسفوأ

 2 ةّدعلأ 00 كا 0

 2 كا ا 26

 00 ىا 0 ينك عسواف

 ما ض مطرود سح

 ا عي شأو اهيف رصان اذ 0

 وْ نب هللا دبع لاقو

 1 اهنا, ىتح تنزألا 00 كتسلز ام

 لواطتملا اهناَينب 00 عا صيت

 ْ اوراتتي مو دعسم لتشمل

 لجاَتَملا لش دال فويس تراصو

 لذ ترآ َتروأ ردعاربخ 1

 15 لفاحتنا ىف مالا كب كيس

 5د 2 3

 مفاَحل نأك طئش ٌمُهَنَأ ىلع
 نجاحات 1 ا ىف بلاعت

 عب ىلصي 0 قيلع اند 3ك ني عملا لها عيتجاو

 هللا دبع نب كلملا دبع اولعجت 6 ىلع* سانلا عيتتج ىتح

 ه» دبع نب ثراثل ىب هللا ىبعاوهو ةبب .ءارلحج رث ارهش رماع ىبا

 نب اللا ديبع نب رع يلع مدق رث نيرهش مهب ىلصف بلطملا
 ه) © و. مز 00 ىكعا رك. ١ .2) 200 عابساو. ' 2 © ةنمنر 6

 1201561216. 2 م4) (00 هد



 نسلز اه زؤئئيس

 ىنب وحن اولبقاف لثاو نب ركبو عمسم ىب كلام دزألا عم يبمخو

 سلجآ فنحا اب نلاقف رمجاعب هموق نم ةأرما هنتءاجح نأ كتيكيمتم

 دعب هنم عمس اف اهب قحا كتسا لاقف ةأرما تنا امنا ىل اذه ىلع

 لاقف هتيأرب امد هنا مث ملحلاب فرعي ناكو اهنم كفرا تناك ةملك 5

 اهيلع رهظي الو اهب رهظي الأ اهترصن ناو اهللذث الو اهرصنا مهلا
 هيا با راسو راس مث اننيب تاذ جحدصأو انام نقحأ مهللا

 لاتقلا لكشا اولتتقاث ؛موقلا ىقنتلاف هيدي نيب ةيواعم ىب سابا

 اب هللا هللا ميت ونب مهل تلاقف ةريثك ىلنق نيقيرفلا نم لتقف

 نم متتش .نمو نارقلا مكنيبو اننيب مكثامدو انءامد ىف دزألا رشعم

  مدبانم ايلتك انآ. ةشيي اسلع هلك 6 تنال نف* مالسالا لعا

 ملل نكت رن ناو 2 مكبحاصب هلت انيف لجر ّلصفا اوراتخ

 التاق مكبحاصل ملعن الو انرما د

 رد فلا :ئام مكبحاص ىدن نكانف كلن اوديرت 358

 نب دايز ىلا رضم طم ةوحجو قل ستبتق نىب فنحألا جاناخ | اوكاطصاف 15

 انثوخاو رادلا ىف ءانتريج متنا دألا رشعم اب لاقف ىكتعلا ورع

 لسو 2# مكتشيشح ءافضطال ملتاحر ىف مكانيتا دقو لاتقلا دنع

 هناذ انلاومأو انمالحا ىلع ءاولوقف السرم مكحلا ملتو مكتميخس

 اولاقف اننيب الص هيف ناك انلاوما نم ةىبش باهتذ انمظاعتي ال

 اوكلطصاو سانلا فرصناف ملل ىمم لق تايد 3 انبحاص 0

 4) 14 تدلع راقد 6) 220 مكبح ادت“ © ا[هاندصتقل زن ملك د

 انناريج. 4) 0000. مكتسيسح. «) 0000. اولوقي. /) 00 نودت.



 “ه0 خنس نال

 ىلآ يرخ رت كيزي توم دعب اموي نيعست ثكف هعنمو هراجأت

 هودروأ ىنح هعم عانم الجر للثاو نب هركبو دزألا تذعبو ماسشنلا

 ىلع وربع نب دوعسم مأشلا ىلا هجوت نيح فلختسف مأشلا

 الا لون م الوب رج الو ٠ يارس اق سيت يو احح ةرصبلا

 5 ند عد الف ىنفلخسا ىكقف دوعسم «هلاقف انتعامج هاضرن الجر

 ميمت تععمتجاو هلخدف رصقلا ىلا ىهتنا ىتح هموق ىف بر البا

 نيحسلا اولخد لق, نرالا نا هل اولاعفا سيق نب فنحتلا ف

 اولق هنولخدت متنأو غلو ملل وه اما همف دجسملا 4لخدو لق

 اولونف اوجرخ دق يراوخ تناكو ربنملا دىعصف رصقلا لخد دق هناث

 ,م سانلا معرف مأشلا ىلا دايز نب هللا ديبع يرخ نيح ةرواسألا رهنب

 رصقلا لخد ىق ىذلا لجيرلا اذه نا هيلا تعب فنحألا: نأ

 نم ةياصع تءاجن هب اوعدبت نا 0نم مكعنمي اف ودع ملو انل

 هانا نم عيابي ربنملا ىلع ورع نب ديعسمو دجسملا اولخد ىتح
 رث ملساف ةرصبلا لخد سراف لها نم ملسم هل لاقي ملع هيمريف

 , ىف مضعب سانلا لاجو رخو هلتقف هبلق باصاف يراوخل ىف لخد

 ىلا دزألا تجرخث جراوشل هتلنق وربع نب دوعسم لتق اولاقف ضعب
 اونفدو ةرصبلا نع مودوطو وحرم جهنم اولتقف جروخ كلت

 هنا نوصزي ميمج ىنب نأ نوملعت مهل اولاقف سانلا مءاجث ادوعسم
 سانا اذاف ككلذ ىع لأست درألا تتعبف ورع نب دوعسم اولتق

 هذ ىب كير ..قيلع- اوسارف "كلذ .نتع انرألا ,ناعمسجلف ةنولوقي

 سيق ميمع ىنب عم تيجرخو ميم ىنب ىلا اوفلدزا رث ىكتعلا ورع
 م ©0808. هذهغ و. 0.)2  لاقف. 12:06 لاقي. . 2) 6

 1ءععدكست» لخد نأو. 2 © هس.



 قي اك زئس

 نال نيعس نب ورع رماب ممقت ةلنك نتناكو هيف انك ام ريغ

 ريبزلا ىبا ىلا كلذب اوبتكو ديوعسم نب ,ماع ىلع اوعمتجاف هلاوخا

 ني نب ماشع ركذ اميف لاق هناذ مكمل ىب ةناوع امأو < درفأف

 نم نيدفاو ثنعب دايز نب هللا كيبع ةرصبلا لحما عياب امل هنع

 «ملعيل ىميمتلا احرقلا نب دعسو عمسم نب وريع ةقوللا ىلا هلبق
 دللا كيبعل ةعيبلا هنالسيو ةرصبلا ءلعها عنص ةام ةفوللا لفا

 00 ار قد رع نئانتلا | عبط! نئانلا“حلطصي ”ىتحت: ناز" قبل
 لبق نم مكابتا لق نيلجرلا نيذه نا لق رق هيلع ىنثأو هللا

 َتاذ هب ملصيو مكتملك هب هللا عبجج ما ىلا مكناوطحي مكرم
 01 كاما انك لعب اههنق»«اينهدح .لولبأو . اههنما وعما مكفو

 عامتجاو ةرصبلا لعا وكذو هيلع ىنثأو هللا ديت كيسا د مناكك

 نييف عيار سانلا ىري ىتح دايز نب هللا كيبع ريم ىلع يأ
 انريبما وكيف مكرمأو انما عمجحنل مكانثج دقو يلع نولوب
 ماقو ءةفوللا نم* ةرصبلاو ةرصبلا نم ةفوللا اهاف اًدحاو مكريمأو

 ثراثلل نب ضيزيب ماقق 35 هبحاص مالك نم اً ملكتف احرقلا نيا
 امهبصح رث سانلا ّلوا امهبصخن ميور نبا وهو ئنابيشلا كبؤي نبا
 تفرشف ةمارك الو ال ةناجرم نبال عيابن ىكا لق مث كعب سانلا

 ملعأت ةرصبلا ىلا دفولا عجرو هتعفرو رصملا ىف كيزي ةلعفلا كلن

 هنيعيابتو هنولوت متناو هنوعلخ ةفوللا لما اولاقف ربل سانلا

 هتراجتسا الا ةكمصو دايز نبا ىف ناك ام لقو سانلا هب بثوف»

 ىيدبألا .وريع نب دوعسمب راجتسا سانلا هخبان املف لك ««دزآلاب

 4 14 ملعي. ن) 0 اهي 2 © هنت:



 “40 ةكنس 1

 ىكتو مآشلا مدق ضعب لاقو اناسص هعم اوناك امئاكف اما أاومربي

 نع هولوعو ثيرحح نب ورمع ةقوللا لا درط ةنسلا هذه ىقو

 «دوعسم نب رماع ىلع اوعمتجاو
 2 3 1 د 35 1:

 ارماع عريمأتو ثيرح نب وربع مالزع نع ربل ركذ
 ناك لقا ,شايع با اص لبق :ىداعا نب متيهلا ركذ ينعج وبا لف

 نير لتعم هنكبأو أدابز ةرصبلاو خفوللا نارصملا ىل 2 نم لع

 ايلف فاآلآ ةعبرا نم هللا ديبع سبحو اغلا مشع ةثلث يراوخل

 هتعاط ىع لتاقن انك ىخلا نا لاقف اًبيطخ ماق ديزي كله

 ا

 10 كلذب ثعبو مكودع تلتاقو مكتيف «تيبج ىوقتما نافذ تام لق

 ىنب لأ احرف نب كليعسو عمابم نب 76 لناقم خفوللا لعا ىلا

 ديزي ماقف كلذب اماقف ثيرح نب ورم ةفوللا ىلع هتفيلخو نزام “ا

 نم انحارأ ىذلا هلل ديشل لاقف ىنابيشلا 32 نب ثراخخلا ىبا

 ؛هديلا لسرأف افئاخ هلعا ىلا ديزي فلطنان هنيبو هنيب ركب تلاخ

 كلذب لسيما باع تعبان كييأر ىلع 4كتا فيكستلا نب 00-0

 لكحكاسملا ىف 9 سانلا عمتجاو راد لخلف » ةوبصحف ريغ ورع لعصو

 ىلع اوعمجان ةفيلخ ىلع سانلا عمن نأ ىلأ الجر روت اولاقف

 جلاجرو انيسح نيكبي ناد ءاسن تءاجن كيعس نب هور

 هدرمأ ءاج ثعشالا ىب كّمحن لاقف ربنملاب اوفاطأت فويسلا مودلقتم

 ه) 0 0 6) 0000. 3 وريع 0 لئاقم ©أ لعس 210 لبعس

 نغ 14م. زك ١ 2) 015 16210201 0 )17 510152220 زن 1 20

 كنا. 2) 00007 1 ومع 14 لاء دعس نب ريع 7/) 00010. ىدلقتم.



 مم “مج ظفسب م

 هسسآ م نتكلم ناو ىلعألف نيقب ناف اهيلع اهتقفنأف فلا

 ناجرلا دبع ناف نيقاهحلا لاجتسا امأو هيف فعا مث امن اهيلع
 روشق اركذ ىنح ةيواعم دنع ىف اعقو 7 ناذازو ةركب نأ ىبأ
 نيب ةيواعم 0 فلا فلا ةئام قارعلا ياحب اغّلبف زرألا

 نم لجيرلا نتلهقسا اذا تنكف ليعلا 0 لزعلاو نامضلا 5

 وا هموف رؤلص تسرغأ وأ هيلا تملقتف جاوخل رسكف برعلا

 فرعا انأو هللا لام تكرت هتكرت ناو ماب تررضا هتريشع تصموغا
 ىف* نوعأو ةنامالاب ىفوأو ةيابجلاب رصبا نيقاعدلا تدجوف هناكم
 اوملظي الث ءهيلع ءانمأ مكتلعج لق ىلا عم مكنم ةةبلاطملا

 مكيلع هب َدوجأت للم ىل ناك ام هللاوف ءاضسلا ىف كلوق امو ادحا 0

 كلوق امأو ملت عفنا ىدنع ناكو كتان ىنلكو انطسا»ايف نويلوقيف

 صالخالا ةملك دعب نيليع اذ تلتق نم تلتق نكا مث ىنتيل

 جراوخل نم تلنق نم 4 ىلتق نم ىدنع هللا ىلإ برقا وه الع

 تلناق ننك ىنتيل تلق ىسفن هب نتّدح اب كربخأس ىنلآو ؛5

 دقل هللا ميأو نيفركم ميغ نيعئاط ىوعياب مناف ةرصبلا لها
 اورهظف عنلنا# ذا كنا اولاقف ىقونا دايز ىنب نللو كلذ ىلع تصرح
 دنع انم لجرلا بيغي قتكرت ناو اًذحا انم اوقبي ر) ىكيلع

 الل يطيل هلبقا: تينكاو لدا ددلفا قل تقف * . ناهصاو. هلاونخا
 ف ناتاه ثناف نا اماف «قانعا نبرضن نجاسلا لما نججرخا و

 و ماشلا مدقف عاضعب لق ءارم | اومربي مو ماشلا ملقا تدنك

 «) (00 وسأ. ) 14 :بلاظطملاب. )6  14 هبلع. 4) (ن05 ءا 14

 لئثق. ه) 1ك قلع عنب تيعنوف.



 0 ور

 هينثدحو لق ىركشيلا حيرش ىب « فاسي نع ةريبه نب ورع نع

 نبأ نا. ضعبا ىلعا عهضعب دارف اوفلتحا نحك لذ تبيح ىب ىلع

 تيكر :ىلع لاقت انف عنا ةليل..تاذ .لاقش ةرصبلا نم جرخ دايز

 ةراج ىلع ةفيطق هل نيقلأت لق رفاح ىنذ ىلع ىل اوتطوف لبالا

 هناف ىركشيلا لقا ضرالا قرر نادخ نا داكتل يلج نإو ديك

 اذه ىسفن ىف تلقف اهلاطأت ةتكس نكس ذا ماما ريسيل

 طقس دق ول رام ىلع ةعاسلا مئان سما قارعلا ريما هللا ديبع

 هيون هيلع ئصغنأل* امان ناك نقيل هللاو. تلق ثا ةتنعأا هنم
 هه تينك لاقر كتكسا اذ تلق. الق كنا, مقانا تيل ينم تدل

 كسفن هب ثدحت ننك هام كتدحا الفا تلف ىسفن ثدحا

 ليقت تنك تلق لق بيصن الو 4سيكت كارا ام هللاوف تاه لاق

 نبكا ١ ىتيل ليقت :تلق.:ان امو لق نيسللا لبقا يه مد

 نكا اه ئديل :ليقت كيفك تلق ءاذ امو, لق تلتف نم تلاد

 !ةنتلمعتسا ىكا م ىنتيل ليقن /ىلق اذ امو لاق ءاضيبلا تينب

 تنك ات .ىخكسا تنك ىنتيل لوقتو تلق اذ.امو لق نيقاهدلا

 نيس اما ءاطخ ىع تكس الو باوصب منقطن ام هللاو لاقف لاق

 ءاضيبلا امأ, ىنلتقي نا ىلع هلثق ترتخاذ ىلنق 7 كيري ىلا راس هذان

 فلأب ديب 6 لسرأو ىفقتلا نامتع ىب هللا دبع نم اهتيرتشا اف

 6) 00266: ©6000. فاشن, 4 كالا 20 نع ©0040. طقطعطأ ْ

 نب. 228) 0000::هيلا ئصعتلز 14 قطقيال., © آه ابا .4) ظ
 ريسكت (0. 6) 404101. مر ظنك ذص م00. يم) ©6 سمحتع 200.1لا ٍ

/( 
 ظآكهد» ةزصع طمقتتنتمه آه (ا11, 1) طلنصع ؟ععاوذو 10 عاانن ىلا راشا

١ 
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 مف *6 .زئنيس

 18 ةنس لاوش ىف كلذو ماشلاب فحلف هباكر ىف زرتغاف نيعسم لتق

 عمسم نب كلام ىناذ لق ىبعكلا داور ىنتدحن ةديبع وبا لاق

 نب نافطغ لوقي كلذ ىفف اوقرحو هراد ىف هورصحت رضم نم سانا
 ةزوجرأ ق 1 فين

 ارودو هنود اروصق ىغبي اروصحم عمسم نبأ حِبصأو
 هب اًريعسلا هل نعيش اخ

 اودجو ام اوبهتناف ةبلطلا رجا دوعبتا دايز ىب هللا ديبع بره املو

 رخص ىنب دحا ءاهعا ىب ةفيلخ نب دكقاو ليقي كلذ يفف هل

 دعس نب بعك نب وربع نب ثراخل نب ديبع نب رقنم نبا
 هلق هتجات انسي راض ىف هبلك كيدَس رابج بر اي

29 

 )طخ قيي ةاليلجا هةيلشت قيحح هللا ني مهتم
 هبرح كاني ىبا حني ملون 0ةبنقمو 200 ىقتلا مدد

 انئديدس رووطعم 0 010 اناكأ ذا لع ف ليعسمو

 اكتورفلا ءانوزا حجلدق اعيرص ىحضأف وقس ريماتلا ا

 | ورلا رما ىف ىتدحت هتاف رع امأو ويوبج "نبا لمح رفعج وبا لق

 نب ريرج نب بهو اس لق ريع اسس لاق ماشلا ىلا هللا كيبع

 دايز نبأ" عتم نوعسم ثعب لق تيرخل نب ريبزلا اس لق ماح
 ؛« مأشنلا هب اومدق ىنح سيق نب ورمع نب فة هيلع دزألا نم ختام

 وبيولا نب وربع نع ليبنلا مصاع وبا انثدح لاق ريع هقلحو 0

 هنيبقمو ا



 نضع اء فيلم

 “4 زخنس و

 ن0

 هوهشم ايب دوعسم تيان
 هروصقملا بناجاب 0

 ومو اًدوعسم اونأف ديزي نب قاحخا نقد «توفيف برهي ال ىأ

 ملف 1* ةنس لاوش لوا ىف 0 00 نقف وولونتساف ضحك ربنملا ىلع

 : ةروصقملا باب ميقلا فيقَش ىب ْميِشَأ ردابو اومزهناف ايش مقلا نكي
 قدزرفلا لوقي كلذ ىفف اهب اجنف #دحا «هنعطف اًبراه

 قت انئارين لا بابلا ًاطخأو اندتسأ فبْسَي مَل ميْشَأ نأ ول

 ةبعلا ْبافُعَألا تتدقاهت كفو :نياكلصو |دوعشم ١ تحابحل اذا

 نم اضيأ هنعمدو ةريخ قبلا ند مالس قد ةديبع وبا 5

 10 0 انعمس الق سنوي ةقلح ىف ثكح ىربنعلا بيسك ءاسنخأ

 ديعسم لبقأت ريمألا ىكسم ىف هسلج ىف لوقي نسل نا ىبا
 املعم ريطلا لاثما ىف ةدزالا لزانم ىلإ هديب راشأو انهه نم

 منح ىقنتو ةتسيلاب .نفاقلا 2 0 0 مفصا 8 0 ءابقب

 !5 ةوثأث ءاريمق جف راص ىتح ل الا اوثبل ام هللاوف رمقلا رمقلا

 مالس لق «دولتقف هللا ملع دق هيلع وهو ربنملا ىع هولونتساف

 اوتاف .لق براحن' ىب ةماس ىقدخ :ةديبع وبا لق كمي ىب

 باكي رادلا نود / ب منو ربنملا دوعسم دعص دق اولاقف هللا كيبع

 هادف اوناقف اوءاج نا رادلا ىلا ءىجيل أيهتي كلذ ىف م8 انيبف

 2) ©0.  هنعطو. . 3) 0 كتشالار 0012 1601 كسالا, ذظ
 ن6 266. 2 2 66 نويس (516). ١ 2) 60007 قحاب 08) "0

 170122124 ن 11 هلسضفعلا ري) 0 مرش م) 1ه1:6 18. وه.



 وو كو زئيس

 عنص ام لأسف اسراف نيتس ىف دابع ءاج سبع راس املف الق

 ىميرصلا فلط نب سبع اولق يلع نمو لاق اوراس اولاقف سانلا

 ؛ملها ىلا .ناسرفلاو عجرف سبع ءاول دمت ريسا هانا دابع لاقف

 لتق مي تنك لق: ىيرعلا ةناكر وبا اس لق ريفي ىتتدحن

 ىتح ودعا ىدعسلا هللا دبع نب درزلا سيف نطب تن دوعسم 5

 هاوفا اوغلب اًملخ اولبقاذ ديوس ىب قاححا لق ميدقلا ةعيرش انغلب

 رشعم اب ملت ام ةيسرافلاب نوذيرفا لم هل لاقف اوفقو ككسلا

 عخوكص ةيسراغفلاب عل لاقف 6 حامولا خنساب انوقلت اولا نايتغلا

 عبرأ ةرواسألاو ةيسرافلاب 4 ةيمر ىف تابامثن سمخب ىا «ناقكنفلاب

 اوماقو ككسلا باوبا نع اولجأف ةعفد ف ةباَشن ئىقلأب موكصف ةثام ال

 اوكي باربألا اوغلب يلق قبلا ةيبيدتلا كنلدو, دبجيسلملا * باي ىلع
 لق محام, قارطا انيلا اودنسا ءاولق ملت ام نوذيرفا هام هلأسف

 ا لجل تاوبالا يح ميلجل دزامقن فلا مومو اضيا مورا
 9 ضضخحو ريغنملا ىلع بخل دوعسمو ايتلبقأت لجاسملا

 بعك ىنب.دحا ةدهف نب ديوي نب فينأ نب نافطغ لعجن
 لتاقي ةيلعامل ىف اسرف ةدهف نب 8كيزي ناكو * ميم نب وربع نبأ

 زجاريو هموق ضو

 ه) ]4 ال. 42) 00 ٍةحامر. 0 راقكنفلاب, © زاقجاننفلابب 2 4)
 600 هقمرز 10. 52316 2001+ هنيمز : ىف اولجاف 1 6) 0 4

 نك 210 00 ويبولا ىبا ىلا 4 سبع ولتنسان دحسسملا ىف

 (51©) ةررصنو» ©. 148 اا, 6 2 5 دحكسملا ىلا سبع لصو .املخ.

 م) 14 ذات م16 سانلا. /) (20 0



 “45 خنس حز

 «الق دجسلملا ةرضكح فنحالا لزنم انيتا الاق لالم نب ديمحو

 ةساثرللو كل ام تلاقف رمكمب ةأرمإ هتنأف رظني نم ىف انكف

 ىتأت رمجملاب حا هةأرلا 000 ةأرما تنا اماف ةرمجات

 نورخأ لاقو رطم كسخا ىو ىحايرلا ةيجان تنب ةيلع نأ اولاقف

 5 ناكو اهيناح 5 اليخ لح : تاناس انك هل رخل ننب ةزع

 2 غابصلا اولتق اولقو ةاضيملا نع ئبا غبحرا قاناعراش اهنرند

 دجحسملا باب ىلع ناك ىذلا دعقملا اولتقو كقيرط « ىلع ىنخلا

 لبق نم ةيودعلا ىنب ةكس لخد دق عهمسم نب كلام نأ اولقو
 فق اذه هلع ةنيبلا اوفيقا ”ىفتحألا, لاقف !اًرودإ ىرحت لاك

 ؛ فنحألا لاقف كلذ ىلع هدنع اودهشف جلاتق لكي ام اذه نود

 سوا نب وريع نب ديزي نب نيّصح نب دابع وهو دابع ءاجأ

 ثرادل نب دعس نب نايب نب ةزلح نب مدع نب فيس نبا
 لاقف ليوط ريغ ثكم رث ال اولق ميمخ نب وريع نب /ةطبكلا
 نب ةعيبر نب فلط نب سبع انهه لهف لق ال اولق دابع ءاجأ

 اة نب ثراكلا نب ميرص نب ماظ نب مكمل نب ماطسب نب رمع
 هسآر ىف ارجعم عرتناف هادحف ِمَعَن اولاقف دعس نب بعك نب وربع
 «الق رس لاقف هيلأ هعفد رث ممر ىف هدقعف هينبكر ىلع انتج رق

 ىصضم اييف اهرخ ر كنا مديلا مياعرْحُت ال مهللا لق ىو اًملف

 هنع اهب اونك امناو فنحالل ةما اريزو 1 تجاه سانلا حاصو

 6) 60007 لاق 6) (0 رمجتن». ء) 18 21 ارم ا نا

 4) (00 غابضلا 14 عابضلا أولفق ءا 0000116 اولغقو 220 560. اولنقو.

 © 00 هيلع رز ةطصأ طه, طبقا 207 0000. هكر 1م اان
 © 2201 اهرخأ.



 مولا اه 7 يبي

 895 !ىرحج للعجن ”نابلملا لبقإ نم ةيودعلا دج الكس لخد

 نبا* ضارعتسالو ىركشيلا ىضلا لتقل جيرودص ىف ىتلا ءانحشلل

 اولنق اولاقف دوتا نا كلذ ىف وم انيبف لق «ةارهب ةعيبر « مزاخ

 دنع ناك اذا ىتح لبقأت دوعسم ىلا ميغ ونب تراس اولقو اًدوعسم

 «فقو دوعسم لتفق هغلبو دكبرملا ةكس ىف سيق ىنب لجاسم

 حاشولا وأ كاكاضلا اس لاق ةذينف نب ربخ) ىكدخ ةلديبع وبأ لاقا

 نب كلام ىتتذح لق مراد نب هللا دبع ىنب دحا ةيتيخ ىنبا

 نورظني فنحالا ىلا اوبهن نيذلا بابشلا ىف تبهنذ لاق رانيد

 رادلا لخد كف ادوعسم نا اولاقف ميمت ونب هتاقأو هتينأذ لاق

 اماو ناطيشلا مكك يس اهنا مكديسب تسل لاقف ائحّيس كتناو

 لاق قفدعلا كيوس نب فاحت نع ئفدكف ريدج نب ةريبف

 نا رك ابي ةاولاقف فنحالا اونأت ةراظنلا ف فنحالا لزنم تينا

 دكجسملاب قحأب متسل لاقف ةبحرلا اولخد دق دزالاو ةعيبر

 راحلاب قحأب متسل لاقف رادلا اولخد دق اولاقف دونا رث « غنم
 ا ا . 2 0 2

 ميمخ © ىنب اهايننت تردبف هدنع ملت ريخ ال 04 شيخ اذه اهلف

 نيا ةملس جل لاقف نوذيوفا هام عم مثو ةتاهميخ هعم بدتن :ناق

 ىتدخ ةديبع با لاق 3 اومدقتف + لاق اندرأ مكايأ اولأق عودبرن

 ساكسحل | نب بشان نع ةخماعن ىنأ نع ةكبنه نب عبو

 ©) 1 قاع مزاح ىنب. 42) (000. لاقف. © 0 2001:

 خانم دجكاسملاب فحاب متسل لاقف لجاسملا اولخد دق اولاقف دونأ مث.

 4) 0000. شيج. 10:6 7622 16عا)ز0 أ سبج». ) 0 ونب.



 “م تس عمأ

 دوعسم عم ليش ىلع هل اًناملغ هللا كيبع ثدعدو دوعسم راسو

 ىنتايلف ىذك ناك اذا ليقأف ثحكت ام ىردا ال ىلا هل لاقو

 ضعب ْىقأ الأ ةليبق رواجصتي الو ةّكس ىلع قأي ال دوعسم لعجن

 نب كلام يلعو ةخعيبر دوعسم مالقو كلذ 0 ربخ ناملغلا كلوا

 لخد ىنتح دوعسم ءاين يبرم ةكس 6 اغيبج اوذخأتق عمسم

 ليقف ةرامالا راد ىف ثراثخل ىب هللا دبعو ربنمل دعصف دكجسملا

 اذايإ

 سانلا نيب جيهيسو اوراس كف ةعيبرو نميلا لحاو ادوعسم نأ هل
 لقو هيلع ميمث ىنب ىف 4تبكر وأ* منيب نيحلصا ولف مش
 0 لج, لعجو © الصا ىف ىسفن تدسفا ا هللاو 8 هللا 2دعبا

 ةبغلا نبأ ظشنكا ١ م8يق ىق»اةيراجلا ضب نحت
 ىبا تنب كنه هما نا نولوقيف رضم امك ةعيبرو دزألا لوق اذهف
 دوعسم نبب كحا لك رف ايدك ]قف ليفتو هصقز تتناك ناسيفس

 15 الع ىتح هتبيتك ىف عمسم نب كلام جا رينملا دوعص نجبو

 ىتح ميم ىنب رود دادعب رمي لعج رث دبرملا ةكس نم نابخل

 © © تدك. 3) 0 ربخب, 00 ربخت. 6 0 هدنن 2)'لش
 كبك رد ©) 0000. ةحالص. ري) 1طصد هممت م. 22 ءا زص

 01-70:111/702)1-/09/20 5. 7 حو ]02111311 5. 7. بيب © 731: 156

 14 طقطعم؛ هيدخر 1طم-5ءهطفلطقس 20 3[هطدصم4 م. 11 دبقلاك

 ممو56 طقعع ]دزدستطمتت هن 1طص-ةءاشلطقتح ةيبصما زيمر كم 110 عر

 ءا( 1طن 100ه. محم 121عدغر هبعكلا لقا بج.



 نا 94ه زنئنس

 كيناك رضم نأ «ةدينه نب ريغزو ريتدج نب ةيبقو بيبح

 اوناك ةرصبلا لون ىم ٍمخآ دزألا ةعامج تناكو ةرصبلاب ةعيبر رثكت

 3 ب "1 0 00
 وأ عونت .نم. محر :باطخلا نب رع ليج ةرصبلا .5 تبصم ثيح
 اوقحخ همت اولوكتي مل دزألا ةعايج تماقأو ةرصبلا ىلا نيملسملا

 نب ديزي ةفالخ لوأو ةيواعم ةفالخ رخآ ىف كلذ دعب ةرصبلاب ة

 لبق ءالوه ىلا رداب فنحألل ميمث ونب نلاآق اومدق اًملف ةيواعم

 لاو * مهوليقاف مكوتا نا فنحألا لقو ةعيبر مهيلا انقبست نا

 نب كلام مهاتأن اعابتا مهل مترص مهومتيتا نا مكنأف مجونأت 4ال

 كلام لاقف ©ىنعملا ورمع نب لوعسم ذكتموي دزألا سيئرو عمسم

 ند لقت, ب كلفو ةيلعالل ىف ةدنك فلحو انفلح اودلدج

 موتا ذا اما فنحألا لاق لَعُث نم مدتأ ىب ءىط ىف ةبلعت
 ةيبه ىنتئلدخ ةديبع وبا لاق «ًًباثنا اًعابتا هل اولازي نلف

 ىلا ركب و ترَج نا املف لق ديوس نب قاكسا نع ريَدَج نبا

 ادوعسم اوسأرف انم سيئرلا نوكي نا الا مكعم ريسن ال دزألا رو

 لق لق براح نب ةيلسم ىنثدخ ةديبع وبا لق « مهيلع

 ردقا ام لاقف رادلا ىف كّديعذ ىتح انعم رس هللا ةيبيعأ يعم

 امداوسو اهتاودا اهيلع اودشف هلحاورب رمأو نينا ضما كلذ ىلع
 هيلع دعقف دوعسم باي ىلع اًيسرك هل اوقلأو رفسلا ةبحأ ىف لمؤتو

 6) 0 ةريبج. 05) ترصن» 1056 ةرصبلا 011260353 06ع55ع

 10عطختت. 6 0 مل. 4) 0 الو. 2 0000. 5. م.ر 70. 1طص-- 04

 م. زكر 8[هطقتتتلر ع كل.. ريك 0000. دا, 12كصلع معع ءمصز ءعام 1ععت

 نم 220 نبع ىا 0000. تددج. (نهدز ءعاانت2 0101. )/  ©0 هدد



 “ك5 خنس سر

 را

 دبا «نيتلا مسا نب نواس ل ول

 اود نا دزألا ىلا بلطف هّدعأو عمجو فخ عمسم ىب كلام

 5 ةيواعم ىب كيزي ىلع ةعاتل ىف كلذ لبق منيب ناك ىذلا فلخل

 كلذ ىف ردب نب ةتراح لاقف

 فلاح ْنَم ىغتبت افاصخ رج لاو نسب 0 انومأو انعَرَ

 فرع لخلل وفو الا جبصيف هليل رفحلا "نم ىو تا

 ناس نام .ناعابت نم نوعسم لحل اق وهو بشل الا" دبع
 اه هيقلخ لوألا كلل نذحكف اكلام“ قا: نوعسمل :لاقف ميمتو اركب

 دلل نيزع :اسيف لمنأو هيف رقت امهيلع ّقأتو كلذ .اذارتف

 ىف ففنا ىتح لاملا نم اليزج هاطعأت دوعسم عم هللا دبع داخا

 هللا ديبع لقو امهوعياب نا ىلع مهرد فلا ىتثتام نم رتكا كلذ

 اوبتكو .فلخل اودّكجن نميلا لعأل ممقلا ىم فقئوتسا هيخأل

 ؛: ةعانلل ' ىف: ءايهنيب' انبتك انك !ىيذلا+ نيئاتكلا , ىوس 'ةاباتك مهن

 صضعب ىنتكخ ةديبع وبا لق وريع نب دوعسم كنع اباتك اوعضوف

 رباج ىب ثيرح نب تلصلا هيف نم ةيمست لوا نا دوعسم كلو

 نبا هتيمست لوا ثيرح ىب نتلصلا دنع اًباتتك. اوعضوو ئفنخلا

 انها لبق مينسااب كفي دوش يلحس هل
 0 نب سنويو صفح ني لي معبو ةحيبع وبا لف 1

 ©) 0 هدح. )6  1”ه2غ6 1عع. نيباتك انك قطعا آش. ه) 1. ميمنأ و ركب

 0 0000. ىدوعلا © دوع 710. 1882/:110/: 1. يك. مه 000

 قريبا,

2 51 
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 نم ١ءسرحح حج دلمر اواذخأذ :ئضاقلا نع .اوذك نأ ىب ةببضا نما لبصع

 كلذ غلبو ميومزهف نييعيرلا ىلع اوًدش رث ه عتسرتو دجاسملا

 لبقأق لثاو نب ركب سيئر فتموي وو ىسوكدسلا روث نب فيقش

 كلام كلذ غلبف هويتلتق الا ايرضم نحدجي ال لاق دجسملا ىلا

 ضعب نع ماشعب فكف سانلا نكسُي ًالشفتم لبقأت عمسم نباو
 الجر سلاجج وكشي ىنب نم لجر ناكو لقا وا ارهش' سانلا ثكف
 رخفف ىشرقلا ىركبلا ةمطل ةاركاذتف دكجاسملا ىف ةبض ىتب نم

 اجوف كلذب ىبصلا ظفحأت اقلط تبعذ لق مث لق ىركشيلا

 ىركشيلا ىنعا اًنّيم هلها ىلا لبكف ةعيلل ىف سانلا هذقوف هقنع

 كثعبا لب لاقف انب مس ايداغت ,قيقتت نب يشأ _ ىلا وكب تراثف 0

 ركب كلذ نيت جيلا انس لاو. انقح انل اوبيس نا ًًلوسر جيلا

 ا” ولو مع يي هس

 ةيواعم نب كبزي ىلا ميشا صخش نيح ةسائرلا ىلع ميشا 0بلغف

 ©كتبأذ ميشا ىلا ةسائرلا اود, نا دايز نب هللا كيبع ىلا هل بتكف

 تاللا عيشو ةرنع /متوافلحو ةبلعت نب سيق ونب مو « مزاهللا ؛5

 ركشي اههوافلحو نابيش نب لهذ لو © اوفاوت ىتح لج اهوافلجو

 | 00 درر نو اةلسينإا قب ةعيبض اهوافلح» :ةبلخت ني :لعذ
 تناكف ةيلعاتخل ىف ربملا لما ىف فلل اذه ناكو لئابق عبراو

 ىف ةيلعاإل ىف تلخد نكن مركب لئابق نم تيقب ةفينح

 ©«) (0 عسوناو. ) 10 اوركاذ تف. +) 000. بلخ . 4)

 0 "7 تناف.١ . 2 0 مزاهلل. 5ءعانص كل ضانح> 21105 '1"جتستدلاةلح (1"تن20231-

 126) طمع ءمعدممتعر» طقاطاتتغ, .١10 1105( عدأعال, /2عجضكلع»# ا 10]ة ان

 طقتش 5. ا. مزهلا ر/) (0 اهءافلحو.



 4 خدمي ا

 ب هللا .دبع ىيب قخأو هكرت م هعيابم هنأ .سانلا ىط ىدح

 هيلع ىنثأو ىلاعت هللا لح رث كلذ لثم هيلع طرتشاف ثراخل

 سانلا اهيا اب لاق مث هتبارقو هنيب لفعا فحو معلص نينلا ركذو

 قنا تنني" ىنق ةمأو معلص مكيبنا مع ا نبا نمالجرا نما دقت

 :لقو هحي ىلع ففص رث ةمكتخا نبا وهف «عايف ناك ناذ* نايفس
 هللا حبعب اولبقأت انيضر دق اودانف هب ملك تيصر دق ىفا آلآ
 ةخآلا ىدايج لوأ ىف كلذو اهلون ىتح ةرامالا راد هما ثراخلل ىبا

 ىدانو ىسدودسلا ىدع نب نايف هتطرش ىلع لمعتساو 1* ةنس

 فدنوفلا لاقف هوعيابف .اورصف ةعيبلا اووضصخا عنا سانلا ىف

 0 دعياب نيح

 مدان َمْيَع هتعياب لق ةببو مهدهعب تيفو اًماوقأ تعيابو
 ىسيع نب وربع نع 0 ةدينف نياريفر قتدعا هويبع ودا

 باب دنع ةنطابلا ىف قّدححلا عمسم ىب كلام لونم ناك لق

 دجحسم كنع ىنذلا ردكج ىب طخ ىف ئناهبصالا هللا سبع

 !ة كلذو هيف للعاق يه انيبف دكاسملا رضع كلام نايك عمال

 علب ادللا قيبغ 'ىلو نمل لج ةقلذلل 8 قو ةببزما نم اريسب نك

 ىب هللا دبع رعنم ةلاسر * هعمو ةبب ديري ىشرقلا ا نسب رماع

 لجر مطلف كلامل ّيشرقلا ظلقأف اوعزانتف 8 ةارهب هتعيبو * و مناخ

 جترتكو ةعيبرو رضم نم ْمَك نم جياهتف ىشرقلا لثاو نب ركب نم
 ه٠ ةوعدلا تععمسف ميمت لاب لجر ىدانف ةقلخل ىف نيذلا ةعيبر

 ه) 14 جيف رمالا نا دق. 5) 0000. هتخار 14 انأ 26.

 2 ه00:01 عله )١0  6000. نينه" 2) 60007 قي ركز نقلا

 لعءاتتتتج داتزتم1ءا/1. ميز 0 مزاح /) 0 دارهد هتعدور, (0 هتعيس دبل
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 مرعب الج قد

 ديبع ىطعأو ةديبع وبا لآق (« ىضر ىتح هل افطلتو ثراشل

 تيب. ىف هللا نيبع لبي ملف افلا نيسمخ نم اوتكأ .ثراخل هللا

 نب ديري ىتدخ .ةديبع وبا لق «دوعسم لتقف 0 وح

 لق ئمرجل ىيعس نب هللا دبع نب روس نع ىمرجلا ريمس
 دنا :انولتخياو رديسا ريغب ةريعبلاببلتجا ريع هلل جورج جرا اقلك

 اهب نوضريف ةريخ مهل ناراتخ نيكجرب اوضارت رق قيلع نورموب

 نامعنبو ىملسلا مثيهلا نب سيقب اوضارتنف «اهيلع اعبتجا.اذا

 ناولح نب نابي نب مرج * نب بسار ىبسارلا 7 نايفس نبا

 مهل نايضري نم اراتخ» نا ةعاضق نب فال نب نارمع نبا
 بلطملا دبع نع ثراشلا نب لفون نب ثرامخلا نب: هللا دبع اركذف ا

 ةبب بقلي ناكو ةيمأ ىب برح نب نايفس ىلا تنب كنحم همأو

 ند اذللا .كنيع:اركذو':ثرايلل -ىب .هللا دبع نب: ناميلس: لج ىو

 نا سانلا !ادعاوو ةبرملا ادعتا :امهيلع اقبطا اًملف ىرعزلا دوسألا

 ٍقعم ثيضحو سانلا رضحن لق نكح دحا ىلع موا عيتجج
 نامعنلا اج مث متيهلا نب سيق ءاجن ع ىا دبرملا ةعراق 5

 نبا ىف هاوه نأ اًسيق نامعنلا ىرذ نامعنلا»و سيق لواحجتف دعب
 لعك نأ :كدارأو اعم مّلكتن نا عيطتسن ال انأ لق رث سألا

 ل.لخاف وخلا ىلع اهدحا 2دقنتعا دقو سيق لعفف هيلا مالللا

 نامعنلا ىلا ث لق ءراتخ اع نوضريل اًدهع سانلا ىلع نامعنلا
 طئارش هيلع طرتشي لعجو هديب ذخأت نوسألا ىب هللا دبع

 ©) 000. هيلع. 5) 512 نا10011ع آش !>. ]. زو نابهص» 6 0
 دايز نب ميخر 14 ىمرلا 710. 6 جمعا. 12. 2, 15 , [اننحت 30 3

 2. *لك, 700هدءلراهطتام 7. م. 7) (0 ادقتعا. م رات.



 00 مم

 كلذ ىف ليقف ماما ىلغ سانلا رما. عيتجج نا ىلا ىمشاهلا

 فلاح نم ىغَتْبَم اهاصخ رك لئاو ْنْب ٍركِبو اَنْيْلو اَنْ
 هأىدع“ هيب نايمه متطرش ذو 000 قع هب ايما كتل

 ضفتح داقيف“ متاحا واسم قامو ريس نط ل
 5أ3يبعو نم نم صق هنع نادعس ىأ ىع ىلع نب دمحت

 5نومع رز نب. بهو اهصق ٠ يلا ةئصقلا ريغ هيحأو كير: ىب هللا

 نب ملس نب براحم نب ةملسم ىنتلكح لق مهربخ مهنع ىور
 مهقلاو مهيلاوم نمو مهنم كلذ كردا ىبع دايز لأ نم هريغو دايز

 هنمأ هيللو اًدروعسم ملكي ل سيف نب ثراخل نا هتيدح ملعا

 ؛0ماطسب ما ىلا اهب ىلآ رث جرد فلا ةثام هعم لمحت هللا ديبع

 دايز انبا هللا كبعو هللا كيبع هعمو همع تنب 2و دوعسم ةأرما

 رمأب كتيتا ىق ثراخل اهل لاقف نا يمل نكس

 دع و نيلجعتو كموق فرش هب نيمنتو /كءاسن هب « نيدوسُت

 ىمضو كل ىهف اهيضبفأف غد فلا ةنقم هدم ضال قل اي

 15 1 الو كلذب دوعسم ىضريي الأ فالكل أ كيسا هللا دكديبع

 انتين ؟لخو كتيب هيلخدأو .كيباوتا نم اوكا ءيسبلا كراشلا لاسم

 هتريخا دوعسم ءاج املف تلعفو لاملا تضبقف ديعسم نيبو

 لاقف هيلع اهتلخ نم ثراملو هللا ديبع يرخ ةاهسأرب نخاف

 قع قبرك انفو ىيلع كشع هما ئقراجلا نام هانا هيبتا
 كلذ ىلع هل كهشو كتيب ىلع فدلا ىقو ىنطب ىف كماعطو

 2) 6001 1م عافانا يعز 11120218: 10 6) 00 نم نع.

 هه اذ ومآ. 0)2 اينييلعر |4112 كاك ىيدسوت. 7)

 14 برعلا ءسن. 5) 1ذ نياخعنتتو. )/١ ١ طخ طءطع 2001 اهبرضي.



 م هلو

 مالكلا نرف ىنغلب هنا كل ليقيو مالسلا كيلع أرقي روث نب فيقش

 الل راق كلك تلق هلو فعشم لق كنس ظاًمهجيَسك ذل هئكعي

 الع لشقلا اي ىتكي ناك امثأ.هتينُك ىسنو روك .ءابا كيك هللا
 اذ متدعكو .انوايترجأ .نق :مكنع جوخ ال هللاو انا هللا دبع دوخا

 ىلا مكيلع ار نوكيف مكرهطأ نيب لتقل ىنح يرخ'
 ديبل ىبا نع تيرخدلا نب ريبزلا ان بو لق ««ةمايقلا مهب

 نابهص نب نامعنلا مهرمأ اودلقف اوعمتجا ةرصبلا ديفا 8

 نم اولتو مهيلع ةولويق الجر مهل اراتخل رضم نم الجرو ديالا

 7 سيق ىرضملا يا ةديبل ىا ريغ لقو هانيضر كقف انل 0

 نامعنلا ىارو ةّيما ىنب يف ىرضملا ئارو ءديبل وبا* ل متيهلأ 0

 نم رمألا اذهب قحا اًدحا ىرأ ام نامعنلا لاقف مشاحع ىنب ىف

 كتدّلقا نق لق. معن لق كيأر كلذو لق ةيما ىب نم لجيل نالف

 دق ىرضملا لاقف سانلا ىلا اجرخ مث تيضر* نم 900 ىرمأ

 )0 نار ذهن اق كل قيس [ىتنق نايعنلا :ىضر. 0 نم تبصر

 وتو اثرا ىب هللا دبع ريغ اًذحا ىبرا ام لاقف ليقت ام نامعنلل 5

 وهل هنا ىرمعل كاب لق ىل تيّمس ىلا اذه ام ئرضملا لاقف ةيب
 ىلا رضم نبعد انباككا لق ««دوعيابو هللا .حبعب سانلا ىضرف
 نامحرلا دبع ىخا نبا ىوعزلا فمع نب دوسألا نب «سابعلا
 لفون نب ثراكلا 5ىب هللا* دبع ىلا نميلا تعتو فوع نبا

 نابهص نب نامعنلاو مثايهلا نب سيف اومكح نأ سانلا ىضاوتق »

 ىرضملا ايلي نا ىلع مهيأ, ففتاف نيلجرلا رما ىف مارظنيل ىبساولا

 3 0000 .هبأ. ن)12ءقوؤذص ءه10. 2 0000. ىا. 4) 6ه هس. ك1خ [أ7راأ)

 هللا لبع (انغ 1212 1'ة طز 2113 520.), 560 "1. سابع. / أورشنيل.
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 نبا" نا اولاقف مهسلاجو  نألا "ق اوفاطغ مسوق نم ا ةعامجو تراك

 حالسلا يف م دبا ةياوكطلت : قار نئلنا ال انو قف دق دايز

 «نألا ف. الا ىف ام ايلاقح هوت يا ءاواهن د ا ياكل

 مهنأ ناورم 8 ةصيبق نع لصفلا ىب ركب وبا انتاح بهو لق

 : نيب ليقع ىنب نم زوجت تلاقف هجون هنورت نيا نولرقي اولعج

 نيح ديزي ةافو تاكو «هيبا ةمجا ىف هللاو سحتدنا ةجوت هنووت
 وقف فلا فلا رشع ةنّس ةرصبلا .لم تويب و دايز نبا تءاج
 امد ناك دقو هعم ىيئابلا لمحو هيبا ىنب ىف اهنم ةفئاط دايز ىبا

 «هيلع اوبأت كلذ ىلا دايز ىتب اعدو هعم لاتقلا ىلا ةةيراضبلا
 0 نم «دوسألا اند لق: برح "ىب ريعز "ىتدحت لد ريع قدردح

 نب فيقش ىلا ثعب لق ىنزاملا ريرج نب هللا نبع نع نابين
 عمسم 1 اذه .فوحنما ىبأ نا .ىغلبا احق هنا كاللعف د

 اولصيل راحلا ىلا دايز ىبا « ادريل دوعسم راد ىل ليللاب ناجذتي

 نسممه كقلو مهسفنا اوعي و. مكدامد اوقيرهيف نيراغلا نيذم نب

 1 بهناف م هجرخأو اقاتو هللثاف فوكانم ىبأ ىلأ ثدعبأ نأ

 فوجانم ىبا نا .هل لقو ىنم مالسلا هيلع ارفذ نوعسم ىلا

 ككنع نيلجولا ىيذع جرخاف !ككا انك نداعفي عمسم ىبأو

 ىلع تلخدف لق دايز هانبا هللا دبعو هللا كيبع هعم ناكو لآق

 هلامش نع رخآلاو هنيمب نع امهدحا هدنع دايز كا كوع م

 د كببلا ىنثتعب نيلق مالسلا كيلعو لق سيق ابا كيلع مالسلا تيلقف

 ه) 14 اوظحلت. 8) 0000. ةيراكنلا. 2 كرما 4) 00
 122316 6 نب“ 2000



 م "ه5 خنس

 ناك ىار وس فرعأل ىلا هللاو مآ. لافف ىلع .ديز. ىف هللا كيبع

 تنخأف ًاليل كلذو ىتلغب ىلع هنفدرأف هل نفققرف لق كموق ىف

 نأ انملَس لق ميلس هونب تلق ءالوع نم لاقف ميكس ىنب 200

 ناكو حالسلا 6 عمو نولج هو ةيجان ىبب ارم رق هللا كم

 ع تلق اذه ىم اولاقن عسلاج ىف كاذنا نوسراكتي سانلا ه

 هللاو اذه مهنم لجر لاق انيضم املف اًكشار ضما اولق سيق نبا

 هاي لاقف هتماع روك ىف هعضوف ماسب ا فلج مهفح أ

 وفي ءالوع شيرق نم مانا معزت تنك نيذلا لق ءالوغ نم دمحم
 تينسحأ لق .كنأ ثراح .اي لق مك هللا ءاش نا انوجآ لق, ذيجان

 ةلرنم تملع دق كيلع هب ريشا ام عناص تننا لهف تأمجأو

 نا كل ليغ هل هموق ةعاطو هنسو هقرشو هموق ىف وريع نب دوعسم

 مل نا كناف دزألا طسو 2ىهف هراد ىف نوكأف هيلا ىابعذت

 رعش امف هب تقلطنت معن تلق كموق رم كيلع ءحلص لعفت
 دقوي ذئتليل سلاج وهو هيلع انلخد ىتح ةىشب دوعسم

 ىقبو ايعّدحا علخ دق هيفخ جلاعي وهو ةنبل ىلع بيضقب دك

 فقاوط نم ُفوعتْي ناك م را وعم كركت ابلفروجللا

 نمأف لق كتيب كيلع لخد ام دعب هجيختفأ هل تلقف سلا

 دكئموي رئاغلا دبع ةأرمأو /دوعسم نب رفاغلا دبع تيب لخدف
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 00 اطر

 اهلع يم نىك نتا هللا ادي لاش ةيروراتمل ةفاخم نوساختاي

 لق 'ميلس "ىب» القى 1 ىيازادللا اييبع لت | كلش ىو 3 5

 ىب .ىر لاق مح“ وبيا لاقر ةيجلات يبد ىلا الف جلا ءاش ا انتل

 ترام لق تذأ" ميجا ونجا لاققا هللا ءاش» ناب انوجتر لق فيلا

 نبا .لاقف هللا ىيبعأ هنمأ لكخر «فرعو :مكيخا نبا اولا: سيق ندا

 هلوني ىنح ثراخل عب ىضمو هتمايع ىف عقوف امهس لسراف ةخذاجرم

 تكذب

 ىدع نسب وريع نب دعسم ىلا - مق مصابا ىف ا ةسفنا د

 كلام نب نعم .نب ناطرش نب جلم ىب ميّتص نب براح نبا

 لق دوعسم هأر ايلف "نبيع نبأ نش راك دزألا تلاقف مهق با

 ؛(© نم هللاب ذوعنف ليللا قراوط هءوس نم فذوعتي ناك كف راح اي

 نأ تملع كقو ريخ الا كقرطا ل ثرامل لاق هب انتقرط د

 بروعلا 5 كم ل نادل هل اوقوف ةيف ادا اوكنا لق 0

 نم ىّصر اضرلا ةعيب دللا ديبع متعياب دقو يلع اهب نورخنفي

 ىنعي ةعيبلا هذه لبق مكقانعا ىف تنناك دق ىرخأ عيبو ةرومشنم

 1: لها ىداعن قا انش فردا راح اب دوعسم هل لاقف ةعامأل ةعيب

 نفاع د نال ع 0 ىف انّيِلِبَأ كقو هللا ىيبع ىف انرصم

 ثراخل لق كيأر ىم اذه ناسا تاس ا لع

 يدنا هغلبت ىنح كتعيبب ءافولا ىلع لقحبا كلضاع *ل عنا

 لاق برخخ نب زيمر ىنتكح لق ىنفكح ريع امأو رفعجا وبا ل

 د نا نع تبرخلا نب ريبزلا نع ىنا امن لق ريرج نب بهو امد
 ىنعي هسفن ضرع لق سيق نب ثرامخل نع ئمصهجلا كيبل

 ©) 0: رش. ,/6) ©, ئهقو 00 يفكك 1

2 : 56 



15 

 م 1 زئةمب

 هللا كيبعل هللا كيبع ةةوخا لاقف كعم انلتأق «ائداوق انما نا

 ناو هيلا 4تثف توف نإف هنع «ّلئاقتف ةفيلخ نم ام هللاو

 اهّلعل ىردن الف لود 9 نا تملع دقو ككما هتدكمتسا

 أورفظ نان ٌلاوما مهقلا ءالوه رهظا نيب انذختا دقو كيلع لوحت

 هللا نبع نخأ هل لقو مخيقاب كل «فبت ملف اهوكلعاو انوكلعا

 ةبظ ىلع ندينعأل موقلا تلناق نمل هللاو ةناجرم ءمأو هيبِدَأل

 ىلا لسرا هللا يبع كلذ ىار اًملف ىلص نم بخ“ ىتح فيسلا

 نب نزام نب جالع نب , نوع نب نابيص نب سيق نب ثراح
 | ا لال ب لما وب يفت ني عتطنعجلا وبا دونما
 قاراعخلا نأ اموت اكردهلا للا: نصباحا نا ىاصوا نك كا نا

 ام 7كيبا ىف كولبا* دق ثراخل لاقف مكريغ ىأت ىسغق 8: نرأو

 كل امو ةذاكُم كدنع الو هدنع اودجيا ملف ِودلَبو تملع دف

 راهن كتجرخأ نا كل » ىتابا فيك ىردا امو دّترتخا نب

 الا كاد نتدزوا قلعأر قد خت ديف ىلا كب ّلصا الأ فاخا ىلا

 الثل ىفلخ تفدر مكقلا «تأكقو اَسْمَد سمت ىراو اذا ىنح
 ام معن هللا ديبع لق ةّيجان ىنب هىلاوخا ىلع كثذخا رث فرت

 لقت كقو هفلخ هلج بئذلا ما كوخا تلق اذا ىتح ماقأف تيار

 اوناكو سانلا ىلع هب ب هب قلطنا رث اهررحأف لاومألا كلت

 <) 14 مدلع انداوف. 2) 0 خأ 00. 0 ©6000. لئاقسر

 14 لتاقنف. 4) 14 نيعجر. 2 ©0000. فبي» ر/) 14 ةيقب.

 ىز 1طدحآنه2210 م. )912 فيبع نسب ناودع. /) 0000. تكحا,

 2) 14 1 برعلا. 2) 60 نأ“ /) 14 كابا اوربتخا. 7 2201

 ىقاتار 14 ىلام. 7) 00 تاذعو. 0) 4 لاوخا.
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 4م خلس مارملا

 0 ةملُس ”اونأف * ' ةملشت !كينأت نك اعيمج "سانلاو | نع نب ذاتك

 عنتماو فنارلا ىلع عسنا لق فقنغلا اذار فتك لق هعيج اذا

 < نونأي ملف . داير نب هللا ىنيبغ نع ؛اوجعق كلذ اوار املف ٍقيلع

 5قورابلل نب ”ةريس"“ نع“ ندحاو زيغ ىدتدسفا ةليبع ودا ١ لقا

 لااا ةعيطخا ى ةاوللا ندديتمسع الدول نورا يدا سا سس
 ىنقل ىنح بايتلا .نم نّللاو ةنميلاو اول انسبلا ىقل ةللاو ةرصبلا

 ايا ديد ايبفق“ ناد ىل "اهنلي كيف ميوونج تيجو قلد ديلا

 هوهغرسك ام هورسكتل ريع 5 ىلع متعمتجا ول هللاو ةرصبلا' لفها

 نوعسم دنع 000 بره ىتح هساَمكِب ىمر ام هللاوف دوراخل لق

 :ناظييب 3 "نكد نافولخي' الك: اهماسلا ا فحل ايس را
 فالآ 4ةينامت ةيلس يورخ لبق سانلا 55 ويل هللا قي

 لاعش قلا ىذا هع معمق نوح نب ص لاقو لكان 1 ١

 رمأو هنم مكيرارذ قازراو مكتايطعا اوذخن «مكتيف اذه نا سانلل
 كالذإ» قب تانكلا, نك ستساو ءاعسألا /جيرختو سانلا ليصختب ةبشتلا

 د“ عمشلاب اوجرسأو ناويدلا ىف ليللاب مسبك نم مهب لتكو# ىح

 ةملس: قالخت نما ةراكو .عنع ؛اوعقو اوعنسم ١ام اويعنس املك لذ

 مويبلا ىلا 0 بره نيح اهلقنو كلذ ىع ف ناك ام هيباع

 شيرق ىف ىرب الف منأملا وا : سيعلا هيف نوكيف دايز لأ ىف ددوت

 ادق“ 4 ةوتسللاو 8 ةرافطغلا قا نم ١ نسسحلا «ستيوتق ىلا الو سلا

 اولاقف هعم اوملناقي نا مدار ناطلسلا ؛ 0 ءاسور هللا كيبع

 4) آخ دلع ةملسب هونك. 2 6) 0900. ةربس ىب دوراجكلا. 6 0
 جاتك 60 55 07 2 © هليل 00 نا 5 ©) 0 مكيف (510).

 ر/) 00 يار ساو. 2 2 0000. جلكو. 310+ 00 تبسكب 2072) 0
 ةراقعلا. 2) ]14 ةيراشك#
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 ننال 1 "5 خنس

 انيضمو مهيدي ىلع نوقفصي اولعجبت >سيون هيلا «عمجنف لق

 رثكا هيلا مضنا دق وه اذا انعجر املف ةزانإل ىلع انيلص ىتح

 نب ءامسا نب متيهلا نب سيق راد نيب فخا رث نيلوألا نم

 ىنلا فيرطلا ىف ميمغ ىنب لبق نييثرامل رادو .ىملسلا تلصلا

 ةملس وهو بيوذ نب 4 خملس انذ ىدارا نم آلآ لاقن هيلع دخاب

 عوبري نب حاير نب كيز نب مكح نب هللا دبع نب بيوذ نبا
 هتربخأت ةبحرلا ننع ركب نب ناجرلا دبع ىنيقلف لق ةلظنح نبا
 هتدخن هللا ةيبع ناجرلا دبع قأذ ىوجر دعب ةيلس ربخ
 هب ربخ ىذلا اذه ام لاقف هتيناذ ىلا ثعبف ىنع ثيدحلاب

 اهرخآ ىلع تينا ىتح ةصقلا هيلع نصصنقاف لق هرب وبا كنع

 نيبع ًاشنأت سانلا عيجتاف ةعماج ةالصلا ناكملا ىلع ىدونف رمأت

 ةنوضتقري نم ىلا ماعد ناك ىق امو مهمأو هما لوا صقي هللا

 متحسم مكنا ىنغلب هناو ىريغ متيبا و مكناو نا وا
 الف رمآلاب رمآ ىّناو متلق ام متلقو رادلا بابو ناطيحلاب مه

 رق 7 ىتبلطو ىناوعا نيب لئابقلا ليختو ىبأر ىلع كريو ففني

 قرفي نا ةدارا مكيلع فالكل ىلا وصلي بيوذ نب ةملس اذع
 فنحألا لاقف فيسلاب ضعب :هابج مكضعب برضيو مكتعامج
 58 نب ةدابع نب نيصح نب ةيواعم نب سيق نب رخص

 ادل) قب ادعس ىب بعتني بووبع نب ثراخل نب كيبع نب ةرم
 9-0-2 عيتجان. 42) 14 سان. 0 14 200. هنوعيابي. 4) 4

 زخملس : 7106 ٠1د 12202210 م. ا“.  م) 0000. 5. م. 00دز ءعاان 52 علنلن.

 رك) 14 هةهعيابقز 0 عم 10. زد ؟عالاان نمر 111 221206. ان 716.

 2) ©00 مكراو. 7) 14 ىتبلط نيبو. )1 باقرب
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 لق مدقي نأ ىلإ هكا لفوز ملف تيري ناو مانابح نيرا

 ديلا رسأو معن لاق ككنم وندا لاق كءارو امو لق 2 لاق 5 ميهم

 سيبيخل موي تام ديزي ناكو ماشلاب سانلا رمأ فالنتخاو كيوي توم

 هوق..نم هللا ,ىيبع لبقأت 1. ةلنسأ لوالا عبير يبس قم فصلا

 هر كاعشإ نرااذلا عمتجا املف ةعماج ةالصلا ىدانف اًيدانم رم

 هفناخ ىتح هتوم لبق هابأ ديزي دلصقل هبلتب ضرعو كبزي ىعنف

 انقانعا ىف كيزيل تناك كق هنا هللا 00 ا لاقف. هللا :كيبع

 ديبع مق مث هنع ضرعأت «ىتف ىذ نع ضرعأ لاقي ناكو ةعيب
 هع و د بعين حق ىفذأ لقو ماشلا لما فالئتخا ركذي هللا

 ٠١ ىّصر نع هوعبابف ىلا برح نب ريثز نع ةبش نب ريع ثيدح
 نوحسمي اولعج هدنع نم اوجرخ املف لق مث ةروشمو مانم

 هيلون انا ةناجرم .ىبا: ىط. نولوقيو هناطيحو اا جفكا

 لعج ىنح ريثك ريغ اديها دللا كيبع ماقاف 1 « ةقرفلا ىف انرمأ

 هيلع دريف ىارلا ىريو ىضقي الف رمألاب انرمأيو فعضي هناطلس

 ؛ةروجأا) لاق... كوين ايسيو عناونعا نيب لاحت يب طخسلا سبح 7

 لق ىتبلا نامتحا يع تنكح ىبح يب ا نالمع كيس

 ناك :املف .ةزانج تعبت 4لق :بشوح. ىبا ناجرلا دبع 10 ىددح

 هدي ىفو حالسب عنقتم ءابهش سوف ىلع ٌلجر اذا لبالا قوس ىف
 ومكعلي مل ام ىلا ءمكعدا ىلا اومله سانلا اهيا ليقي وهو ةاول

 .قيولا ني هللا كيع.ىعب, نكلاب ىثاعلا ىلإ مكوعدا حلا

 ه) 00 صهلع 200. نأ. 4) 0 ميهم (ةذ. 2 14 ةرتف.

 2) 0 هدم... )ارضي مكوعدا لب
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 نيسمل لئنِف ىلع هملن ىتح اليلق الا ثبلي مث مك هدنع .دللا

 ىراد 0 عم هنلونأو ىنذالا نلينحا ول ىلع ناك امو ليقي ناكف

 ىلاطلس ىف ىضوو فكو كلذ ىف ىلع ناك ناو كبري اميف هتمكحو

 ةناجرم نيل هللا نعل هتياقو ةدقحل يو معلم دلل ليل اشفح
 1 عجريو هليبس اولا قا هلأسإ 6 مراك .نسفو* هطضاو هجرخا هناف ن

 روغت نم رغثب فحلي وأ ىحي ىف هذي عصي وا لعفي ملن
 هيلع هدرو كلن قت لعفي ملف لجو وع هللا هاقوتي نيملسملا
 ةوادعلا ةبيلق ىف ىل عرزو نيملسملا ىلا هلتقب ىنضغبف هلثقو

 ىلا ام اًنينسح تك نم, سانلا مظعتسا امب رجافلاو ربلا ىضغبف
 ثعب هللا كيبع نا رث هيلع بضغو هللا هنعل ةناجرم نالوا

 «ديزي ربخ' هينأيل ماشلا ىلا نارمح نب بويا هل لاقي هل ليم
 اذا نيباصقلا ةبحر ىف ناك اذا ىتح موي تاذ هللا كيبع بكوف

 نب ديزي توم ديلا رسأذ دقحلف مدق ىف نار نب بيب وع
 دبع رمأو هلرنم قف كلذ يسم نسم هللا ديبع عجرف ةيواعم

 ««ء خعماج ةالصلا ىدانف عوير نب باعت  ىتب كحا نصح ىب هللا 5

 ئنلا لق ىنتدخ بناكآا نعم نب ريع امأو 70 وبا لاق

 عفان ىب هللا دبع هللا ديبع داعف هالوم نارمح هللا ديبع هثعب

 ىف تناك ةخوَخ نم اًيشم هللا ديبع جرخ رث همأل دايز اخا

 ناريح هالوم وه !ذا هنكع ىف نك املف دجسملا ىلا عفان راد

 ىلا دايز نب هللا ىيبع ٌلوسر نارمح ناكو ءاسملا دنع ةملط /ىتَذأ 4

 ©) 00 مخي. م) 0 هقكح». 0 00 ناكو. 4) © عجري وأب

 وعل ممدتغ نك ونانمو11ع ©0 0056 لعفي ملق. 01 ةادصتت م. ا, دب
 ) (ي0 20016 بتنك. رك 0 ىرأ (و16), (00 ىفرا (51



 5 ةنس انا

 كيلع .لاقن * ءئشب: لاملا اذه نم ىل ارم ١ تلق .اتيضحت كينان

 لاق هءىئشب: لاما, اذه نما ىلارمتلقن اقيقشا تيناثاكع ىدد

 مرد ةئام هطعأ بديا اي لاقف بويا هل لاقي هل لوم لاملا ىلعو

 راسو ةعاس ىتع تككسف اهلبقا ال هللاو ء*رد ةثام امأ * 5 تلق

 ىل رما ث نيتئام هللاو لبقا ال نسلق مرد ىتنثام هطغأ بويا

 ءىشب ىل رم تلق ةوافطلا ىلا انيهتنا اًملف ةئامعبرا رث ةثامثلتب

 اذا ىتح هللاو قلطنا تلق عناص ننا ام لعفا مث نا تيارا لآق

 1 ىب .نيصحو روت ىب فيقش اذه لثاو ىب ركب رشعم اب ىلوص

 ىف اوفلتحاف دايز ىبا ىلا اوشضلطنا ىف عمسملا ىب كلامو رذنملا

 مرد ةثام سمخ هطعأ كليو لعفو هب هللا لعف هل ام لق مكثامد

 ظفحا ملف بهو لق كلام ىلع اًيداغ ء نحّبص مت اهتذخاف لق

 ام لاقف هيلع نلخدف انيصح تيار رث لاق كلام هب هل وها ام

 مانا * لاقف لاملا اذه نم ىنطعأ نالقو هتربخأت كبع نبا عنص

 ملف ايش سائلا ىم ىشخ ىلف هب انوجو لامل اذع انذخا مىق

 ىب رمعم ةحيبعا ويا "ئتاححو رفعج وبأ لق «ايش و ىنطعي

 ٌديبع لتق امل لق هتّدح ىِمْرَجلا بيبح نب سنوي نا ىَتْملا
 ىلا ماسوورب تعب هيبا ىنبو مع ىلع نب نيس دايز نسب هللا

 2) 60 هدصم ١ 2) © 7 تلقف.ا 2 © 020: 60 2120 اما 5ك ا

 4) 00:جعي.٠ ' )060 تضع. رز وعم امنا 60600: تا



 مدبب اله ةيرنبي

 فلتخا دقو ىقوت دق ةيواعم نب كيزي نينموملا ريما ناو اذه

 هانغأو ةءانف «هضرعأو اًذلع سانلا رثكا مويلا متناو ءأشلا لا

 مكنيذل هنوضترت الجر مكسفنأل اوراتخأت اًدالب ءدعسوأو سائلا نع

 مآشلا لما عمتجا ناف عبات هومتيضر نم ضار لوا انف مكتعامجو
 متعرك ناو نوملسملا هيف لخد اميف متلخد «4هذوضترت لجر ىلع :

 0 11 اى كولا انعث ىح «ركتليدجا لع متنك قلن
 00018 ىلع نانلا م ىعتسيب امو ةجاح نادلبلا لقا نم دحخا
 هللاو انأو ريمألا اهيا 7كتلاقم انعمس دق اولاقف ةرصبلا لعا 00

 يا لاقف كعيابنلف ملهف كنم اهيلع ىوقا اًدحا ملعن ام

 اوررك ىتح هيلع أو هيلع اوبأت مكسفنأل اورانخات كلذ ىف لم

 اوفرصنا مث هوعيابق هذي طسب اوبا املف تايم ثلث هيلع كلذ

 هل 2داقتسن انأ ةناجرم نبا #نظي ال* نولوقي و ةعيبلا كعب

 رع ىنتتكح «8هيلع اوبتو مث هللاو بذك ةقفلاو ةعامجلا ىف
 كلاخ ىنع. نابيش نب دوسألا نكيح لق بهو اسس لاق ريح لق

 نب نيصحو عمسم نب كلامو روت نب فيقش نإ ريم بأ دو
 نم الجر كلذ 'غلبف ةرامالا راد ىف وهو اليل هللا كيبع اوتا رذنملا

 0000| ا اارامألا راك كفك تيعلطباف لك ”نسوكس _ىب نم ىلل

 لق ًالم مقيم ّلغسب عمو اوجرخ رث ليللا هيلع ئبضم ىتح
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 خسفنأل هنوضتري ماما ىلع سانلا حلطصي ئتح ممأب هل مهقي

 لعف ىخلا لثم ىلا موعدي ةثوكلا ىلا الوسر هللا كيبع لسرا رث
 ه ناك ىنخلا * كاولا اوبصحو هيلع اوبأت ةرصبلا لها كلذ نم

 قحو نتف ةرصبلب نجاهف اًضيا ةرصبلا لها ةدفلاخ رق قيلع
 0 «ماشلاب كار ىب هللا ديبع

 لاعارلمأو نيو: ني هلا .هيبتخ ارمادا ناك انما وبدلا كت
 كيزي توم لعب اهب معم ل

 امد لق ليعامسا ىب ىسم ىنتدح لق هذبش نب* رع ىنتدحو

 ل ا رم 1

 10 مالسأ ةيواعملا نبا قويا تام. نيا عيملا نب : د سيق ىلا سيق نبا

 الف انئاوخا متنأو تام دق ةيواعم ىب ديزي نافذ كعب اما كيلع .

 ربكز ان لق ريع ىنتدح ' ««انسفنال راتخ ىتح ءىشب انوقيست

 ةقيبع“ نأ :ىب نام 'انم لق ةفامح  ىلب "يهو اند لاق ترحل ردا

 كام نيح دايز ىب.هللا كبيبسع تكهش لق كرهش ىكححا لق

 ؛ة لها اي لق رث هيلع ىنثأو هللا ليحن. اًبيطخ مق ةيواعم نب ديزي

 مكيف ىدلومو ىحلاو 4 0 ا هللا رف 00 ةرصبلا

 00 امو اقلا اي مكتاناقم 0 ل ميدل دعخأ دقلو لاقم

 نيبعبراو ختام مويلا ىصخأ دقلو انقلا نيعست الا ملئامع ناوسد

 90 مكنجت# ىف وهو الا مكيلع هفاخأ هاكنظ اذ* ملل نك امو افلا

 2) © عا 60 هزت0 " 2) 60 ميفلاح) © دعلحلا 2 9 ىلويسنتا

 00 ىلوبتنسأ. 7( 6 رحاهم ندجعملز 15 مكيبلا انرج-اهم» نأ: ء) 14
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 معيد 16 ذخفس

 لبقأت عناص انا ام سانلا عبيجي اهنوبلطي تيبلا اذه لها نم
 ىلع ىنب نيسمخل ىب ىلع هلبقتساف ةنيدملا وحن هعم نمو هباكصُب

 لك ملسف .هل .ةلحار. ىلع وهو ريعشو تنك هعمو بلاط .ىا' نيا
 ليد ذل سب ويم نب ”نيسللا عمو هيلا تفتلي دكي ملف نيصخل

 نم ليقيو دمالغ هّبسي وهو ضرغ وهف نريعشو هَنَك ىنف كقو ة

 )زل نيل ع قعازلا قم افلح اعادت .انهه بج ل

 رمت ههجوب كلذ كنع ىلع ىلع لبقأت كتباد هنم فلعأف اندنع

 ىلع زاجك لفأو ةنيدملا. لعا أتجاو فلع نم ه«كنع ناك امب هل

 ماكالب ذخأ الا لجر عنم درفني ال ناك ىتح اولخف مأشلا لها

 نوقرتفي الف مركسعم ىف نوعمتجج اوناكف اهنع سكن رثث هتباد »
 مأشلا ىلا مكعم انولمحت ىتح اوحربت ال ةيما ونب هل تلآقو
 ديزي ىصوأ دقو ماشلا لخد ىتح شيلمل كلذ ىضمو اولعفف

 هئنبا ةيواعم نب ديزي فلختسا ةناوع لاقو ««تام ىتح رهشا

 “نام. ىتح اموي نيعبرأ الا ثككمب ملف ديزي ىب ةيواعم ؛5

 نيعبرا دعب اهب كلع فشمدب هل عيوبو هيبا لامع عمجو ديزي

 ما همأو ىِلْيَل وبا وهو ناجرلا دبع ابا ىنكيو هتيالو نم ةاموي

 ثلث نبا وتو ىقوتو ةعيبر نب ةبتع نب مشامم ىلا تننب مشاخم
 © اموي رشع ةينامثو ةنس ةرشع و

 نأ ىلع دايز نب هللا ديبع ةرصبلا لحما عياب ةنسلا هطح ىفو

 «©) 0 هرم., 00 ببس. < 0) 811غ زمعامأا انضاناتت 10111133 ©00. 0
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 مل لاقف ايقتلذ « عطبألا ةليللا كنيبو اننيب ام ٌكعوم لاقف ريبؤلا

 اذهب سانلا فقحا .ننأت كله دق لجبلا اذه كي..نا نيس
 1 . 3 00 0 3 1 10 د ع

 ىدنأل اذه 0 ماسلا ىلا ىعم جرا مث كعيابنتلف ملح ةرمالا

 كيلع فلتنخ ال هللاوف عناسرفو ماشلا لفل هوجو ج2 يم نيذلا

 : كنيبو اننيب تناك ىتلا .ءامحلا .ءهذه ردهنو .سانلا. .نموتو نانتا

 ليقي ورع نب كيعس ناكف 2 ةحكلا لها نيبو اننيب تناك ىقتلاو

 ىتلا ةكم نأل هريطتا الا ماشلا كا جرو ماعيابي نا هعنم ام

 معرف نانثا ٍهنم هيلع فلتخا ام ماشلا لخدي ىتح عم راس
 ع ملي 23

 10 / ىضرأ ل للا مأ ءامدلا كلت /مردعا انأ لاق هنا شرق ضعب

 وهو ارس همّلكي نيصلمل نخأو >ةشع هنم لجر لكب لتقا نا

 نب نيصخخل هل لاقف لعفا ال هللاو ال ليوقي :ذخأو اريج رهج

 ,7ءابيدا وا* طق :ايعاد هذه دعب* كدعي نم هلل عبق ريم

 ازهجح قملكتو: ارس كملكا قارا الا اسيار كل نإ ىطا نت

 8 ىف ىاصو يخت ماق مت ةكلهلاو ّلتقلا قحعتو ةفالخل ىلا كوعدأو

 عنص ىنلا ىلع ريبولا نبا منو ةنيدملا وكت عيف لبقأت سانلا

 نم يول هركأو اًلعذ تسلف ماشلا ىلا ريسا نا اسأر عيبا لدا

 هل لاضف مكيف لدا 'مكنموم ينذ ,كتلانه رس اوك
 اًريثك اسانا كلانه تكدجوو كسفنب مهقت مث نا تيارا نيبصخخل
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 2 115 012:02: 11ءاكلك 117 م: 111 مدعضل 18 26201 17967 2
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 نيو "1 نس

 «هباحعأو ريم نب نيصلل غلبي و « هباكصأو ريبزلا ىبا هتوم

 دلاخ نب ريزعلا دبع امد لق ليئارسا نا نب قاحا انثدحت
 انيب لق ليج نب دايز انن لق دمحم وبا ئناعنصلا متسر نبا
 ا ,يبزلا نبا لئاقي ريم نب نيصح
 نا مكنم ءاش نيف كله دق مكتيغاط نأ لاقف ريبزلا نبا

 ا

 ىنم ندا ري نب نيصخلل ريبزلا نبا لاقف لق هنولناقي هيلع

 ثورلا لغخلو لفج اهدحا سف لعج هتّدح هنم اندف كقكدحا

 لاقف نهنع هسف نيصمل فكف لفل نم طقتالي مرلل ماج ءاجن

 هلا لاقف ايزل ماج ئدرف ”لئقي “نا فاخا' لق :كل ام ريبزلا ىبا هلا

 ال هل لاقف نيملسملا لتقت نا كيوتو اذه نم #ٍمَحَتا ويبزلا ىبا

 «اوفرصتاف لعفف كنع فرصنتو تيبلاب فطن انل ٌنذأ كلنآقا

 غلب امل لق هنع ماشحم ركذ اميذ لق هناذ مكتمل ىب ةناوع اماو

 ههرصح دق «كلذب نوملعي ال منشلا لعأو ديزي توم ريبؤلا نبا

 مالع ةكم لعأو وه عيداني ذخا هيلع ارقيضو اًديدش اًراصح

 تباث مق ىتح هنوقلصي ال اوذخأو مكتيغاط كلع دق نلئاقت

 لها سوور ىف ةفوللا لعا نم ئعّضنلا عقنملا نب سيق نبا

 ناكو رهص امهنيب ناكو اًفقيدص هل ناكو ريم نب نيصخلاب رف فارعلا
 نع لأسف هفرشو همالساو هلضف فرعي ناكف ةيواعم دنع هاري

 2 مروع مك 2): 0 لبح, (0 ليخ , 720م 1102714 82/1 ١ مح.

 ءه 060 هلل 0 0 جرحت. ©) 0 كلذ.



 0 لآ دس احا دس تك توما

 هع دانس لف

 - داع

 هاهلوأ ناح لق ةنتف* عر ع

 ابلغ نمل نايل بأ تعب 5 كلملاو

 لع باصا هنا: لاقي. ناكو .مهاه ايان ىكي 6 ناكو تيب اب للاخت

 نب مشاه نا تينب مشاه ما ءابهمأو 4 نايفس وبأو * ءايميكلا

 ةىو ناورم كيري دعب اهجورن سمش كبع نب ةعيبر ىب ةبنع

 /رعاشلا اهل ليقي ىنلا

 دعاقل عاس بر. كلاخ مأ ىبعنا

 م دمأو هنامز ىف برعلا نقرأ نم هنأ ليق ديزي نب هللا دبعو

 رماشلا ليقبااعلو نراوسألا وهو ماج نقلا هللا ادرك تفي
 تعا 5 2 6- تا 3

 ؟0راوسأالا رك اذن نارك ميطصكا نيكو ير

 نارا كبعو 7 بوحخو ةبنعو ركب اوبأو و رعد رغصألا هللا كبعو

 © ىتش نالوا تابمأل ديحنو عيبولاو

 كيري نب ظخدواعم ةفالخ .٠ 3 0 :

 نا نب ةيواعم نب ديزي نب خيواعل عسيوسب ةنسلا هده قو

 15 هزاجكأب ريبزلا نب هللا دبعلو ةفالخلاب ماشلاب نايفس

 مأسشنلا لعأو 0 ىب نيصحلا تكم ةيواعم نب ديزي كله املو

 ةناوع نع ماش مكذ اميف ةكمب هباككأو ريبولا ىبا نواناقي

 علب إم عيلع اوقيضو اًديدش ازاصح مورصح كق امو نيعبرأ

 ه) 1طص- 1043132 2. 1 اهلجارم ىلغت انتفو 2835:0015 و 9

 اهلجارم تحاف ةنتخ. )2.  066 10-12 كلمات. "2) © هك 80

 هانتم ١ 2) (0 هد. '2) 6( ذماو. ريك 2801ع 0عدزصا 0: 650

 00 1 ةوئاف مرا ل 20 5242 25 6 مع نب, اخ ورسيعو» 7/0

 اًبرحو (ةذ0. 2 ةةخاسم 1



 ان 4 زد

 ليق ىف ةنس نيثلثو نامث نبا وهو 4ع ةنس لوألا عيبر نم

 نع ىيح نب كمحص اس لق ةبش نب ريع ىنتدح  «مهضعب

 ءافلخل نانسا هجن بتك ئرقزلا نا ىموزخملا ىيلولا نب ماشع
 عسنت نبا وهو ةيواعم نب كيزي تامو كلذ نم بتك اميف ناكف

 ضعب ليق ىف رهشا ةتسو نينس ثلث هقيالو تناكلو نيتلثو
 هتلح نع نباث' نب دما ىنتدحو ع«رهشا ةينامث لاقيو*

 نب ديزي ىفوت لك هنا رشعم ىنأا نع ىسيع نب قاس نع
 لوألا عيبر ةرهش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ءاثلثلا موي ةيواعم

 ىلع ىّتصو لايل ىنامت الا رهشا ةينامثو نينس ثلث هنفالخ تناكو

 هاف « ىلللا نيج نب ماشع امأو ديزي نب ةيواعم نبأ كي 0

 ماشع لق ىذلاو ىرعزلا ههركذ ىنذلا* قفالخ ديزي نس ىف لاق

 ةيواعم نب ديزي كلاخ وبا فلختسا هنع انثّدح اميف كلذ ىف

 بجي لاله ىف رهشأو ةنس نيتلثو نينثا نبا وفو نايفس قنا نبا

 تلخ ةليل ةرشع عبرأل ىقوتو رهشا ةينامثو نيتنس ىلوو *. ةنس

 © ىلللا ء«ةثراح نب ريعز

 دلو ددع ركذ

 لوقي ىذلا وهو َلْيَل ابا ىتكي ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم عنف

 رعاشلا هيف »

 6) ( هرم. 6) 0 ع6 (0© 6 0 ركذ ام. 4) (0

 200. خلس. 6) 00 هنن.



 ها ا

 مر نم نيبقب عبسل لم شلاب ةبقع نب ملسم نفذ نيح ريم

 نيتسو اعبرا ريبزلا نبا رصاحن مرحل نم نيقب عبرأل ةكم مهفو

 هرخآلا عيبر لالهل ةيواعم نب ديزي ىعن ماج ىتح اًموي
 « ةبعللا تبقرح ةنسلا هذه ىو

 ١ اهقارحا ىف ببسلا ركذ*
 6 لايل كثلتل نسسلا ميسي « خبعللا تقرشتحا رع ىب كيك للك

 نب ديزي ىعن أي نا لبق 4* ةنس لوألا عيبر .رهش ١ نم. نولخ

 خليل رخآلا عيب, لالهل هيعن ءاجو اموي ىيرشعو ةعسنب ةيواعم

 لق هيبا نع ملسم نب حاير امن ريع نب دمج لك ,. © ىءاتلتلا

 10 4تقرتحاف ميرلا اهب تبه ءةررش نتلبقات ةبعللا لوح نودقوي اوناك

 ه«لايل ثلقل تبسلا موي تيبلا بشخ «هىرتحاو ةبعللا بايت

 هللا دبع ىنتتحو ربع نب كبح ل5 «ليألا عيبر نم نولخ
 ئما'عم دكم تييدق لقيونيتا نيردرعك صخر سجل 00

 نم ةدرج اهتيارو رانلا اهيلا نصلخ لق ةبعللا تقرتاحا موي

 ؛ةتلفف ةنكما تلك هى عذصتاو. دوسا ىف نكرلا» تيارو د

 ريبزلا نب فللا ,ىيع باكا , نم لجن ىلا .اوراشأف (ةيعللا بابحا اذ

 تريحف هل جمر أو 3" اشبق دا هببسب م نتقرتحا اذه اولا

 © دوسألاو ىناميلا نكرلا نيب ام ةبعللا راتسا برضف هب ميرلا

 امصمح ىرق نم* ةيرقب هتافو تناكو ةيواعم نب ديزي كلع اهيفو

 20 تلخ ذليل ةرشع عبرأل © مأشنلا ضرأ نم * 1+ راو اهل لاغي

 0 هز 6 هن 06 هسا واشار
 00 تفقرتحا 0 2) 6 نتقرححاف ز لك ان[ 26  ر) 6

 ىمجدلك م. ا" انآ فيرلملا م © نقرحا.. 47 14 نروح



 نارا ا

 الاتق ةعاس جعلتاقن سانلا ه«ىف هاخا ٍعيلا نهي هبا فخ م

 لك .ةزرابملا ىلا رذنملا امد .مأشلا لما نم الجر نا زث كيده
 امهنم ىحاو لك برضف رذنملا هيلا يخت هل ةلغب ىلع ٌمأشلاو
 ىلع ريبولا نب هللا دبع اتجُث اتيم اهل هبحاص رخ ةبرض هبحاص

 وحكي ومو ةاعدشت الو* اهلصا نم اعربأ بر اي ليقي وهو ةينبكر وه

 ةركنم* ةدش ١ عيلع- اود .مأشلا لقا نا رق :هاخا :راب ىتخلا ىلع

 حاصو لون رث «اسعت لاقف هتلغب ترتعو ةفاشكنا هباككا ءفشكناو

 يع زي فول قيس ا نو هروسملا هيلا لبقأف ىلا هباككأب

 فوع نب نامحرلا بع نب بعصمو مةرعز نب فانم دبع نبا
 »2 مدلاجج ريبزلا ىبا مهترياصو و اعيمج اولئق ىتح اولئاقف ىوعاؤلا 10

 اوماقا هنا رث لوألا راصتل ىف ةاذهو تاكو مااا اللا

 مايا ةتلث نصم اذا ىتح هلك رفصو مر ةّيقب هنولتاقي * هيلع

 فيناجملاب كتيبلا :اوخذق 1 نس و تسلا مهيب * لوالا عيبر رهش نم

 نولوقبو ”نورتجتب اوذخأو رانلاب رو
 دجسلا اذه / تاوعأ اب ىنوت دبزملا قينفلا لّثم ة ةراطخ

 ليقي ىسودسلا طوخ ديا ا ل لق

 6 «ورملا, اقصلأ نيب مهذخأت رق مأ عينص ىرت فيك

 نب .نيصممل راس « ٌىدقاولا "لو «قينجنملا «ةورق مب ىنعي*

 ©) 06000. نم. )© اهنشو. )© فشكناخ- 2) © كل اعل اهلر

 14 ان 6م ه) 0 ه ©0 روسم ا ري) © ريعرب. م © همن 2)
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 ع ا

 نينموملا ريما رما ةيصعم دكا نكلو* تيلعف ام ىلا رمالا ناك

 ام ظفحات رامخل ةعنذرب اي وظنأ لاقف ةهب اند. زرق 2 تول ىنع

 لها نذرت الو .اذبا اًشيرق كعم» عوت الو رابخألا مع هب كيصوا

 ريبزلا نبا زجانت ىتح انلث الا + نميقت الون مودع نع مأشلا
 ةنا* ةداهش دعب #طق الع لعا م ىتأ مهلا لق مث فساغلا

 ىنبل 7 لق رف 4 ةرخآلا ف* ىدنع ىجيا الو ةنيدملا لما 2 ىلتق

 تالف هيلع تقلغأ امو نوم ىلع ةقدص ناروك ىنلا 7 ىتعارز قرم

 نيصح ٍيرخ 0تام اَملو تام رث* هدلو ما ىنعي اهل وهف اهبأب

 ؛هاهلخأ دعياب دقو ةكم ريبزلا نبا ىلع مدقف سانلاب ريمت نبا

 نأ ةيصولا لبق ملسم لق ةناوع لق ماشع لق . «ناجك ّلعاو

 هاد اذه بناك وهو مسلا ىنتقس هذه ىحلو ما نا معزي ىنبا

 ريبزلا ىبا م ىنعي هيلع* مدقو لق «نتيبلا لع اننوطب يف انبيصي

 سانا ىف ىفنلمل رمع نب ةدُّجت . هيلع  مدق دقو ةنيدملا لع لك
 ::رمألا !ذهل* ام « رذنملا هيخأل لاقذ تيبلا 7 نوعنمي جراوذلا نم

 ةرحلا ىهش نم رذنملا همخأو , كريغو ىريغ موقلا ءالوه عفدلو

 ه) 0 ها (60© هرم. © 235+ وهأ ردي 515 أع 5ع 7710. 2211110 32

 5) 0 ىتوكسلا ريم نب نيصح.ا 2 © نصت 126 نيقيشا |

 هس 20 هلآ رث) 6 ه0. هل كيش ال هدحو. )00 0

 هللا ليس. ١ 2) 0 200. معلص. 26 زتق. )كرش 00
 /7) © 20013 ىنبل, © ءأ 0 ىنجلا. مز 0 ءأ (ن0 ىعارذ» مز 0 200

 بانلا“583) 02 كانوا 11 لك 16«ععد نسم نكات لف.

 9) © نوغسنس» )0 200. ريبزلا ىبا.. 4ك 0 تناو.انأ الآ كلل

 8 5ك



 تانج 4 زنس

 نب كيبزي ىلع عانتمالا ىف هيار لقم ىلع ناك نمو ريبزلا نب هللا
 © باهناو ةنيدملا لها لاتق نم 5 نب ملسم غوف امّلو ةيواعم

 يا لا ايقوتما كفل نم دعم نمي صخش انلك مهلآوما هدنج

 لبع* ىثلدح لاق فنخ قا قلع تبح# نب ماش وكذ ىذلاك

 ربيبزولا نبا كيري ذكم ىلا سانلاب يرخ املسم نأ لفون 7 ىب كلملا 5

 هناف ئدقاولا ,اماو *ئماذجلا 37 نب و ةنيدملا ىلع فلخو

 ففلخ لاقيو لك ئعجتألا ءررح نب وربع اهيلع فلخ .لق

 ؛«ىماذل عابنز نب مور اهيلع

 ةاهقارحاو ةبعكلا يمرو ةبقع نب ملسم توم ركذ*
 لّلشملا *- ىلا ىهتنا 2 اذا ىتح لاق فنخ# ىبا ىلا ثيدحلا عجر و

 ةنس نم موك رخآ ىف .كلذو توملا هب لون لّذشملا افق 4ىلا لاقيو

 راما ةعذرب نباب هل لاقف ىنوكسلا انييمت ىب يصح انتم

 ا و ىسلا رمألا اذه ناك ؤل هللاو

 ىنع لخ 63م نيينموم ا ر ٍيمأ رسل اسيل قدسي كالو 9

 / اًيشثرف نكمت الو رابخألا معو عاقولا لجعو ريسلا عورسأ اًعبرأ د

 نب* ماشع لق «للشملا افقب نفدف تام هنا رث كنذا نم

 ىبا كيري صخاش ةبقع نب ملسم نبا ةناوع ركذو 4 ىبلكلا ليحم

 سوور ىلا ثعبف توملا هب لبن اشر ب غلب اذا ىتح ريبزلا

 تدح ف تك ٍ 26 ديع نينم 0 2 لاقف دانجالا

 <©) 00 دافملاو (51ع)ز ذ2> ( مجهعععلتا ىلا. 82) 0 ءا (0 هدب

 + اذ خمر. 2 4) 0 هدت. ) 0 كرتم. 2010 اشرف انأ قعردلك از

 14 ءغ ©6000. 1



 ا خدي : حزن

 هانا خاظنح نسب هللا لب خخابدلا ملف املف مهنالجو ةتوسك

 دجا مث ول هللاو لجر دنع نم مكتّتج لاق كءارو ام اولاقف سانلا

 كاطعأو 2« كادجأ هنا انغلب دق اولق هب هتدهاج ءاوله ىبنب الأ

 ضضحو 5 ىوقنأل هلا ىرع تلبق ام. لعف كق لاق 0

 5ىكقو يلا ةخبقع نب ملسم ثعبف كيزي كلذ غلبف هوعيابف سانلا

 ىتح وُلَحِب اوقتسي ملف ٍغيلع ءامسلا هللا لسراف رعو ناطق نم

 رم :قيقو ةريقك عومجع ةنيدملا لفا يلا 0 0 ةنيدلا او

 ديدش ملسمو * جلانق اوهركو موبام ماشنلا لعا م آر املف ا 1

 10 قف عفلخ نم ربيبكنلا اوعهس فأ 0 جلانق قى سانلا اهنْيِبف عجمولا

 0 مزهناث 7لكلا ىلع و ماشنلا لعأ ختراح و نب هيلع محقأو ةنيدملا فوج

 سانلا نم لتق نمت رثكا ىدنكل ىف بيصا نم ناكف سانلا

 ىلا دنتسم ةلظنح..ىب هللا ىبعي شانلا منقو ةنيكملا .اولكدف

 هيف أويصق مأشنلا نيبو نيب كم لك' ىلا ةنيدملا لهنا تعب

 عذص ام ىأوف هينبع متف املف هدأ ههبنف امون / طغي يلق تكلا

 اذ ةبقع ىب ملسم * لخدف لتق ىتح ملقتف ةينب ربكا رم: و سانلا

 ةيواعم نب كيزيل لنيخ جنا ىلع ةعيبلل سانلا اطدف 7 ةنيدعألا

 هءاش ام :هيلعأو جلاومأو مئامد ىف مكي

4 

 تاديخألا نما هيلي مك ااكع رتلا كا

 2 كبع برخل ةكم ىلا ماشلا لها ريسم كلذ نف ةرفعج وبا لق*

 م) 6 قكاذمعا: '' 63) © هدم © ىئيهت )إ 0 وقح
 ىوقت ال. 2) © ىدسللب 4 © مىكهف. / 0 ك4 0 طغن

 ى) © ه6 © هريس 171/6016 فرديا ١١ خلعاو.



 ال 9”

 يحكم نع كعس ىبا ذك "لاق ثراخلا ىقدحمو رو للعم ىأ نسمع

 ن نم اتيقب نيتليلل ءاعبرألا ممي رمل ةعقو تناك الق ريع نبأ

 ©دهنم نيقب لاهل ثلثل عهضعب لاقو 1 ةنس ةّكمل

 امد لاق ثرادمل ىتدح 2« ريبزلا نب هللا دبع ةنسلا هذه ىف سأنلاب محو

 ىب هللا دبع ىنثتكح لق مع ىب دمت انربخا لق دعس ىبا

 ناكو نس ةنس سانلاب رييبؤلا نبا مح تسال فوع ىبأ نع مفعج

 ةليل تناك املف لق ىروش 57 نوريو ذئاعلا ذتموي ىمسي

 0 لوم كيعس انيلع 1 ل تأ 00 لالغ

 هنا * اوفرعو اوّدعأو اودجو اورهشش ريا داير ميظع 17 معاج ٍِ
 لئيسغلا نبا لتقمو ةّرخلا ةعقو رما نم ركذ ىكقو «««عب لزان

 مانع كلذ ىور. نيذلا »نتي فنخ قا نع ئوز :ىذلا ويغ وما
 نب بهو امد لق ىنا اس لق ريهر نب ديحا ىنثتدح ام كلذو

 ةنيدملا لعا مايشا تسعمس لاق ءامسا :نب ©ةيريوج امن لق ريرج

 كيل نا هل لاقف كيزي امد ةافولا هترضح امل ةيواعم نأ نوثتك ؛

 لكل 1-0 ا عيال هوان .اولعد ناذ اموي ةنيدملا لحا نم

 يقال نس لافو ديلا كفو هفراقم اهننغا الف هنكصن تفرع كف

 رذط ١ نا نب ةلظنحح“ ىبا هللا "دبع :ءيلع:!كتفو:ا قمم  ناكو ةنيدملا

 ةثام كاطع هل نينب ةينابت هعم ا|ذباع اًذيس اًلضاف اًفيرش ناكو

 نرىوس ر/ فالأ ةرشع * غانم دحاو 6 ل هينب ىطعأو رد فلا

 © 0 روسملا 710. 1اطص 10015310 2. هنو. ٠ ) مرت 00

 | افعل 20 0وروجلا ١ 0. تملك زو ه1قلا نرش



 درس 57 ليال

 نينموملا ريما ىكلو. كتلنقل «امهيلا رمألا اذه ناك ول هللاو ىاحنع

 تش نافذ ىدنع 8 كعفان كلذف هتبتاك كنا قربخأو كب ىناصوأ

 هذه لاقف هريغب انوعد تّمش ناو كدي ىف ىذلا كبارش برشأف

 ةسلجاف ايهه القا رق ايبرشفا اهيا لق قيرالا شكل ا

 نب لعب قارنت كنتم يب «ةياوع «لقو "اك طعم ل 000
 لق نيسنخل ىب ىلع اذه اولق اذه نم لق ملسم ىلا نيسخل

 نا لق رف. ةسفنطلاو' ريرسلا ىلع .هعم .هسلجا رث اًلهاو انبحرم

 ىقولغش ءاننبخل ءالوه نا لوقي وهو البق كب ىاصوا نينموملا ريسأ

 هللاو ىلا لق اوعيف كلها لعل ىلعل لق رق +كتلصو ىعو كنع

 10 4 ءماشه لاق* ١ . كاهيلع هدرف هلع م تحتسب تناوب رمأف

 ىنب نم جرخ نميف نكي مف نامتع نب ورع نأ ةناوع رك ذو
 ماشا لعا اب لاقذ ةبقع ىب ماسم ىلا فّمموي هب هقول

 نب ورع اذه بيطلا ىبا ثيبخل اذه لق الا اولاق انه نود

 ةنيدملا لما رهظ اذا وربع اب ىه نينموملا ريمآ نافع نب نامتع

 ؛ةريما نبا انا تلق ماشلا لها رهظ ناو مكنم لجر انا نيلق

 اشلا للا اي لق رش متي اتسعت هيباطأت» ناهع ا! ا ناس
 ريما اي* لوقت ث اهيف ىف لاغطلاب نيكول كيما ما

 ىافعانو افءاس* ام ”ياهف او :ئف قام كنيجاح  نيتمولا

 7يربطلا رفعج وبا 05: سوت ادا تسوء 07
 20 ىسبع نب قاكاسأ نع ملح نع كتسباست نب كا ىتدخ

 ©) © ايهنيب. 42) 0 عفان. 6 © كتلص. 42) © ءك 060 هدد
 ©) 0000. ريماب. رك) © اهيف. ى) 14 دلع اهءابو اهءاشو © 3غ

 اهءاث اصو. ) 0 هد.



 1 7 خس

 0 دنع نم © انعجرو ارهش وهلم نرسم تلقف كيني كنغ نم نيجرخ ةليل

 لجيل عيابنو فسافلا اذه علضنف ةنيدملا ىلا عجرن ارفص كيني

 00 خفالخلو 0 نم تل 01 2 00 ءانكللاا, قم

 1 دكيزبب 51 خا اوع لاق ع 3 ا“( لتقف ىد 6 رهأ ر* تل

 ولتقا لاق ريع ةئس ىلع كعيابا لق عياب لاقف ةعمز ىب بهو

 مكللل نب ناورم هيلكف كترتع كليقا ال هللاو ال لق عيابأ انا" لق

 لاق ماش لاق «؛ لتقف عب 1 1 :بواعم نب ديزل 5 7

 فقدحاسم نب لفون د كلا“ نع نات". لق فنك كا نع خناوع 0

 16 كله م ناكل لوقوع نيشللا نبا نلعب قا ناورسمب قاكرق

 اهاوآو هتأرماو ناورم لقت عنم ةيما ونب 0 نيح <« نيسخل

 نافعا نب نامثع  هتنبا: ناب من هن :فكاطلا ىلا ناجيبجخا رث

 ىلع ليلو ناورم هل! كلف ركشف /اهعم هللا كبع ةهنبا ثعبف

 دنع امهب سمتلي كلملا ىبعو ناورم نيب ىشجع نيس ىبا اذ

 ابارشج ناورم اعلن امهنيب هدلئنع د ىتح ءاجن نامألا ملسم

 اعيش ناورم هلع برش تاوجي دل قاف ملسم نم كلذب مرتكتيل

 0 امال للف هجروا مروا ابدا لا مرو لل. يسن

 هفكب مدقلا كسمأو هسفن ىلع نمأب ملو هقك تداعرأت انيارش نم

 يعل ءالوه نوب ىشمال تّدج امنا كنا لاقف هعضي او هبرشي 90

 )002 ةررتنل 185) 0 26غ: 601 نق )7 0 66 (0 مقر 60 متفر 14

 ميش“ 2) 1 كفيلا ة3ءرنقات5 1101173 01251075 قا 5 6 رماك.

 رز © لاقت“. ؟) 0 ناكو. /) 0 امهعم.



 الا وسم ا

 لقعلو ئودعلا ةفيذح ىب هل ىبا نب دمك ىزعلا دبع ىبا

 لاقف اوعيإب لاقف مويب ةعقولا دعب مهب قأف ئعجنألا نانس ىبا
 ال هللاو ال لاقف هيبن ةّئسو هللا باتك ىلع كعيابن نايشرقلا

 ناحيبس ناورم هل'لاقت امهقانعا برضف اًمهمّدقت/ اًنبا اذه: مكليقأ
 5 ابهقانعا  تبرصف .انمويل اينأ :شيرق .ىدم نيلجز ما هللا

 تلق ول هللاو تنأو لق مق ههترصاخ 5 ف بيضقلاب سخنف

 فنخ وبا لق ماشه لاق  «َةَقِرب الا ءامسلا تيار ام امهتلاقمب

 لاقف ىقسيل باوشب اعدف ميقلا عم سلجث نانس نب لقعم ءاجو

 برشف هوقسا لق لسعلا لاق كيلا بحا باشلا ىلا ملسم هل

 02 لق معن لق 5 كبارش ىم * كير تيضقأ هل لاقف :ىوثرا ىتح
 ركتتا منمح رانا ميشا الا اًذبا اًبرش هدعب برشت ال هللاو

 ارفص تحابصاو ًارهش نعجرو اًرهش ترس نينموملا ريمأل كتناقم

 امأو ماشح لق ««هقنع برضف دنع هد ىنعت ريغ مهللا

 زوجت نب ورمع ثعب ةبقع نب ملسم نا ركذف. مكلمل ىب ةناوع
 15 ليحن 1 اًيحرم ملسم هل لاقف نانس نب + لقعمب هانأف ىعجتألا

 ىنلا ملثلاب لسع هل اوبيش لق نجا لها ناشط كرا

 برنت: 7 هل دوباشخف كلذ لبق اقيدص هل نكو انعم هوينليح

 هللاو مأ ملسم هل لاقف دل بارش نيبرادللا هر لدم زو

 لق ميمأل باوش .ىم برشن . ىنح البا ابارش اهدعب برشن ال

 هد ةيربطي , ىديقل ىبلا ثنا, ءلسم هلا لك ملل ل كحدشسا

 2) © 66 00 لتقداو لش 0 266 ندلحرب كتنيبأ.. 20216 162

 86011123 وأ نيلجيب لعن م6) 0 هذه. هه © دترساخ 0

 اطرد 1201210 رظ. ]14م 2) © لقعم



 م مخ يئس

 :لبعبلا « موو نينابهلا م لمح نسب مشاه هابا ايحأ

 هلكتم تادلاولل هكام و هليرغم ءهدنع كولملا هلك

 ا و بْذذلا اذ لنقي* هلدجت 4 ايتح ليبقلا كَسْلُي ل

 0 لل اهقف مدعي نم ىلا قه لطم

 ملسم جحابأو سانلا نم بهذ نمينف بهذزف ةميرهلا هننلغ ,ىنح

 نم كلذ عوفأف لاومألا نوذخأبو 7 سانلا نولتقي اثلث ةنيدملا

 ىف لخد ىنح ىردُكلا ىكيعس وبا جيرخن ةباحصلا نم اهب ناك

 / مكفأ ئنخ ءاجت اى أشعلا لحما نم لجر هن *رصلبف ”لبخلا اق

 ه2 نقرا ل ىتذخ كو 08 اعل" لع

 لع مك: ىغيس 92110 نا تيار اًملف ىلع مادقالا الا

 كيلع ىدي طسابب انا ام 7ىنلتقتل كدي ىلا تطسب ىتل هل

 كوبا هلل تننا نم ىل لاقف نيملاعلا ٌبر هللا فاخا ىنا كلتقأل ات

 سانلا :اعد لاق ةناوع ىنتدح ماشع لاق ««ىنع فرصناف معن

 شرق نم نيلجرل نامالا بلطو ةعيبلا ىلا اًبقب ةبقع نب ملسم
 كسا ىب بلطملا نب دوسألا نب ذعمز نب هللا دبع نب كيزيل

 2) 8ءاعج4 م. ناو نيبو تاءابهلا نيب“ ة) 1 100310 , 2. !ب“أ ذأ

 10211311 5. 3”. لبرغ ع( 8ءاق طمهطعدأ ىوت» 64) 8ءاجث ءلبح.

 1طن 100 هلبعرم. "ل نأ [دعازد0ع 0 مدلدخع. 2 ©) (ن0 ءا (0 0

 مز6 هع 0 نرخ را /) © محق. 2 © ةبغر ال
 هن. 4) 0604. قال 2 ©0 ىلتقللا 0 © © 60 عمر



 ك* ةنس اب

 مت كيعب ريغ هتياب ىشم مق اهتومتدجو اههومتادرا ام لك ام هللاوف

 ةبقع نب ملسم رمأو اهاندا ىتح هقيارب ويمن نسبا ءاجو فو
 اوند ىتح مارم ةثامسيخ ىف ىشيف ىرعشألا هاضع نب هللا دبع

 نبا لاكف 0 مهنوكصني اوذخأن هباكتكأو ليسغلا ىبا ىم

 : مزليلف ةتِخلا ىلا « لكعتلا دارا نم مهل نوفدهنتست مالع ليسغلا
 مكبر ءىلا اودعتا * 5لاقف تيمتسم لك هيلا ماقف ةيارلا هذه

 ميقلا ضهنف نيبع "7 ىربرق ةعاس نع اونوكذ نا ودجرأل ىلا هلاوف

 ةعاس . نامولا كلن. ىف نقر لاتق شا اولتتقاف ضعب ىلا مهضعب

 0 اولتق ىدح اًدحاو اًدحاو عماما هينب مدعي نخأو راه فرح

 10 ليقيو هفيسب برضي ليسغلا ىباو هيدي

 ىتهلا ًُ تايأو قلل 5 بتاجو ىغطو داسفلا مأر نمل اًدعب

 ا قبصع ا نما الا نامحرلا دعب 3

 0 د نات نب دمحم ا هوخأ دعم لنقو لنقف

 اكم ىولتق مليحلا نا زيكا كانا لقو (لدفلا ىو لم مدقتسا

 دو اربع نب كمح هعم لتقو لتق ىتح لناق مث ميقلا ءالوه

 اضف 0 ٌليطرب مناكول كلل نصا ناورع هيلع ردكم ئاصنألا هم

 00 مايقلا ليطت كتيار ىق ةيراس بروف هللا كمحر لاقف

 ملسم غنا /مانغلبف لق ةناوغ ىكزف ماشه لق . ««اهبنج.ىا
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 ا مد انس

 ءالوه ناو مكتماقتساو مكتعاطب الا مكتمئا دنع ةلزنمللا ىسحو

 نسحا ىلع «اومتف مهب هللا ريغف اورْيَغ برعلا نم مهقابششاو ميقلا
 رمكليني ام نسحا مكل هللا ممتي ةعاطلا نم هيلع متنك ام

 ىذلا هناكم 6 ىلا ىهتنا * ىتح ءاكح : روق جلفلاو رصنلا نم

 تذخأفت هباكتاو ليسغلا نبأ ىلع مدقت نأ لبلا ا رملو 6 هيف ناك ة

 فويسلاو حامزلاب اهعوجو ىف اوراثتف لاجرلا ىلع تمدقا اذا ليخأ

 ريمن نب نيصح اب ممكنم ضرألاب لوا ء هللا مهلعج ام مأشلا
 مهأآر اًملف مهيلا ىشمف و صمح لما ىف لزنف كدنج ىف لونا

 هباحصا ىف ماق ليسغلا نبا وك مهنابار تحك نوشمي اولبقا لق 0

 ماك ىنذلا :لاتقلا ةجِح اوباصا نق ريكوجع نا ءالوف اي. لاقف

 الأ اوثبلت؛ الأ نتننط 4 لاق: ىناو هب 8 مهرلتاقت نا ىبغبني

 انها مكيلع اًماو مكل .انمأ .مهنيبو مكنيب هللا لصفي ىتح ةعاس

 1 نع مبضا * مكبر نطا ام هللاو ةرج علا رادو آن ةريصبلا لها مكنا

 لا ىلع الو ::مكنع هنم ىضرأب نيملسملا نادلب نم كلب لما

 نيذلا  ميقلا ءالره ىلع هنم طخأب برعلا نادلب نم كلب

 نم ام هللاو اهب تيم وه ةتيم ءمكنم ىرما لكل نا مكنولتاقي
 اهومنتغاف مكيلا هللا اهقاس كقو ةداهشلا ةتيم نم لصفأب ةتيم

 هدسللملسسسلا

 <6) (0 اونمتك. 65) 0 6 00 ىلع فقو. 6) (00 منم. 4) 0

 66 مهنم». 2١ 2 قلم ز) 00 564 © ناكل م) ( 5
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 ا أه

 نبا ملسما نا خا يدحت ىلا انعليالفو ةناوغا نع ماش لاق

 نيب عضوف ىسركو ريرسب رمأ هناو لاتقلا موي اًصيرم ناك ةبقع
 و مث اوعد وا مكريما نع اولتاق مأشلا لها اي لق مث نّيفصلا

 الو هومره الا عابرألا كلت م عبول 0 هل اوذ_خاف مهوحأ

 هى هللا تبع ىأ لكفااهذاءاذع اولرت, صح كبلم الا « نولتاقي

 كات سم لانقلا دار ١١ نيم عمننجاو لانقلا كيسا هلئاقن خل ظنح

 , لضفلا لوح اليات الانق اولتثقان ةاظنح نب هللا دبع ىلا عابرألا

 مهئاسرفو- ١ سانلا هويتجلل نسم“ ةعايح ر قد غين ا« ىحو سابعلا

 ىقوامحا لاقف ضيرم دريرس ىلع ماسمو بقع ىب مساسم ديرب

 ىف هطاطسف ماما ءدوليح ام دعب هوعضوف* فصلا يف 5 نيعضف

 ىهتنا ىتح كثلوا هباحتأو .ه سابعلا نب لضفلا لمحو فصلا

 اص هيرضيل, فيسلا , عفر املخ رمحا لضفلا .ناكو ريرسلا كا

 نين 4 ىلتق رمحألا ىبعلا نا هباكأب
8 

 هورجسا رئارلملا ىنب اي متنا
 وبا لق ماشه لق ىدطقس ىنح ءدونعطف هيلا اوبتوف ىامرلاب

 ىب هللا دبع وح تلبقا هلاجرو /ملسم ليخ نأ مت فنخ#

 ينج هللا يب ىتدح اننك هدعبب مدلاجر وال يساغلا ةلطسل

 خت دل اًسرف ةبقع نب ملسم بكرو هنم اوند ىنح و ذقنم

 /منسل .مكنأ مأشلا لحا اب لوقيو مهضرتكو مآشنلا لها ىف ريسي

 اهعسوأ الو اًدحع اهرثكا الو اهباسنا الو اهباسحا ىف برعلا ليع

 1 موجع ىلع رصنلا ىم هب مكصخ ىنذلاب هللا مكصصخ ملو ادلب

 50 هل ) 00 ىنيفصف, © وعضو. ©) © دوعضوف هولي
 2 2 نكات 16 عطفا رك © هزه 24 00000

 7 ا



 ذب “| ذخنس

 اوغشكناف لا لعرب لمح زيلا نيف نقلا لقا لشقلا
 مكادف تلعج ىّرخأ اولمحا اًمايل هاقّشُك مهنورت الأ هباكتأل لاقف

 هيأت : يتق نأ الرد ارلتقالا ذا ةتلتكألا !مهزيما تلي نقلا كلأؤش

 ليحو لمح مق ريعنلا الن ربصلا دعب سيل هنا ًاورس 8 ٌبقعُم
 يف ةبقع نب ملسم نع مأشلا لها ليخ نجيفئاف هعم هباكا و

 وك دتسالا ىعشم .بكرلا ىلع ةأناج لجار ةئامسمخ نم وح

 ةيارلا بخاض أر برضي ىتح تيار وح وه امك ىنضمو مرقلا
 لاقف اثيم رخن هتماه قَّلَقر رفغملا 4 ّطقف ءارفغل هيلع نأو

 يما دايت ارو واول ةنيصعارتا او ل ني

 عا تاطخا ملسم لاقف :بعكلا برو ميقلا ةيغاط 201

 ملسم ذخأف (ئانيق ناكر نسور هلا لاقي دل .امالع هلك ناك امّناو

 نا نوديري موق لاتق لاتقلا اذهأ مآشلا لها اي ىدانو هقيار

 هللا حبق مهممما ها او هيو عب عتاب
 ام ةللاو و مآ :ىسفنل هَظْمْعَأَو ىلقل ا

 روغتلا ىصاقا ىف أورمجأ ناو ةءاطعلا اوم و الا هيلع مكوازج 1

 1 ل هللا حرت ةيارلا هذه عم اوّدش
 سابع نب لضفلا عصف ةيارلا مامأ لاجرلا كلت تكشو هتيارب

 رشع نم وكن الا ةبقع ىب ملسم بانطا نيبو هنيب امم 8 لتقف

 هعم لثثو فوع نب نامحرلا كبع نب ديز هعم لتّقو عرذا

 «ريثك ةنيدملا لا نم لاجر .ىف ىودعلا ميعن نب ميغاربا »

 «) 0 افسح (0). 42000 بقعي. 6) 0 © 00 ارفغمم 4 ©
 لقف. ه) 1:ءزتاذعر ضعمرن. 1 2. 444. رك ( أوزغي. م) ( اما

 ع6 زج 5عجت عام )/  (00 عا (© هد
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 دارس 27 مره

 ىلع عيطم نب هللا دبع ناكو ىهزلا فوع نب نامحرلا دبع

 ىعجْشأْلا .ناتس ىب .لقعم  ناكو 6 ةنيدملا بنامج قى ريخآ غبر

 هللا دبع مهتعامج ريما ناكو ةنيدملا بناج ىف ةرخآ عبر ىلع

 ءاددع هرثكاو عابرألا كلث مظعاأ ىف ىراصنألا ليسغلا ةلظنح نبا

 5 ىب هللا دبع نا ركذف ّىبلكلا مكمل ىب ةناوع امأو ماشع لق

 ةلظنح ىب هللا كبعو ةنيدملا لها نم شيرق ىلع ناك عيطم

 لق .«ىيرجاهملا ىلع نانس ىب لقعمو راصنألا ىلع ليسغلا

 نب ملسم كمصو لقفون ىب كلملا دبع لق فنُكم نا ىع ماشه

 هطاطسف 0 برط ىندح * ةركلا لبق 1 ل دعم نم عيمج ةبقع

 0٠ نبا لمحن ليسغلا ىبا وك ليخأ هجو مث ةفوكلا قيرط ىلع

 ليش :فشك ىتح هعم نيذلا لاجملا ىف ليل ىلع ليسغلا

 حاصو لاجيلاب مههوجو ىف ضهنف ةبقع ىب 0ملسم ىلا اوهننأ ىتح

 نب ايش نىب لضفلا نأ م مث !نيدتت لانق او اناقف اوفيدصناف مهب

 ةلظنح .ىب .هللا دبع ىلا ءاج نلطملا تنيع ىب:ثراخملا ني ةعقور

 رى مت انسح ءاذيدش ًالتق اساف ىيشع نم وك ىف لئاقف ليسغلا

 اذف ىعم هفقيلف ىنأيلف اًسرف كعم نم رم هللا دبعل لق

 هلتقأ نا اماف اًنلسم لبا ىتح ىهتنأ ال هللاوف اولمجلف تلمح

 نب هللا ديعل ةلظنح نب هللا كبع لاقف هنود لف نا اماو

 فقتل ليش 8 دان رامصنألا نم ليشألا 32 نم* د

 وم ىلأ ةعبج ةةيكح 9 مهيف ىدانف سابعلا نب لصضفلا عم

 2) ( هن. 85020 6[ 0 02 6 برض» 6) © ملس.

 2) 0 2170 0 رز 6 فل مهم



 مو 7 ل

 هناكم نم لحترا مث لجا لاق ىنتيقل دقف كلمل دبع تييقل

 دبع هب نما ىذلا لزنملا لين ىتح هعم سانلا لحتراو كلذ

 ه معاتأف اهلزن ىتح دل ىف ىضم مث هب هما ام هيف عنصف كلملا

 1 ا ل ا يك اا

 3 3 لصألا 3 2 زيواعم, نب تيزي نينم دا أ

 خلا 0 اذه ىلا ترسو مكنع نتفرصناو هنم انلبق

 ةنس نم ةححكلا ىذ ىف كلذو مكيلا اننذعا دق انك متيبا نإو

 نم ةكحلا ىذ ىف ةرأل ةعقو تناكو 206 ةنس لوألا عيبر رهش

 خقلثلا مايالا نضم املو «هنم اتيقب نيتليلل ءاعبرألا ممي #1 ةنس

 نوعنصت مامف ءةتلثلا مايالا ئكضم دق ةنيدملا لعا اي* لاق

 لب اولعفت ال مهل لاقف براحن لب اولاقف نوبراكحت ما نوملاستا

 0 للا انف: لع انتكوشي انزح لعجي عفاطلا ىقاءاولخلا
 ندع ب 5

 اب مهل اولاقف بوأ لك نم قاَسْفلاو قارملا هيلا عمج دق ىذلا و
 ىتقح مكانكرت ام مهيلا اوزوجي نا مئدرا ول هللاو هللا ءادعا

 7 هلها م اوفيختو مارثل هللا تيب اوذآت نأ مكعّدن نك مكلناقن

 لحما ناك دقو لعفن ال هللاو ال هتمزح اولحأستو هيف اودحلتو

 ميظع مهنم عمج هلزنو ةنيدملا بناج ىف ةدنخ اوذختا ةنيدملا

 مع نبا فوع دبع نب ريمي نب نايحرلا دبع مهيلع ناكو*

 2) © يال تح نزح. )6  0 2316 ليقع. 6 ( 1“"*) 2

 0123. 015011 ذا ا 4) (0© 200. ىذكح. م6) ( 012. 4

 2001 مهلا /)0ء[(06اهر(ءا1شامس ى) 0 اوعيخنن. ) 00



 1 خمس ا

 تيبهننا اذا ىنح ةنيدملا ىلا فيرطلا اذه « ٌبكنتف كعم نَمب

 نم اولكاو هلظ ىف سانلا لظتساف تلون ةاهب لبخأ ىقدا* ىلا

 وابقع مهلك ءليللا سرلل #«تيكذا ليللا ناك ان, مح « رقص

 مت ةادغلا سانلاب تيلص تحبصضا اذا ىنح 7 ركسعلا لها نيب

 ةءةنيدملاب تردا مق راسيلا تاذ ةنيدملا تكرتو مهب تيصم

 اذاف موقلا لبقتست مت 8 ًاقرشم ةدعالا لبق "نم 70 رايي شط

 نيب تعلط سمشلا 7نتعلطو مهيلع تقرشا دقو مهتلبقتسا

 اهرح 7 مهيذويف مهىرجو ىف عقتو * مهيذوت الف كباكصأ فاتكا

 مكضيب ىالققا م نيقشم' متمد ام نوريو اهاذا مهبيصيو

 ,0 هنورذ ال ام مكدعاوسو مكعوردو مكفويسو مكحام, ةئساو مكبارحو

 0 نعتساو مهلناق مث نيبرعم اوماد ام مهحالس نم ةىشل «متنا
 ةعامللل ىم اوجرخو مامالا اوفلاخ ذا كرصان هللا ناف مهيلع م هللإب

 كب ىنار كقل كدلو نأ كلو 0 ىرما ىلا كوبا هلل ملسم هل لاقف

 نيك 1 سيلا لاق :ذيأ' ذل "الاه "هيلع لاخال ! ناورم نأ" هن ضرك

 هدام لق ه5 كلملا 500 ىأو ىلب لق كلملا دبع كيملع لخد

 اذا" ناورم "هل 2 لاق اهيبش دكا الجت "شكيرف لاك نك تشل

 2) 00 ك © 5 6:20 تئكنلف 6) 15 غل ىذ» 6 0 ع

 060 دوفص. 14 ان عمم .4) © تبكرأ. 6) 6 هرصن) ركز 606 هس

 50 ايصع. 2 6 نيركسعلا. 2( 66 مهيناب. م6) 0.

 انرتمز 110:2 0 تفرش 26 هر 0250 605 0751 272 ١
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 م لؤي . زيي

 كلملا دبع نع فنخ نا ثيدح ىلا ثيدلل عجر «.ةميدق

 ّلعا غلب اذا ىتح شيجناب ةبقع نب ملسم لبقأو لق لفون نبا

 7١ فورصصت البما ىبنم مهيعم نم ىلع اونبكو .ةلابشا ةنييقملا

 برضنو مكلزنتسن ىتح مكنع فكن ال هللاو اولقو ناورم راد
 انل اولُذَق الو ةلئاغ انوغبت ال هقاتيمو هللا ّدهع انوطعت وا مكئانعا 5

 اّتع مكجرخأو مكنع فكنف اودع اتيلع اورهاظت الو ةروع ىلع

 ىلع مكل لدن الو ةلئاغ مكيغبن ال هقاثيمو هللا دهع مهوطعأت

 اوقل ىتح مهلاقتأب هيما ونب ىجرخف ةنيدملا نم مهوجرخأت ةروع

 نب نامثع تنب ةشئاع نجرخو ىقلا ىداوب ةبقع نب ملسم
 بنج «ىلا هل لاب وهو نيسح نب ىلعب ريتقف فئاطلا ىلا نافع 0

 00 هي ماتش ىيقب نإ ةيفازك !اهلتعا نق ةييحلا
 ىنح فئاطلا ىلا هتلمح فئاطلا ىلا كعم هللا ىبع ىنبا ىلمحا

 ملشم ىلع ةيما ونب نيملق املو «ةنيدملا لحما ربما نضقن

 لوا نافع نب نامثع نب ورمعب اطد ىرقلا ىداوب ةبقع نبا
 نأ عيطتسا ال لق ىلع رشأو كءارو ام ربخ ىقربخأ هل لاقف سانلا دو

 ال١ ةربع ىلع لدن .ةالا ل ا يا نحل كابخا

 تبرضل نامثع نبا كنا الول هكللاو هلق مث * دهتناذ ادع رهاظن

 هدنع نم ىقل امب يرن كدعب اًيشف اهليقأ ال هللا ميأ, كقنع .

 ىلبق ٌلخدأ كلملا كبع هنبال مكمل نب ناورم لاقف هباكا ىلا
 ام تاه لاقف كلمل دبع هيلع لخدف 4 ىّنع كب ىرندج هلعل »

 ريست نأ ىرا معت هل لاقف ىرت فيكو سانلا ربخ ىربخأ كدنع

 ©) ب 3 2) 3 نأ: )1 لاقو. 7 20010 ىتم.



 4م نس 0

 خي طوع يا

 امخ اتلت اب مهيباع ترهظأ 0 ١ عيناه 0 5 منق ن 0

 , اذان كنعلل ويف غط و 7 جالس وا ءنقر 0
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 ءىت ىف لخدي مل هنا هسلجم ندأو « ادي هني :ندوتساو“ هكللع

 امم ءىشب ملعي ال ىلعو هباتك ىاتا كقو ديف اولخد اهعم
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 نع دعس 7 ىب ني#+ نع كتوح نك ا تا نابأ
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 همركإ ثعبف لعفا 7 لاقف كمرح عم 7 نوكت نبك انهحي ّ أ

 عبنيب مهعضو ىتح ناورم ماو سرح جوخ نيسلل نب ىلع ىلأ
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 م ههنا! قارب

 بتك لق ةريغم نع ريرج اس لق كيمح نبا امس ««لجر
 اميعمجا* ال لاقف ريبزلا ىبا زغأ نأ ةناجيم» قبلا لا نشويبب

 تيبلا وزغاو معلص هللا ليسر 7 تننب نبا لتقا اذبا « فسافلل

 لنق نيح هللا ىيبعل تلاقف ىدص ةأسما ةناجرم تناكو لق

 ثيدحلا عجر ««تبكر ان اه حدس انه ف م مع نيسحلا و

 كلملا دبع « يفاوأ ىتح تلبقأت لق زك نب بيبح ثيدح ىلا
 لق ايش اهديعب وا ةعاسلا كلت ىف ناكملا كلذ ىف ناووم نبا

 رسف* ناك ىنذلاب هتربخأت ةرجت نحن اًعتقتم اًسلاج هتكجون

 ةيما ىنب ةعامج ىلع ناورم راد انلخد ىتح «انقلطناف 4 هب

 للك ' ك4ةّلَجو رع * هللا ايديح هب تملحق ىنذلاب /مهتأبنف 0

 ملخ لق ةرشع ىف هغلب هنا بيبح ىنتدح لفون نب كلملا دبع
 اهكافصتي ليخلا ىلا جرخ ةيواعم ىب ديزي تسيأ, ىتح حربا

 اسوق بكنتم اًفيس كّلقتم وهو ليقي وهو هتعيسف لق اهيلا رظنيو
 ةيبرع

 ىنَقلا ىداو ىَلَع ْموَقلا ٌطَبَقو مىرَس ليلا“ اذا ركب ابأ غلبأ :

 ىَت مّيَقلا نم ناركس َعْمَجَأ 8ىققو لْهك نيب فْلُأ نورشع*

 ىوعلاب /:وققي نيدلا ىف عداضم

 6) © سانلل ىلع مهعمجا. 6) © © ©0 همم. 2 *) © لضففاوار

 60 قارا. 2 2) © كّيسخ ١ 2 0 © © انقلطنا. ر/) 0 هتابنخ
 م) 1135001 .١ 1 ىبربنا رمالا ز 11022 0 فرش أو. مقالات 8عاعت عوأ

 4ط4لم115 زطصم '2-2مطوت#. /) 0 كغ 00 هدص. ان آش. 2 (00 أ

 ( هت. م آذ أاوفعي ءانتتح 33 1 اوقفن.



 ا كف 0

 يعش نم ومع ىلإ تعبت لترا هقإط سانلا يحب يل نكي ل
 لاف :نيانلا ىف .مهيلا ريس نأ ةرماوا سلا ربحا  .نكلا

 منن امأف رومالا ككل كيكحاد دالبلا كل كاطبض تسنك لق هل

 نأ بحا الف كيعصلاب قاره سشبرف ءامد 0 امثا © تراص ذا *

 ةلاق ىنم مهنم كعبا وه ىم مهنم اهالوتي كلذ لونا انا نيبكا

 ريبك خيش وهو ىرملا ةبقع نب ملسم ىلا باتكلا كلذب ىنتعبف
 هتربخاف ربخل ىع ىنلأسو هأرقف باتللا هيلا نعفدف ضيرم فيعض

 مهيلاومو ةيما ونب نوكي امأ كيري ةلاقم ةلثم ىل لاقف*
5 0 01 
 امف لاق نونوكي ىلب تلق لاق لجر فلا ةنيدملاب مهراصناو

 ؛0 اورصني نا .لفأب ءالوه سيل راهن ىم ةعاس اولتاقي نا. اوعاطتسا

 ءاج مق مهناطلس زسعو مهودع داهج ىف مهسفنا اودهججي ىتح

 مهناف ءالوره صنت ال نينموملا ريما اب لاقف ديزي ىلع لخد ىنح

 خيل وا وطش وا .اًيحاو راموي :اولتاقب را لوعاطتسا نأ 22

 نا 83 مهسفنا 6٠ اودبعج ىنتح نينموم ا ريمأ اب مهشد ةهنم

 ؛ةاككتعاط ىلع مهنم لئاقي ىم كل م نيبتسيو مهناطلس زعو مهودع

 شيعلا ىف ريخ ال هنا كحو لق مملستسي وأ* اهيلع ,ربصيو

 ىدانف # هيدانم يخت سانلاب م وسو كابن ىنبنات جرخأذ مهدعب

 زانيد ةثام ةتوعمو المك مكتايطعا ذخا ىلع زاجكا ىلا اوييس نا

 فلا رشع انثا كلذل بدتتاف هتعاش نم لجرلا ىب ىف عضوت

 م) © هدحز 14 اذا مه نا. هز 0 لتم لاق لاق مثز ©60 لق لاق م

 ء) © هدت١. )4  00 200. الخالا. )(060 اورهج. 20 نيبتسبو.
 ى) 00 ء( 0 ملستسيو: 148 نمو. /) 00 جوخاو٠ 2 00 ©« ©

 :بدانم.
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 ع الإغ# النس

 لاق رك نب بيبح ىتدحف لفون نب كلملا دبع لق « ىَأر

 ىلا اياتك ةيمأ ىنب نم ةعامجو وه ىعم بتكف ناورم عم تنك

 جوخ ىنح ناورم نب كلملا دبع بانكلا ذخأف :يواعم نب ديزي

 ىتنثا كتلجا دق لاقو باتكلا ىلا عفدف عادولا ةينث ىلا ىعم

 نيرشعو عبرأل ىنفأوف ٌلبقم « خليل شع ىنتاو اًبهاذ خليل ةرشع

 اًسلاج ةعاسلا هذع ىف هللا ءاش نأ ىقيّدجات ناكملا اذع ىف ةليل

 اًناف دعب اما ميحرلا نامحبلا دللا مسب باتكلا ناكو 8 كرظننا

 انيمرو بذعلا انعنمو مكحكلا نسب ناورسم راد 3 انرصح لق

 ىنح هب نييضمو بانكلا تذخأن هلق هاتوغ اب هاثوغ ايف بوبخلاب

 ءام ىف * هيمدق عضاو ىسك ىلع سلاج وهو كبزي ىلع تمملت
 سرفنلا هب ناك لاقيو ءامهيف هدجج ناك عجو نم 4نتسسط ىف

 ىْيِجَس /ْنِم ىنلا ملحتا ْْدَب نقل
 نايساب 0 ب 1 : موق 3 آل / 3

 لق م ةنيدملاب لجر بفلا مهيلاومو ةيمآ ونب نوكي امأ لاق مث

 ةعاس اولتاقي نا م/اوعاطسا امف لق :رثكاو هللاو 8 ىلب نتيلف

 مهيلع مهلك سانلا َممجا نينموملا ريما اي تلقف لق راهن نم

 ©) 00 هت. م) © ءهغ 00 كرظنا. 20 2 نون مدح. 52:2

 نكتسطو: 14 ءم هيف نشط ىف. #46. 1, 1 تسط ىف. © كع#

 ةيمأ ىنب باتكب: 0 © 00 اهييفا رك 14 ء؛ 1-81ةعاض ءل. ةطل
 نيناوعا 1١ زر 7 مز" 0 نزتتز 078620 زينا /) © 0طن.

 2) هع. فالأ ذئالثو. 4#) © اوعاطتسا.



 هل انس ْء

 مهككس يف نولتقي راصنالا ىدعي نيكاسملا لوب تيفلخ كشو

 هلو ناو فرصتتالا سابقا هس هوز بدم لت عد
 © لاق امك

 ىف لامعلا تناكو ةيتع نب كيلولا ةنسلا هذه ىف سانلاب 0 محو

 5ه©11 ذنس ىف تركذ نيذلا لامعلا ناسارخو قارعلا ىلع ةننسلا هذه

 © 5 سايعلا نب هللا دبع نب دمحم ركذ اميف دلو ةنسلا هذه ىو

 نيتسو "تلت ةنس هرلخا هن
 اهيف تناك ىتلا ثادحألا ه٠ ىع ربخل * ركذ

 نب ديزي لماع ةنيدملا لعا جاوخحا 4 نم ناك ام* كلن ىنمق

 6 معراهظاو ةنيدملا نم نايفس ىبا نب كمحنت نب نامثع ةيواعم

 تما نجا لع اني نك د معراصحو « ةيواعم نب* ديزي علخ

 نسب كلطا فايع نم كنق قل ىع اء دتجم نسبا» مقا رك
 امل ةنيدملا لا نا ةرك نب بيبح نع فحاسم نب لفون
 خيواعم نب ديزي علخ ىلع ليسغلا خلطنح ىب هللا دبع اوعيإاب

 زن نم ةنينلاب نملك نايعشأ ا نيبادتخا نب ناعم ندا راخا
 نم اوتكأ اوناكف شيرق نم / مهيار ىار* نمو مهيلاومو ةيما ىنب

 مكمل نب ناورم راد اولزن ىتح مهتعامجج اوجرخف لجر فلا
 بيبح ةيما ونب تععدف لق اقيعض ًاراصح اهيف سانلا معرصاحف
 ورمعو مكمل نب ناورم مهنم وديلا ثععب ىخلا ناو ةرك نبا

 هر امتع .اماخ» مقاما رينج وكلا 1 نوم اك را ا

 ه) آص © م2 عععلتخ رفعج وبأ لاق. م) 8ظتصتق ادعاتسدع 12 00.

 )0 ءا ©2017 هدميأ ١١ 2) © 6) 00: © ةهزرت0 انك 6) 0 هرصنا ١ رثزإ 8

 مقررا اا ثلا



 زيدي ١ 6

 ادب فارصنالا نم دجا الو اًلغشو ٌةعيض ىل نا هل لاقف كومو
 ةنيدملا لعا قأق راجكأاب فحل ىتحح فلطنا هل ننث ىل ند

 نا فثموي هلوق نم ناكو ديزي ىلع سانلا صرح نميف ناكف

 عنص ام ىنعنمي ال هنو مرد فلا ةئامب ىقزاجا دقل هللاو ديزي
 ةناو رمل برشيل هنا هللاو هنع مكقدصاو هببخ مكربخا نا: ىلا :

 اوناك نيذلا هباحصا هب هباع ام لتمي هباعو ةالصلا عدي ىتح ركسيل

 نب ديزي نأ ةفوللاب ثدحك ورع نب دكيعس ناكف كدشاو هعسص

 ديق ام لعفذف هتمركأو هترثآ ىلا مهللا لاق هيف هلوق هغلب ةيواعم

 ديعس ىنثّدحن فنخ وبا لق ««ةعيطقلاو بذللاب هكذأ تيار

 ريشب نب نامعنلا ثعب ةيواعم نب ديزي نا ملتملا وبا كيز نبا
 ' هنذ نوديري اع مأتثفأف «كيوقو سانلا تآ* هل لاقف ىراصنالا

 اهنو الخ ىلع سانلا ىرناجج < رل رمالا اذه ىف اوضهني مث 2 نا
 ل لعيب ةيتفلا يدع ف سوني نا نحال. نما قريشم. نم
 ةعاطلاب جرمأو ةماع هيلا نسانلا اهدو موت قأن ريشه. نب ناعنلا

 مأشلا لعأب ملت 2ةقاط ال هنأ مهل لاقو ةنننف ةنتغلا مهفوحو ةعابل موزلو 5

 فيرفت ىلع نان اي كلمحج ام ئودعلا عيطم نب هللا دبع لاقف
 قالت هللاو ما نامعنلا لاقف انيما نم هللا حلصا ام داسفو انتعامج

 ىلع لاجرلا نماقو اهيلا ءوعدت ىتلا كلت تلون كقول كب

 توملا احر ترادو فويسلاب مهعابجو موقلا قرافم برضت بكرلا
 ةكم ىلا اهنيبج برضنت كتلغب ىلع /نتبره دق نيقيرفلا نيب هم

 <) 0هدتدنمغه طقعع ةانضأ. 14 كموق ةظةنيدملاب سانلا ندع نأ.
 ن) اع 14خ 2001016 0 مرو. 42) آخ سدلع خعاطب ) طلصتق

 ]دعدصوع ذض (0. رك 0 تمرض.



 "إم ينس رو

 رغنلا كتلوا ملف املف مرد فلا ةثاع هزاجا كف ديزي ناكو

 انمدق انا اولاقو © هبنعو ديزي متش اورهظاذ هيف اوماق ةنيدملا كفولا

 برضيو 06 0 فزعيو 00 برشي نيد هل سيل لجر دنع نم

 ناو ناينغلاو تاركا رغ دو بالللاب بعليو نايقلا ءهدنع

 5 ىيتكك نب طول لق «سانلا ٍقضعباتف هانعاخ دق انأ مكدهشت

 دبع اوتآ سانلا نا فحاسم نب لقون نب كلملا ىبع ىتدخ

 ىنتدحو طول لاق « هيلع كّلوو هوعيابف ليسغلا ةلظنح نب هللا

 تفرح نب نايرلا دبس ل ل
 نب هللا ديبع ىلع مدقف ةيواعم نب كيزي دنع نم رذنما عجرو

 1 طقس ذا اًقعيدص دايزل نركو هتقايض ىسحأو همركاف ةرصبلا دايز

 ةخنيدماب هباككأ ره هغلب ثيح ةيواعم ىب كيزي نم باتك هيلا

 ىرما هيف كيتأي ىح كدنع هسبحآو ريبزلا نب رذنم فقوا :
 باتالاب هربخأت هددف هفيض هنال داير ىب هللا كيبع كلذ هد

 انما 1 هيكتفا» امر كادر درك نتننك كنا هل لاقو هايا هأرقأو

 د اسحلا ذلك قلد ندرك 03 بلح انو انرعت نيب كشا

 البا فرصنألف نذيا .ٌلقف مقف طنا سانلا عيتجا اذان

 00 ةرذالاو ةاساوملاو ةمارللا كل نان ىدنع 37 لول لك اق
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 دل

 7 ىفاف ل نذف اَذَب فارصنالا نم دكجا ال لا

 هللا كيبع كنع سانلا عمتجا املف كلفأب قات كلذ :”نونع كل

 90 كيساومو كمركم ىنذ ىدنع مقأ لب ال لاقف هنذاتساف هيلا ماق

 ه) 516 0, ه2 كبيعو. 6) 0 فوعببو ١ لم 12 201. 11غ 166م1, دلل

 [ع1 برضو © 0 دنع برعدو ( فيض * عدو. ْ 1014 قرص



 عا »م انس

 سانلا خماع دعم ضيفتو فرعملا نم ضيفي ديلولا ناكف ربيولا

 نبا ضيفي مث هباكصا ىف فقاو ةَدُكَو هباككاو فقاو ريبزلا ىباو

 هبحاص ةضافناب هنم لىحاو ضيفي ال هباككأب ةدكأو هباكعأب ريبولا

 هءبابيس هنا سانلا نط ىتح هرثكيف ريبزلا نيأ ىقلي ةدججت نو
 ىلا بتكف ةبتع نب كيلولا وما ىف ركملاب لع ريبزلا نبا نأ رت ة

 0 هحبتي م قرخا داجر انيلا تداعب كنا :بواعم نب ديزي

 لهس الجر انيلا نتعب ولو ميك ء ةّظعل ىبعري الو دىشر رمال

 انماوعو انضاوخ الص هيف نإذ كلذ يف رظنأت فرغت ام عمتجج ناو

 هلوعف ديلولا ىلا :يواعم نب ديزي كتعبف مداسلاو هللا ءاش وأ

 نفنخ وبا ركذ اميف نايفس ها ىب دكمحن نب نامثع ثعبو

 لهم ةرمك نب دي نع فحاسم نب لفون ىب كلما دبع نع

 و رومألا برجي مل رمغ ثّح رحغ ىتف مدقف لق ةيما ىنبل

 20 ىف وظني ناك .ال: ناكو براجيلا هسيصت لو ىسلا كنج

 اا رد سنبل !نب رجدلاو يموزكلا | ةريغلا ني :صيغح ىبا
 عمركأت ةيواعم نب كيوي ىلع اومدقف ةنيدملا لما فارشا نم

 ةنيدملا اومدقو هدنع نم اوفرصنا رث ئاوج مظعأو يلا نسحاو

 ةصبلاب دايز نب هللا كيبع ىلع ملق هناذ ريبزلا نب رذنملا الا مهلك

 ©) 0 ركيف 120151526. 58ععاتؤغان5 كانت آكش. 4م) 0 راد 14

 دكني. 2 14 5231© ةظفل.



 اة يب

 1 أ

 6 الق ريب نبا 0 اهب هرمأي ناك 2 ءابشا 83* هريصقنت ىف هيبناع هنا

 ال ام ىري كهاشلا نينموملا ريما اي لاقف دارا ام الا ءاهنم ففني

 اولام اونك ىف 2ةنيدملا لما ةكم لما لج ناو بئاغلا ىرب

 نكي مو ةينالعو ارس اضعب مهضعب اعدو اضرلا ةوطعأو هويضو هيلا

 د زوكايو ىنرخك ناك ىقو هتضفان ول هيلع عب ىوقأ كنج ىعم

 نأ عم هيلع « بكف نم ركمتسُال هيرأدأو عب ففرأ تنكو ىنم

 تناك ؛ام'اهاّياو 'ةتكرت ول "ليتك ”ءاينتلا نع هععتجو ةيلخ .كقيبص اك

 نوعحتي ال ًلاجر اهباعشو اهقرطو ةكم ىلع تلعجو ةنوعم الا هل

 دالب ىأ نمو هيبا مسأو همدأب ىلا اوبتكي ىح اهلخدي اًدحا

 0 ىوأ نم وأ هباكك) نم ناك ناف ديري امو دب ءادح امو وه هللا

 دقو هليبس نتيلخ مهنا ال نمم ناك ناو ارغاص هتددر هديري هنا

 تبكيو كل عنصي هللاو هللا ءاش نا كل ىتكانمو كرما ىف ىتغلابم
 هذه ىَقر نُم قدصأ كتنا كيوي هل لافقذ نينموملا ريمأ اب كودع

 ٠و هتنوعم وجرأو هب فثا نمم تنأو كيلع اهب ىنلجو كنع ءايبثالا
 ماظعلا رومالا لزاون فشكو مهملا ةكيانفتكو عدصلا باول هرخذأو

 مايقلاب ىلوأ اذحإ نا نينموملا ريما اي ىرا امو ورع هل لاقف

 ىنم كذبان نم ىلع هذشلاو كردع نيعوكو كناطلس ديدشتب

 اعنمتم ارذكتم الا هدج الف ريبزلا ىبا كيري ةبتع نب كيلولا ماقأو

 ه0 نبأ راثو نيسلل لتقف نيح ةغماميلاب ر“ ىفنخل رماع نب ةدكت راثو

 «) 0 ءايشاو. 65) 0 الو. م) 51غ 0عوبصغ ك0 10118 ذط (ل.

 2) قمتم. ١ 0:0 بئان. رو ده ؟”فضنلا
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 نيتسو نيننتأ ةنس تلخد مد

 © ثادحالا نم ةنسلا هذه ىف ناك اع ربخل ركذ*

 «:يواعم نب كيري ىلع ةنيدملا لنا < كفو مدقم 2 كلذ نف*

 يلق عيقداقم بنس نع رب ركذ
 للا ني فا ريح نما طر وكذ ايف هقن ىف ببشلا نكي

 نب كيزي نأ ةورع نب هللا كبع نع فحاسم ىب لفوسن ىبا
 نب ورع ليعو اريما راجا ىلع ةبتغ نب قيلولا حرس امل ةيواعم

 هل ىلاومو ورب عل اريثك ًًناملغ فخأف ةنيدملا كيلولا 4 مدق كيعس

 00 را هل ل ميلخ ٍهيلخي نا قأت ورع عيف هيلكف عسبخن

 متضبق ول هللاو عوجج وربعأ صاعلا نب كيعس نب نابا هوا لاقف 0

 ارئاس وربع جمخو ةوكرتت ىتح هكرت ام هيلع ضبقو ر ا

 مو هيلاومو هناملغ ىلا بنكو نيتليل ىلع ةنيدملا نم لون ىتح

 ةبيقحو المج مكنم لجر لك ىلا ثعاب ىلا لجر ةئايثلث نم وك

 اورسكات ىلوسر مكاتا اذاف رى وسلا ء ىف* لبالا ملك نانثو « هتادأو

 اولبقأ رث هبكريلف هلّمَج ىلا مكنم لجر ّلك مقيل رث نجاسلا بابا:
 اع اهرهج رق لبالا ىزتشا ىتح هس هاج قينأت تح ىلع
 كلذ جيملعا ىتح متتا رث /ىوسلا ىف* اهخانا رث اهل ىغبني

 رت اهيلع 4#اووتساف لبالا ىلا اوجرخ رق ىجسلا < باب اورسكف

 ىلع مدق نيح هولجوف كيعس نب ورع ىلآ اويننا ىتح اولبقا

 رث.هسلج# قدأو هب بحر هيلع لخد املف ةيواعم نب كيزي

 2) 29 ةدنعا 2) 0 اهيف ناك اهيفن ' 206 ةذتلا ملقف.

 ا داو رز © قوسلاب. 4) © اورثنافا 24) © نحر.



 “)هن 1

 ظ جقانعا هيلا اودمو ريبزلا نبا ىلا ويارا ادع نيانلا "ىلا

 صاعلا ب ورع نيادللا تسبح ىلإ تفشن ا رومالا كلت نا

 لايناك ريتك ارق قفا راكو ربغع هبنأ عم ناكو هيكت دل الا

 حكيعس نب ورع هل لاقف املع هذعت كاذنا شيرق تناكو كلانه

 ه.نح اةريخأاو هل امات بلس اما ىرتأ ليرا ىف 0-0

 الا كيحاص ىرا ال «لاقف هيلا ارئاص هما ىرت ام ىلا ئحاص

 ملف كولم قو !اونتوه «ىتح جروملا بل سقت 2 نردلا كالا ن1

 هب فقئفرلا عم هباحصأو ريبزلا ىبا ىلع ةّذش الا كاذ دنع ددوي

 ىنب نم هعم اسانو بقع نب كيلولا نا مث . ول ةاراذللاو

 10 0 ء نخل * كببعس ب ورع ءاش ول ةيواعم نئذ ديزيل اولاق زيمأ

 أريمأ راجت ىلع ةبتع ىب كيلولا 00 كيلا هب ثعبو ريبزلا

 ني "نيلولا .اييلح :هريماتو راخا نع رع نيرم لع نك 00

 نع تتلح 4رفعج وبا لق* "| نس" عا ةنسلا هذ ىف 2

 لالهل صاعلا نب كيعس نب ورمع كبزي عون لاق رمع نب 0

 اذ 11 خنس كلل ماقأق خينع نب تيلولا اواو “| ظخنس كمل ىذ

 نب كليا 0 هناقق ل ىوماعلا © ةعيبر ىبا 0 سانلاب

 لق رشعم ىا نع ىسيع نب قاحا نع نقتل لق كاين

 فالتخا ا امم اذهو ةبتع نب دكيلولا 1 ةنس ىف سانلاب مح

 ةرصيلاو ةظفوللا ىلع ةنسلا هذه ىف ىلاولا ناكو ريسلا لها نيب هيف

 20 ةرصبلا ءككضف 2 حيرت ةخفوللا ءاضق ىلعو 3 نب هللا لبيع

 8 تاير... معلا ناسا لو يصل
 ا 0) 0 ىيذلاو. © 0 خا ىقلر 14 16166. 4) © هل.

 6 ةعمضر



 قرد نم خئماك عم 6 نسعد ىبريب نس وبل ةعماج 3 ةب

 كيري لسر هتغلب اذا لقو هعم ىخاو ىنا ىنلسراف وح سنربو

 4 امكدحا ع مث هل < اضرعتف © ةلاسولا

 للللتم ىرمأل ل10 اهيفو طخ ريوعلل تسيلف اعدم

 6 لوغمب لع ناب معلا 0 0 طخ كوماس مهبقالأ نأ 0 5

 لبقأو ربدأ ةولدلاب هل لاقي ماككات ممقلل /تنك ام* اذا كارأ

 اهينفكا ىبخا ىل لاقف ةانضرعت ةلاسرلا لسرلا هتغّلب املف لق

 تسلعو * امتلق ام نعيهس لذ عراورم نقدا / ىأ* لاقف * ىنعمسف

0 

 امكابأ اربخأف 2 هنالوقتس ام
 د

/ ةعبت نيلا ىنأ 10
 م #7 ءابصقلا 3 انت اذا اهرساكم مدع 

 رجا غضاملا 7 سرضل نيلي 0 هلام فقحلا 0 قسلا الف

 نع ةتيححي ا ى هللا _نيبع نار .«بج ل

 ىبأ هللا لبع * نب بعصم 00 تركاذف لاق ىلع 0م ىعأ

 نأ نم هنعمس كف 0 نىب و هللا دبع ند تباث 0

 ا 1 ل 7

 ©) ( ثعبش. 682) 0 022.6 6م) اًضرعتق (516.). 42)

 وأ '؛قةطاطقم زاد 8110345 د5 5ه]ددحمت , 7106 7عسفتع]ب الاذ ءأ كورا

 2111, 11. 4 00010. ءها 14 لوعمب الوعر ىان2 م. للعم لنتخ
 1710. كبو#. رك 71ه. ترح لق. 2 0000. ءن 14 اككان. 2 7#.

 برغشلاب. 2 0 0 3 60 ه١ 0 1 2 خنيؤمل

 (516). 14 م2316 ةذعيب. 2 411 ءاكدلا + "9) 4

 سيضلا. 60) ©0000. 0 فسوب نب ماشا. م) 0

 اذه. 9) © دعلا. 7) 0 لفك. ى) (2]0011عا113 ٠
0058 



 4! نس من

 ال مهل لاقف تيبلاب فثاع هنا رهظيو ارس سانلا عيابي ناك .كقو

 نراك ىكقو زكم لماع ئتموي صاعلا . نب كيعس نب ورصو اولجكن

 00 يلع متدا عم ناكو دتباككا١ ىلعو ءليلع ميش شا

 ىبا عمج كف ام ةيواعم ىب كيوي .ىنع رقتسا املق .قفريو

 5كثعبف ةلسلس ىف © هنقثويل !دهع هللا ىطعا ذكمب عوملل نم ريبزلا

 ةنيدملاب مكلل نب ناورم ىلع كربلا اهب رف ةضف نم ةلسلسب

 8 ناورم لاقف دعم ىتلا ةلسلسلابو هل مدق ام: ربخ ربخأف

 ءفعضتم مال ٌلاقم اهيفو :طخب زيوعلل تدم اقدح

 ويبولا نما 2 قلق ريكءالا ىذا ىلع ملق ىتح هدنع نم 000 7

 + ديربلا كلذ درو فعضتنلا كيفان نوكا ال دالاو ان كرا

 سانلا لاقو ةنيدملا لها هبتاكو ةكم ريبزلا نبا رما العو .اقيفر :اذر

 امد «ريبزلا نبا عزاني كحا سيلف مع نيسلل كله فا اما

 قبيح .اهدو * :تفسوي نب ماش انك لق ىسسوقلا بيبح ىب مسي

 15 امد لاق ىنيدملا رفعج نب هلل كبع اك لاق ميرللا كبع ىب هللا

 هللا بع ىنربخا لاق هللا ديبع ثيدحن ظفالاو /فسي نب ماشه

 ىنربخا لاق باعهشت نبأ ى ع قع نب ,ىدوم ىلريخا لاق بوعدعم نبا

 ى هاضع أ ةيواعم ى د كيدي ثمعب يل لق ناورم نب زدرعلا كيع

 قبلا 2ك رهبزلا نب هللا للبع ىلأ امهداكتاو 71 هكا رشا

 ©) 0 نقيويلز 1عع) تتح ]ملل 86) طلع 12عامأأ هنآ 10

 عوم42 حان, 6 51013 ,7١1 21 تأ 2205 ليات ©6) 9 ا

 )0 هرم. ر) 0هرت. ىم) 1ك دحدأع ءاطعز 20262 ءزا15 ءاندنأ هللا دبع ر

 10. كي/#. 1, اذ, +. /) 47. ةكعسم نبأ لبقو دوعسم نب كللا لكبعو.
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 لال "| خئلس

 « ليحأ ىلع ىلصو * هياع ىنثأو هللا دي نأ دعب لاقف ةماع قاوعسأ

 رارش دابوللا لغا ناواليلق الا كف ردغ ىارتعتلا لقال نأ: معلص

 مكق املف قيلع لويد ةورصنيل انيسح اوعد عقاناو قارعلا لعا

 كثعبنخ انيديا ىف كحلي عضت نا امأ « هل اولاقذ 0 هيلا اوراث هيلع

 1 يعكس نيف نسيم املس ةيمس نب داو .ىبا لل كنب

 هللا 7 ناو ريثك ىف ليلق هباحتاو كوه هنا هللاو ىارف براحت

 راغخا هنللو ليتقم مهنا اذحا بيغلا ىلع علطي رن 4لجو نع*

 لذاق ىئرخاو انيسح هللا محرف ةميمذلا ةايلل ىلع ةج للا © ةتيملا

 ىف ناك ام يهنايصعو هايا هفالخ ر/ينم ناك دىقل ىرعل نيسح

 نيل ارما هللا دارا اذاو لن مح ام هنللو غنع هاو ظعاو هلثم

 000 ال داع ا دل سل دق » قلل
 رلتق ىقل هللاو اما الحا كلذل مارن الو ال ادهع هل لبقنو

 منم هيف اب حا همايص راهنلا ىف اريثك همايق ليللاب اليبط
 هس ب 3 5 نع

 7:ءانغلا نارقلاب لحبي ناك ام هللاو اما ليضفلاو ىيدلا ىف همي ىلوأو

 الو, مارلط برش. مايصلاب الو ءادحلا هللا ةيقخ نم ءاكبلاب الو

 ديزيب ضرعي كبصلا بالطت ىف 4 ضكرلا ركذلا فلح ىف سلاجفاب
22 

 رهظأ لجرلا اهأ هل اولاقف مباعصا ديلا راثف ”ايَع َنْرَقْلَي قَد
 ومالا اذه كعزاني ه نيسح كله ذأ ىحا فيي مرث هنان كتعبب

 ©) 0 ةيبن لع 0م اعويلحلا , 2) © هه. +010 0 )2. ١

 ه) 0 ينل. رك 0 ف .2) 004 هنايصعو. /) 0 ء: 14 رف, ن0 نى 2) 00

 ريسلل ادعبف. 4) 06 قّدصيو. 4 14 ال هللاو. 0 © نارقلا

 انغلابز 14 ةددلع ايغ. 7) 1عومدص. عو 75. 66ه. 2 0) 8نع زدعمتأ
 1ةعاتاص .0© 11١]



 عراد

 تناك. اهلج :هحلاصت قلفروس ىلا مديح م ينك لما لع .. اش

 ات دايز ب ماس 2 توغ لاق هدذج نع ببدأ ن خئعاوخ نم

 ىلا تلسرأو انبا كلت هتازغ ىف هل تدلوف كي ما هتأرما هعم

 اهجلانبا اهبلا تدعم ا( ل مب ريعتست كغصلا بحاص ةأرمأ

 5 © ٍاتلاب تبهذف اولغقو

 اهالوو نيد ا نع كيعس نب ورع ليزي لبع ةنسلا دهكف ف

 هتلح نع كتيبات ( نب دلك ١ كلذب ىتدح “ ةدشنع نئب تيلولا

 ةيواعم نب كدب عون لاق وشعم لأ ىع ىسيع نب ناكل نىع

 ىلع ةبتع نب ىحكيلولا رمأو ةكشل ىن لالهل كيعس ىب ورع

 ,كيبزي لماع ناكو 17 ةنسو 4 ةنس نيتح سانلاب محن ةنيدملا

 نب هللا كبيبع ةفوكلاو انرصبلا ىلع ةنسلا هذه ىف © ةيواعم نبأ

 ناسارخ لعو هكحدع نب ديلولا اهرخا 3 ةييدما لع دايز

 رواه هل عيوب اهيفو هعاخو كبزي ىلع فالخل ريبولا 0 رهظا اهيفو

 ةنيدلأ نع كيعس س ورع ديزي لزع 7 بيس وكذ

 ةبتع ند كيلولا اهيلع هتيلوثو

 ءامدلا ريبزلا نب هللا ىبع راهظا بيسو كلذ ىف ببسلا 6 ناكو

 نب كلملا كيع نع فنخم ىنأ نىع

 90 ىف رهسبز نبأ ماق مع ناس لي نذل ناامتدخ لذ لقد

 ىللهأ مالو كا ةفوللا ليسغأ ىلع باع. هلئنقم مظعو خذكم لا

 مان رك 3 املس هلع ىلأ

 62) ©6000: 02: ) 6 وبدل. ءز طن © 7011 رفعج ودا لاق:



 0 "| خفس

 صفح وبأو براح نب ةملسم ركذو لق رهنلا اهب عطق برعلا نم

 اوناك ناسارخ 0 نأ ىنامرالا © صفح نب نابع نع ّىدرأل

 ناجواشلا ورم ىلا 2 مهيزاغم نم اولفق ءاتشلا لخد اذف نوزغي

 نادم نم ةنيدم ىف ناسارخ كيلم عينجا نويملسملا فرصنا اذاف

 الو اضعب مهضعب اوزغي ءالا نودقاعتيف مزراخ ىلي اهم ن م

 ' نوبلطي نوملسملا © ناكف روما ىف نورواشتيو ادحا حل 2 بامشل

 ملس ملق املخ مهيلع نيبايف ةنيدما كلت ورغ ىف مهتارمأ ىلا

 ارككلاس ايلا :بلع علف لق هيزاغم ضعب ىف انشف ادغ ناسارخ

 ةعبرا لاقيو فالآ ةنس ىف ههجوف ةنيدملا كلت ىلا ههجوي نأ
 / نا هيلا اوبلطف ةعاطلاب .هل اونعذي * نا يمهلاسف جصاخن فالآو

 ىلع هوخلاصف كلذ ىلا مهباجأت مهسفنا 2اءدغي نا ىلع * ٍهخاصي

 © ٍهنم .ذخأي نأ مهكلص 84 7 ناكو لق فلا فلا نيرشعو فين

 اهنمثت فصنب ةبادلاو هنمث فصنب سأرلا تخأب ناكف اضورع

 نيسمخ مهنم لخا ام ةميق 7 تغلبف هنمث فسنب تحاميَكلاو

 كلذ نم ماد ىغفطظماو 7 ملس كنع بلدملا اهب يح فلأ فلا 5

 كلذ ىف كشوأو ورم نايزرم عمم ديزي ىلا هب ثععبو دبجتا ام

 هئأرماب ىنقرمم ملس ازغ بويا نب قاحخاو ةملسم لك كادفو
 يم ىدغص هاهسغ انبا ملسل تدلوف هللا دبع ةنبا دمحم ما

 خينش نع ىناَجَروُل ديشر نب نسل ركذ كبح نب ىلع لق

 6) © هرم, - .2) 0 خراضم. ه0 0. 0 جه 60 ماهل

 ه) 00 ناكو: رك) 060 لاسو. م 0 ولاسف. / 60 011 2 600

 وخاصيب م6) 0١ اولعي. 0( 600 زاكف. 7) (0 علبغ. 7 00010

 ماسم. 0( 5201 ىدغسلا.



 ١ مدع 1

 ىعارشل فلخ . نبا هللا ىبع "نب «ذكلظو  نيلسلا © نناغع نب" هللأ

 نب ديلولا ةبارح وبأو ةدارع ىب* ةلظنحو ةرفص نا نب بلهملاو

 ىناوذعلا رعي وب قيكو 3 ةلطنخ نب: ةعيبر ' ىنب تلا ”كيهن

 ملس مدقف عفارشاو :ةرصبلا ناسرف نم ريتك قلخو ليذغ تفيلح

 5 0 دايز ىب * هللا ديبع ىلا 7 ةيواعم 0 ديزي تانكي دايز نبا

 لق فإلا تس عفت :لتب هيغل حييحتما لكجإ“ وقتلا 3

 اوباطق داهلمل ىف موق بغرو ناسرفلاو ةوجولا بختاني ملس نا
 ةقارع نب ةلظنخح ملس هجيضا ىنم' لوأ ناك مهجرخ .نأ هيلا

 نان كنيبو يب ولهالق :ىل همعحأ دايز" ىب هللا :كاتيبع" هلا لادكف

 ؛0 سانلا ناكو املس راتخاف لق ىل وهف قرانخا ناو كل وهف كراننخا
 كل

 ميبشأ نب ةلص ناكو دعم مهبتكي نأ هيلا نوبلطيو املس عن نوملكي

 كه تبق انآ ءابهصلا ابي بنالتا هل لوقيف ِن اويحلا أي ئوَدعلا

 لزي ملف رظنأو هللا ريختسأ 2 هل ليقيف لضفو داهج هيف هجو هّناف

 ةنبا ةذاعم هنأرما هل تلاقف سانلا رما ىم غرف ىنح © عفادي

 3: لطرق بطدقا) يتعب لق "قيسفنا ببالك هلا ةيودعلا هلا

 كناف يرخأ هل لاقف هاتا كايتأ همانم ىف ىلرف لق هللا راضتساو
 -0ه-

 انغرف 5 لاق ىتبتأ ل لاكعف بنانا ىنئأَف عجنتو جلفت اغتو ١ © جبرت

 دايز نئب ديزي ع عم ملس هريصق ملس جوخ هنباو هتبثأف قا نىلو

 ديح ما هعم نمخأو ملس يرخو /لق «ناتسج# ىلا راسف

 هم ةأرمأ لوا 2و ئفقثلا صاعلا قا نب نابتع نب هللا دبع ةئبا

 ه) © ناجح. 0)2هوص. 2 0 هس. 2 © ايتآ 60. 0 60
 2 ب

 حبرت 0 حت

2 50 

 درا 0 261401



 مدك] "| بلس

 هأبأ منايلون ببس وكذ

 نب «ةملسم اس لق ديح نب ىلع ىنتلح لق ريع ىتدح

 نب كيزي ىلع دايز نب ملس كفو لق دز نب ملس نب براحأ
 كيلوا برح باب ديزي هل لاقف ةنس ىنيرشعو عبرأ نبأ ومو ةيواعم

 ءاقرف نيمؤلا ريما بحا ام لاقف دابعو ناجرلا دبع كْيرخا لعد
 لج ىنراخل ةيواعم نب ثراثخل ملس هجوف ناتسجاسو ناسارخ

 ةرصبلا ملس مكقو ناسارخ ىلا مأشلا نم بيبش نب ىسيع

 مثيهلا نب. سيق 8 نب تراخل فخاف ناسارخ ىلا راسو رهجبتف
 الكل منجيوب ليوإس قا هماثاو ابيبُش منيا برضو  هسبكف تلسلا
 دابع ىلا دايز نب هللا كيبع + بتكف ناتسج“ ىلا دايز نب ديزي 0

 تيب ىف ام دابع مسقف ملس ةيالوب هبخ اقيدص هل ناكو هيخا

 ٌظخايلف اًفلس دارا نم هيدانم ئدانف ٌلضف لضفو هديبع يف للملا

 نتفريجب ناك املف ناتسج# نع دابع رخو هاتا نم لك فلسأت

 كلت دابعل بهذف هنع لدعف لبج ايهنيب ناكو ملس ناكم دغلب
 داّبع 4ذخأت لق «فالآ ةرشع مدحا عم ام لقا كولع فلا ةليللا 5

 كينك لك لاملا نيا ديزي هل لاقف ديزي ىلع مدق مث سراف ىلع

 صخت اًملو /لق *سانلا « نيب تبصا ام نمسقف رغث بحاص

 دبعو ىمجربلا ليصقلا نب نارمع هعم صخش# ناسارخ ىلا ملس

 ©6) (60 خملس. 65) 51غ ©000., 5ع0 10ءانت5 كم2 مأانق 6556 710ع-

 انتر 2323 بيبش (1. 121) عدن ةائا15 11-21ةمعغطا 1طن 2104112 (1. 8

 5عو.) عغ ملئاتك 208 اللا 1ك2ن5 زاط٠صم '2-1ةتغطقست مم52125 هلع

 طفضعط تطأ همصد ةص20أ014. 10ءدتوانع هجوو عع طهطعتع ةاناط]ءع-

 دنت دايز ىب ملس. ©) 00 بتكو. 4) 00 لخاو. ) 0 ىف, رك 0 هدم.



 “| زئمس قل

 هباكصا نمو هنم هشيجو ملسا ةيرهو © كساب عهتاقتلاو لجر ْىقلا
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 ىنب .ءاسن خيعأو لكم طق ةيعاو هللاو عهسأ ملف هلتقب تيدانف
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 قل ابنا هنككو اذن الو الدع انيف هللا لوسرل 4 ىوي رخآلا
 كلما ىتونت كلملا كلام يللا لق ةأبقي رو ههقف لبق

 نم ّلختو ُهاَشَك نم رعشو هاشن نمم كلملا عونتو هاشت نم

 6 ءاسن لك 0 ريق ءىتن لك ىلع كنا ريكلا كديب ءاشت

 5 قلو هلعأو ةيواعم تاني 07 لأ ءالست اد 00 ني

 رثكا تاناكو و وسلا نرد مطار ايار نيرا عا سا سد

 ىخا ةنباب كيزي لاقف 'كيزي اب ايابس هللا لوسر تانبأ ةنيكس نم
 ىخا ةنبإي لق صرخ انل كرت ام هللاو تلق هركا نننك اذهل انأ

 راد لكلا نجرخأد رو « كنم نخُأ * امم مظعا كيلا ىآ ام

 10 مقا نهتتا الا ديزي لأ نم ةارمأ فين ملف ةيواعم ىب ديزي

 ىي وهنم  سبلو /كل قدح اح ا ةارما لك ىلا ديزي لسرأو زثأملا

 ةنيكس نناكف اهل هفعضا دق الا غلب ام اًعلاب ايش يكن ةأرما
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 ره 4| خخنس

 ديزي ىلا ىذكو ىذك © مدي ىف* مكرمأب ديربلا برخ باتالا ىفو

 نيمويب دكيوبلا مودق 59 نك ل اًملف لاق هللا ءاش نا 1 و

 درس بسكا هو وخلا ىف. نقلا سم رج اذا قلقا اوأ (

 ىذك مهي كيوبلا #رظتني 0 اوجبغ أو اوصوا باتللا ىفو وسمو

 قوم نع حد باتك ءاجو ريبكتلا © عمدب منو دكيربلا ءاجث ىذكو

 ةبلعت نب رفكم دايز ىب هللا كيبع اهدف لاق ىلا ىراسألا

 نينموملا ريما ىلا سارلاو لقتلاب اوقلطنا لاقف نشوخل ىذ نب رمشو

 نب رفح ماقف كيزي ىلع اومدق ئنح اوجرخن لاق ةيواعم نب كيزي م

 لاقف ى همألاو سانلا فيجا سأرب انئج هتوص ىلعأب ىدانف ةيلعت
 رظن اًملفخ لاق رئاظ عطاق هنلتو فاو مألا رقحن ما ثدلو ام ديزي

 لاق نيبسنملا سأر ىلا ديزي
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 ريخخ ىما هلوق امأو هل منح اهيا سانلا ملعو هابا نا اح ىكقف

 اأو ما نم ريخ معلم هللا ليسر ةئبا ةمطق ىرجلف هما نم
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 لك هنأو ىنبتاك تديار ام. ىنضق هللا نللو ىدلو ضغب كالهب ولو

 م لق سر كلذ مه ىبصوأو ماسكو لق كن نوكت ةجاح

 ة هقرط نوتوفي ال «ثيح هماما نونوكيف ليللاب غرياسي ناكو مهب

 مهل سول ةيبك مهلوح هباككاو وه قرفتو مهنع ىكنت .اولون اذاف
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 مهلثسيو اذكه فيرطلا ىف مهلزاني لزي ملف مشنكج رن ر/ ةجاح
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 ىقل ةيخا اي بنيزو ىنخأل تلق ىلع تنب ةمطاف ىلا تلاقف

 هلصت نا كل لهف انتبحص ىف انيلا ىماشلا لجيلا اذه ىنسحا

 10 ليل اهل نسلق انيلح الأ هب هلصت ءىتن انعم ام ةللاو تلاقف

 اهنراوعب «ئنخا تخخأو 006 ىراوس تذخأن نعلق انبلحت
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 15 لاق «معلص هللا لوسر نم مكتنارقلو هللإ الا هتلعف ام هللاو

 نيسلمل ىللسفق امل لاق «ناف ىبلكلا مك نم .ةكياوم :اماو لش
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 |خن يمب “4 خفذسي

 نتفنا تيدنفا ىلجو ئبخا نيدو ىا نيدو هللا نيدب بنبز

 انن]نولاب ريما تينا تيلاق هللا ةودع اب تيبذك لق كدجو كوبأو

 ركنا تكلس ا قاما هأكك" هللاوف تملك كناطلسي رهقتو اداط متشت

 بزعأ لاق ةيراخل هذه ىل به نيينمؤملا ريما اي لاقف ىمأشلا داع

 ناعن اب ةيواعم نب كيبزي لق رث تلق ايضاق اغنح كل هللا بهو ه

 مأشلا «لعا نم الجر نعم ثعباو محلصي اب عْرْهج ريشب ىبا
 رق 'ةنيدملا ىلا 2 عب ريسيف* اناوعأو اليخ دعم ثععباو احناص انيما
 نهحلصي ام* نهعم ةّدح ىلع راد ىف نلزني نا ةوسنلاب رما
 لق اهيف 2 نه ىتلا رادلا ىق نيسملا نب ىلع + نهغم نهوخأو

 الا ةأرما ةيواعم لآ نم فيت ملف ديزي راد نلخد ىنتح نجرتخم »و

 هيلا نيسمخل ىب ىلع امد الا ىشعتي الو ىكغتي ال كيزب ناكو

 ريغص مالغ وهو ىكع نب ر/ نسل نب ورع افدو مي تاذ دادجف لق
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 نشاخ م ديزي لاقف ارب 57 لبق نم باك .ىف الا

 ديزي هل لاق هيلع كري ام كلاخ ىردأ امف لاق هيلع درا
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 ل كلذ ام تسولو هللاو تبذك تلاقف نوكي .ال كلذ نا ملعن

 3 تكش ولو ىل كلذ نأ هللاو تبذك لاقف كيزي بصضغف هلو

 جرش نأ الا كل كلذ هللا لعج ام هللاو الك تلق تلعفل هلعفا

 لاق مث اطقاو ديزي بصضغف كلآق اننيد ريغب ىيدنتو انتلم نم
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 ريما ىلا ةبلعت ىب رفح اذه لاقف هتوص ةبلعث نب رفَكم عفر

 ما تدلو ام ةيواعم نب كيزي هباجأن لق < ةرجفلا ءايبلاب نيبنموملا

 نع ريعتز نب بعفقطصلا ” يكلح امي وبا قت « مألأو رش وقح
 كتعضو امل لق ةيواعم نب كيزي ىلوم ناجرلا دبع نب مساقلا

 لق هباحصأو هقيب لهاو نيسممل سأر 2 ديب 'ىدي نبي سووولا 5

 © ديزي

 انا عا اوثاك مهو «انّيَلع ةزعأ * لاجر نم اماه نلعب

 فنخ# وبا لق - «دكقلتق ام كبحاص اا ول نيسح ا هلل اما

 نيكل ايفا لق نبيبعلا ةراع ىا !نع ىنيبعلا رتعج وبا ىكدح
 مكمل نب ناورم وخا مكما نبا ؛0

 ةبارق م فطلأآ 1 انجب 1 يل

 لغفلا بسكب ىن دبعلا دايز نيبلا نم

 ا ا
 ةييدكيما لاقو مكشأ نب ىبيكح ردص ىف ةيواعم نب كيري برضخ لاق

 ! 1و

 ةسلجأف مأشلا لما فارشا اعد ةيواعم نب كيزي سلج املو لق

 اولخدأف هءاسنو نيسمللا .نايبصو نيسمل نب ىلعب امد رت هلوح

 عطق ىذلا كوبا ىلع اي* ىلعل كبزي لاقف نورظني سانلاو هيلع

 لق تيار كق ام هب هللا عنصف ىلاطلس ىنعزانو ىقح ليجو ا
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 نا ةناجرم باي لق دايز نبا ةلاقم عمس اًملف لق فرصني مث
 ةناجرم ىباي هدبأو كآلو ىنلاو كوبأو نتنا باّذللا ىب باذكا

 دايز نبا لاقف 5 نيقيدصلا مالكب نوملكتو* نييبنلا ءانبا © نولتقتأ

 دزألا راعشب ىدانف لق هوذخأف ةواللل هيلع تبثوف لق هب لع

 حيو لاقف سلاج ئدزألا فّتكم نب ناجرلا دبعو لق روربم اب
 نم ذوي ةفوللا رضاحو لق ك.موق تكلهأو كسفن تكلعا < كريغ

 اوتأت هوعرننناف دزألا نم ةينق هيلا بثوق لق لئاقم ةئاعبس دزألا

 0« *ضبسلا ىف هبلصب رمأو هلتقف هب اتا نم هيلا لسرأف هلعا هب

 بصن ديو ىب هللا كيبع نا مث فن وبا لق كلانق بلصق
 ع

 نذ ةرضول امد غ ةفوللا ىف" ةبلاوادنت "لع ظفوللاب ىيسللل سل
 5 5 1 1 ا 3
 ةيواعم نب كيزي ىلآ هباختا سوورو نيس سأرب هعم برسف سيف

 نايبظ ىنا نب قاطو ىدنزألا فوع نب ةدرب وبا رحز عم ناكو
 « خيواعم نب كبري ع مأيثنلا اهب اومدق ىنح وجرت ىدزألا

 ىماذجلا: عا عابذز نب 0 نب ديزي ىب هللا دبع 62 00

 ان ةللاو لق ريح :ئنم ئشرجلا ةعيبر نب /زاغلا نع هيبا ى

 ىتح سيق نب وحر ليقا اول ند حب

 1 ب وس واس تاو نكح لتحت

 00 تء رشب نيسمل انبلع كرو » تفب نينموملا ريما اي رشبا لاقف كدنع

 هتعيش نم نيتسو-هنيب لها ىم رشع ةينابث يف ىلع ىبا

 ©) 0 نلتقي 7/2. لنقت. )5  7. ماقم زينلل ىلع ميقنو

 نيقيد علا. 0 طهطا مدلك ء) (0 كحككو. 4) »ع ءمصز. 1ععتز

 66000. .هكسلا (51نك),. 8:7. ء«دشلا» ) 0 ها 7ع ةءرر, رت 07

 راغلا: ءك. 1ابن 1003101 رم. "|| نصح 10 / 5) ©



 "ا خنس ا

 كان هللاو .تبا لاقل هلت يداك هللا توم را سد راك امو راسن

 دنع ةفشكف لاك د ك1 هللاو كردا 1 اورظنا ني

 ىلع لاقف هلتقا لاقف كردا دق معن لاقف ىرجحألا ناعم نب رم

 هتمع بنيز هب تقلعتو ةوسنلا ءالوهب لكوت ل 6-00 نبأ

 : تيفقبأ لهو انثام» نم تيور انما انه قييسح دايز نباي تلاقف

 نأ «انموم تنك نا هللاب كلأسا تلاقف هتقنتعاف لاق ادحا انم

 0 نا دايز نباي لاقف ىلع هادانو لق دعم ىنتلتق . املر هتلق

 ةبحصب نيبحصي ايقنت الجر نىهعم ثعباف ةبازق نيبو كنيب

 3 اًبجحح لاقف 0 ىلا 0 هم فام ا رظنف 0 مالسالا

 ديبع لخد امل ملسم ىب كي 7 «دكءاسن عم قلطنا

 ىف سانلا عيتجاف ةعماج ةالصلا ىدوت سانلا ليخدو رصقلا هللا

 رهظا ىذلا هلل نيل لاقف دايز ىبا ربنملا دعصف ر/مظعألا دجسملا

 لدقو دبزتحو 7 ةيواعم ىب كيزي * نول رمهأ رصنو هلهاو قل

 !ة نبأ عرفي ملف هتعيشو ىلع نب نيسلل تاذللا. نب .باذكلا

 مث ىدزألا فيفع نب هللا دبع هيلأ بتو ىنح هتلاقم نم دايز

 هللا ”ىركا* ىلع ةةعديست خم اكو ةبلاو , ىو احتل رق يدلك

 ناك املف ىلع عم لبطل ممي تبهذ ىرسيلا هنيع تناكو + هّهجو

 هنيع تيبعذف دبجاح ىلع ىرخأو ةبرض دسأر ىلع برض نيقص موب
 ه ليللا ىلا هيف ىَّلصي مظعألا دجحسملا قافي داكي ال 2 ناكف ىرخألا

 42) © هرتف ك) 620 ذا 200606 ناك“ ا 06 نيهيلا. هي

 ول ىنتا.١ 7/) 60 هده قرا 66 دنع هلل ض١ 00 0 نكد



 |[ثيإت , |( --7

 لطخ ىلع مالت الو ليقب فخاوت ا اهنا اهقطنم نم ءىشب ةأملا

 تلتق كقل ىرعل نسلق رث نيكبف لق كتيب للتا نم ةدرملا

 اذه ىفشي ناف ىلصا تشثتنجأو يف :نيعطقو ىلها © تربأو ىليك
 3 3 دسم 5

 ناك قع دق ةعاكش هذه هللا ديبع اهل لاقن نيفتشا لقف 5

 ةعاجشلا ىع ىل نا ةعاكشلاو ةأرملل ام تلق اءاجتت ارعاش كوبا

 لبعس ند 0 5 ك«لوقا ام ” ىتفت ىنللو اًلغشل

 طبخ لف ويس نب راع ىلا رظن امل. دايز ىب .هللا دكيبع نا

 معن لاقف هنع هرازا 4 طشكف 0 كردي ام اذه كردا < لج رظنأ

 نيبو كنيب ناك نا ىلع هل لاقف هقنع .اوبرضاف هب اوقلطنا لاق 0

 ىبا هل لاقن حهيلع ظفاك الجر ىيعم كثعبأف ةبارق ةوسنلا ءالوع

 دنع مئاقل ىلأ 000 ىتدخ دكشار ىنأ ىبا

53 

 + كما ام* ىخل لاقف نيس 0 0 هيلع نصرخ يح دايز نبا

 0 لل ىلبللاب لعل ذألا زم لفقي : زقوأ + لك يسلط :نب_ىلع انا لك
 ا لاقي نأ ىل ناك كف لاق ملكتت ال كن ام دايز نبا < هل لاقن نيكسف

 كيشكسف وا ء دق هللا نا لاق اب ةمادلا هلتقذ ىلع اضيا هل

 ©) 1 تزرباوو 56. تأرباو. 2) ©0 ىدسز © ىتند, 768. ىلكو

 تلق امد ثعل ىسفن. 6) © هد. 4) 00 فدشكف. 2

 تننا نم. ري 2م. لتق لق سيلا. ي) 00 ملكت: #4 10.
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 41 كه بأ

 3 0 ا 1 0 06 : 0 : ا : ءول 5 ل
 لاقف ىكبب 2 6 غذأ م اهلبقي نينع ل نيتاع ىنع مع

 تفريخ لق ميش كنا الول هللاوف 5 كينبع هللا ىكبا دايز ىبأ هل

 دايز نبدا هعمس ول الوق مشرأ نب كدز لاق ىقلت هللاو نولوقي سانلا

 اًكدبع تبع كلم لوقي وهو انب رم اولق لق ام تلقف لق هلتقل

 نبا متلنق مييلا دعب كيبعلا برعلا رشعم اب متنا ادلت 2تخناف

 تب

 سأرب "6 لخدت اهلف لق" «لذتلا ئىضر" نملا اددعبف لكلاب يس

 ؛هاملف اهوامأ ءاهب #تقحو تركنتو اهبايث لذرأ ةمطاف ةنبا بنز

 ملف ذسلالل هذه 0 دايز ند هللا تبيع لافن نيسلج تلح د

 نه اهتاما# صعب لافك هيلكت 8 كلذ: لك انلك كلذ لاقت دنلكت

 مكحضف ىذلا هلل نيل هللا كيبع اهل لاقف لق ةمطاف ةنبا بنيز

 ديحم انمكا ىذلا هلل ديلل تلاقف مكتتودحا بذكأو مكلتقو

 رد قسافلا مصضتنفي امنأ «نينا ليقت مامك ال اريهطت انرهطو معلص

 بتك تلق كتيب لعاب هللا عنص تيار فيكف لاق رجافلا بّذكيو

 نوجاكتف جنيبو كنيب هللا عمجسو معجاضم ىلأ اوزربف لتقلا مهيلع

 لاقف لاق طاشتساو دايز ىبا ب.صضغف لاق هدنع #7 نومصاختو هبلأ

 قخاونت لهو ةأرما ىف امنا ريمألا هللا عالصا تايرح نب ورع هل

 2 175/17 شن 0 00) 27562: 3007 للا جفل ىكبتا. م) ط0

 ”1-آ0]ةم121 (000. 1:60. 959) 25: اولخت. 120010222000060

 2007 ءاتنلا» رينز 6601 8 20 © ١ 0220 2016© 1 تا ا

 نومصتتخاف, 120 '91121]10-1 57 نومك اكن.



 كح 1 ةعندلب

 قورم امل ةدسنلا كلت ىلا ترظن لق ىميمتلا سيق نب ةرق نع

 ىلع نيهتضرتعاف لق نهعوجو طلو نكم هدلوو هلغاو نيسك

 هتايار رظنم نم ىسحا ناك طق وسن نم ارظنم :كيأر اف .سيف

 تسيسن اف لق نيربي ىهم نم نسحا نهَل هللاو كلذ نهنم
 اهيخأب ترم نيخ ةمطاف .ةنبا بئيز لوق ىسنا ال ءايشألا نم ة

 كيبلع قنص «دءاديح اب ءءاديح# اب « لوقت و اعيص نيسمل

 ءاضعألا عطقم ءامدلاب ء لمرم ؛ ارعلاب نيسح اذه ءاهسلا 2 ةكئالم

 لق ءابصلا اهيلع ىفست ةلتقم كتيرذو ءايابس كتانبو ؟ءادمح# اب

 نيقابلا نيوور كطقو .لق فقديدصو ودع للك ةلاو تكبافق

 نب سيقو ىشوخل ىذ نب رمش عم أسأر نيعبسو نينكاب سرسف 0

 اومدق ىتح اولبقأف سيق نب 4ةرزعو ياجاحلا ىب رص تيا

 نامتلس ىتكلح فن وبا لق “دايز نب هللا كيبع ىلع اهب

 دعس نبب ربع قطد لق ملسم نب فيج نع كار ا نسبا
 ىتخ تدبقأف ةتيفاعبو هيلع هللا جفب عرشبأل هلعا ىلا ىحرسف

 دايز ىبا انتلت لخدا ,ىنتح نلبقا رق كلذ ةتملعأف ةلقأ تيتأ !5

 و علخدأت هيلع رمبك لع كولا" نسعلو سائللا سلج لق

 هعبدب نيب 3 نيش سأر - لخد © نميف دلاتخف ف سانلل

 مقرا نج كيز آر انقلف_ :غاس ل نسب وع قط
 00 ايي روبل هد را هت م جل

 هللا ٍلوسر ىتغش تيار دقل هيغ هلا ال 4 ىذلاوف م نيتينثلا نيتاه و

 000100 قئانت 5) 00 كيلم. 6) ©0 لمزم. 4) ©0040. ةورعو.
 ) ©0000. نف. ر/) 7. عفرا. م) © نيينثلا (5أ, ©0 ىنيبعشلا
 د ١ فسلا] 00 2151066 ١ مرت ١ عما دع 8208::.1/ لهنا

 ىنخلا هللاوف.



 ١|« نس لن

 ىلصف ولا ىئوس الجر نونامتو ةينامت كعس ندب رمع باحصا

 ملسم نب كيكو كيري نب ىلوَخ عم كلذ هموي نم هسأرب ع

 لجوف رصقلا داراف ىلوخ هب ليقات دايز نب للا قيبع كا ىدنالا

 هلو هلونم ىف ةناجا تيحن هعضوف هلونم قف اقلغم رصقلا باب

 راونلا اهل لاقي نيبيمرضمل نم ىرخالاو كسا ىب نم قأرمأ ناتارمأ

 لق :«ةيمرصلا ليل ةنابللا قشلت“ تيناكوا ترقع» نيا كشلام ةنبا

 سأرب ئلوخ لبقا تلق كلام تنب راونلا نع قا ىنتّدحن ماشق

 ىلا ىوأت تيبلا لخد رق رادلا: ىف ةناجا كاك هعضوف. نيسلل

 ,اذع رهدلا ىنغب كتتج لق كدنع ام بخل ام هل تلقف مشارف

 لردانلا دا قشليو 6 تلقح .كنلق + رادلا ىف نجم نسل

 ال هللاو ال معلص هللا ليسر ىبا سأبب تتجو ةضفلاو بهذلاب

 تجرخُ ىتنارف نم نيقن(كنلات اذ 6 ع كسأرو ىفأر 06 عمجب

 ةللاوق تلق رظنا تسلجو هيلا ايلخدأت هّيدسألا اعدف رادلا ىا

 د ةناجالا ىلا ءاهسلا ىم دوعلا لشم عطسي روذ ىلا وظنا نيلز ام

 رما مث دغلاو كلذ هموي ىعس نب رع ماتأو دايز ىب هللا ديبع

 لو ةفونلا لا 'لديحيلاب :نيانلا قى نذاف ىرحالا ريحت نب دك

 نب ىكغو نايبصلا نم دعم ناك ىمو 6 هتاوخاو: نيسدل تائب هعلا

 هم نسيعلا ريصر وبا !نيحرتست تتسلل

 6) 06 تلاقف لق. 0) 00 عيج. ه) 00 ءىت. 4) 0 اضيبا 56.14
 فرفري ضيبا. ) (0 هناوخاو. رز 767. 300. وهو عايف.
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 0 “4| زئئس

 29 مآ 2 - 0 ع ن تال

 ابكدححملا كدملا نلئق انآ ابهنو ةبضف بكر رقوأ

 ابْن نوبسني ا مهريخو انو ام سانلا ريخ تلنتق

 عولخدا 0000 عع ام نونج كنا فايا تير وم

 اذهب ملكنتا نونجت اي لاق رث ببضقلاب مءنلح لخدأ املف ع

 ومع فخأو لق «كقنع برضل دايز نبا كعمس ول هللاو ام! مالللا :

 سيقنلا ىرما تندب بابل ىلوم ناكو ناعمس نب ةبقع كعس نبا

 كبع انا لق ثنا ام هل لاقف نيسلمل ننب ةنيكس ما و ةيبلكلا

 نب عقرملا* نأ الا ريغ دحا مهنم يني ملف هليبس ىلخن كولغ

 هعاجث لناقف هينبكر ىلع انجو هلبن رئن دق ناك ىدسألا 8 ةمامث

 ىلا لرب هبخ هربخأو دايز ىبا لع كك نب رمع مهب ملغ

 بدتني نم هباحصا ىف ىبدذ كعس نب رمع نأ مث لاق < < ةراولا

 4 اةويبح ند اتا خي اةرتنع بدتناف سف هتطوبو 00

 000 ١ ١ نط هتملح فكل[ اوف يع

 كلذ دعب كترم نب شبحا نا ىنغلبف هركدصو هريظ اوضر ىنح
 لاق © تاف :هبلق .فقلفق. لانق قا ةئفاو وهو برغ مهس هانا ناموب

 نيس نفدو الجر نوعبسو نانتا مع نيسما باكصا ىم لتقف

 نم لنقو مهيب اولثق ام لعب لسا ىنب ىم ةيرضاغلا لعا هباكتأو

 ©6) 00 توكك. /) ( :زؤمامت نب عفرملا : 14 ان( 7ع. 6 (0

 ةرارذ. الدلع ءامدق 01 ]15 20. 2) (6 الرحح ىب رخ“أ و

 سنخا. 110. ل1000 28135001 ال, 547. ع) (ن0 خذقلع.



 ا مناي

 انضتم 'يعفبا قير موف ضمان عرقا ناكل مدتلا هنت 2 ب 2

 دقو نيكس هع اذاف ةقافا دجوف نيسمل لتق نولوقي قعمسف

 نبأ ةورع“ هلق لعق مجدا نم فاس! ةننكلل علئاقف هفيس ا

 «لينق رخآ ناكو < ٌيبْنَجلا كاقر * نب ”كيوو ىبلغتلا © الب

 ةااعب نب نع كشار نأ نب ناميلس ىنتدح فنخ وبا لآ

 وسو رغصألا ىلع نب نيسمل نسب ىلع ىلا تيهنتا لق ملسم

 نشولل ىذ نب رمش اذاو ضيرم وفو هل شارف ىلع طسبنم
 لكعنأ للا ناكبس نلقق لاق 4#اذه لتقن ل أ نولوقي دعم ةلاجر

 نم لك هنع عفدا أد كلذ لأز اف «لق ىبص اذه اما نايبصلا

 10 ءالوه كج ىلخدي ال الا لاقف دعس ىب وع ءاج ىنح ءاج

 نم كلخا ىمو ضيورملا مالغلا اذهل + نضرعي الو دحا ةوسنلا

 لعل لت اهم: نحل تر ام هللاوف لق هيلع «ترياف اميين عاعانتم

 هللا عفد ىدنقل هللاوق :اريخ لجر نم تيرج نيسكلل نب ىلع

 ده قلتش قدا 58 نانسل سانلا لاقف لاق ارش كتلاقع ىنع

 15 براعلا منغ تدلنق معءلص هللا لوسر ةنبا ةمطاذ نباو ىلع ىبا

 كءاومأ تأف ميكلم نع 'مهليزيا 7 نأ تيب* ءالوم ىلا ءاج اطخ

 ميسا لف ىف مهلاوما تويب كوطعا ول مهناو مهنم كباوت بلطاف

 لبفأف قول ف تيناكو ارعاتش. اءانجتت اكو هسرف ىلع لبقأف الياق ناك

 0 ىلعاب ىدان رت كعبس وب ريع 55 كاب لدع يفئقواوخ

 2 مهتوص

 ه) 00 هده. 8) ©0 لاطبز 14 ناطب © ىبلعتلا. 2 00 ىنبلل اق

 2) 27/500 للعلا | 6 ضرع. را نهعانام.

 ى) © ىقف. 170 © ان: 1 1101 50222 2111



 د "|! عسب

 للخ ىف هيلع لهو لق: وبكيو .هني وهو اوفرصنلا رق هقلع . ىلع

 مث عقوف م ماب هنعطف يدان ورع , نم لأ, نيب اراد البق

 نييعرف 1 نا دارأف هسأر زتحأ ىحجصألا ديزي نب © ىلوخل لق

 كيدي نابأو «كيدضع هللا تف 7 سنا نب نانس* هل لاقف لعرأت

 نكيزي نب ىلوخ ىلا ء عند رث ©هسأر زتحاو * هحذف هيلا لونف

 رفعج ىع فنخ وبا لق ير“ فوبسلاب كلذ لبق برض يفو

 ثلت /# لنق نيح * مح نسكب ىو دجحو لق ىلع نب ديح نبأ

 هسأر ىلع بلغي نا ةفاخ هيلع لش الا نيسخل نم دجحا وندي

 ةفيطق سيق دعب ىمسي ناكو زخ نم تناكو هنفيطق 7 ثعشالا

 لجر هفيس فخأو نوسألا هل لاقي دوا ىنب نم لجر هيلعن ذخأو

 لامو لق اهوبهتناو لبالاو للخلو # 52 ىلع 0 لامو 0 ليدب

 #7 عزانتل ةأرملا تناك 1 ناف هعاتنمو هلقتو نيسكل ءاسن ىلع سانلا

 لاق اللا ايه دبل دلل لا ب اههط نع .اهجن

 ©) 0 ا 6) 7/1 رمش. ©) 0 كدضع ان 1كر ع6 220

 كديز 7 2ع/. نكضع قل. 4) 200101 ه2 14. م / ع“

 منيبأر» 2060 فيسلا. )0 اندجو 560 12122 0000106 125

 نيتلتو, 2) (0:0623. 2) فثلآ 6 سيق نب كثعشالا #م) 148

 شرولا: 7 13 نأ ىاح. 7( 14 حوممل فعل ةدم عزاني.



 قم نكن قلل تاك نأ هلثم هدعب الو هلبق تيار ام

 هللاوف لق بثذلا اهيف كش اذا ىزعملا فشكنا هلامشو هني نع

 رظنا كيفاكإو هنخا ةيمطان ةخنبأ بنيز تجرخ ذأ كلذلت هنا

 تقباطت ءامسلا تيل لوقت ىو اهقتاو اهينذا نيب لوجج اهاطرق ىلا
 ى نب رمع اب تلاقف نيسح نم دعس ىب رمع اند كفو ضرألا ىلع

 للا ةرظقا ١ ئداكتف لق ةءكيبلا نطق ىكاو.دهللا كي ويا لقشيا ل

 ةههجوب فرصو لاق ب هيدخ ىلع ليست ه 2و رم عومد

 كبي نع وربيخز نب بعقصلا ىتدح فن وبا لق «ءاهنع

 ايهبضخخ#  ناكو اهتعم اكو رخ نم اعبج هيلع تتناك لق ملسم ىبأ

 0 هديلجر ىلع لتاقي وهو لتقي نا لبق لوقي هتعمس لاق ةمدولاب

 ىلع كشيو ةريعلا < صرتفيو ةيمرلا ىقتي عاجشلا سرافلا 5 لانق

 ىعي» قوادعت الا هللاو داما: نيكاك ىف قعأ»#ليقي ىفوا لدك

 ىأ هللا ميأو ىم #هلتقل مكيلع طخ#ا هللا .هللا دابع نم ادبع

 ال ثيح نم مكنم ىل مقتني رث مكناوهب هللا ىمركُي نا وجرأل
 ؛5 ءيكسلب هللا "ليقلا النقل "قومتلتك_ + ىق ول *" نا, هللاو امأ نور عشت

 نأ ءالوم ٌبححو ضعبب 0 كني اك 0 0 هت نأ
 نورطنت 13 ام. هكفجو «نيانلا ىف مهنا ىئداتف لقا كلرجا د5

 نو ا ل 0 لق مال 1 داتا 0

 «) 0 هدرص. 5) 0000. لق. <) (00 نم ىدعدو. 2 00 نحل

 2) 00 052: رز 660 ي) 00 خيرض ب 6 0



 مع "1 ا

 انوصنيل انوعد .مهناف. ادبا ةالولا مينع ضرن الو اًدِّجق قئارط
 املو لاق هنع اوفشكنا ىهح ةلاجرلا براضو لق انولتقف انيلع اودعف

 . كل ره / تنعى 00 >2 يأ ماب 04 1 5

 اهيمف عملي دععج ليوارسب منذ ةعبرأ وأ اطر ةقلث ىف ا د

 ضعب هل لاقف هبلسي االيلل 2 هثكنو هرزفف « فق ىنامي* ردسبلا

 نأ ىل ىغبني الو ةلذم بوت كلذ لق انابث دنت نسبل ول هباحصا

 هكرتف ناينلا ياخ اذليسعاك ري وحب ليبقأ | لدق املف لك حشالا

 كمحت ىع بيعش نب ورم ىتاتح يح اودا لاق 2 ادرج

 ثوغي دبع نبانامع, نبا هللا تبع نب عاجل .نع فنخ

 لتق هكهشم كنذ: كعب رامع ىب هللا بع ىلع < بتعو ىقرابلا
 انلق اذيل مشاه ىنب كنع .ىل :نا رامع. نب هللا دبع لاقف نيس

 ارا تاييقانا ا مرق قيشح لع كلج لف عادنع كجي امم مل

 ام تلقو كيعب ريغ هنع ر/نفرصنا مث هننعاطل نش ول هللاوف

 < نم .ةلاجر هيلغ كثف لق «ىريغ .هلتقي هلنق ىلوتا نأب عنصا

 اوهنبا تح :ةكفيمب نعد نم ىلغ #لبح .هلامشو هنيع نع

 وتو مخ 0 ىم هل | صيق هيلعو اورعذلبأ ىنح هلامش 2: ىع .به ىلعو

 يبا نلفأو كلو ليتنا اذه طع .غاريثلاو تنيار_ ام ام هللاوف لق منعم

 هللاو امدقم ًارجا الو هنم اًنانَج ىضما الو اًشأج طبرا هباختأو

 4) تو هرت.: 0 ىبامد 5160:7700 ةنكشو ه 0ع1506 القل.

 6 14 ءاطايو 711١ 0 اكقف) اكنقو 00 2( 7 / ٠/ ن ادوع# 00 2١

 بابعو. 6 00 يتويعتم (51©.) "و )00 نم /0 06 0

 2) 00 ىلع. ) 56. أروسكم».



 “| نس مك

 مل لاقف تننا هيلع مهقت نا كعنج امو لق هيلع ملفأ هل لاقف

 وبا: اهل لاقح .انيدتسافاف ان .كوقت ىلا تسقاوا هك لك. لذ ١ لقت ىلا نونا

 كفنيع ق نانسلا نكاض> أ نأ تمميل هللاو اءاجت ناكو تويم

 كرضاب نأ ىكسع ترحتق نىتل.هللاو الاقو: رمش سنع فريصتاف « لاق

 : ىد ةلاجيلا 3. ليقا قنولملا ىذ نيا ومس ناد لق وتحل
 اوطاحا هنا رث هنع نوفشكنيف ٍعيلع شي نيسلمل ذخأف نيس

 بنيز هنخا #هتذخأف هلها نم مالغ نيسل ىلا لبقأو ةطاحا هب

 ءاجو مالغلا أف هيسبحا نيسلل اهل لاقف هسبحتل ىلع ةنبا

 بعك نب مركب ىيبيحأ كقو لاك ةينح ذل ماقف نسل لات

 00 يةياكحا قف ةيلعتد ئسالوللا ا ىنب ىم هللا / ديبع نبا

 هبرضف ىمع لتقتا ةتيبخأ نباب مالغلا لاقف فيسلاب 0

 ةفلعم هرم اذاف ..ةجلتساوف ال1 اهبطاقر هجيب مالغلا / هاقثاذ فيسلاب

 لاقو 7 هردص ىلا* همضف نيسمل هذخأف هاما اي مالغلا ىدانف

 ناف ريق , كللد ىف ديستحلاو نكي لك امي لع نويصأ ا[

 ؛ةء بلاط ىنا ىب ىلعو* معلص هللا لوسرب نيخغاصلا كتاباب كقحلي هللا

 لق « نيعمجا خيلع هللا ىلص ىلع نب نسل رفعجو ظزكو

 ءاهسلا رطق هنع كسما مهَللا لوقي وهو فتموي نيسلخل تععمس لق
 ةلعجاو اقرف قرفف نيح ىلا هتعتم ناف مهللا ضرآلا تاكرب هعنمأو

 2) 60 لاعف) (0) © كللذا 2 ©06 نرسل ا تر 0 من قدا.

 )10 وكرم م 14 ن6. هر (06 تبيح 2 0
 /) تع. اهاقتلات. )2  7ع. ه«آه ىلا. 5 تىءع/. ءامأ ءا ةط 5

 ةانيع. 7 ©0761 775 ديلا 72 © هرب



 مس 4| ذنس

 ىف هنبتأف ماسب ينابألا عوتنيو .لق همّطأ هللا نيسامل لاقت تازلا

 اتآلتتماف* <« ءيقك طسب مث سلا 521 رتناف لق نيسلمل كنح

 ننب باب لعفي ام كيلا وكششا ذا مهلا نيسمل لق رق اد

 هيلع هللا بص ىتح اريسي الا لجرلا ثكم ع نإ هللاوف 0 لق كيبن

 نميف ىنقيأا كقل غبصألا نب مساقلا لق ىورب ا لعجت ءامظلا 5

 لالقب ىبللا اهيف ساسعو ركسلا هيف هل كبي ءاملاو ءدنع سور
 وا ةلقلا “ىئطعيف هابطلا ئلتق قوقسا مكليو لوقيل هذاو ءاملا اهيف

 عجاطضا هيف نم هعبن اذاذ هبرشيف نتيبلا ىلعا 0 نك سيعلا

 ثبل ام هللاوف لق ءامظلا ىنلثق ىنوقسا مكليو ليقي رق ةهيتهلا
 وبا لاق «««رسببعسبلا نطب دادقنا هنطيب كقنا م أيسي و 10

 م

 هس رقت >3 4 لبقا ىشولل ىن نب رمش نا مث هتيدح ىف فنخك

 هيف ىنلا نيسشل لونم لبق ةفللا لحأ ةلاجر نم ةرشع نم

 نيسفخل لاقف هلحر نيبو هنيب .اولاحن 7دود ىشمف هلايعو هلقت

 اونوكف داعملا ميي نوفاخ 3 متنكو نيد ملل نكي رث نأ مكليو
 مكماغط نم ىلعاو ىلحر اوعنما باسحا ©« ىوذ ارارحا مكايند رمأ ىف 5

 مكقأو * لق ةمطاخ :نباي كل كلذ .ىشولل ئذ نبا /لاقف مكاهجو

 ئفعجلا ناجرلا دبع همماو بونجلا وبا هنم ةلاّجرلاب ىديلع

 ىنويلا بهتو نب مئاصو ىفعجلا دبزي نب ورع نب / معشقلاو

 رمش لعجن ئحجصألا ديزي نب ئلوَخو ئعّكَتلا سنأ نب ناتسو
 حالسلا ىف كاش وهو بونجلا ىأب رف ضر نشوجل ىن نباد»

 © 2موعإب. 200. هكنخح نكح © 2001 يس 705غ انالتماف.

 6) 00 طقعع هت. 0) 00 هيلع. 4) (م0 مبحلا ه) (00 ىوذو.

 0 0 200:-عل: ' مز0 خيلع لبقاو. ) 6 ميشقلاو.



 ١" خمس رسل

 ةلئاوف 2 لق .نيسدل لشق كيش ىف كنك  لوقي وهوا ةنعمسف < لاق

 ثنا نو تسوت نسال نس سس

 دوعب كسمم وهو نيس 01 مالغ ٍيرخ نا 8 تعصعصتو ليخل

 اًنيِم < تقلتي روعذم وهو صيقو رازا هيلع ةينبألا كلت نم

 5:قأ .كفتلا»امأك :نايوددت ا ةينذا ١ 00 ىلا رظنا» ىتاكف امو

 #0 حصنتقا رث هسرف وسع لام هنم اند اذأ ىنح ضكري لجر لبقا

 وه تيبت نب ئناه ئنوكسلا لاق ماشعه لق فيسلاب هعطقف مالغلا

 ماشع لق ٠ هسفن نع ىنك هيلع م بتع املف مالغلا بحاص

 ىنحب :نيشلل نشطع) لق ىفعكلا راج نع رينا نياررع ىددكا

 0 ميمن نب نيصح هامرذ ءامأ نم /برشيل انف شطعلا هيلع كتنشا

 ءاهسلا ىلا هيب ئمريو دف نما مهلا ىقاني لعبت دنا ىف عوف مةاسب

 اًددع هصخا مهللا لاقذ هيدي عمج رث هيلع ىنقأو هللا لج رف

 نع ماشه لق ١ «ادحا جنم .نضصرألا ىلع رخت الو اًدحب عهلتقأو

 ل كادت ونورعبسألا نسب ملام كرت لا ١
 15 بلغ 7 نيح - انيسح لا + ءكسع .ق.نيسلل* ليش نءاىددخ

 ىنب نم لجر لاقف لاق #تارفلا كيري ةانسملا بكر هركسع ىلع

 هيلا /ماتق ال* ءاملا نيبو هنيب اولوح مكليو مراد نب :نآبا

 نيبو هنيب # اولاح ىنح سانلا دعبتأو ةسرف برضو لاق 7 هتعيش

 ©) 00 هده. 8) 0 تعضعضتو. 46) 00 تفتلي. 42) 0 دعنتا.

 06 بيع .. /)20 بشي. .م) 00 نيسلل ركسح 64 )70 ١

 2) 2 0 2727. تاشملا. 7 5) 7762. 200. هيكل كنإ

 كعس (000. ىني) نبا ليخ هتضرتعاف سابعلا هوخا. 47 0 مان

 4 1727 2001 الود ا 00 0

8 460 



 نإ ؛| ذانس

 «.نيسلل نب هللا ىبع هنا اور هرجح ىف هسلجأت هل بصب ىأ
 رفعج وبا ىل لق ىدسألا هويشب نب ةبقع لق فنخ# وبا لق

 لقا امد نسا "ىب اي مكيف انل انا .نيسمخل : نب ىلع :ىب :نمح

 ىنأ لق كلذ امو رفعج ابي هللا كجر كلذ ىف انا ىبنذ اف تلق

 ١ ا نليلا ىبانالا ىدخت همر اذا اخ قااوهف دل -ئبشبا نيسللا

 وم امل كلذ لعجآف ءاهمسلا نم رصنلا امنع نيسبح كت نا بر

 نب هللا #لبع ىمرو لق نيملاظلا « ءالوه نم 0انل مقتنآو ريخ

 بقع ىأ نبأ وهو رعاشلا لوقي 0
 هل اه 2 تو كف 0 0 ت12 ةيتراسعل ا ةراش

 رك نو دعت  ىرخا كسا و انثامد نم ةرطق ىنغ كنعو

 هللا دبع هما نم ةهتوخال لاق ىلع ىب سابعلا نا اوعزو لق

 ملت كلو .ال هناف مكترأ ىتح اومدقت نئما ىنب اي نامثعو رفعجو

 نب هللا دبع ىلع ٌئمرضلل نيبث ىب ىناه ٌثَشو اولتقف اولعفف

 نا نب لع نب نامثع ىجشألا ديزي نب ىلوَح ىمرو هرب
 هلتقف مراد نب نابا ىنب نم لجر هيلع دش مث هسب بلاط

 نب ىلع نب دمحم مراد نب نابا ىنب نم لجر ىمرو هسأرب ءاجو

 لجر ليذهلا وبا ىنتّدح ماشع لاق «هسأرب ءاجو هلئقف بلاط ىا

 ىف اسلاج هتيار لق ّيمرضلل تيبث نب ئناع نع نوكسلا نم»

 ريبك ّتديش وهو هللا دبع نب كلا نامز ىف نييمرضألل سلجم“

 ©6) 00 يسن. 6) (6 هت. 6) / د6. ميقلا 4) (00
 لييعو 220... ان 26 500)2 ةطةتعو 2 منع#. الحشا ز) 0 كلذف.



 ل 7 م

 رث َكّدَج كيف: ةمايقلا مهب ةمصخ نمو كولتق موقل اًَذعب لوقي

 ال رق كبيجج وا كبيجج الف وعدت نا كمع ىلع هللاو رع لق

 + تكفا هطول ثا اةرتمانا لتكو اهرحلو 1 رثنا اقل م كريم نكس

 هرحص نيسح عضو كقو ضرألا ىف © ناطخع مالغلا ىلجر ىلا رظنا

 ةعم هاقلا ىتح هب ءاجُث هب عنصي ام ىسفن ىف تلقف لق هردص ىلع

 تلأسف هتيب لما نم هلوح تلنق دق ىلتقو نيسكل ىب ىلع هنبا

 «بلاط ىنأ نب ىلع نب نسل نب مساقلا وه 0 مالغلا نع
 نم نخف نلتلا 00 املك راهتلا نم اليوط نيس + ثتكمو لاق

 لاق هيلع دهتا ميظعو هلنق ْف ا نأ دبسكاو لل لكل ا 000 سانلا

 10 2 ءانتبا ئبا نم ريسنلا نسب كلام هل لاقي ةدنك نم الجر نأو

 سنربلا عطقف /هل سنرب هيلعو فيسلاب هسأر ىلع هبرضف هانا

 نيسل هل لاقف امد سنربلا ًالتماف هسأ,ر ىمدأت هسأ,ر فيسلا باصأو

 كلذ ى يقلأف لاق نيبلاظلا عم هللا كرشحو تبرش الو اهب تنلكا ال

 ءاجو 5 ايعا كقو م متعاو اهسبلف ةوسنلقب احد رق سنربلا
 !ة كلذ لع محق اهلخا خا نم ناك سنربلا نخل "ىح "يتلا

 مكلا ىسبب نيسح نتاخا ركلا نيا هللا ك1 مأ :نأرمأ لك

 ٌبلَسا هتأآيما هل تلافف مهلا نم سنربلا لسغي ليبقا ىدبلا

 ركذف ىنع ه«جرخأ ىتيبا 8 ل معلص هللا ٍلوسر تنب نبا

 نيس سا يا 0 وشب اريقنذ لوي مل هنا هباخصا

 ه) 0 هده.ز 277. ءا 721. 1ععان 1ظ انك عع. (1ظ دج 131 ةنوص):

 م) ١ رك . 2) 00 اكو. 4) © ناطخدز #56. ضرآلا ناطخلا

 )6090 اكن. رز (0 هزل هيا نا هس | م نبأ. 2 0

 ليكم كا لسا



 زى "| جنس

 ني بيض لع ويدل معلا نب رماغ لجو * ةلتقف بلاط ىا

 لق «ةلنقف بلاط د ا ع ىبا تي

 ملسم نب كي نع كشار نا نب ناميلس ىنتتدح فنخ# وبا
 | ١ ارياتسلا هن ذبارعتا ءدقش هجن مالغ انيلا يرخ للق

 اةتأب -_ ةانك

 هيلع ندحشأل هللاو ىدرألا ليفت نب /كدعس نب وربع* ىل لاقف

 نيذلا ءالوم لنق* كيفكي كلذ ىلا* كيوت امو هللا ناس « هل تلقف م
 ءامف هيلع كشف هيلع نكشأل هللاو لاقف لاق 2 جولوتخا لق جارت

 ىرسيلا اهنا ىسنأ ام اندحا 0 مطقنا لق نالعنو رازأو صب

 هامع اي لاقف ههجول مالغلا عقرف فيسلاب هسأر برض ىتح ىَّلو

 0007 اي دف وسو ع يربط نق

 ففخوم ا عج لف ءاينطاف ةنعاقلاب عااغتان فيتعلاب اربع برضف

 اريع اوذقنتسيل ةفوللا لعأل ليخ نلجو هنع ىكنت رف / لصف 5

 تلاجو اهرفوح تكرحت اهرودصب © اريع تلبقتسا نيسح- نم*
 «انا !ذاف ةيبغلا ندجأو تام ىتح هنأطوتف هيلع اهيناسرفب ليخأ

 نيسحو 7” هيلجرب صحفي مالغلاو مالغلا سأر ىلع متاق نيسحلاب

 ©6) 0060 هده. .85) 00 ليسا. 6 00 طرس ىب سيفو. 4) 0

 ظورع. ) 7727. ةقلخ, 220 10 ىفو © ديلعو. /) 7 نب ريع

 كيغس ى) 2761. كلذبر 10. 200. هعل. 7) 77. هكيفكي
 خانم دحا ىلع نيقبب 7 نيذلا مهقلأ ءالواغ. 2 550 م 77غ

 اهاقتلا١. 7 ع. ركسعلا لحما اهعمس ةخكيص. 7# 00 ©

 هلجرب. 71١



 ١)" زخنس محي

 د

 ئدبعلا ناعنلا نب فقنم نب ةرم هب رصبف ارارم كلذ لعفف لق
 ناك.ام لقمر. .لدعافي نير, نا باعتلا ماتا نلعبرا اقف ؛ىتمللا

 هضرتعذ هفيسب 8 سانلا ىلع كشي مف «هابا هلكتا ل نأ لعفي

 «« خفايسأب هوعطقف سانلا < هلوتحاو عصف هنعطف ضذقنم نب: ةره

 5 نب جيج ندع, كسار نارى ناميلس ىتدح [فيح ردا
 هللا لتق ٍلوقي نيسلمل نم نئموي ىذا عامس لق دزألا ملسم

 لوسرلا ةمرح كاهتنا ىلعو ناجرلا ىلع عأرجا ام ىنب اي كولتق اموف

 ء«ناجرخ ةأرما ملا رظنا ىناكو لاق هافعلا كدعب ايندلا ىلع

 لق ءاخا ىبايو ةاًيخا اب ىدانت ةعلاطلا سمشلا اهّناك ةعرسم

 ؛0 معلص هللا لوسر“ ةنبا ةمطاف ةنبا بنيز م ليف اهنعل تنام

 ىلا اهدرف اهديب فخأف نيس اهءاجن هيلع تيكا ىتح تءاجن

 اولجا, لافغتف عبتلا هنايتق ليقأو تبا !!ىلا نيستا :ليفاو طاطستلا

 طاش غلا خب قبب كرس نوح تقني من رس ا
 ئثادصلا ميبص ىب موريع نا رث لق هماما نولئاقي اونك ىذلا

 ا :تيبج ىلع هقك عضوف* كسب ليقع نب ملسم نب هللا كبع ىمر
 رخآ غسب دل ىكنا رق 2غةيفك كبح نا عيطتسي ال. لخأف

 نب هللا دبع لمح بناج لك نم سانلا روتعا هبلق فلفغن

 نب رفعج نب هللا بع نب نوع ىلع ئناهبنلا رث ىئاطلا ةبظق

 ه) ©0 هاي. 82) تدع. 200. لوالا ىف رم امك. ) 00 هأ 767.
 نانحاف. ١. 2) 00 عمت. ١ 2) (00) هده. ١ رز 51 14 ءا م17 00000
 هلي عه 220 عضو ي) 77د. رماع /) ©0 مفك. 7 عضوف
 فذفنو هفك سلا باصان (168. هيقي) هدقد هتهبج ىلع هدب هللا كبع



 ز"ثىنإ + 0147

 ذئموي هزجر ناكو لن

 رداخ ليغب ثيل نم عجشأ هروصاهم ىبأو ُدِبِنَي انأ
 ف رجاعو كرات دعس نبآلو صان نلسخلل 31 بر اي

 ىلا دعس نيب وبع عم جرخ نم رصاهملا نب دز نب فيزي ناك
 ا ا اودر املف نيس ه

 كراللا ىج رباطجو .سلانخ - نب ءومغ ىواديصلا .امأف. « لتقف

 هللا دبع ىب عيجامو دلاخ نب ءرمع ىلوم دعسو ىناملسلا

 سانلا ىلع عفايسأب نيمدقم # اودشف لاتقلا لوا ىف اولئاق قناف تين

 خاباصصا نم موعطقو جنوزوج اوذخأف سانلا ٍغيلع فطع اولغو اًملف

 ءدق اوناجتث مجذقندساف ىلع نب سابعلا ٍقيلع ليحن كيعب ريغ 0

 رمألا لوا - ىف اولناقق عفايسأب اودش مودع نم اذد اًملف -
 نب ريب ىنثذح فنخ وبا لق «.«دسحاو ناكم ىف اولنق ىتح

 نيسمخل عم ىقب نم رخآ ناك لق ىهعنخل ريم نب ناجرلا دبع

 لوا / ناكو لق ئبعتخل عاطملا نا نب ورمع نب كبوس هباختا نم
 00 فلو ريتا للص نقيور كاطع دول“ نك هب. ءليدك»

 عنا كلذو ىغقثلا ٍدبعسم ىب ةورع نب قرم ىنأ ةنبأ ىليل دّمأو

 #لوقي وهو * سانلا ىلع كشي ذخا

 ىبقلب ىلوأ : تّيبلا تو * نحت ١ ىلع يب نيس نب نع نأ
 ىحتلا بأ انيف مكي ال هللا 22401

 ه) هلآ 1.60. جايم 061206 ردابم ([ ىغولا) ىر | ىف فورعم»

 6) ىهلآ 1.60. 1:
 رفا مينم فرب تاك رثابو (000. لباد) لباذ ىنيمي ىفو

 هه (0 ورمع 4) 0000. اودش. )00 كفو. رث) 0 نأك٠ مز 00

 لنق نم. /#) 0 ليقيو. 2) 00 , //مىء/ب. ءا !8[دكه'00177, 145 هللا تببيو.



 4١ لس ثم

 تلتقف الجار هعم لتاقا تلبقأو تويبلا نيب انباكتأل اًطاطسف

 نيسلل ىل لقو رخآ ني تعطقو نيلجر نيسلل ىحي نيب ذتموي
 نع اريخ هللا كازج كدي هللا عطقي ال «ٌللشت ال* اررم دتموي

 نه ضيخلا, تيجرتتسا ل ىذا انف سلص كس 1
 52 نيماق اذا ىتح اهتبرض رث اهنتم ىلع تيوتسا رث طاطسفلا

 نم ىنعبتأو ىل اوجيفأف ميقلا ضرع اهب تيمر كبانسلا ىلع
 نم ةيبيرق ةبرق ,ءةيفش لأ: تيسيتنا ىح ةلجر رضع سيخ
 دبع نب © ريقك ىنفرعف يلع تفطع نيف املف تارفلا 4 ىطاش

 هللا تيح , ني سيفو  ىناوبحلا / حم قب بوياو . ىبعشلا هللا

 اه نبا اذه ىقرشملا هللا دبع نب كاكضلا ١ذه اولاقف ىدكاصلا

 ميم ىنب نم وفن ةئلث لاقف هنع متففك امل هللا مكدشنن انمع

 اريحا ام ىلا :انقوعد لعاو .انتاوخا نييجحتل هللاو لي محا ادا
 فك قاصتا نويميمتلا عبات املف لق عبحاص نع فلتا نم
 نب ليصت ىنتدح فنخت وبا لق ««هللا قاجحنف لق .نورخآلا
  ىحنللا ءاتعشلا ىبا وهو دايز 4 نب سيري نأ, ىحنللا ييردخ

 ةئام ىمرف نيسلل ىدحي نيب هيتبكر # ىلع ىتج ةلدهب ىنب نم
 ىئمر املك ناكف ايمار ناكو عسا ةسمخ اهنم طقس ام مهس

 هةيمر دّدس عللا نيسح لوقيو هلَجْرَعلا ناسرف ةلحهب نبا انا لاق
 يوكل فلا اهنم طقس ام لاقف ماق اهب ىمر اهلف ةنخل هباوت لعجأو

 50 نع كا 3 ناكو رفن ةسيخ نلتق نفق 2ىا ىل نيبت دقلو عسا

 4) 00 هدص. 2) 00 توئسأ. ه) 51 !!2طعا 0.000 ميقشز ©. 3
 ايو 18 20 0 بكا 7 0000 يس مدد ى) 1ش 20016 نأ.
 رز 00 قنا 2 1خأ مد 02ط عزل م 0 ناز 10. 1220 ةسمخح (516).



 ممدإت “4 نس

 نك اك نيب ريف ىتفح“ فتح وبا لك ع ةنيبج لع

 كهش ميمت نب عيبر هل لاقي نادخت نم ©كدبع ىنب نم* لجر
 ىاغملا ىف هتدفاش دقو هتقرع البقم هثيار امل لق مييلآ كلذ
 ىبا اذه 2 بىسألا ىسألا اذه سانلا اهيا نتلقف سانلا عجتتا ناكو

 لجو هلأ يباني الكلف“ لكنلاقحلا هيلا نجرح 2 ييبش "قا

 نم ةراجتاب ىمرف لق ةراجكأب ودخضرا دعس نب ربع لاقف لجيل
 سانلا ىلع دش رث هّرفغمو هعرد ىقلا كلذ ىار اًملف بناج ّلك
 «اوفطعت عنا رق سانلا نم نينثام نم رثكا ء دركي هتيارل هللاوف

 كعس ىبب رع اوتأف هتلنق انا لوقي اذهو هتلتق انا لوقي اذه ةّدعم

 اذهب عهنيب ىبفف دحاو نانس هلتقي رم اذه اويصتخت ال لاقف

 ' نع مصأع نب هللا كبع ىنتلح فنخ# وبا لق 2 «.ليقلا
 نيسلمل باكا تيار ءامل لق ئفوشملا هللا دبع ىب كاكضلا

 001 ل يا لخا كلر قيل صلخ اقكر "يييلفا' لب
 ىمرضتمل ورمع نب ريّشبو ىمعتشلا عاطملا ىلا نب ورمع نب ديوس
 تلق كنيبو ىنيب ناك ام تملع دق هللا لوسر ىباب هل © تلق

 ّلَح ىف انأف التاقم را مث اذاف الناقم تيأر ام / كنع لئاقا كل

 ا ا ل ا فقم لك ا ن4 كيه فاشنألا "ني
 دقو ىف ىلا تليقأف لق لح ىف تنأف كلذ ىلع تردق نا

 ا ا ل ليلا رك نبط ليخ كليا يي نيكو

 <6<) 0 هدم. 6) 5ذع 1*هرتع !ءم. دوسالا لسا. 62) 00 ىلع ركب.

 4) (0 اوفطع. ه6#) 0 نتلقق. ' ر/ث (0 كعم.



 4 يس |ملمر|2ل

 2 ر لاقف انناوخاب فحكلنو 3 ةرخألا ىلا © وون الفا كلذب فقحاو

 كيلع مالسلا لاقف ىآبي ال كلم ىلاو اهيف امو ايندلا نم ريخ ىلا

 كنيييواننلف لفرح كيلر لها لعو نسلع ل
 رق لق لحق ىتح لتاقف مدقتساف نيمآ نما. لاقف ةتنجا ىلا

 5 مالسلا نالوقيو نيسح ىلا ناتفتلي < نايبالل نايتفلا مدقتسا

 ىتح التاقف هللا ةجرو مالسلا اكيلعو لاقف هللا ٍلوسر نباي كيلع

 يدوس دعموا ىركاشلا»ا 4 باييشا ىلا نكت سيد* كو الا

 عنصا ام لق عنصت نا لسد ام 6 بذوش اب لاقف ركاش ىلوم*

 كيد لدا ليقأ ضب مقلم للا "قير كنب اا كا

 0 «كبستكح ىتح هللا ىبع نأ ىدي نيب مدقتف رالما كب نظلا

 ناك ول هاف انا كّبستحا ىتحو هباككا ىم كريغ بسنحا امك

 0 مدفن نا نسل فيلب قمانم طيار سير عسل 0

 رجألا بطن“ نا 'انل ىغبتي مي اذه .نان ةيسنحا ىتح ىذا

 تاسش دوك امو مويلا كعب لع ال هناف ا انردق ام ٌلكب هيف

 ىلع ىسما ام هللاو امأ هللا دبع ابيب بيبش ىنا نب # سباع لاق

 ولو كنم ىلا بحأ الو ىلع رعا ٌنيعب الو بيرق ضرألا ريظ

 نم ىلع زعا ءىبشب لتقلاو ميصلا كنع عفدا نا « ىلع تردق
 ىنأ هللا ثهشا هللا دبع ابي كيلع مالسلا هثلعفل ىمدو ىسفن
 ه0 ةيرض هبو موك انتلصم فيسلاب ىشم مث كيبا ىدعو كيدع ىلع

 ه) 0 حورت» 0 2) 00 اني. 2 00 نايثراتللا 52) 66 نبال
 بيديس أو 0./756 سا | 2) 6067 نسنا رز © كام

 , كبستحا (10. 2 ©0 شياع

2 45 



 ماما 4١ . زءيس

 راتب «ماص بضع ّلُّكِب راجفلا َرَشْعَم يب
 راطخلا اَنقلاو يفرشملاب راوخألا ىو نع اودوذ مهق اب

 57 ا و ورشا نا فيس 19 نايل نايتعلا ءاجو لق

 اوتدف اننيسح اينأف مال ناوحأو مع انبا اهلو عيرس نب دبع نبا
 اوجرأل ىلا هللاوف اكيكبي 3 خا تبا عا لاقف ناك اهوا .هقتف

 ام هللاو ال كادف هللا انلعج الق نيع ريوق ةعاس نبع انوكت نأ

 الي قبأ طييطأ قطع كرف 'اقديلع -ىبن انكلو ىكبت اغسفنا ىلع

 امكدجوب ىخحخا ىتبا اب هللا اهكارج لاقق كعنمن نأ < ىلع ردقن

 ءاجو لق نيقتملا ءارج نسحا ايكسفنأب ىايا اهكتاساومو كلذ نم
 قكشاف: نلينحن ىدي نيب ماقف ىمابشلا انا نيا ةلظنخ و

 باد لم باَرحألآ نس لم ميل قمل ىنأ مو اب « ىداغب

 املظ نير هللا امو مهدعب نم نينذلاو 00 داعو جون موق

 نول | موي نانقلا ممَي مكيلع فاححأ ىلا موق ايو دابعلل

 اذ اَمق هللا ْللشُي ْنَمَو مساع ْنم هللآ نم ْمُكل ام َنِيْدُم
 ٍباَذَعِب هللا / مكتحسيق انيسح اولثقت ال موق اب داق نمدو

 عنا هللا كتحر كعسا باب نيسح هل لاقف ىَرَتفأ نم 2 فقد

 قلل نم هيلا ميتوغد ام كيلع اودر نيح باذعلا اوبجوتسا دق

 اولتق دقو َنآلا هب فيكف كباحتأو مكوحيبتسيل كيلا اوضهنو

 قت .ءقفا ننا :كادف تدعج نتقدص لق نيحلاصلا كناوخا

 6) (00 ليقصو. 86) 00 نابتراملل-. م © هرج. 4) 7/ى2ع/. لعس

 ىماشلا. 6) 200. ةفولتا لعا اي. 56وو. دانصأ 0ءمنطق 1
 26 132-78 7220 مكن سمف. 17101. 1؟هر3:13 20, 75. 4

 4) 00 كوكايبنتسيب



 4 خس |ةلممإ

 نييمسي كدلكلم لك 00 هادضع ترسك ىتح. برضق

 نب. رمع هب ىلوا ىتح اعفان نوقوسي هل باكحا دعمو نقول ىن

 ام 7 ىلع كلمح ام* عفان اب ككو كعس نىب رع هل لاقف دعس

 :ليست كمحلاو لق ثدرا ام ملعي ىبر نأ لق كسفنب تنص

 نم وس -رشع ١ ئقا:مكفم :تالتف قال .هالاو :لوعي وهو“ هنيخ نك
 دعاسو لضع ىل تاّيقب ولو كهلل ىلع ىسفن ملا امو تحرج

 هب:تثج نينا لق هللا ككلصا : هلتقا رمش هل لاقف قوقرسأ ام

 هللاو اما عفان هل لاقف هفيس رمش ىضتناف لق هلتفأف تتش ناف

 (0انكامدب هللا 0 .رأ كيلع 0 نيملسملا ىم 0 < نأ

 لوقي وهو ع لمح رمش لبقأ

 رفي الو هفيسب مهبررصي ريش نع اَلَخ هللا ةادع الَخ

 دقو اسم باش اكمل وكي

  نوركقي ال مهناو اورتك دق منا نيسمخل باحصا ىار ايلف < لق
 نا ل نا 5ىف اوسفانت عسفنا الو انيسح اوعنج نا ىلع

 © ابإب الاقف ناييرافغلا روع انبأ قاعرلا دبعو هللا دبع هءاج هيدي

 نيب نسفلا نأ انتيحاو قبلا ةحعلا اراجع كليا لس د
 هنم اوتدف 3 ىتم اوندا اكب ابحرم لق كنع عفدنو كعنمن كيدي

 20 لوقي اهدحأو هنم اًبيرق نالئاقي العجن

 2) 0 ىلا“ )2  © هع 2) ©6 نرط | تا 6



 هاهو اه! ”ةئئنس

 تباسدمعد ن 7 © 8 07 7> © ع

 ة اللهم الو مهنع الكان ال «الصقم اًببض فيسلاب مهبرضأ

 ١ ْ | اسيا لقي ذخأو
 فيحلاو «ىنم ْنَح ْنَمِرَح ْنَع فشيسلب مهصارْعُأ ىف بر
 اهدحا كش اذا ناكف اديدش الانق نيقلا ب ريكزو وه لئافف

 نأ مث ةعاس الدو ةلعددا هساحإ ىح رخآلا لش محلتسا -ناف

 هلامشو انيمي لبتنلاب هنومري ممل فدهتساف دا فيلل 00

 نيقلا نب ريعز لئاقو طقس ىتح ىمري لاز اف هيدي نيب « امث»
 ٍلوقي نخأو اديدش الانق

 2©6- د 525 هد 552 هد 3 هرم ص 5 6 5

 ٍلوقيو نيسح بكنم ىلع برضي فخأو لق
 ايبتلا دج. ىقلت مهيلاق ايدهم اًيداع 0 دق

 يملا ىتقلا ٍنيَجانَحلا انو ايلَع ئَصَقرْملو اًنَسَحَي »
 اعلا كبيبتلا هللا قستأ

 سوا نب رجاهمو 4ىبعشلا هللا نبع نب /ريتك هيلع لشف لق

 قاوفا ىلع همسا بتك دق ىلمكلا لاله نب عفان ناكو لق هالنقف

 لوقي ومو ةمومسم اهب ىمري لعجت هلبن

 ؛ ىلع نيد ىلع انأ ؛ ىلمجلا انأ -

 «©) 1هءم»].: 0 الصفم , (0 ًالبقم. 62) (0 اللغم ه#«) (00 انم.

 2) 14 ةتلئقف. 6) 00 ماقو 0 مساق. ر/) (0000. ريبك , 12113 انأ

 100 )06 ىعبشلا.



 ها : مع

 اذه ىلع ايهنيب «اميف هموق * صلصأف هيلع قف لق ايا كلنق

 ىق* ىسعلا ىف هب لاجن رهاظم نب :بيبح سأر هيلا عفدف

 ىلا اوعجر املف هيلأ كلذ دعب هعفد رث 2 هسرف فنع ىف هقلع

 ين لبتا رق مترج: نانتلا قتادقتع ينتحل وتر رتل يحل نع
 ةومهو بيبح نب مساقلا هنبأ هب رصيف ءرصقلا ىف * دايز نبا ىلا

 رصقلا لخد املك هقرافغي ال سرافلا عم لبقأف فعار دق ذتموي

 ئنب اي كل ام لاقف هب باترف هعم ٍرخ يرخ اذاو هعم لخد

 افق نا ب 1+ فربسلا, سما لين هيل ك2
 ال ّىنب اي لق هتفدا ىتح هينيطعتفا نا سأ, كعم ىنلا سأولا

 10 اناوخ هلت: ىلحا زيبمألا يبيت نأ كيرا. انأو ىفاحم نا. ريمألا . سضرب

 باوتلا اهلك لاا ولكن نخ قليبي 1 للا نلت مالغلا مهل لق انسح

 كردا !ذا يكف مالغلا تكف اكبو كنم.اريخ هتلتق ىقل هللاو اما

 ةلتقيك رع نم“ كلل عيبا لكاقارقا "انتا الا مح .دل» نكي 6

 لخد م بعصم ازغو ريبؤلا ّق 5-2- 17 نراك .املفت هيبأب

 دة ىف فلتخب لبقأف 7 هطاطسف ىف هيبا لئاق !ذاف بعصم: ركسع

 هيرضف راهنلا فصن. لاثاق وهو هيلع لخدف هن سامتلاو هبلط

 نيف. ىب كم ئقدح تف وبا! لاق 3 ىنح  ةفليسب

 0 هاظم نب بيبح لتق امل لق

 لوقيو رجتري  رملا نخأف. لق قاطعا مةاجو ىسفن بستحأ

 ه  البقم الا ةرَيلا بعل منكر لسا بح نك © 5

 2) © 0200 2070" هزل تك 11819 هعفدو“ 6520 0

 كن 60 2 6 ملف. #) 0 طاطسف. ) 00 ةلوجو. ' 7)
 00 ناو.



 مدرب 4١" ةيندني

 نم ةالصلا تمعر لبقت ال رعاظم نب بيبح هل لاقف لّبقت ال

 يلع لمحت لق راح اب كنم «لبقتو لبقت ال معلص هللا لوس لآ

 هجو برضف ة ,هاظم نب بيبح هيلا حاخو ميم نب نيصح

 قخأو هوذقتتسات هباصا < هلجو دنع عقوو بشف فيسلاب هسرف

 لوقي بببح وه

 اداتكأ مقيّلَو مكرطش ءأ . ادادعأ ْمُكَل انك ول مسقأ

 ءادأو انيسح موق ا 8

 # رعست ببوححو * ءاكيف 00 ا / انيبح انأ

 ع من25 )2 6 هد 201 0

 لل قب 1 ينلاو اظن رجس ضخ نبت نت لات 2
 هبرضفا ميمن ىنب نم للجر # هيلع ليبحث اديدش الانق لناقو

 ىنب نم ميريع ىب ليدب هل لاقي ناكو هلئقف هسأر ىلع فيسلاب

 موقيبل بهذخف / عقوف هنعطف ميمغ ىنب نم رخآ هيلع لجو نافقع

 ىميمتلا ديلا لزنو عقوف فيسلاب هسأر ىلع ميم نب نيصخمل هيرضف «:
 هللاو رخآلا لاقف هلثق ىف ككيرشل ئنا نيصخل هل لاقف هسأر رتحاف

 اصيك ىسرف فنع ىف 7 هقلعا هينطعا نيصلل لاقف ىريغ هلنق ام

 دعب كنا هلجخ رف هلع ىف ثتكرش ىلا ” اوملعيو سانلا ىرب

 ىلع هاظعن اميف ىل ةجاح الف دايز نب' هللا :ديبع ىلا هب ضمآف

 «4) 0 لبقيو. 2) 4. رهظم» ) 00 لجو. 4) ©0 اداكتا و
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 1 سس مرعب

 ىضرت امل* لاجيلا كلتق ىف نا هللاو ءاسنلاو نادلولا لئقتو هللا

 هءاجن لق ناطلسلا ىنع ىنيبضي نا ىنفرع و نا هللاو تيشخو يك

 أوسا القم تيار ام لاقف ىعبر نب ثبش ىثم هل عوطا ناك لجر

 ترص ءءاسنلل اًبعما كفقوم نم 4 يبقا افقوم الو كلوق نم

 نشولل .ىن نب رمش ىلحا يشف ةدشع يتباخكا نم لا 3

 10 4 فدع يآ أوعرصف اهنع اوعفترا ىنح تويبلا نع عفشكف ءباككأو

 ليبق .!ذاف .لذق :ىف :نيسلللا تاعك ىم لجيلاب لاو. الف ر راك

 عغيف 4نّيبتي ال ريتك كتلواو قيف «نّيبت نالجرلا» لجرلا نم
 هللا كبع نب وربع ةمامث وبا كلذ ىار املف لاق جنم لتقي ام

 ,5 ىنا ءادفلا كل ىسفن هللا دبع ابا اب نيسكلل لق ىدحتاصلا

 كنود لثقا ىنتح لتقت ال هللاو الو كنم اوبيرتقا ىف ءالوه ىرا

 ةالصلا دنع تييلص ىقو ىبب نشا نا بجو, كلارا

 ةالصلا تركذ لق رث هسأ, نيسلل عفرف لق اهنقو اند كق ىتلا

 لق مث اهنقو لوا اذه معن ىيركاذلا نيلصملا ىم هللا كلعج

 اهنا ميمت ىب نيصخمل هل لاقف ىلصن ىتح انع اوفكي نا عولس

 ©) 0 كريغل - ام. 12ءزدلع (ن0 هد. لقت. 65) فا. 60600

 ءاسنلا ب (2) 6 انو. ) (0 فطعيو.. ..7) 0 ورك. يد 0

 ىيسز 7:7. 20016 2دكع ةلقل.. 7) 0م نين. 2) 0000 |ذح



 مدرع 4! انس

 الف ةمايقلا موي انباسح «ئلو ندنك نا هللا ةجر نم انطنقتل
 مح مولناتو لاق «كل لوقا ام وع لاق انل ترفغ نا كل هللا رفغ

 نأ ىلع نوركدقي ١ اوذخأو هللا هقلخ لائق لش راهنلا فصتنا

 ضعب نم اهضعب براقتو جانينبا عامنج) لحاو هجو نم الا موتأي

 خناجا نع 4 اهنوتوقي الاجر لسرا دعس نب ربع كلذ ىبر اًملف لق ه
 باكا نم ةعبرألاو ةثلثلا ذخأف لاق مهب اوطيجل علئامش نعو

 بهتنيو © ضوقد وهو لجريلا ىلع نوكشيف تويبلا نوللخاي نيس

 كنع كعس نب ريع اهب رمأف هنورقعيو بيرق نم هنومريو هنولئقيف

 اوءعاجف 6 هوضوقت الو اتيب اولخدت الو رانلاب ©اهوقرحا لاقف كلذ

 اهوقرح دق ول منان اهوقجلف وعد نيسح لاقف نوقرك اوذخأف رانلاب 0

 ذخأو كلذك م كلذ ر/ ناكو اهنم مكيلا اوزوجك نأ اوعيطتسي مث

 ىشمم ىبلكلا ةأارما تيجرخو لق دحاو هجو نم الا مهلناقي ال

 000 1 ع م دس نبع ةاشيلج .ىحب اهجوزا لإ

 / متسر ىمسي مالغل ىشومخل ىن نب رمش لاقف هن كل اينع
 000 لك اهناكم .تنناث ةكرشف اهسأر برضق دوعلاب اهسأر برضأ 15

 ىدانو هترب نيس !1 طاطسف #* ىعط ىح :ىقملا :ىك ىيب ريش

 ءاسنلا اصف لق هلها ىلع تيبلا اذه قرحا ىتخ رانلاب ىلع

 نشولل ىذ نباي نيسمل هب حاصو لق طاطسفلا نم نجرخو
 «نانلاب هللا كقرح © ىلها ىلع ىتيب قركتل رانلاب وعدت ثنا

 نب دي نىع كشار نا ىب ناميلس ىتثتّدح فنخ# وبا لقد
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 اندم

 0000 مناك

 وع امدو لق «لالض نم كل اب لالض ةينازلا ةيمم ىباو ةيواعم لآ

 نم ةثام سمخو ةففجخ ةففجملا هعم كثعبف ميم نب نيصامل دعس ىبا

 ملف لبنلاب وقشر هباحصأو نيسلمل نم اوند اذا ىن 0 زيبمارملا

 فنخ# وبا لق 51 ةلاجر م جلويخ اورقع نا اوتبلي

 : لوقي ناك ئناويكلا * رشم نب بويا نا ةلعو نب ريم ىنتدح
 نأ ثابل اف امهس هتأشح هسرف كيري نب رحاب تقع هللاو انا
 فيسلاو ثيل هنأك ٌوْمل هنع بثوف ابكو برظضاو سوغلا 5 ىعرا

 لوقي وهو هدي ىف

 ربزف ديل ىن نم عجشأ  ركلا جدا انآق < 0 أورقتعت 2

 0 0 هل لافف لق ف 0 لوح دا نيكا ”ىيار ١

 نر 5 كادولا / هل لاق هتلتق ىلا بحا
 ةحارسل رثاب هللا ىقلأ ْنأل امتا كلذ ناك نتل هالاوف ري نيحناصلا

 مل لاق هانم دحا لثق رثاب هاقلا نا نم ّىلا با فقوملاو

 ه كنا ول تيارا نيعمجا عاتق رثاب هللا ىقلتس الا كارا ام كارلا وبا
 يلع تركو افقوم تفقوو رخآ تيمرو #اذ ترقعف اذ تيمور
 ةرفت نا* تهركف كيلع ليخو ؟كباكتا ترثكو كباكتا تضرخو

 هباختاو اذه ناك رمخاو رخآو كدعفك كباحتا نم © رخآ لعفو

 كنا كأدوتلا انا اب هلا لاقف عتامد ىف 55 هاكرش مينا نولتقي

 | 4 0 9ك 27 ا ةاويل ن1 2) 9 اك

 0 060 ورفعت. 2) 060 !كياو. 20007 نانا 2 72) 0000

 لق )“0م وهنا انور امو مقل كو ا افلا

 72] 60 نحا. | 0
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 هلي 0

 ىبابضلا هللا دبع نب ملسم ةجاوع نب ملسم لتق ىذلا ناكو لق

 ىن نب ريش لجو لق «ىلجبلا ةراكشخ نأ نب ناجرلا دبعو

 هباكصأو هونعاطف هل اوتبثف ةرسيملا لها ىلع ةرسيملا ف نّشوجلا

 هيلع ليحت اديدش الانق لئاقو نيلوألا ء نيلجرلا دعب* نيلجرو

 ميت نم ىبيتلا ىح نب ريكبو ىمضحلا تيب نب نام
 هلتاقو نيسنللا باكا ىم ىناثلا ٌليتقلا ناكو هالتقف ةبلعت ىب هللا

 نانثا #4 اماو ليحت قليخ تذخأو اديدش التق نيسمل باعصا

 ةقوللا لها ليخ نم بناج ىلع لمحت ال تذخأو اسراف نوتلتو

 لتا ليخ ىلع وهو سيق ىب < ةرزع كلذ ىار املف هتفشك الأم

 كعس نب رمع ىلا ثعب بناج لك نم /فشكنت هليخ نا ةخوللا

 مويلا كم قليخ_ ىقلت ام ىرت اما  لاقق نصخ نب مى ناجرلا دبع
 كتبشل لاقف ةامملاو لاجرلا هيلا ثعبأ ةريسيلا ةّدعلا هذه نم

 رضم يش ىلا كيتا هللا ناجس لاقف هيلا مدقت الا ىعبر نبا

 ىزجبو اذهل بلنت نم دج مث ةامرلا ىف هثعبت ةماع رصملا لاو 5

 # لقو لق هلاتقل ةعارللا تبَش نم نوري اولاز امو لق ىريغ كنع
 هللا ىطعي ال ليقي بعصم ةراما ىف هتعمس انذ ّىسبعلا ريهز وبا
 انا نوبجكت الا دشرل جدآسي الو ادبا اريخ رصملا اذه لعا

 نايفس  ىنيا لآ هدعب نم هنبا عمو بلاط نأ نب ىلع عم انلنآق

 عم هلئاقن صرألا لما ريخ وهو هنبا ىلع انيدع رث نينس سمخ وهم

 ه) 0000. ىلكلا. 8) 00 مع. 2 ©0 هدص. 2) تعا. قي. 2 00

 ةرذع. /) © فشكس م) 00 هللا. 4#) 0044. لق امو.



 51 معو

 نم ةكتس نيبو نتا اجد ىب ت0

 لوا ىدَسألا ةجسوع ىب ملسم عرصف ةعاس اوبرطضاف تارغلا وك
 6 تعفتراو هباككأو ٍياَجَدل نب ورع فوصتاأا رو ا

 لاقف فمر هب اذاف نيسمل هيلا ىشف عيرص هب م اذاف ةربغلا
 06 910 نع قاع نإ 2 - 02136

 . هويات سيلا ينمو ا

 لاقف هاظم ىب بيبح هنم ائدو ء اليدبت ارلدت نوير نم

 افيعض الوق ملسم هل لاقف ةّنِجاب م 07 اي 4كعرصم ىلع ّرع

 فحال كرقا ىف ئنأ ملعا ل الرول بيبح هل لاقف مريخ هللا كرشب

 ىتح كفا ام لكي ىنيصوت نأ تببحأل هذه ىتعاس نم كب

 ؛0 لب لق ىيدلاو ةبارقلا ىف هل لها تنا اب كلذ لك ىف كظفحا

 تونمت نا نيسلمل كا هديب“ ىوماو هللا كك اذهب .كيصوأ انآ

 ىف تام نا ئه عوسأب ناك اف لق ةبعللا برو لعفا. لاق هنود

 هاديس اب هاتجاوع -ىبا اي تلاقف هل ةيرج نتحاصو جعيديا

 . ىدسألا ةجوع نب ملسم انلتق ٍَحْدَْل نب وريع باككا ىدانتق

 اذ نولتقت امنأ مكتاهما مكتلكت هباككا نم هلوح نم ضعبل ثبش لاقف

 /لثم لقي نأ نوحرفت مكريغل مكسفنا نوللختو مكيديأب مكسفنا
 هقيأر كف هل كل بل هل تملسا ىذلاو امأ خجاوع نب ملسم

 نم ةتس .لنق ناجبرذأ فلس موي هتيار ىقل 5ميرك نيملسملا ىف
 نوحرفتو هلثم مكنم لتقيفا نيملسملا لويخ 2 مانث لبق نيكرشملا

 ه2 (000. وح.. 6) 272:7. تعطقناو. (6) 101. 33و 75. 3.

 ك) (00 كا 4ك كعرصمد» 2)' 501 افق زر 0 مكنمر 10:[ة55ع 1©-

 ععجلتدح لتم مكنم» ىر 0 م © مانا (51).



 1 "1 خنس

 دق معن لق ةزرابملا ىف كيزي نب رح اب كل ل هل. لاقف هيلا

 هل روبل هللاو لوقي ميغ نب نيصلمل تعمم انت لق هل زربف تتش

 نا هيلا برخ نيح رمل هثبل اف هحي ىف هسفن تناك امنأكف

 لاق* «فنخم نا ىع ديحت نب ماشع#* لق يي« ءلنك

 لتاقي ناك لاله نب عفان نا ةورع نب ىناع نب نيج 4 ىنتتح

 «ىلع نيد ىلع انأ ؛ىلَمِجلا انأ ليقي ومو ذتموب

 يد :ىلع: انا لاقف ثيرح نب محازم هل لاقي لجر هيلا يوخن لق

 حاصف هلتقف هيلع لج رث ناطيش نيد ىلع تنا هل لاقف نامثع

 < ناسرف نولتاقت نم نوردنتا ىقمح اب سانلاب جاجا نبدا

 لقو ليلق مناخ دحا مكنم مثل نزربي ال نيتيمتسم 4 اموق رصملا
 دعس نب ربع لاقف مريتاتقل ةراجحأب الأ عومرت رل ول دللاو نوقبي ام
 زرابي /الا غيلع © معي سانلا ىلا لسرأو تيار ام ىارلا تقدص
 , نب نيسلل ىنقلح فنخ وبا لق  «عنم الجر مكنم لجر

 ند نيح يجمل نب وربع عمس هنا ديلا لق ىدارلا ةبقع
 | يعم اهككنط ارو ةقرلا لا افا لوقي نيل باتا ىم
 هل لاقف مامالا فيلاخو نيدلا نم ىرم نم لتق ىف اوباترت الو

 متناو انقوم :.ننكتا سانلا ضر ىلعا جاجا نب ورع اب نيس

 ىلع 4 متأمو مكحاورا تضبف دق ول نملعتل هلو امأ هيلع « متبن
 نا. مث لق رانلا-ئلصب ىّلوا وع نمو نيدلا نم قرم انيا ملتامعا

 ©) 0 فنخ# وبا. 6) 0 ىع. ) 00 200. لما. 4) © هنت.

 6 60 مزعش 1210110 ضرعيب, 7 060 ذل 8) 200 مقملا / 00

 متاملقو.



 5 سيرا

 رامزلا م ىبحأس تأ راصنألا ةبيتك 5 لق
 م © 09--اره - همه د

 قام“ ور 000 مو يق 3 د 8 0

 اس

 هتررغو ىخا نللضا باّذللا نب باذك اي نيسح اب ةظرق ىبا

 " :قكلضأو كاخنا قده هنللو .كاخا لضي زهنلدللا نأ لاق“ هتلتق !سح

 :ضرتعاف هيلع لمك كنود توما وا كلنقا م نأ هللا ىنلنق لاق

 هود قنتساف هباككا هليحت هعرصف هنعطف ئدارملا لاله نب عفان

 10 خاص نب 6 رضنلا ىتدح فنخت وبا لاق «ءًأربف دعب 4# ىوودنف

 لاقي ميمم نب ثراخل ونب مو ةرقش ىنب نم ميمتم ىنب نم

 نوح 0 000 تيار 0 هللاو امأ عا نب 0 هل

 15 1 ١ لمتيو امدقم 0 ىذع 5-0 د

 5 ا هءامد ناو 2ك هينذا ىلع 01 هسرف نأو لاق

 ناكو نيس ىلا "حق دللا .تيبعا عطس نع يلو يع نبا شم

 نب :دييرابلا هيفي هيرملا يارس هام ؟ عم

 ه) 00 ةطرق. 83) 0 وجتري. 0 ىنج..١ 10) 0 ىودف, 66
 (00 012. لعيبي. 6) 00 وصنلا. 1 ماا ةتلخ 700 70220725 , 1. مو

 الك 142 2 960 0



 زنمطاف نبا ىلع كدا دا تيد راما منتحا وأ هتأرمأ دل ثملأق

 كىيلكا ال هللاو رمألا نم اميظع تينا ©ذقل ءارقلا ديس تلنقو
 رباج- ىب 0 لقي هبا ةتيلك ”لرأ ىوم
 س6 د -

 5 راو جامرسلاو نيسح ادع ةميِمذ تذَأو ىنع ىربكات ىلس

 0 عناص 0 ةادغ ىلع لب ملو تعرك ام ىَسْقأ تآ ملأ ه
 عطاق نيراوغلا ود 00 هبوعك 50 مش ىو 0

 558 نس

 عدلي ال ْذإ للا ىف او و
0 

 عراقم ردا ىمكي 00 الاباء الا جىاكل فويسلاب اعارق كش

 عفان كك 9 ول اونزان قع اسح برضلاو يعّطلل اوربَص ْلَقو 10

 0 نع

 ديل هيعمل فكنا لب ةغيقل اما هللا َتيَِبَح ٌعْبف

 5 )ل

 ب 1

 ا سول ذل تنس

 هل نفر ا قلقا انا اني ب قوق قطعي 2 يمزلا نب بعصم ةراما

 مركو ىفو كقلو قدص ىنا هل لاقف ردغ ©« دق نمك بر « اب انلعجأ 5

 ىنلتو ارث ىسفنل بسكا رل ىنا الك لق « اوس كسفنل تبسكو
 در ىدبعلا نقنم نب ىضر نا اورو لق اريخ اهل تبسك
 © لاقف هلوق باوج رباج ىب 0

 رباج نبأ ىدنع ءامعتلا لعَج الو مهلانق تدهش اما نيو .ءاهاول

 رشاعملا تعب هانبألا هريعي ةبسو اراع ميلا كاذ 78 ْنَقْل هب

 راق سمر ىف ثنك ٍنيسح ميو هلك لبق نم تنك ىتأ تيل ايف
 060 0 هب 2) 060 عيلض 0 ©0 روسحا 0 4) ©0040. !ديزيب

 6) (00 أر.



 "1 مذيل

 اذه نا :ىيشا ريق مل” لاه كلاطا نا نك رك ىلا

 نيلاصلا نم كنا كهشا « ىّناف لقعم نب ديزي هل لاقف لوقو ا

 نعلي نا هللا حدنلو كلعابألف كل ل ريضخ نب ريرب دل لاقف
 اعقوق اجرخن لق ك 0 يرخأ زف لكلملا لست

 ء حملا لقعي ناو 6 تناكلا كعنلت "نا .ةناوعحب هللا لل ايدك

 م ع

 ايش ّرضت رل ةفيفخ ةيرض ويصح نب ريرب لقعم نب تيزي
 امأك رخن غامدلا تغغلبو رفغملا تدق ةابرض ريضح نب ريرب هبرضو
 ىناكف هسأر ىف تباتل ريضح ىبا فيس ناو فلاح نم ىوه

 ,هىدبعلا فقنم نب يضر هيلع لجو هسأر ىم هضنضني هيلا رظنا

 ىضر لاقف هدص ىلع دعق اريرب نأ مث ةعاس اكرتعاف اريرب فنتعاف

 وربع نب رباج ىب بعك بهذف لق عاندلاو عاصملا لها نيا

 ىنخلا ىراقلا ريضح ىب ريب اذه ّْنأ تلقف هيلع لمحل ىدزألا

 ىف هعضو ىتح ممرلاب هيلع لمح دجسملا ىف نآرقلا انثرقي ناك
 !5 فرط عطقو هيجوب ضعف .« هيلع كرب * ممرلا سم دجو املف هرهظ
 نانسلا ثِيغ ىقو ةهتع هاقلا ىخا رباج ىب ابنعكا متعطق هنأ

 تا رسل ويخضع

 تينا ليقيو هتابق ىع بارتلا ضفني ماق عيرصلا ىدبعلا ىلا وظنا

 تيار تانا نيلقف لاق ادبا اهاسنا 2 ةعن درألا اخا اب ىلع

 هءريباج ىب بعك عجر املف ىذا عيسو ىنيع ئأر معن لاق اذه

 2) 00 0ر1 2) 6 باكذلآا. 0 نع لونو 14 ىضر نع لون

 ت) 000 د



 |تاخل "| خمس

 ةلونم هب بيصأت نيسمل سأر بيصا ىّلعل اهلئاوا ىف نوكا تلقف

 لجر مّدقت نيسح ىلا انيهتنا املف 35 دير نب هللا ديبع دنع
 نيسح نكسف لق نيسح مكيفا لاقف ةزوح نبا هل لاقي موقلا نم

 اذه معن هل اولوق لاق ةتلاتلا تناك اذا ىتح نكساف ةيناث اهلاقف

 لب* نتببذك لا رانلاب رشبا نيسح اب لق كتجاح اف نيسح ة

 لق ةزيح نبا لق تننا نيف عاطم عيفشو روفغ بر « ىلع مدقا
 مث بايثلا قيف نم هيطبا ضايب انيا, ىتح هيدي نيسلمل عفرف

 هيلا. محقيل بعهذف ةزيح نبا بصغف لق رانلا ىلا هزخ مهلا لق
 سيوفلا هب تلاجو باكرلاب همدق تقلعف لاق رهن هنيبو هنيبو سيفلا

 هيناج ىقبو هذخنو هفاسو همدق نتعطقنان لاق «اهنع طقسف * 0

 لاق هثارو نم ليخل كرنو 7 قورسم عجرف لق باكرلاب اقلعتم رخآلا

 علتتا ال ايش نتيبلا اذه لها نم تييار دكقل لاقف « هتلأسف

 نب فسوي ىنثتلحو فنخ# وبا لآق «لاتقلا بشنو لق ادبا

 لتقم جهش دق ناكو سنخألا ىنأ نب ريعز نب فيفع نع ديزي
 ىو ةعيب د, نب ةريمع ىنب نم لقعم نب ديزي برخو لق نيسفمل ؛5

 1 ا ا ا اما
 هللا عنصو اريخ ىن هللاو هللا عنص لاق كب  عنص هللا * ىرت فيك

 اناو ركذت له اباثك تنك ام مويلا لبقو تبذك لق ارش كب

 ىلع ناك نافع نب نامتع نأ ليقت كنناو ناذول ىنب ىف كيشاما

 مام | ناو لضم ٌلاض نايفس ىنا نب ةيواعم ناو اسم هسفن

 ©) 400301 تع آه. 8) ©6000. قووسمو. 2 00 هانلاسف

 4) 0000. كيزي طع ك لعامل. ) 00 هللا عنص.



 1| نس زا

 اهذري اهيبلا لبقأف ني ةيرذ نيبيطلا نود تاق ىعأو ىنأ كادف

 قود. كعباز لل ىنا .كلق ارت اديك بناج تحخاف ءاينلا روحا

 تيب لها ىم متيزج لاقذ نيسح ه«اهادانف كعم تومأ نأ

 ىلع سيل هناف نهعم ىسلجأف ءاسنلا ىلا هللا كر ىججيرا اريخ

 5 0 ىلع وهو ٍباجحلا نب وريع لجو لق «نهيلا تفرصناف لانق ءاسنلا

 ىلع هل اوثج نيسح نم اند نأ املخ ةنميملا ىف سانلا :ةنييم

 تبهذف ٍيامرلا ىلع عليخ مدقت ملف موك مرلا اوعرشأو بكرلا

 نم اوحرجو الاجر غنم اوعرمف لبنلاب عوقشف عجرتل ليخل
 نأ رم ل رفعج وبا نيسح ىقدخ فنخ# وبا لاق 3 نيرخا

 ٠ ثفقو: ىنح ءاج 6 ةروخح :ىب. هللا :دبع هل لاقي: ميغ ,ىب نم. الجن

 لق ءاشن ام نيسح لاقف نيسح اب نيسح اب لاقف نيس ماما

 نم. عاطم عيفشو ميحر بر ىلع مدا ىنا الك لاق رانلاب رشبأ

 لق رانلا ىلا كزاح بت لق ةزوح ىبا اذه هباحصصا هل لق اذه

 عقوو 4باكرلاب هلجر تقلعتو هيف عقرف لوُدَج ىف هسف هب برطضاف
 دق رح ُُك ةسأرب برضيف 6 هب 0 «ذخأف سيفلا وغنو ضرألا 3 هسأر

 ةذبح نب كيوس اممأو فنخ# وبا لاق * تنام ىتح رجا 1

 هلجر تيقب هسف عقو نيح ةزيح نب هللا كبع نا ىل معزف
 بربصي هسرف هب ادعو تراطف ىنميلا تعفتراو باكرلا 2 ىرسييبلا

 ئه ففم وبا القا, را ك2 تلف يحس رجا ليصاو وح لك

 20 هيخأ نع ىمرضخل . لثاو نب رايك دبع نع بئاسلا نئب ءاطع

 نيسلل ىلا راس نمت ليخل لثاوا + ىف تينك لق لثأو نب قورسم

 2) © ئةداتتف ١ 2/01 :هدصن ١ 2 كل زوو 71/50/1١ اةدوح.

 هز 00 ءا كلا باكولا قي. 6) 0000. هدم
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 مدرس 4| نس

 هللا كر هللا ىبع ابا لاقف ئىبلكلا ريمع ىب هللا دبع ماقف

 ديدش اليوط مدآ الجر نيسح ىلرف امهيلا ٍرخألف ىل نذتا

 ناوقألل هبسحأل ىلا نيسح لاقف نيبكنملا نيب ام ديعب ىيدعاسلا
 بستدتاف نننا نم هل الاقف امهيلا يمخث لق تشدش نا جرخا الانف

 نب بيبح وا نيقلا نب ريق انيلا رخل كفرعن ال الاقف امهل 5

 ىبلللا هل لاقف رلاس ماما 7 لتنتسم راسيو ريضح نب ربرب وأ ,عاظم

 جرختو * سانلا نم ىحا ةزرابم نسع ةبغر كبو ةينازلا نبا اب
 هبرضف هيلع لش مث كنم ريخ وهو الا ءسانلا نم دحا كيلا

 هيلع لش نأ هفيسب هبرضي هب لغتشمل هناف درب ىتح هفيسب

 هردبف هيشغ ىتح هل هبأي ملف لق دبعلا كقعر دق هب اصف راسا
 رث ىرسيلا هقك عباصا #راطأف ىرسيلا هديب ّئيبلكلا هاقتاف ةبرضلا

 لوقي وهو ازجترم ىبلكلا لبقأو هلتق ىتح هبرضف ّئبلكلا هيلع لام

 ءاعيمج امهلنق لكقو

 ىبسح ميلع 06 ىتيبب بست بلك نبأ ' انأف ىنوكنت نأ

 لا ل ركنا سلو يع 0 وذ 0

 برضلاو اًمدقم مهف 0 اب 5 ١ هع مل لا

 هل لوقت 22 1 2 1 ا بفهو ما تنذخأف

 ©) (0 بيبحو. (0) 0 ليستسم, (0 لئثئتسم. (6) ((6©

 4) 77 تراطاو ه) خ11 1610. عا:

 ديرضلا يدش نيبعأر اءذلا لبع ىبلالا نسب اناث ىنوركنت نأ

 ىبسح وهو ىالوم هب ىيبسح ىبوب اقثاو ىباو ىنا

 ىبرللا ناقو ةنجلاب زوفا برحلا رادب توملا بعز ال



 41 نس هنافنمب

 ةلاجسر هيلع تلمحت هذه مكتعاس ىف اذه مكموي ىم هيلع مئنا

 وبا لق 4نيسلمل مما فقو ىتح لبقأف لبنلاب هيمرت غل
 ديم ىع كشار نأ ىب ناميلسو رين نب بعقصلا نع فنخ#

 دكيوذ اب ىدان م خوحن دعس نب ويعع فحزو لاق ملسم ىبا

 54ىمر مث* هسوق كبك ىف همهس عضو رث اهاندأف لق كتيار ندأ

 ىنثذح فنخ وبا لق «ىمهر نم لوا ىلا اودهشا لاقف

 ىنب نم ريمع نب هللا دبع يدي لجر ام ناك لق باَتج وبا

 نادع .ىم نشل ذب انابحاانفضاتاو هنزل اذا كل 0 7
 بهو مااهل لاقي طساق نب رمتلا ىم هل ةأرما هعم تناكو اراد

 ؛0 لق نيسشل ىلا اوحرسيل 0 ةليختلاب # ميقلا ىارف دبع تننب

 لوس, تعين ةمطاف نب نيسح كا نوحرسي هل ليقف هنع لاسف

 اصيرخ ”كرشلا لصأ داهج ىلع تنك كقل هللاو لاقف معلص هلأ

 ةتمنا ةجينب نبا .نورخب' نينا لف هاه نا 101 1
 ىلا لخدف نيكرشملا داهج ىف ىليا هباوت ىم هللا دنع اباوت رسيا
 55 اص ىتبصا !كيناقت ديب اه اييلكأو « عمم اع* اهبخأق هتآرما

 ىتح اليل اهب يرخث لق كعم ىجرخأو ٌلعفأ كروما كئشرا كب هللا
 ء ىبمترا هسب ىمرو دعس ىب ريع هنم اند املف هعم ما انيسح ىلا

 ىلوم راسو نايفس ىنا نب دايز ىلوم راسي يرخ اوما املف سانلا

 بقوف لق مكضعب انيلا جريل زرابي نم الافق دايز نب هللا ديبع
 اسلجا نيسح امهل لاقف ريضح نب ”ريربو رهاظم نب بيبح

 2 0 011١ 6( 00 سانلا. 2 0 0 80( 0001 ددزيوز

 لعتسلع (0 نيبصحب



 موف 00

 كن ايساوهو ىببر ىلا ىتم نك امم اًبثات كتنتج دق ىّناو كنم

 بوني معن لق ةبهت ىل كلذ ىرنقا كيلي نيب توما ىتح ىسفنب

 نتسنا لق كيوي نب ركلا «انا لق كمسا ام كل رفغيو كيلع هللا

 لونا ةرخآلاو اينحلا .ىف هللا ءاش نا ول نينا كما كتبس امك ول
 لوؤنلا ىلاو ةعاس .ىسرف ىلع علناتا الجار ىتم ريخ اًسرف كل انأ لق

 كل ادب ام هللا كحري عنصآف نيسمخل :لق ىرما 2 رخآ ريصي ام*

 نيسح نم نولبقت الأ ممقلا اهيا لق مث هباحا ماما مدقتسان

 هيرح نم هللا مكيناعيف مكيلع ضرع ىتلا لاصخل هذ نم ةلصخ

 هملك ام لثمب  هملكف هملكف دعس نب ريع ريمألا اذه اولق هلانقو

 تدجو ول تضرح دق ريع لق هباككا مب ملك ام .لثمو لبق هب

 نا* ربعلاو لبهلا مكمأل ةفوللا لها اي لاقق تلعف اليبس كلذ ىلا
 هنود مكسفتا ولتاق مكنا منعزو دومتملسا مكاتا اذا ىتح- © هوهنبعد

 متطحاو همظكب رزتذخاو هسفنب متكسما هولتقتل هيلع مودع مث

 نمأي ىتح ةضيرعلا هللا دالب ىف هجوتلا نويتعنف « بناج لك نم هب

 اعفن هسفنل كله ا ريسألاك مكيديا ىف حبصأو هنيب لأ مايو 15

 تاوغلا ءام نع هباخأو هتيبيصأو هءاسنو دمألخو ارض عفدي الو

 هيق 4 غرمتو / ىنارصنلاو ئسوجملاو ىدوهيلا* هيرشي ىخلا ىراخل
 متفلخ اهستب شطعلا ميعرص دق مث اهو هبالكو داوسلا ريزانخ

 اهع اوعونتو اوبونت رث نا ءامظلا ممي هللا مكاقس ال هنيرذ ىف ادمح

 6) 0 هطت. 6) 7527. ريصي ام ىرخا. 84241 ىلإ  ىرما ةبفعو

 ربصا لوزنلا ه) 40010192 4) (6 ءا 14 دومتيحدا. 2 00 ةيحان.

 ر/) 7:27. سوجناو ىراصنلاو دوهيلا. م) 14 غرمتيو.



 الإ زجنس ل

 لع ظرف اب لاقف سبق نب ةرق هل لاقي همدق نم لجر دعمو افقوم

 تننظف لق هيقسنت نأ كيرن افا لق ال لق مميلأ كسرف تيقس

 نيح هارا نا «هركو لاتقلا ىهشي الف ىحكنتي نأ كيري هنا هللاو

 فلطنم اناو هقسا رث هل تلقف هيلع هعفرا نا فاخف كلذ عنصي

 مهنا ول هللاوف لاق هيف ناك ىنلا ناكملا كلذ تلرتعاف لق هيفاسف

 نخأف لق نيسملا .ىلا هعم نجرخ ديري ىنلا ىلع 2 ىنعلطأ

 هل لاقي هصموست نم لجر هل لاقف االيلق ًاليلق نيسح نم وندي

 تكسف ليك“ نأ ديون ديزي ناب كيوت ه4 ام © سوا نب رجاهملا *

 هلئاو بيرمل كرما نا هللاو ديزي باي هل لاقف « ءاورعلا لثم هذخأو

 ن3 ملف ولولا نالا ا لارأ يوت لسما طق فقوم ىف كنم تيار ام

 كنم ىرا ىننلا اذه اف كتودع ام الجر ةفوللا لها عجتتأ نم

 ىلع راننخا:ل: هللاوو زانلاو .ةنللا نيب: ىسفن ,ىيخا هللاو ىنا لق

 مع نيسكح فقحاف هس برص رث نقرحو تعط ولو ايش هند
 ىنذلا * كبحاص انا هللا لوس نباي كادف. هللا ىنلعج هل لاقف

 اذه ىف كب تيعجتجو فيرطلا يف كقرياسو عوجرلا / نع كنسبح
 كيلع نوري موقلا نا تننظ ام وه الا هلا ال ىذلا هللاو ناكملا

 ىف تلقف ةلونمل هذه كنم نوغلبي الو ادبا يلع تضرع ام

 سا نر و عرمأ ندحتلا ّق ميقلا عيصأ نأ ىلابأ ل , ىسفن

 لاصمل هذه نيسح ىم نيلبقيسف م اماو هتعاط نم نجرخ

 هو اهتبكر ام كنم اهنولبقي ال هنا تننظ ول هللاوو هيلع ضرعي ىنلا

 «) 0 هركف» م) 0 ء6إ 00 ىنعلطيز 1ءعأ تنص 7/7. ه) ذا

 رجاهملا نب سوا. 4) 67. ام نيا. ه) 18 ةدعرز 77١

 ةدعرلا 2و لكفالا »ل ) (00 01



 5 ؟4|,. ةفس

 لقو سب نشومل ىذ نب رمش هامف لق نيسخل لقق نودحب

 اي ريحر هل لاقف كمالك ةرثكب انتمربا كتمأن هللا تكسا © كسا

 ام هللا ةميهب تننا اما بطاخا كيا «ام هيبقع ىلع لاوبلا ىبا

 ةفايقلا ني :نوتلب رهام. 8 ىيقيا_ هللا .بانك .نم- مكحت .كنطا
 ةعاس نع كبخاصو كلناق هللا نا ريش هل لاقف < ميلالا باذعلاو*

 مكعم كلُكلا نم ىلا ٌبحا دعم توملل ةللاوف ىنفوخ' توملابفا لاق

 نم مكنرغي ال هللا تابع لاقف هتوص اعفار سانلا ىلع لبقا مث لق

 ديح ةعافش «لانت ال هللاوف ههابشاو ىاكل فلجلا اذه «مكنيد

 ان

 للطي 13 صقار قت اولتقو ةتليددي) لهو دقوا اصح ,اوقازع .اموق_ معلص
 كل ٍلوقي هللا دبع ابآ منا هل لاقف لجر م”دءادانف لق هجرح ىع و

 ىف غلبأو هموقل حصن نوعف لآ نموم ناك نمل ىريلف ٌلبقا
 ي« غالبالاو جسصنلا عفن ول تغلباو ءالوهل تحاصن دكقل ءاعدلا

 لق ةلمح نب ىدع نع ئبلكا بانج ىا ىنع فنخ# وبا لق

 كحلصا هل لق دعس نب ريع .فحز اًمل ديزي نب ركلا نا مث

 طقست نا .هبسيأ النق هللاو ىا لق لجرلا اذه نننا ميلتاقم هللا و

 ىتلا لاصفل نم ةدحاو ىف ملت انا لق ىديألا #مجطتو سووولا

 ىلا رمألا ناك ول هللاو 2اما دعس نب ريع لق ىصر مكيلع ضرع
 ليلنلا عنج فكي | ىحب ليقاك ,لك : كلذ, ىف نق كيما: ىللو تحفل

 ©) 40401013 ع 1 م) 81ع اصعامتأ ء«0لعع (0 مدت عدواؤ ح 0.

 ء) 00 هددت. 5ه0 ا. 1. :عمعاتأ ؟ءنط مك كنظا ام هللاو. 4) (0

 1 14 6 006)220:7:72 12:14 لاي رك 60 كاخ .- اه
 لئاقمأ , /70/. لتاقنا. /) 77“ خطو, 00 ىطتق. (0162) انأ

 مم 12 2) 40 501661556652 مانا ق) ©6 هه. 1



 ١" خس مش

 نب خبقع رسعأو :تلحار انآ هنا رث لاق باسحلا مهيب قسري ل

 ىنتّذح فنخ وبا لف  ه«دوكأ نوفحزي اولبقأو اهلقعف ناعمس

 دكيهش هموق نم لجر نع ىماشلا كعسأ نوب ةلظنح نب. نع

 باذع نم ملت «راذت ةفوللا لها اب لاقف حالسلا ىف كاش بوق

 ىتح ىكأو ملسملا هيخا ةكصن ملسملا ىلع اقح نا راذت هللا

 مكنيبو اننيب عقي مث ام ةدحاو ةلمو دحاو ىبد ىلعو ةوخا نآلا

 ةيصعلا نعطقنا فيسلا عقو اذا لها اّنم ةكيصنلل متناو فيسلا

 1 نيحن هيبن ةيرذب مكايأو انالتبا لق هللا نأ مآ متناو ةما انكو

 عرصن ىلا مكوعدن انا نولماع متناو نك ام رظنيل هيلع هللا ىلص

 الا ايهنم 2 نوكردت ال مكناف دايز نب هللا ديبع ةيغاطلا نالطخو

 مكيديأ ناعطقيو مكنيعأ « نالهسيل هلك ايهناطلس رمع ءوسب

 نالتقيو لخنلا عوذج ىلع مكناعفريو مكب نالتثميو مكلجراو

 اة ةورع نب ئناهو هباحاو ْىدع نب ركح لاثما مكءارقو مكلثاما

 اولقو هل اوعدو دايز نب هللا ديبع ىلع اونتأو دوبسف لق دهابشاو
 هباككأبو هب كعبن وأ دعم نمو كبحاص لتقن ىنح جوبن ال هللاو

 ةمطاف ىلو نأ هللا دبع مهل لاقف اًملس هللا ىيبع ريمألا ىلا

 رمل نان ةيمس ىبا نم رصتلاو كلاي فحا اهيلع هللا ناوضر

 هد نيو لمجيلا اذه نيب 4اولعف جودتمتا نأ كلي مكخيعأف ورك

 مكتعاط نم ىضريل ديزي نا ىرعلف ةيواعم نب ديزي همع نبا
 ه) 14 نانمواتع !هءعم راجي. . 65) 0 نورك نت. 2:0 ءوسب 14 اوس.

 1مم 0 620 ع مه 0 ناليميل. #2) 00 اولحت



 مج 1! ذافس

 لح هللا. ةيعبارع ىقولل قت. نبا ريب ذل أفق . يعل كنس نع
 هللاو رهاظم. نب بيبح هل لاقف لوقت ام ىردي ناك نأ © فرح

 ام قداص كنا كهشا انأر انرح نيعبس ىلع هللا كبعت كارأل كس

 ناف نيسمل هل لق رق كبلق ىلع هللا عبط دق لوقي ام ىردت

 كدب بأ ىنا ام ارقأ نوكشنفا لوقا اذحت نم كش ىف متنك هن

 مكنم ريغ يبن تنب ىبا برغلاو رشملا نيب ام هلوف مكيبن
 ليننقب قوبلطفا قوربخأ ةصاخ .مكيبن كنب نها انآ مكريغ نم الو

 لق ةحارج نم صاصقب وا هثكلهتسا ملت 0لم وا هتلتق مكنم
 نب راجح ابو ىعبر نب ثبش اي ىدانف لق هنوملكي ال اوذخأف

 ىلا اوبتكت. را ثرامخل .نب .هيري ايو ثعشألا نب سيق اير ءرجابأ

 امناو* ماج تمطو #بانجلا مصخآو رامثلا نعنيأ* كق وأ

 ناكس قاض لعتن م هلءاولا# ليتات قتحام.كل ليج: لع م مدقت

 ىفوعدف ىنومتعرك نا سانلا اهييأ لق مث متلعف كقل هللاو ىلب هللا

 تعبشألا نب سيق هل لاقف لق ضرألا نم ىنمأم ىلا مكنع فرصنا

 ىلو بحت ام الا كوري ىل عناف كمع ريىنب مكح ىلع لينت الوأ

 نيوتا كيخا وخا تبنا نيسمل هل لاقف هوركم عنم كيلا لصي
 ال هلل ال ليقع نب ملسم مد نم رثكأب ماع ونب كبلطي ن
 ىنا هللا دابع كيبعلا 7 راوقا ب الو ليلخلا ءاطعا ىديب يطعا

 ٍربكتم لك نم ميرو ىَبرب ذعأ نومجرت نأ مكيرَو ىبري ثّدع
 ©) ن1. 1< 01. 22 75. 1. 1>ءكد0ع ذل ىردن ان." . 2) ذك لالا 06

 رجا , 76/1. رخ. 56 5ا152 10. )1*هر قز /سكع#. 1457 نان رضتحا

 رامتلا د 1717 تاي لدصخحاو اورامتل امتلا نعبنا. ا 00 تمطو

 مامكالل. 6) 5. 145" مدقاف» /) 14 ىبا.  م) دعا ها هلأ راوفا ٌرقأر

 ءغ 20 دصخأ اب ىدات مم. ٠1 كادد اخمن. 56و. ةانضصأ 4ج الق. 19, 4و 7/5.



 4| خخنس و

 ىلع ىب سابعلا هاخا نهيلا لسرف نهتاوصا تعفتراف هنانب اكبو

 نلف لق نفراكب نرثكيل ىريعلف © نهاتكْسأ امهل لقو هنبا ايلعو
 اهلاق اما هنا اننظف لق 5 سابع ىبا دي لق نهاتكسيل ابهذ

 نتكس املف نهب يرخب نا هاهن نك دق هنأل نعوأكب عمس نيح

 : ىلص كمحن ىلع ىلصو هلا وه امب هللا ركذو هيلع ىنتاو هللا كح

 امو ملعا هللا ام كلذ نم ركذف هئايبنأو هتكتالم ىلعو هيلع .هللأ

 هدعب الو هلبق طق ايلكتم تعمس ام هللاوف لق هكذ ىصخحي ال

 مث انا نم اووظناف ىنوبسناف كعب اما لق رق هنم فطنم ىف علبا

 كاهتناو ىلتق ملت لكك له اورظنأث اهوبتاعو متكسفتا كا اوعجرا

 ,, نباو هيصو نباو هيلع هللا ىلص مكيبت تنب نبا نتسسلا ىتمح
 هبر دنع نم هب ءاج امب هلوسل ىّدصملاو هللاب نينموملا لواو دمع
 رايطلا ديهشلا رفعج سيئوأ ىا منع ءادهشلا كيس دج سجلوا

 لوسر نأ مكيف ضيفتسم لوق مكغلبي رثوأ ىمع نيحانلل ء وذ
 ناف ةتلل لها بابش اديس ناذه ىخألو :ىل لاق معلص هللا

 0 تملخ لم ايذك -تويعتا ام" هللاو ”كشلب ومو ا لوكا اج نسسد

 ناف ىقومتتّكك ناو هقلتخا نم هب رضيو هلها هيلع تقم هللا
 هللا دبع ني رياج اّلَس مكربخا كلذ نع همتلأس نا نم مكيف
 وأ ىدعاسلا دعس نب لهس وا ئرككلا كيعس ابأ وا ىاصنألا

 ةلاقملا هذح اوعم» متنا مكوربخ» كلام نب سّنأ وأ مقرا نب كبر
 ههملل رجاح مياذه ىف ءافأ ىخألو ل هيلع هللا ىكلص هللا لوسر نم

 ©) 06 ىهتاكسا عا ةططم> (6(0 ىهتاكسيل. 65) 2[همممع دبع

 سابع ىب هللاز ©1. 511م3 م. اثي“ 5ع 2 086 0 0) (0

 هيرضإد و٠ 6) 60. افر 1١ذل ها ه1 اما ١ ير فنللال 0 ظعولا.
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 مهل مي 4| زئغئس

 ىف مرطضن رانلا ىلا اورظنف انوحن اولبقا امل لق ئفرشملا كاحصلا

 انونأب الل انثارو نم رانلا هيف انبهلا انك ىذلا بصقلاو بطخل

 ةادألا لماك سرف ىلع ضكري لجر جنم انيلا لبقا ذا انفلخ نم

 الا ىري ال وه اذاف انتايبا ىلا رظنف انذايبا ىلع رم ىتح انملكي ملف

 ا 00 1 ل ا يداعل اعجا  عجف هيف رانلا بهتلك ابطح »
 اذه نم نيسمل لاقف ةمايقلا موي لبق ايندلا ىف رانلا تلجعتسا

 لاقف وه وع هللا كحلصا معن ءاولاقف نّشوحلا ىذ نب رمش هنأك

 ةجتوع ىب ملسم هل 'لاقف اًيلص اهب وا تنا ىرعملا ةيعار نبا اب

 |0000 عع لأ كادف كلعج هللا ليسر ىبا اي

 نيسدلا هل 0 را مظعا نم 0 فسافلاف هس طقسي سيلو

 انتحال دلي هل شرف -نيشلملا عم ناكو مادبا نا ةركا ىقاف . هميت ال

 هتلحارب امد موقلا هنم اند املخ لاق نيسخل نب ىلع هنبا 0 لج

 سانلا لج < عيسي ةحد لع توصب هتوص ىلعأب .ىدان مث اهبكرف

 ملل 4قحلا اهب مكظعأ 599 قيلت الح لوك اعمل -سانلا اهنا

 ىرذع متلبق ناف مكيلع ىمدقم نم مكيلا رختعا ىنحو ىلع
 0 ناحل كدي لنك "طبل قينديطقاوا دمخ متعدص
 مكسفنا 0 دبل اجت داو رقعلا دو متم اولبقت رف ناو ليبس ىلع

 05 ع د ن 7 0 تى

 دكا هةندخ مكيلع مكرم نكي 0 ا

 وهو نونا لِيَ فيلا هلل 00 1 يح الو ىلا اوضقأ

 ©) 600 لاقع. 2) ©0 فنسافلاو ز #76. فنسافلا هناث.1. فسافل. 14

 :هئىيسي. "2) 14 بج. ١ 6 0م هدم.1710١. 20:30, 75. 72 ©

.5 .75 ,”7 061206 



 "| نس إلي

 ىالوم عم عم نيتك لاق ئراصنألا ص ليع نب نامورلا كيبعل مالغ

 برضف طالطبسفب نيسلمل رما نيسمل ىلا اولبقأو سانلا رضح اًملف

 لخد رث لق ةفح وا ةمييظع ةنفج ىف ثيبف كسه رما ىث

 ناجرلا دبع ىالومو لق ةرونلاب « ىلطتف طاطسفلا كلذ نيس

 5 كيك طاطسفلا باب ىلع ىنادمهلا ريضح نب ربونو مهبر كيبع نبأ

 دبع لزاهي ريرب لعجن هتا ىلع ىلّثي امهيا اجدزاف 3 امهبكانم

 ةف لطإب ةعاسب هذه ام هللاوف انعد ناكرلا دبع هل لاقف ناجرلا

 ليي 3 لطابلا ا اه 6 ىلا ىموق ملع دقل هللاو أوريرب هل

 ريخل نييو ادنين نأ هللا نردد :ىنح اهيرتسسل نادل 000

 ١٠ اولام دق هنا تددولو عفايسأب انيلع ا لبيع نا الأ نا

 نا مث لق انيلظأف انلخد نيسلل غرف املف لق هن ةاضان ا

 هباككا لتتقاف لق هماما هعضوف فحصم 05 هناياد بكر نيس

 4 تيلفا أوبعرص يق مهقلا يار املف اديحش الاتق هيحي نيب

 كلا ىلعأ نع «باكتا ضعب نع فزد وبا لاق يث انكر شو

 ئلاقف هيدي نيسمخل عفر نيسلل ليخل نيحبص امل لق ىلهاللا

 ىل تننأاو بت لك 1 ىئاجرف بوك رك عي تنا مهأذا

 2 بق قفقيعبعت مه م مك هل ركعشطا لون ومهأ لك 3

 ةدعلا ديف تيشنو قيرصلا ديف لذكو كليشا هس ا

 ءتجرفذ كاوس نمي كيلا ىم ةبغ ويلا هتركشو كالا

 ىنتدح لق مصاع ىب هللا دبع ىتدح فنخ وبا لق ««ةبغر

 9060 ىلطف. 6) 00 اييبكنم. 10ءا20ع هد اهدزاف» نان00 511م-

 [م1عب1 ءها1. آش. )نه هدن. 4) 00 تلبقا. ) #/. دنع 1 1176©



 سرنا 4| النس

 نب بيبحو هباككأ ةنمبم ىف نيقلا ىب ريغ لعجت الجار نويعبرأو

 مءاحا ىلع نب ن نافعا هنيار ىطعأو هباكحا اةرسببه 5 رعاظم

 تويبلا ءارو نم ناك بصقو بط رماو متروهظ ىف تويبلا اولعجو 7 ا 53 ع هك 2 : . ؟
 مع نيسدخل ناكو لق جهئارو 0 جوتأي نا 2« ةفاخ رائلاب قرحت

 ةيفاس < هنأك ضفخنم ئارو 0 نم ناكم ىلا بطحو بصقب لأ ه

 كلذ هيف اوقلا مث ايلي دلي ومحو وم هنا كورفت

 اليك رانلا هيف انيق. انولتاقف انيلع اودغ اذا اولقو بصقلاو بطل

 «ءاعفان ل ناكو اولعفف دحاو هجو نم ميقلا ائيلئاقو انئارو نم قمن

 رقببا قب ادم قع ئدنللا جيِدَخ نب ليصف ىنثتح فنخ“ ويا لق

 عبر ىلع 7 نك سانلاب دعس نب ريع جرخ امل لق ىمرضتمل وربع نععا»
 عبر ىلعو ىدزالا ميلس نب ريمي نب هللا دبع ذتموي ةنيدملا لا

 ةعيبر عبر ىلعو © ىفنملا ةربس ىلا نب ناجرلا دبع سو جحْذم

 رككلا نادمتو ميمخ عبر ىلعو سيف ىب كثعنشألا نب سيق ةلنكو

 رخل آلا* نيسدل لتقم ملك ءالوع ري سهشف ئحايرلا جيزي نبا
 الم قلع الخ ودفتر دعا لدشو نيسلا لل لالع' هداف“ ىبزي قيال

 نشوجل ىذ نب رمش تطيب ىلعو ئديبزلا ٍياجحلا نب ورمع

 00 ا اوفو عا وعألا نب ليبحرش نب
 اك قطا لو يسخلألا نيف“ ىربت» ةردع ليخأ ىلعو بالك

 وبآ لق ٠ #««ءالبم عاديوذ ةنيارلا ىطعأو ىئعوبريلا ىعبر ىبا
 نع ىفنلل ملاص نا نع ىليجلا ةرم نب وريع ىنثتلح فنخ# وو
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 “1 كنس )»ل

0 

 مسهل امثا اودادؤيل مه ىلمن امنا ميسا 0 مهل ى

0 2 0 

 هيلع متنا ام لع قيسوملار نا هللا ناكل لف نيهم 0

 ىنلا ليش كلن نم 0 0 بيش 1 ثيبخلا وه 3

 5 ىبا+ انفي تلك ال لف اذه نم ىدعل# 00 8 0 نتلقف

 ناكو الاطب اكاكضم ناو هامل د للا دكدينع 0 بروح

 هل لاقف نيبّيطلا ىف هللا كلعيج نتننأ فساف اب ريضح نب 0 هل

 هللاو تكله نع. رع «هلل انا لق يضخ. نب ويوب انا لق .تنأ نم

 0 نم. هللا ىلا :اًييبوتتت- نا كل لم بح ايياللق ندري هالو تكلت
 لق .نوتيبشل .منانال مكنللو نوبيطلا ىحنل انأ هللاوف ماظعلا كبونذ

 00 كعفني الفا كحيو ثلق « نيدعاشلا نم كلذ ىلع ان

 ١ لاح لك 0 0 هللا مبق لق ىجم اذ وه اه يلق لثاو

 15 روع ليك 2 ليلا السرد ىذلا ناكو ع فرصنا 0 1 «بيقدس

 دكعس نب رع ىلص اهلف لاق زيكا ىلع ناكو قفييمحلا سيق ىبأ

 كلذ ناكو ةعمأمل موي ناك هنا اضيأ انغلب دقو تبسلا موي ةادغلا

 100 افك لاق سانلا نم ةعش نم جر عار تاع مديد مدييلأ

 اسراف نوتلتو نانشا هعم ناكو ةاحغلا ةالص 2 هب ىّكصو* باكا

 ه) 00 اريخ. 205) (00 نيصح نب كيز يلو لعاد0ع ةعرصمعا كيوب هلأ

 كبد (51ع) 772162661 6 0 نيمش. ©4) 00 هللا. 2 101

 23, 75. 57 (انا1 مسالذ). ضر 60 1206 © 56 وثع 8.

 ى) ©0 لاقو. 2) ©0 هدحنز كاتمم1. ءزءا 1



 كبلح بهذي ال ةيخا.اب لاقف مع نيسلمل اهيلا رظنف لاق .قابلا

 ىسفن نلنقتسا هللا تلللع ال 00 © تننا قلن كيلاق ناطيشلا

 كرلاق 4 مانل المل انحقلا كرت ول للقو هانبع تءقرقونو ا قف كارف

 ىلع قلو ىبلقل 2 كلللف طاع سعب يصخشا انليواب

 هلانه تربو  ةئاقش 00 عببج ىلا توقأو اهيجو تييطلو , بسفن ّ

 ا ا ددالا اي لع ثنا نسل ابيه راع اهيل
 ناو. نوتوجب ضرألا لسها نا ىملعأو هللا ءارعب ىزعنو هللا. ىقتا

 ىنلا هللا هجو الا كلام ءىش لك ناو نوقبي ال ءامسلا لفا

 ىنأ هذحو د وف وسو :نويوعي فلل كثعبيو هتردقب ضر آلا فلخ

 ملسم لكل 2 ىلو ىنم ريخ ىخاو ىنم ربيخ :ىما و ىنم ربيخ 0

 «مسقا ىلا ةيخأ اي اهل لقو دوك اذهب اهازعف. لق ةوسا هللا لوسوب

 ابجي ىلع .ئىشمخ الوااابيج ىلعاىقشق-ال نيمسق ىرباذ كيلع

 اهب ءاج مث لق نياكله انا اذا روبثلاو ليولاب ىلع ىعدت الو
 ضعب اويرقي نا مرمأف هباصتا ىلا نسخو ىدنع اهسلجا ىتح

 ناو ضعب © ىف ايضعب بانطألا اولخدي نأو ضعب نم قتويب 5

 ىيهودع هنم عينأب ىذلا هجولا الا تويبلا نيب 2 اونوكي

١ 

 كبع' نب.كاكصلا ىع مصاع نب هللا دبع نع فنخ وبا لق

 هلك .ليللا اوماق هبا دحأو نيسح .ىبسما املف لق ىقرشملا هللا

 0 اورقك ا دخيل لأ 0 انيسح 0 انسركات ه0

 2) (0 هت. 200. ءرع 14. 8) 1710. 1:ءزنادعر مصعمن. 11,1. 6.

 ه) 7م:ء/.. ءا آذ ةيشغم: 4) 17م6. تمسقا. 6) (00 نمز :6ع. ءا>

 ل4 6[ 11 عللا د رك" 013-98. 19-



 ك] ةانس 3

 وسيسف : لاقو لاق ادت اهل «© ءاضقنا * ىتلا ةمارللا 2 1 ةلخاو

 0 2 ترش رق لت يلا تدنول ةللاؤ نيقلا ىبأ

 كشفت“ قع ؛لغفلا كلذ مهني“ ةللا"زاو لفك علا قدك ١ لكفا

 هباصحا ةعايج ملكتو لق كتيب لما نم ةيتفلا ءاوه سفقنا نغو

 5 كقراغذ ا هللاو اولاقف كحاو ةدةجو ىف اضعب هضغب هبشي مالكب

 نحن اذاف انيديأو انعابجو انروكنب كيقَت ءادفلا كل انسفنا نلتو

 قدوح ا قلك نيا لق“ 55 يانقلعا ان انيرصقو 8 انونو انك فلكم

 لاق ل نب 0 نب ىلع نع كاكضلا ىبأو بعك نب ثرامللا

 تعور ءاهدح يوم نبا لكك كلا" يشغل قلقا فج لالخ

 د0 هدنعو هل ءابخ ىف هباكتأب نا ليقعا ذا ع ىكنع .بنيز

 لوقي أو هحكلصيو هفيس يلاعي وهو دافعا 5 قيوم نوح

 ليصألاو قارشالاب لكل مك ”قيلخ نم كل 4قأ رفد اب
51 23 © - 

 ليدبلاب عنق 0 رو 6 لينق بلاطو 1 بحاص نم

 ر/ ليبسلا كلاس يح 1 ليلجلا ّ رمال امثاو

 رب ىتقتسف انأزا' ام كقرعف اهتميف“ تكل اكلك وأ نيبنرم اهدا لاق

 لون دق ءالبلا نأ تسيلعف 0 مرا ىعمد تدد “ف ربع

 ةقرلا ءاسنلا ىفو ةأبما كو تعمم ام تعمم اهناف ىتمع اًمأذ

 ىنح رسال د اهبوق ر 2 تستو نأ اهسفن كلغ م ؟ملف عوللو

 مويا دا 0 000 وفرع هالسكتاو ترا د فالف حبلا تينا

 90 ( لامتو ىضام أ فيلد 0 أ ىسحو ىلا نو ىبمأ خوطاف تنام

 0 ©60 اضضقنأل (ةذع)و /ع/#. انك عع. 5) 00 انقر. © 00 اهتكس.

 2)' ه3 16:0. اق. ١ 4) 10: مقك" تلاطر ةكا خل 81 هل 32 7
 4756/  ى برس ى) 00 ه0.: 511201. ©6011. لش اا



 راراز "أ خنس

 هل لاقف ىريغ بلط نع اهل ىفوباصا دفق ولو ىوبلطي اما ميغلا
 لعفن مل رفعج نب هللا كبع انباو هيخا ونبو هءانباو هئتوخا

 نب سابعلا ليقلا اذهب أدب ادبا كلذ هللا انارا ل كحعب ىقبنل

 ليقع ىنب اب مع نيسألل لاقف حنو اذهب اويلكت عنا رق ىلع
 ©لمقي اين ,اولق, مكك نينذا, لق اوبعذا ملسع لتبقلا نم. مكبسح

 مانعألا ريخ انتموع, ىنبو انحبسو انخش انكرت انأ .نولوقي سانلا

 ايلا ماسر كرست ارو جرب عجم نعطت دو ماسبب :قاعم _ مون, هو
 تاسعا كيدفت نلتو ليعمل نال ةلياز 2 ارعيم امرت هال

 شيعلا هللا مبقف كدروم نين ىتح كعم لتاقنو انولعاو انلاوماو

 داع متع ني هلا ةيعامتح نيف وبا لف ٠ - «ةحعب

 ةجوع نب ملسم هيلا ماقف لق ىقرشملا هللا دبع نب كاكضلا

 كقج ءاذا يف هللا ىلا رذعن < اًملو كنع ىَّلخ ىحا لاقف دولا

 تبث ام ىفيسب عيرضأو ىحنر مهروحص ىف رسكا ىتح هللاو اما
 هب مالنأتا سالس ىعم نكي رش ولو كقرنا الو ىحي ىف همثأت

 دبع نيب دعس لاقو لق كعم توما ىتح كنود ةراجكأب عنتفذقل

 انظفح كق انا هللا ملعي ىتح كيلخت ال هللاو ىفنخل هللا

 انها 2 نجل نا كيك ل للا كيف معلص هللا و ”ةبيغ

 اليك ا همر عبس ىف كلذ لعين ردا رث ءايحا ى 7

 خلنق ىف اماو كلن لعفا ال فيكف كنود ىما ىقلإ ىتناح

 6) 00 ليقدز 14 سانلل ليقن 1 ) 1 (1. كيدفن) كديبغت

 انسفناب. © آش فور 2/1. لو 2) 0,8 0. بءعيصلاب 016

 )12527: انها ع . رثك) /77ىكعأ ىردأ.



 "0 منال[

 انةمّلعو ةوبنلاب انتمركا نا ىلع كدا ىنأ مهللا ءارض

 رثو ةدنتفأو اراصبأو مند لا د 0 نارقلا

 اريخعأ الو 2 نبا ياككأا لخأ 3 ىناف دعب امأ نيكرشملا نم انلعجت

 هللا مكارجُت ىتيب لها نم لصوأ 0 تيب لما الو فا

 5 3 هلأ اذغ ءادعتلا ءالوقا نم 0 نطظا ىّناو 3 ب

 0 ىنم مكيلع سيل لح ىف اعيمج اوقلطناف ملت < تيار كف ىناو
 فنخ وبا. لاق «اًليِج هوذحأاف مكيشغ كف ل اذه لج

 كاكضلا نع ىاذمف نم ىطب ئشئافلا حصا نب هللا دبع اس

 لع ىكرألا رعتلا ىب قنامر تيك لذ كلا هلا
 10 انلأسو انب بحرف انياع رف هيلا انسلج رث ل انيق نين

 ةيفاحلا كل هللا وعلتو "كيلع ملسل انتج ان د ان 1

 ىف هنا كتّدع اناو سانلا ربخ كبخكو اديع كب ثدكو

 معنو هللا ىبسح مع 500 لاقف كيار وف كبرح ىلع او

 نم اًكعنم اذ لق هل :هللا انوختو: هيلع انملسو انيكك لك ا

 ا: ىلع نا هل تلقف لايع ىلو ىيد ع رضنلا. نب كلام لاقف قرصن

 اذا فارصنالا نم لخ ىف ىتلعج نا كنلتو الّيعل ل ناو انيك
 لاق اعفاد كنعو اعفن كل ناك ام كنع تلناق ًالتاقم 1 1

 دق: ليللا اذه لق ليللا نك اهلف دعم تاث لح ىلا ثنا لق

 نم لحجر ةيب مكنم لج لك نخايلارق ةلبجا ءىدخات ا كل
 د» ناف هللا جرفي ىتح مكنثادمو « مكداوس ىف اوقوفن رث ىتيب لها

 ه) 17/1 عا 12 قو 0) 660 01227 126 هه لش 6 7

 هن 14 تنذا. 027727)0072 نم )2  كلل لكلا فاش 8
 هع
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 نإ "4| ةنس

 اكس ىديبزلا ةملس نب جاجا نب ورمع لاقف نورت اذءام © لاقف

 ىغبني ناكل ةلزنمل  ءهذه كولأس رق مليّدلا نم اوناك ول هللاو هللا

 كولأس ام ىلا هبجا كثعشالا .نب سيق لقو اهيلا هبيجت نا كل

 ام اولعفي نا ملعا ول هللاو لاقق ةودغ لائقلاب كتكبصيل ىرعلف

 امب انيسح ىلا نيح ىلع نب سابعلا ناكو لق «ةيشعلا < هترخأ :

 مخي نا تدعطتسا نإف يلا عجزا لف دعس نب ربع ةيلع صرع
 هوعدنو ةليللا انبول 2 انلعل ةيشعلا انع هعفدتو ةودغ ىلا

 هباتك ةوالتو هل ةالصلا بحا تنك دق ىّنا ملعي وهف هفغتسنو

 نب ثراخل ىنتاح فنخ وبا لق >«رافغتسالاو ءادحلا ةرثكو

 لق نيسخل نب ىلع نع ىبماعلا كيرش نب هللا دبع نع ةريصخ
 0 علل نجح لك اع دعب نيم لتقوم قولا
 ىلا مكب انحربس متملستسا ناق دىغ ىلا مكانلجا لق انا لاقف

 وبا 05. «مكيكرت انسلف متيبا نإو دايز نب هللا ديبع ازريما
 الار دتحلا نع ىققفلا معا نب دلل دبع قستخم :ببح

 مع ىلع نب نيسمل نا نادت نم نطب 0 ىقرشملا هللا دبع ؛5
 ةريصح نب ثراثل اضيا ىنتتحو فئنخ وبا لق هباككا عيج

 عمج الق نيسل نب ىلع نع ىماعلا كيرش نب هللا دبع نع
 ءاسملا برق دنع كلذو دعس نب ريع عجر ام دعب هباحككا نيسمخل

 ىنأ تععمسف ضيرم اناو عمسأل هنم تونذف نيسمل ىب ىلع لق

 «دجأو ءانثلا نسحا ىلاعتو كرابت هللا ىلع ىنثأ هباخصال ليقي وهو »

 4) 006 هدت. )2  ©6 اذهزر مم» 14 ةلاسملا ٠ 060 جخا (ةذ).

 0-70 رشم ا : 101. 17عاما ةرمب



 4| خنس ادديلزل

 ىكرتل كنا سيق نب ةرزع هل لاقف اريثك هللا نيركاذلاو راحعألاب

 ه«اهادهو اهاكر ىق هللا نأ ةرزع اب ريهر هل لاقف تعطتسا ام كسفن

 نأ روع اب هللا كدشنا نيدكانلا نم كل ىناف قرح اب هللا ا

 امنريهز اي لاق ةيكزلا سوفنلا لتق ىلع لالضلا 3 نيعي نمت نوكت

 لاق اًيناميثتع“ تنك اما ٠تيبلا اذه لها ةعيش ىم 'ائدتع تنك

 هيلا كتبتك ام هللاو امأ هنم ىلا اذه: ىفقوع « لدتست تسلفا

 نللو طق قرصن هثدعو الو طق الوسر هيلا نيلسرا الو طق اباتك

 معاض' هللا ليس غب تدكذ. ةتيار املف“ هتيبو ئيب عملجا قيرطلا

 اي

 نيابعلا# لتس او ل“ ا كو :هللا"قح نم م امل

 ليع ابأ نأ ءاليم اب لاغف جيلا لا ىنح (ضكرف لع 2 نبأ

 رمألا اذه ىف رظني ىتح ةّيشعلا هذه #اوفرصنت نا مكلتسي هللا

 انكاصأ اذاف قطنم هيف هنيبو مكنيب رج ممارما اذه ناسف

 و هنولثست ىذلا رمألاب انينأف هانيضر اماف هللا ءامش نا كانيقتلا

 كلت هنع دري نا كلذب دارا اماو هانددرف انهرك وا هنوموستو

 ىلع ند سايعلا مانا املف هلها ىدصو2و هرمأب رسماي ىتح ةيشعلا

 تنا /# تننأ ىوت ام لاق رمش ب ىت ام دعس ىب رع لق كلذب

 سانلا ىلع لبقا رق وكانا كدرأ "هف لق كازا ىلرلاوا ريخألا

 ه) 060 دادهو هاكز ز :ءع. ع 31. )85  00 مه1ع 200. ىلع. 82ءاصلع

 م11 :كالضصلا 2 606 لدتسا )6  كلل ملكقت» 10. طمم» ىم

 مكردعو مكيرح. 2006 ركبإ دقي. "رك مهلا نأ 11 همم, نت
 ىز 00. انيعلا زر 00 0



 [*"|م "| خنس

 رصعلا اليخ نعب عون“ م فحز مث سائلا ىف بكر ف ىرشبأو

 ىلع هسأرب فقفخ نا هفيسب ايبنتكام هتيب ماما سلاج نيسحو

 اي تلاقف اهيخا نم نيندف ةكصلا بنيز هتخا نسعمدو هينبكر

 لاقف هسأ, نيسل عفرف لق 3 نيبرتقا دق تاوصآلا عمست اما ىخا

 لق انيلا يورذ كنأ ىل لاقف مانملا ىف معلص هللا لوسر تييأر ىنا

 اب لليولا كل سيل لاقف انليو اب تلو اههجو هتخا نسمطلف

 كتا ىخا اي ىلع نب سابعلا لقو ناجرلا كجر ء ىنكسا ةيخأ
 ىخا اب ©كننا ,.ىسقنب تي سابع اب لق رت ضهنف لق ممقلا

 مهب ءاج ايع علتستو .ملت ادب امو ملت ام مهل ليقتت ماقلت ىتح
 نب ريعر © جيف اسراف نيرشع نم. وك ىف جلبقتساف سابعلا مام

 نوديرت امو ملل ادب ام سابعلا مهل لاقنف رهاظم نب بيبحو نيقلا
 وأ هيكح ىلع 'اولزنت نأ مكيلع ضرعن نب ريمألا وما ءاج اولاق

 هيلع ضرعاف هللا دبع ىا ىلا عجرا ىتح اولجكن الف لاق 7 ملتزانن

 /لوقي امب انقلآ رث كلذ هيلعأت هقلا اولق مث اوفقوف لق متركذ ام

 تفقوو رباب بخ نيسممل 2 ىلا ضكري اعجار سابعلا فرصناف لاق 5

 1 ياو رماظم وبا تيبح لايك مقلا .نيوبطاك مياحكا
 تأىدب 556 ريقز هل لاقف تتيلك 0 نو 25 نأ موقلا ملك

 هللاو امأ رهاظم نب بيبح عل لاقف هملكت نلنا نكف اذهب
 ةيرذ اولتقف لق هيلع نومدقي موق اًدغ هللا دنع ميقلا سبل

 نيديهنجملا رصملا اذه لها دابعو معلص هتيب لعاو هترتعو مع هيبن

 6) 00 فجر. 0( 00 تبوقأ. ه 14 تكس. 4) م1 عمم

 آف تر 6 ]1 ططومتم :ءع00عملتتطت 710عاطنع.ا  ه) 00 قفز :عع عاش ءا
 "لا كرف مكرزجانن. م) 7/1 اوهقوتك. مز وسع.

 كلا 201660 هدم. ' )660 نبل



 4| خلس مثلا ب

 انامآ هل بتكف هبتاك رمأف نيبع عنو معن لق تلعف انأما جف

 اًملخ نامرك هل: لاعي هلا كوم عم لك اهبادوب دلل تبع ديا كسلا ١

 ةيتفلا هل لاقف © مللاخ هب تعب ناما اذه لاقف مجادد قيلع محق

 ناما < مكناما ىف انل ةجاح ال نا هل ٌلقو 3 مالسلا -انلاخ ىبرقا

 ه1 شوكلا نيد" قبب زونض# لدبفاك لك «ةيمس يبا نام 1 ني يح دل

 ةيلع عب محق :انملفا عسب رع ىلا انا نب هللا ىيبع بانك

 تمدق ام هللا مبقو كراد هللا برق ال كليو كل ام ريع هل لق هآرقف

 هيلا -هي "تنك ام .لدقي ما 7 تينت كنار كنطإلا ىلا ؟كلاو )ىلع

 نيسح هللاو مل نسي 2 حاصي نأ انوجر نك ارمهأ انيلع تدسفا

 ؛ه عناص ثنا ام ىنربخا رمش هل لاقف ر/ديبنج نيبل* ءٌديبأ اسغن نا

 كنودف لق كلذ ىلوتا اناو كل ةمارك الو ال لق ةركسعلاو

 عستل سيمكل ةيشع هيلا ضهنف لق لاجرلا' ىلع تننا # نكو

 00 با_دكا ليقع فقو ىتح رهدت ءاجو لاق مول نم نيضم

 :٠ ىلع ونب نامثعو رفعجو سابعلا هيلا يرخأ انتخا ونب نيا لاقف

 هل لق نونمأ ىتخا ىنب اب متنا لق يرن امو كل ام هل اولاقف

 ٍلوسر ىبباو اننموتا انلاخ تنك ىّتل كناما نعلو هللا كنعل ةيتغلا

 قكرا هللا ”ليخب اين 'ئافان دعس ني ربع وا تا لك هلا نس كا

 ه)' هقأ 200. هكيلا ” 3) لعمل 200 رام 0

 هنام١ 2) ه11 1610. متيهت. 2 2) 00 ديبا (ةزع), /عش., هل1 أ
 14 221 هيبأ سفن. 7) 7ع. ةتببحخ سفنل. 1

 ىضقنا. 210+ 00 مكريما. 7) 821 ىيركسعلاو. 2) 77567. انا ىلتو.
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 علتاقيلف اوبا © ناو اًملس ىلا 4 #ب ثعبيلف اولعف ناف ىبيكح

 سانلا ريما تنأف علتاقف ناو ناو ٌعطُأو هل عما لعف ناف
0 

 ن

 فنخ# وبا لق <« دسأرب ىلا ثععبأو هقنع برضآق هيلع بتو

 0 ل وبابا يداك رق لو بلألا بانج وبا :ىقتح
 هنع فكتل نيسح ىلا كقعبا رث ىتاف دعب امأ دعس نب رع

 اعفاش ىئدنع هل دعقتل الو 2 ءاقبلاو ةمالسلا ةينمتل الو هلواطتل ا الو

 عقب ثععبات اويلستساو مكمل ىلع هباحتأو نيسح لين ناف ٌرظنا

 0 هب ول لدتا ىتعت جيلا فتحا ارنا او ان

 0 هناف ٠ ههظو هردص ليخأ طواف نمت لي ناف نوفحسم

 اعيش توملا دعب رضي نأ اذه ىف ىرهد سيلو مولَط عطا قاشم 0

 كينطم تاتا قانادبا انك «تلعك دتلتك“ ىف ل: ف ليك لح, نللو

 انلع ٌلزتعاف تببا ناو عيطملا عماسلا ءازج كانبزج هيف انرمأل
 دق اناف ردكسععلا 585 نشوللا ىذ نب رمش نيب لخو اندنجو

 ةريصح نب ثراممل نع فنخم وبا لق .مالسلاو انرمأب هانرما
 ىن ىب ريش ضبق ابل لق ىرماعلا كيرش نب ر/كهللا كبع نع ؛5

 1 :تامع :تاناكو!لكلا قا ب "هللا 6 ىبنعو وع“ مق 'باتالا .ىشولل

 سابعلا هل تدلوف مع بلاط ىنا نب ىلع دنع مازح ةنبا نينبلا

 مازتخ نب لحل نا نب هللا فبع لاقف نامثعو ارفعجو هللا دبعو
 00 الا لك نع تيكر نعي ةعيجر  ئبا للا جنبا
 بتكت نا تيار ناف نيسمل عم انتخا ىنب نا ريمألا هللا حلصا »

 <) 060 هدم. ][)ءد0ع 8ل1[ طا ىيملاس 6ث) 7مكءع7. 200. الو

 هنع رذنعنلا 2 ىيكج 4) 77:27. تلق سلخ 6

 /7ميع. أ 14 ناذ٠ #م) (00 ى) 00 2.1. كيبعو.
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 هلق دعس ىب رعو نيسح اعبرا وا اتلث ارارم ايقتلا انك امهنا

 نافذ دعب امأ دايز ىب هللا ليبع ىلإ كعس نب وع بنتكف

 نيسح اذه ةمألا رما ملصأو ةيلللا عمجو 3 ةرئانلا افطا دق هللا

 2 هريبسن نا وأ ىلا هنم ىذلا ناكملا . ىلا عجري نا قاطعا ىف
 5 هل نيملسملا نم الجر «.روكيف انش نيملسملا ريغت نم رغت ىا ىلا

 هذي: عيضيف :نييمتملا ريما: قبري .قلي نا: .ةيلح ام. هيلعو 8 |م
 ةماللو ب مل .اذه قو هيارإ هتبيو: ةنيب. اهيف . لويق ءدحبد ق*

 0 لجر بانك اذه لاق باشدتا هللا لبيع ف املف لاق الص

 نب رمش هيلا ا ا

 ؛كبنج ر/ىلا كضرأب لون دقو هنم اذه لبقتا لاقف نّشوَجلا ىذ
 درا نيركيل كدي ىف هدير مسي جو «ددتم نم لكر_ نك ند
 ةلنملا هذه هطعت الف رجخكلاو فعشضلاب ىلوا ننوكتلو زعلاو ةوقلاب
 تيقاع' ناف هباحتأو وه. كيكح ىلع لينيل ىلتو :ىمولا نم .اهناف

 ١ قلي نقل هللاو كل كلذ ناك ”ترفغ ناو ةبوقعلا ىلو 8

 5 ليللا ةماع ناتذحيف ىيركسعلا نيب ناسلج دعس ىب رعو انيسح

 فنختم وبا 35 كار اللا تيار ام معن دير نبا دل لافف
 نان رق ؛لقر ملسم' نيا نيبح ىعب ىبقارا نأ نب نايبلس ىدكخ

 اذهب ٍجرخا هل لاقف نشولل ىذ ىب رمش امد دايز نب هللا ديبع

 ىلع لوزنلا هباصصأو نيسلمل ىلع ضرعيلف دعس نب ريع ىلا بانل

 ه) 10ه16555ء 1ءععطلتتط> لاق. 62) (0 هردأ 516 ةنمردلب ع هلل

 ع6( لل. 26 2م. 200. !كيع 4 ) 7756/7. ريس, 6ه) 0

 60.5 ةيبدرتاب ءكل دوغ هنالك رز 14 أ 1ع.  ثاو. 53

 مع. ك1[ ه6 ا]ذ توفع.



 مد| ع ك4|! زئئس

 0 :يواعم نب ديوب تل عم سرخآ لعس نىب و يل للق' انيسح

 ١ لق كل اهينبا انا للق ا ماكسس نول رع لاق ىنيركسعلا

 لق 0 6 كلم نم اهنم اريخ كيطعا نذا لق ىليض ذخوت

 ريغ نم هيف عاشو كلذب سانلا ثدحتف لق رع كلذ هركتف

 كفنخم وبلا للق «««وملع الو اعيش كلذ ىم اوعمس اونوكي نأ 5

 ئدرألا ريم نب بعقصلاو ديعس نب كلاجلا هب انثذح ام امو

 0 لق هنا اولق نيتك ةعامج هيلع ام وهف نيتدخل نم اهريغو

 تلبقا ىذلا ناكملا ىلا عجرا نأ امأ انالث الصخ ىنم اوراننخا

 ىنبيب اميف ىريف ةيواعم ىب كيري كي ىف ىبحي عضا نأ امأو هلم

 متتش نيملسملا روغت نم رغث ىا ىلا ىوريست نا امأو هيار هنيبوا»
 وباللق  يويلع.ام ٌىلعو هل ام ىل هلها نم الجر نوكأت

 ىمو ةكم ىلا ةنيدملا نم هعم نجرخ انيسح نبك لاق

 سائلا هتبطاخم نم. سيلو لن“ اح ةقرافا رز قاوعلا .ىلا .ةكم

 ىلا ركسع ىف الو ىارعلاب الو فيرطلا ىف الو ذكمب الو ةئيلاملاب ةملك 5

 شانلا ركاذتي ام ماطعا ام هللاو الأ اهنعمم دقو الا هلتقم مهي

 00 ف دودسلا ون نسخ ا نم نومي اه

 « سانلا رهأ ورببصي م « رظنن ىتح خضيرعلا 6 هذه ىف

 ريمز نب بعقصلاو ىادمهلا ديعس ىب دكلاجْملا ىتّدح فنخ وبا لق

 ت): (0 للم. )2  60 ه6. 6) (00 رظس». 1آدعم0ع 1ث ام نئدلا



 1 را

 برشن «انتج لق كب ءاج ام ىجُت لجرلا نَم ىديبزلا اجد
 ال هللاو ال لق اينه ٌبيشأف لق هنع انرهألح ئخلا ءاملا اذه "ىم

 اوعلطف هباكصأ ىم ىرت ىمو ناشطع نيسحو ةرطق هنم بوشا

 ناكملا اذهب انعضو امنأ ءالبه ىقس ىلا ٌليبس ال لاقف هيلع

 5 كشف مكبرف اوعلما هلاجرل لق هباكحا هنم اند املف ءاملا ٍهعنمنل

 هيلع لمحت هباكتاو جامل نب ورع يلا راو عبرف اوألف ةلاجيلا

 اولاقف هلاحر ىلا اوفيصنا رق جيفكف لاله نب عفانو ىلع نب سابعلا

 اودرطأو هباككأو اج نب ورع عيلع .فطعن عنود اوفقوو اوضماأ
 03 ١ 3 7 ه2 5 5 .

 لح نب ورمع باكا ىم ىعط ءاذص نم الجر نا مث اليلق

 ؛( تضقتنا اهنا رث ءىشب نسسيل اهنا ىظف لاله نب عفان ةنعط

 « هيلع اهولخدأت برقلاب ىيسح باككأ ءاجو اهنم تاف .كلذ كعب

 تايب نب ىنإع مع باتجا وبلا ىددح قنا وبا لق

 ىقلا "نأ (ىراضنالا "عك نبا ةطرق ني 7 ورع نكس نب 0

 اق نم 2-5 ىف كعس نب رع جيم لاق كركسعو ىركسع نيب ليللا

 نيسح رما «اوقتلا ايلف كلذ لثم ىف نيسح لبقأو اسرف نيرشع

 كدلت .لثع هباصصا “ىعس». نب رع رمأو هنع 2اونكنتي نا هباقكا

 ايلكتف امهمالك الو ايهتاوصا عمسن ال ثيح امهنع انفشكناف لق

 امهنم دخلا لك ترصنا :رث. عيرم ليللا نم :بهذ ىنح ةلاطت

 هد نأ ةنونظي .انط امهنيد ءامبق "سانلا تيلحاو دباكصاب رك

 سس مسه سسسمم

 )60 اننيح 012) 60 6 وجع 122 6 6 م 651[

 0) 00 اوحكنت. 6) 60 050. 200. 676
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 مل 4| ةخنس

 ىقتلاب عنص امك ةرطق هنم اوقوذي الو ءاملا نيبو هباكصاو ىنيسحلا

 نب ريع ثعبف لق نافع ىب نامثع نينموملا ريما ميلظملا ىكولا

 اولاحو 0 :عيرشلا ىلع اولوذف سراف ةتاهسمخ ىلع جاجا هر © ورمع كعس

 لبق كلذو ةرطق هنم ءاوقسي نأ ءامأ نيبو هباكتاو نيسح نيب

 ىدنالا /”ىيصح ىنا نب هللا دبع <« هلزانو لق 4ثالثب نيسفلت لئق و

 2 هنأك ءاملا ىلا # رظنت أ نيسح اي لاقف مذةليكب ىف هدادعم

 لاه اهطع تيع ىدح ةطق دمتم قونت ال ةللاو ةمملا ىبك

 ملسم نب كيج لق ادبا ار اع داك مهللا نيسح

 حقل وه الا هلا 9 ىبنلا هللاوف هضرم ىف كلذ دعب“ هتدعل هللاو

 ىتح برشيف دوعي مث #ءىقي رت 7” رغب ىنح 4 برشي ا 0

 ىنعي 1 ظفل * ,ىتح ءبأد كلذ لاَ اف ىورب اف 0 رغبي

 سابعلا اند شطعلا هباكتإو نيسحلا ىلع ٌلتشا املو لق «دسفت

 نبيرشعو اسرذ ىيتلت ىف هقعبف هاخا بل بلاط ىبا ا ىبا

 اليل ءاملا نم اوذد ى 7-6 0 ةيرق يو الجار

 - ه0 ©00. طنع رع 0 512111 1 0 11610: 0 052

 ورعز ]4 انك عع. 6) كل[ آعانل. 6 ةيرضاغل ) :بضراغلا زعرشم».

 6) 7/27. اوقتسي. 4) 14 ءهن 5. مايا تلت. .6 (004.

 ووو 1. 2160 :. ءادانف هد1550 لاقف 5ع. مك) 51غ 14 ط. 1. انأ ن1100116 111

 رزه ؟نزز مع. هطلت. نبأ ءا 512 (00 5 نصح 000. 160. 959

 نيطح. م) ©0 هلح ىف رادع (و16). 6# 7ع. نورظنتو اا117 1 عصت

 اوفولن ءأ اوتو“ -2) 6 0 811 1:61. .هغ ميمو. 01-1. #©)

 00 نيسح- 2 ووعي. 200. ءالا. 22) مع. رفد محماطدادت]] عد

 050 رغبيد 101 200. شطعلا ماصيو. ) آخ 531 ع 0ه) 7/1

 :بنغي وفني 10. اعل ىظلنيو 14 ىقب 7 يغتي. رث) 00

 مهنصع طقلر 67. مءيسفن ظفل. 47) (0



 4| خخنس نإ

 رع دك فرصناف لاق ىب أر فقرأو «تلاسر باوجعإ ىبحاص نإ عجبا

 ىنيفاعي نأ وجرأل ىلا للعس نبا رع مل لاقف نبل هربخأف للعس ىبأ

 ىقحح لق فنخم نا نع ماشه لق ««هلانقو هبرح نم هللا

 نب ناسح ىع ى ٍيسبعلا ريهز ع نب بيبح نب 0

 و اج كعس ىب رع تاناكأ ل كيشا لاق ىسبعلا و 5 نب كتان

 نامرلا هللا مسبب دبف اذاف «لنع انأو دايز نب للا تييع د

 ىوسر هيلا تبتعلا نيسخحاب تلق تابح ا دعب اما ميحرلا

 ١ ىلا !ببتك» لاقف لاسيو أ كلطي رانا 'ام) عمدقا ابيع تلاشت

 قومرك ذا اًمأف تلعفف مودقلا © نولأسف هلسر ىنثتاو دالبلا هذه

 رم ئرق املف نع فرصنم انأف ٍهلسر هب ىنتتا ام ريغ مل ادبف

 صضانم# نيح تالو اننا وجرو دب انتئاخم تقلع كانا 1

 عب اما .ميحرلا ؛ناجرلا هللا مسا اىعنسش ىبارعارىلا تيكر

 عيابب نأ نيس ىلع ضرعأف تركذ ام تيهفو كباتك ىنغلب كقف

 4ةانيأر اني, كلذ ليعف د هباحصا تا وه ياك نب دكيرزيل

 نامياس ىتدح 00 لاق )ّ ا دايزه نبأ 7 ل

 ديبع ىم ءاجح لك ىدنألا م-اسم ب دبك نع كيدتنأ ر ىلا نبأ

 ندب لَ كعب اما كعس .ىب رع كا كءاسسك دايز ىب هللا

 20 نولتسي. م) 16ه ودالل ىإ هك للخ 4 وببتح 6

 1 © ح0036د* 8ع1055. نأوأ ءا مث صايم 1ععزاات" ناك. 1

 ؟عمذانك ةرمان( 1ط70 '10-1)هن121, (000. 1610. 959, 101. 9 2, 5أ



 2 "| ذانس

 00 200 ل المت امرك ناكو ئيعشلا هللا لع قيزيتك هيلا
 لاقف هب نكتفأل تئدش نال هللاو هيلا بهذا انا لاقف ةىش دهجو

 ام هلسف هنثا نلتو هب  كنفي نا كيرا ام دعس نب ريع هل

 لق ئدثاصلا ةفامث وبا هآر املف هيلا لبقأف لق هب ءاج ىذلا

 « هأرجأو ضرألا لها رش كءاج دق هللا دبع ابا هللا كحلصا نيسحلت د

 ةمارك الو هللاو ال لق كفيس عّص لاقف هيلا ماقف دكتقأو مد ىلع
 د 3 0 ني

 ناو مكيلا هب تلسرأ ام مكتغلبا ىتم متعمس ناف لوسر انا اهنا
 ملكت رث ىفيس متاقب ٌلخآ ىتاف هل لاقت مكنع 4نفرصنا متيبا

 اال الجلل اه نيبحا هل لاض م ال فللاو. ل لق كتجاع
 200 37 5 0 ع

 فرصنا مث ابتساف لق رجاف كناف هنم وندت كعدا الو كنع هغلبأ 0

 ىلظنل سيق ىب ةرق رع اعدف لق ربخل هرييحاف دعس نب رمع ىلا

 0 ا سي

 اذه نوفرعنا لق ًالبقم نيكل. و آر املف سيق نب رق هاتأف لق

 وفو / ىميمت ةلظنح نم لجر 1 و

 كهشي هارا تنك امو ىارلا نسكب هفرعا نتينك دقلو انتخا نبا

 نب ربع ةلاسر هغلبأو نيسكل ىلع ملس ىتح ءاجن لق ىهشملا اذه

 مدقأ نأ اذه مكربعم لعا نإ دكا ع مل لاقف هيلا لعس

 مرهاظم نب بيبح هل لق مث لق منع فرصنا انأف ىنوهرك ذا امأف

 اذه رصنا نيملاظلا ميقلا ىلا عجرت 4 ىنأ سيق نب ةرق اب كو

 ةرق مل لفف كعم اناياو ةمارللاب هللا كديا هئاباب ىذلا لجرلا»

 ©) ع7. ال. )2  ©0 كتفس 0 701. تأرجأو, :م0» 10. كتقأو.

 62) 0 كتذفرصخ»٠ 2160 رهطم نأ هواعغ(ن 13: خل[ ه1. ءا /ستع/.

 كا دا و و ميمن. م) 60 رهظم». /) 0 نما (ةذع)ر 7ع نبأ



 4! تنس م

 لعفا ىّتاف كعس ىئب ريع هل لاقف نيسنخل مدب هللا ىقلت نا نم

 راتع نع يكل نب. ةناوع ىددحا امه لق 0١ اولا دكا

 نب ريع ىلع تلخد لق هيبا نع ىنهجلا راسي نب هللا دبع نبا

 5 كدشرا كب هللا باصا هل تلقف هيلع كلذ 2 تي

 قاع هده نم فهيا لك عينا” طك راكد 5 ا

 هتيناك لاق نسل ىلا سانلا .بدكتي<ىكس نب ع اذه الذو ك1

 مزع لق دنا نافرعش دهجوب ضرعأ 0 املف ©« سلاج وه اذاف

 ىلا لكعس ىسب رع لاق لاق هدنع نم تجرخف هبلا وبسم ا ىلع

 , ل تبتكو لعلا اذه ىتيلو كنا هللا كحلصا لاقف دايز نبا

 كعباو ليعفاف- كلذ ى“ كيفدك نا تيار قاف سانلا دبا مو تشل

 ال داير ىبأ هل لاقت اسانا هل ىمسف هنس برذل ىف كننع ًازجا

 كثعبا نا كيرا نميف كرماتسا ثسلو ةفوللا لعا فارشأب ىملعت

 5 لا لق ميل كق هأر املف اندهعب انيلا كتعباذ الاو انددجع ترس. نا

 نم كغلا نم نيشلحاب لون ىنح فالآ ةخعبرأ 35 لئيقأك لاق «رئاس

 امو هب ءاج ىخلا ام هأسف هتثا لاقف ئسجألا سيق نب 6 ةرؤع

 هيتاَي نا نم ايكشاف نيسلل الأ كنك نع ةريعا نيو نكي

 20 ماقو لاق هضركو نأ علكف هوبناك ىيذلا ا ١ ىلع كلذ صضرعف .لاق

 4) 06 تيناف. 4) 00 ريشت»“ ه6) 00 200. ىلا سانلا بدني

 نيسحلا معا 016غ0ع2ةمط1طلت 116غ 17106أ ا 2 60 ايات“ 6(

 دعب. © 14 ةورعر 00 ارطع.



 | ها "| الئغس

 ام ىرت « نم دعب نم انينأيل ىرعلف دعب نم انيتأي نم لاتق
 هل لاقف لانقلاب تأدبأل ننك ام نيسمل هل لاقف هب انل لبق ال
 ةنيصح اهناف اهلرتت ىكح ةيرقلا هذه ىلا انب رس نيقلا نب ريعز

 نم انيلع نوعا علاتقف مانلتات انرعنم ناف تارفلا يطاش ىلع كو
 دل ديفا قل نيبال لله ةدغبا نب ء رج نم القت
 مهي كلذو لون مث رقعلا نم كب ذوعا ىلا مهللا نيسخل لاقف رقعلا
 ملق دغلا نم ناك املف 4 ةنس مريخ نم ىناثلا مويلا وهو سيمخل

 «فالآ ةعبرا ىف ةفوللا نم صاقو نأ نب دعس نب رع يلع

 | ى 0 0 هللا ليبع نأ مع نيس ىلا كعس نبأ

 للا هبا ريشي ةقوللا لها "ىم..فالآ ةةعبرا ىلع هثجب ذايز نبا

 هيلا بتكف اهيلع اوبلغو اهيلا اوجرخ دق مليدلا تناكو ىبتسد

 سانلاب اركسعم يرخ حورحلاب هيمأو ىرلا ىلع هدهع دايز نبا
 كلا قل لبق ناك اه نسل "رمأ# قم - ناك امله نييعأ مامح

 اننيب امث انغرف اذاف نيسشلل ىلا وس لاقت دعس ىب ربع دايز نب'

 00 تير نطل يباع هاله هلم دا ترس ديف
 انكهع انل رت نا ىلع معن هللا كيبع هل لاقف ٌلعفاف ىنيفعت نا

 رظنا ىتح مييلا ىنلهما كلعس ىب ريع لق كلذ هل لق املف لق

 ةاهن الا ادحا ريشتسي نكي ملف هءاحصن ريشتسي رع فصناف لق

 كدشنا لاقق هتخا نبا وهو ةبعش نب ةريغملا نب ةزمح ءاجو لق
 هللاوف كجحر عطقتو كرب مثاتف نيسمل ىلا ريست نا لاخ اي هللا

 كل ريخ كل ناكول اهلك ضرألا ناطلسو كلامو كايند نم يرخ' ل

 2) 0:0 ا نم : 14 ء //2/. لعب نم. ) (0© تداو.



 ؟4] كنس تا

 هباحصاو كيزي نب رخل ىلع ملس يلا ىهننا املف هنورظتني اعيمج

 ديبع نم اياتك ل ىلا عفدف هباتاو مع نيسنل ىلع ملسي رثو

 كغلبي نيح نيسحفنإاب مجحجن دعب امأ هيف اذاف دايز ىب هللا

 ىلعو نصح ريغ ىف ءارعلاب الا هلرنت .الق اكوسر كيلع' ملاقيو قاتك

 : ىنيتأب ىتح كقرافي الو كسمزلي نا يسر توما دقو ءام ريغ
 باتك اذه مل هل لق بانذلا ارق اًملف لق مالسلاو ىرمأ كنافناب

 نابكملا "ىف كب مجتجلا نإ هك ماب ادا امانا دل ريمألا

 ىنقراغي ال نا هرمأ كقو هلوسر اذه» ةباتك هيف ىينأب ىذا

 نب دايز نب كيزي هللا كيبع لوسر ىلا رظنف هرماو هير دفنا ىتح
 نب كلاما لاقف هل نعف ىدهنلا رث ىدنلتا « ءاتعشلا وبا رصاهملا

 كيز  ىب تيري هل لاه هدنك حلا ناكو ف لق صلسلا ريل

 قياما ,تعطا هيفا نت امو: ل5 وبما فلا اذ اه ك1

 كفاما تعطأو كبر تيصع ءاتعشلا وبا هل لاقف ىعيبب تيقوو

 2نجو ورع هللا لقب نانلاو اعلا تبسك ضكسنن كلخا

 !ةوهخ ىورصتب ال ةمايقلا» مرو زاثلا ىلا نوعدي يسار كل 0
 ىلع ناكلا 0 ىف لوزنلاب موتا كا ركل نخلو 35. كماما

 ىونين نونعي ةيرقلا هذه ىف لونن انعد اولاقف ةيرق ىف الو ءام ريغ

 4 ةيعش نونعي قىرخالا هذف وأ ةيرضاغلا نونعي ةيرقلا هذه وا

 0 ىلا ثععب دق لجر اذه كلذ عيطتسا ام هللاو ال لاقف

 20 نم نوعا ءالوق لاتق نا هللا لوسر نباب نيقلا نب ريهز هل لاقف

 ه) 77ىدعب. رجاهملا نب ديزي. 6) 77م7. هب. 6) 1601.28 75. 41, انآ

 7610 كتانلعجو. . 2) 00 دلعسر 1756/:. ءيفس: 14 1116. 62)

 ءه(ن 15 0



 رع |١" خمس

 ىتح هدنع نم مع نيسنمل مق مث هللا ءاش نا ادبا نوكي الف

 نب نامرلا ديبع ىنتتدح فتكم كك لاق « هلحر لنكحف

 م1 لكيلا ربخا ىف ناك املا لق ناغمس نب البقع نع بكنج

 انلحترا املخ لاق انلعفف ليحبلاب انرما مث ءاملا نم ءاقتسالاب نيسمل

 رق ةقفخ هسارب نيسلمل ففخ ةعاس انئرسو.لئاقم ىنب رصق نمو

 نييلاعلا بر هللا نمل نوعجار هيلا انأو هلل اانأ لوقي ومو هبتن
 نييسدخل ىب ىلع هنبا هيلا لبقأت لاق اثالث وا نينرم كلذ لعفف لاق

 نيبملاعلا بر هلل كينملو نوعجار هيلا اناو هلل انا لاقف هل سرف ىلع

 ىتأ :ىنب اب لقا تعجرتساو .هللا :تَذَح مم. كادف. تلعج كتبا اب
 نوريسي ميقلا لاقف سف ىلع سراف ل ىرعف ةقفخ ىبسأرب تقفخ ؛0

 اب هل لق انيلا تيعن انسفنا اهنا تملعف ميلا © ىرست ايانملاو

 001 يقلب نك ل قلل لع, انلسلا طيس مالا كارا !99-"تبا

 جحبصا املف لق « هدلاو نع ادلو انج ام ريخ كلو نم ©هللا كازج

 ديري هباكتأب رسايتي فخأف بوكرلا لع مث ةادغلا ىلصف لون ؛5
 ىلا مثدر اذا لعجن هديف مدييف ديزي نب رثل هينأيف ر/مقرفي نا
 ىتح م نورياسنتي اولازي ملف اوعفتران هيلع اوعنتما اًديدكش ادر ةفوللا

 ىلع بكار اذاف لاق نيس ءب لون ىنلا ناكملا ىينين ىلا اوهنننأ

 ا اة سرللا ١ نك ليقف ا اسوق نكتتم حالسلا هيلعو هل بيج

 3 ليك بسحر 27252/61161662 77 عجري. «) 14 كن 5.

 206. نأ. 4) (060 هدصز هم. هي 14 ءأ /«ع/.  ه) 060 كلاوز

 060 1 اشلا 61 29 رجلا ١) 260 عافرعي ا ا ا ل ل لا م

 14 ءأ 7. نورس يني.



 ١" خي ا

 تا سنالاو لل وش كنع هللا © عفد هل تلق دع رد ل

 عضأف ٍقينآف بل ةقفن ىجمو ةريم. ةفوللا ىم ىلعأل ترتما كف

 ننوكأل هللوف كقل ناف اف هللا ءاش نا كيلأ لبقا رث جيف كلن

 نسلعق لق هللا كجر رح لل ناف لق كراصنا نم

 ة تيلي املف ل3: ليحتلا ىلتسد يك ليسا د ل

 كنا نولوقي ىلعأ ذخأف تيصواو هكلصي ام محدبع ع ىلها

 0 عتوبخات . مويلا لبق :دعنصت ينك لم ايش مخك كان سم

 ِبيذَع نم توند انا ىنح لعك ىد فرطب ىف الكا

 ىضمو لاق تعجيرف ىلا هاعنف:ردب نب ةعامس ىلبقتسا تاناجهلا

 موج اذاف هب لينف لئاقم 7 ىنب رصق ىلا ىهتنا ىنح مع نيس
 نع ديعس .نب كلاجملا ىتذدح فئُكم وبا لق بورضم طاطسغب

 طاطسفلا اذه نمل لق هضر ىلع نب نيسمل نا ىبعشلا رماع

 اًملف هيلا ثعبو ىل هوعدا لق 0 نب هللا نيبعل ليقف
 0 كوعحيد ىلع نب نيسفل اذه لق لوسرلا هانا

 15 الأ ةفوللا نم. فحرخ ام هللاو نوعجلر هبلا انو ردلا انإ لل 0

 ىاري الو هارا نا دنيرا ام هللاو اهب انو نيسنخل اهلخحي نا ةضارك

 م كاف مق رث لعتناف هيلعن نيسلل ذخأف هبخأف لوسرلا هاتأف

 نبا هيلا داعأت دعم يورذل ىلا هد رق سلجو ملسف هيلع لخد

 ءانلتاقي نم ّنوكت نا هللا فتأف انرصنت الأف لاقف ةلاقملا كلتا رثأ

 20اذه اما لق كله الا انرصني ال رت دحا انتيعأو عمسي ال هللاوف

 2) 60 عق: 6) 51ع هاتحضعذز تنل“ 13طه54 111, هيو 1212-4

 2) 775ع2 انلكق.
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 مر 0| الس

 ليمج ىتذح كم وبا لف ««كباوت روخذم بئاغرو كنج
 06 اهقااطلا ىدجع "ىب ءاموظلا نع" ىعما, ىبا_نم ىترعا نبا

 رث ولو «ادحا كعم ىرا اف رظنأل ىلا هللاو هل لاقف نيسمخل

 تيار كقو علب ىفك 0 كيمزالم تارا ىيذلا ءالوه الا كلناقي

 سانلا نم هيو ةقوللا ريظ مويب كيلا ةفوللا نم ىجورخ لبق ة

 هداف دمار اعمج دحاو ديعص ىف ىانيع.رث رش ام

 مرآ هللا هيجل نيس ىلا نوحرسي رث اوضرعبل اوعمتجا ليقف

 نا تدرا ناف َتلعف الا ًربش عيلع مدقت ال نا ىلع تردق

 ام كل 50 كيار نم ىرت ىتح هب هللا كعنجي ادلب لونت

 كك يحي ىذلا انلبج « عانم كلن وح رسف عناص ثنا

 ركنملا "نب, ناعنلا نيمو ريعكو ناسخ كيل نم هب هللاو انعنتما

 كعم ريسأف ل لك تنلع لخكف نأ هللاو #رجألاو ديال ىمو

 00١ نفلعو اجاب نع لكلا قل تعبت رف ءالوقلا :كلزنأ ىتح
 الاجر. ءىط كينأي ىتح مايا ةرشع كيلع قأي ال هلاوف ٌىِيَط

 كل ميعز انأف مييع كجاه ناف كل ادب ام انيف مقأ مث اًنابكرو 5

 لصوي ال هللاو عفايسأب كيني نيب نويرضب ىّتاط فلا نيرشعب

 هنا اريخ كموقو هللا كازج هل لاقف فرطنت نيع نمو ادبا كيلا

 فارصنالا ىلع هعم ردقن انسل لوق موقلا ءاليه نيبو اننيب ناك دق

 «4 هبقاع ىف رومألا عبو انب /فرصنت ام ىلع ىردن الو

 نب حامرطلا ىثلح لق دكترم نب ليمج ىتدخ فنخم وبا لق هم

 6) 14 طعاتات5 دكحا ربتك٠ 65) 00 ىّتبتسبو. ©) (0 اعانم

 امرك نكي ]2602و كلو ل 1617 ©4) 14 ضيبالاو رجالا.

 6000 :برقلا» 100060 فرصنل 14 افيصننت“ ىم) (0 ةخيفاع.



 4 خنس وار

 لمتا نم نيخلا رفنلا ءاللع نا لاقف ديزي نب رثل هيلا لبقأو
 هل لاقف مدار وا هسباح انو كعم ليقا ىمم اوسيئ ةفوكلا
 عنما امم هتعنمال يع

 بانك كينأي ىتح ءىشب ىل ضرعت ال نأ © ىنتيطعا تنك كقو

 : ناكصأ © لق كعم اونأي ل ىلآ لجا لاقف دايز ىبأ نم

 6 كنيبو ىنيب ناك امن لع تمم ناسف عه ءانجتا مريم ظلي ؟

 ربخ قوربخأ 3 منت له د ندرس وس ف 18 كن

 نب عمج* هل لاقف مكءارو سانلا
 ختوشر ثمظعأ ىلقف ا فارشا اَمأ هوواج- ىيذلا ةعبرالا رقنلا

 10 ل عن ةهححتمن هب نك سل 0 0 ردا تكس

 ”كيلا ىوهت هتاحتفا ناف دعب سانلا رئاس اماو كيلع < ثحاو
 اولق مكيلا ىلوسرب ملل ليف ىقوربخلأ لق كيلع ةروهشم ادغ عفويسو

 هذخا معن اولاقف ئواديصلا رسهسم .نب سيق لاق وه نم

 نأ دايز نسبا ه.مأف كلير نبا ىلا هب نيعبف رح نب نيصخلا

 ني هلباو كيو نبا .ىعلو كتبا ىلعو :كيلع“ لصف كوإ ,نعليو كتلي

 نم 00 دايز نبأ هب رمأف ك._مودقب 0 كترصن ىلا اعدو

 همن ن ن 5060© مس 2120 ك0 ند ن

 مهللا اليدبت نذذت امو رظتني ىم مهنمو جدام ىبضق م مهم

 نم رسقدتسم + نيبو اننبب عمجاو الون نمل جلو انل لعجأ

 24) 431 04. ىل تنيض. 2) 14 هللا كيبعر 4131 601. نأ 56.

 ىحذملا' 2 14 طهلع كحاو بلا“ 4) ه31 208. ميلا. )
150121: 53 75 2 



 رولر "| خمس

 ”اييعبز نايف ويقسم اع

 ىف هياكتاب ريسي ناكو هنع ىكنت ول هنم كلذ عمس اًملف لاق

 تاناججبلا بيذع ىلا اوهننا ىتح ىرخ' ةيحان ىف نيسحو ةيحان
 اولبقا دق رفن ةعبرب © اذاف كلانع ىرت نامعنلا نئاجحع اهب ن

 هل لاقي لال نب عفانل اسف نوبنجي مالح 0

 لوقي وتو دسرف ىلع ىدع نب حامرطلا متليلد عمو لماللا
 رجاقلا عولط لبق ىرمشو ىرجز نم ء ىعُذت ال 0 ىنتقان اب

 ءرضَتلا ميكب ىلحت ىَفَح ٍرْفَس ٍرْيَخِ ٍنَبْكر ريع
 01 دل ركلبلا دلي نك ' :

 ل ا يي

 "3 2 1 تايمألا هدف هيحشنا نيسلل + لا. اوهتتا املف لل

 لق انرفط ما انلتق انب هللا دارا ام اريخ نوكي نا وجرأل ىنأ

 ه) 15 امر فاثو اروبتم فلاذو, 4011 1:60. فلاخو ادترم كداعو

 امر 776/. امرك“ حعدوو © 8 11 عدا 1عععدلتتمت 110عااتنت

 امرج فلاخو 2:0 امغريو شغي 01036 7682 ع 6551 16110, 23
 طقطءدغ آخر 431 1610. هع 8ءاعتر طبع ندصق]1242 ةاتصأر م101211-

 انغام ل60 11تاندن11. 1112 7ءطوانت5 عدأ دان 1 د

 منا م تم نأو مدنا م نشع ناف
 | حنو دم .٠ نأ هذ كب .ٍ ع 24

 ةرحانل ثلآ 11. :

 لبا مم تشع ناو مكنأ مم تنم نأف

 امغرنف (0©51 سفنب نأ ذلا) "قتلا اف

 جانا 8ءاأش:

 ملي مث تام ناو مدني م شاع ناف

 املظتو لذت را انوه كن ئفك

 م) ©0 انقان. ) 431 ىرذحت. 4) 11 لج. 0 كذا ىربخ ا



 0 اذ

 اًدج ترمس او اهفورعم زيداو : تيكنقو دحويعتا 0ع :ايندلا لاو

 ىلا شيع سيسحو كنالا ا<بابصك ,ةبابص لإ اهتم ىيبأا كل

 هدأ فاتني 20 :لطابلا# ناو هن :ليمعي ال نعش نأ نورد الا زكولا

 ةداهشال الا "تول ىرا ال يئن اهكم وللا ءقلا و نورنا بكس

 , ىلكبلا» نيقلا' قب ريعز :ماقن لقءامرب هلا ىيئاظلا عم ةايكل لو

 ىنذأت هللا ىبحن ملكت لب ال اولق ملكتا ما نوملكت هباكعأل لاقف

 هللاو 7 كتلاقم هللا ٍلوسر ىباي هللا كاده انعمس نق لق رث هيلع

 ى اهقارف ناد الا يدلك انور انكر ةيفاث انل ايندلا تناك

 هل اطدف لاق اهيف ةماقالا ىلع كعم جورشل انرثال كناساومو < كرصن

 10 نئيسح ب هل لوقي وحو هرياسي 00 لكقأو اريخ هل لاق 0, نيس

 قتلو نلتفت تنلئاقا نعل :تيلشا نان كشسفن قانا ل31

 لهو ىنفوح توملابفا نيسلخل هل لاقف ىرا اميف نكلهتل تلتوق
 لوقا نللو كل لوقا ام ىردا ام ىنولتقت نأ بطخلا مكب ودعي *

 هللا. لوسر 'ةريصنت نييويا وهو ديقلو دمع نبال لوألا وا نق انك

 15 لاقف ا كا بهذت 5-2 هل لاقذ معلص

 تامل 0 0 ىون ام اذا

 هسفنب نيحلاصلا لاجيلا .# ىسأو

 2 00 سيستم. 2 0 مكنلاقم. 20 00 كرفتب» 7) 00

 مكيأر دكعبر 4 مكنودعي. 211غ 77م7. 1غ عع. 6) ظل توما 3

 115 أريخر كالا فانا أرححو عاشت |1) 1116عب ى) ك1 1-10: 2 28

 1610. 959) م26 115 املسم تامو ادومحت شاع اذأ. . 4#) 00 .اسأوو

 0 411 1,10. ه6 ]1 3 ا 7716/2: 1 16
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 ل "| خلس

 انههالخف لق كرما ىم ةريشب ىلتبأ نا نم'ةيفاعلا هيف ىقري

 ةينمثت بيذعلا نيبو هنيبو ةيسداقلاو بيّذعلا فيرط نع رسايتف

 «كياسي رخو هباككا ىف راس نيسحلا نا رث اليم نوثلثو
 بطخ نيسحلا نا راؤيعلا قا نسب ةبقع نع فنخ وبا لق

 اهيا لق رث هيلع ىنثأو هللا ىمحن « ةضيبلاب كلا باكعأو هباختا

 مخ الحاسم ارئاج اناطلس ىار نم لق معلص هللا لوسر نأ سانلا
 دامع ىف لعي معلص هللا ليسر ةنسل افلا هللا كيعل اتكان هللا

 ىلع اقح ناك ليق الو لعفب هيلع 0 ريعب ملف قاوفتعلاو مثالاب هللا

 ناطيشلا ةعاظ اومرل ىق ءالوه ناو الأ هلخدم هلخدي 5 هللا

 ء يفلاب اورئاتساو دودخل اولطعو داسفلا اورهظأو ناجرلا ةعاط اوكرتو

 ىننتا كفو ربح نم قحا انأو هلالح اومرحو هللا مارح اولحأو

 قيلخخت الو قيملست ال مكنا مكتعيبب مكلسر ىلع تمدقو مكبنك
 ىلع نب نيسحلا انك مكدشر اوبيصت مكتعيب ىلع متممت ناف

 عم ىلعاو مكسفنا عم ىسفن معّلص هللا لوسر تنب ةمطاف نباو

 متعلخو مكدهع متضقنو اولعفت رث ناو ةوسا ىف مكلف مكلعا
 ىبأب اهتويتلعف ىقل ءركنب ملت ام ىريلف مكقانعا نم ىتعيب
 العلا يقف مكان تطلب ىتماووزعلاو مسمع نتبو .قحأو
 هللا ىنغيسو هسفن ىلع ثكني امّناف ثكن نمو متعيض مكبيصنو
 ضاع لاقو « هناكربو هللا ةكرو مكيبلع مالسلاو مكنع

 00 يل ني ة0ررف ا
 رت لعام ارشألا "نها لينا سقءنا .لاق“ ثا هيلع ىنثأو

 0) 006 غضسلاب /) (00 رتعي ا 56 رجغ. 6 [3 رمكشب»



 “| خكنس 1

 ءاهرشنف اًفضص نيولع ىيجرخ  يرخات ىلا مين اينو وتل
 حقو كيلا اوبتك نيذلا ءاووه نم انسل انأن ,كَل لاقف جيديا نيب

 هللا ديبع لسع فمدقن نتح كقاتن الا كاي نع اذا نشا
 هياكحال لقدرق كلذ نم كيلا ىندا توبا نسل دل ناسك داي

 هباحتأل لاقف مءاسن تبكر ىتتح اوبظتناو اوبكرف اوبكرت اوموق

 فارصنالا ىيبو © عنيب هلا لاح اوفرصنيل اوبهذ املف انب اوفرصنأ

 كريغ ول هللاو امأ لق كيرق ام + كما كتلكت وحلل نيسفل لاقف

 امر اهيلح يبن ىتلا لال نقم لع وسمو 1 ايل ا
 نإ ام .ةللاو ,ىبتو ناك, نم انناك لوقا نأ لكلاب هما ردد

 ع

 ىب هللا ىيبع نأ كي, فقلطنا, نا هللاو قيرا رد ل5 لدا

 ةلئاو ىذا رمل لاقف: كعبتا ال دللاو نذا نيسحلا كيب

 لق امهنيب مالللا رثك املو تارم ثلث /لوقلا ادارتف* كعدا ال

 كمدقا ىتح كقراقا ال نا ثرمأ اماو كلاتقب رموا رف ىلا رحلا هل

 اة ىلا 2كدرت الو ةفوللا كلخدت ال اقيرط دخت 4تيبا اذاف* ةفوللا

 دايز نبا ىل بنا ىنح 2 5 كنيبو ىنجهب نوكت هد لا

 وأ كلا ادكت نأ تقرأ" ن 0 ةيواعم ى ل ديزي ثلا رف بحكم

 رمأت قاب نأ) كلذ للا هللا لعلب ككح نا دايز ىب هللا كيبع ىلآ

 ه) ©0 رتنف, 401 هن 50. ترشنف, 14 اهتنفز 56. ء كلا
 6011 1261206 1 نيب“ 05) 60 نس 27 ءا 431 ا

 رععا) 2 60 125 لح كتر 7007 كك كلا ردقن. هر 5162 مكن

 هز 2401760 62 1ك 000 ميقلا كاونق ز 154 مال لثأ ١ 256 6ع

 717/0١ 2) طلع 17202 كا م1 60 تقلا ذاق. /) 00 دون. 2(

 0 0151.: 166. هد 12 عر, 6101 ك1 61
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 ا “4 خئس

 0 تك دوب نح ديلا ”ناملطا" ام» قطعت "اق" كف : يف

 مكنع ثتفرصنأ نيعرات ىمدقم متنكو اولعفت مث نأو مكررعم مكدقأ

 ندوملل © اولقو دنع اوتكسف لق مكيلا هنم نتلبفا ىذلا ناكملا ىلا

 كباحتأب ىلصت نا كا ركلل مَع نيسفلا لاقف ةالصلا ماقأف مقا

 رق نيسلل عب ىلصف لق كنالصب ىلصنو ننا ىلصت لب ال لق

 اك ىلا هناكم 7 رمل فرصناو هباككا هيلا عيتجاو لخد هنا

 هباككا نم ةعابج هيلا عيتجاف هل تبرض دق ٌةميخ لخدف هب

 لكجر لك فخأ رث هوداعأت هيف اونك ىنلا ٍعقص ىلا هباكا داعو

 رما رصعلا تيقو ناك املف اهلظ ىف 5 سلجو ةتباذ نانعب نم

 ىدانف هيدانم 0 رفح 0 + اوعيهتي نأ 0

 ىلا فرصنأو ملس و ميقلاب ىلصف نسدل مدقتساف ر“ ماقأو © رصعلاب

 سانلا اهيا دعب اما لذ رث هيلنع ىنثأو هللا كمحن ههجوب مهقلا

 لما ىكو هلل ىضرأ نكي هلعأل فلل اوفرعتو اوقثت' نا مكناف

 سيل ام نيعدللا ءالبه نم مكيلع مالا اذه  ةيالوب ىلوأ نتيبلا

 مليح ايصقرك متنا ناو ناودعلاو زوجلاَب مكيف' نيرئاسلاو عل

 مكلُسر ىلع هب ثهدقو مكب 8 ىّنتا ام ريغ ؛ مكيار ناو انقح
 هذه ام /ىردن ام هللاو انا ديزي ىب كلا هل لاقف مكنع تفرصنا

 نيبجرخلا دوا ناعم نب ةبقع اب نيسلخل لاقف ركذت ىتلا بنتلا

 2( 8131 لاقو. 7( 00 (رسوبحو 70 200 اوبهنيو 7١ أوبهنتن.

 2) هلآ ءن 7ع/,.. 200. اولعفف.. ) ىلا رصعلل. /) 55

 2تشلاب ' ضراقلاا 25 ذهل 200 ءلأ.لا ١) 61 نع هللا ىضر“

 :١567) ع 481 نرالا. /2) 14 300. ةيز 6. هب سنتا.

 8) #77 ىردأ.
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 اذاف .سقلا نم اهنونحي. رق ءاملا نم © ساسطلاو راونألاو ..عاصقلا

 0 مخآ اوقسو هنع تيلرع اسمخ وا اًعبرا وا اًثلث هيف بع

 نب ندع نع طيف 0 ماشه لق كايلكا ليشل اول

 نم ردخآ ىف تح نيب نباركحلا عم تنك ىياخكلا 7 نام

 لق شطعلا نم ىسوفبو ىي ام ل ىلر املف .هباكصا نم ءاج

 لل ينَأ حا نبا اي لق رق ءاقسلا ىدنع  ةييوارلاو ةيوارلا < نأ

 لاقت ىاقسلا نم ءاملا لاس ترش ايلك تبلغ برشا اش

 لعثا فيك ىردا ل تلعجت لق هفطعأ ىا ءاقسلا ثنخآ نيسلل

 ءىيج ناكو لق 2 «ىسرف تيقسو تبرشف هتنخن نيس ماقف لاق

 عنك

 د تيبعر نا, كدذو خيسداقلا نم. 'نيسلل ىلا هدسمو نيد ندا

 دا م نيستا ثعسب نيسألل لابقا هغلب امل داير ىب هللا

 ماسملا عضي نأو ةيسداقلا لزني نا دمأف هطرش ىلع ناكو ىهينتلا

 نيب كيبزي نب رد مدقو راق ىلا ةناطقطقلا نيب ام مظنيف

 لزي ملف لق انيسح #لبقتسيف ةيسداقلا نم فلآلا هذه ىف هيدي

 مى جاجحلا نيس رمآف رهظلا ةالص ةالصلا ترصح ىتح انيسح افقاوم
5 595000 

 جا الا ترضح املف نأ 0 نأ ىفعجلا قورسم با

 اهيا لاق رق بل ىتأو هللا محن نيلعنو ءادرو رازا ىف نيسشل

 نيتخ مكتإ لا ىلا مكيلاو لجو رع هللا ىلا ةرذعم ضان

 انل سيل دئناف انيلع مكتأ را مكلسر ىلع تمدنو مكيك

 ه» كلذ ىلع تانك نافذ حبلا "لع كبد انعيج هللا ركل © ماما

 ه) 831 ©6045. توسطلاو. 65) 27/:. لاكط» ءه) 401 01+.

 جفا. 2) 77521. مهل لبقتسي مالقنو» ه) 401 300. كييغ.
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 نال "| خنس

 لق تربك «ام ربكا هللا نيسمل لاقف ربكا هللا لق الجر نإ رف
 3 ةلخخ هب انيار ام ناكملا اذه ىرا نايدسألا هل لاقف. لضنلا 7

 رتل قار دا د.اعلع أر هناوكداها نيسللا .انل ٠ لق": 95 ليغ
 ًاجلن أكلم انل امأ نيسحل لاقف كلذ ىرآ هللاو اناو لاقف ليل

 هل انلقف دىحاو هجو نم ميقلا لبقتسنو انرههظ ىف هلعكن هيلا

 تقبس ناف كراسي نع هيلا ليم كبنج ىلا ءمسح وذ اذه ىلب
 / الق ااذقلا تاذ هيلا مذخأت ر/الق كيرت انك وهف هيلا مقلا

 ليخل ئداوه انيلع تعلط نأ نم عرسأب ناك اف دعم #انلمو

 *انيلا اولدع فيرطلا نع انلدع ىف انور املف انلدعو # اهاتيبتق

 ىلا انقبتساف الق 7 ريطلا خكنجا جنابار منأكو بيساعيلا 0 اك

 لكلا قيرضف كيني رمت خيبت :لرنق ويلا: قانقيسف_ مسح. ؛ىدذ

 ” وبربلا ىبميمتلا كيزي نب و عم سراف فلا 7و موقلا

 نيبسمألو ةريهظلا 0- ىف نيسلمل 0 كباقم هليخو وه فقو 2-7

 ميقلا اوقسا هنايتفل نيسمل لاقف مقفايسا 5 نومتعم هباكتأو

 لك اوفشرف هنايتف ماقف اًقيشوت 0 أ اوفشرو ءاملا نم جووراو

 نولي اولبقأو موورا ىفحح ءاملا نم ميقلا اوقسو ةينف ماقف اًفيشرت

 9) دل رماز + لم اهم 65) 00 لك (51 ل, 7ع. ءاأ آش انأ عع.

 2) 2216 ىاذأ (2).. "2) 8511 (86201.) - امولا تاوعمم  يد) 10

 1221 منح 17106 2ءاجأ ه6 ]8ع3غ 5 مسيح 12ءز20ع م1 ءارو

 كبناج- 00 00 لاق. 8( م01 عجرف» /) 1 انجرعف (1عع

 انعجرف). ) 77. اهانثتبف. 4) ©0060 هز >0. ء» 7م 8)

 م11 روسنلا (ع روسنلا). 11غ ١ أنش 7 ىكل1آ 01. (000.

 ١1  0ىحايولا. 0) (60 ىلباقمم ر) ]4 رتكأ )٠ 454طأه06

 نودلقتم.



 ك١ اخنس د

 ةكم نع ةبتع ىب كيلولا ةنسلا هذه ىف ةيواعم نب ديزي عونو

 ©اهنم ناضمر رهش ىف كلذو صاعلا ىب كيعس ىب ورع اهالوو

 كلذ ىتدنج 7 «ةيسلا هتف قر ديعس نب ورع سانلاب ميغ

 «رشعم قا ىعاىئسيع ىب قام“ نع هركذن 2 ع ا تيات نب ناعا

 5 كيلولا ليع ام دعب ةنسلا هذه ىف ةنيدملاو ةكم ىلع هلماع ناكو

 هللا حيبع اهلاععأو ةرصبلاو ةفوللا ىلعو كيعس ىب وربع ةيتع ىبا

 ةرصبلا ءاضف ىلعو 00 نسب حيرش ةفوللا ءاضق ىلعو دايز نبأ

 8 ةريبه نب ماش

 نوغسو ىدحأ دنا ةيلكلد مث

 0 تاححجلألا "نم :اهيف ناك انعاربخلا ركذ

 رشعل ه رك ىف اهيف لتق هيلع هللا ناوضر نيس لنقم كلذ ىف

 ةدكم ىتلح لق كتيبات نب كجحا ىنتتلح نكلاككا مم نولخ

3 

 دقاولا لق كلذكو ةرشعم ىبا نع ىسيع ىب قاحسأ نع

 وتكأ هريسم ىف نيسلل رما ءادتبا اننكذ كقو ىلللا ىب ماشهو

 ده كي هنرمأ خم عراك ام الا ركذذو 10 نسا قب دنلما نراك اهوا فارع

 ىسبا نع ماشحه نع نتا ١ ««هلتقم ناك فيكو 1 ةنس

 قبح نوع ماهم رح نأ عا نع بنات وبا ل

 نيس ليقأ ١ ءالق نييدسألا لعيشملا نب ىرذملاو ميلس ىب هللا

 نم اوقتساف هنايتف رما ركسلا ىف ناك املف #فارش لون ىتح مع

 20 ,اهنلا فصننا ىنح عاموب ركحص اوهيبرف اهنم م١ اوراس 0 اورتكأف ءالا

 ©( 600 نع 0( 00 وعش #م. 6 00 لاق. 2( 110 2 1ك

 اةطم'1-آ25ءادؤعل 000. آع10. 2647) فرش.  م) راس.



 ا 4 نس

 ىنذلا ريع نب كلملا بع وه ام هللاو لق هربخأ نبع“ شايع نبا

 دبع هبشي لوط «ٌنْعَج لجر هيلا ماق هنو هحذف هيلا ماف
 سانلل ا :لابزب ىو انيسح وي كلذ قف لق ربص نب كلملا

 دق هتف دعب امأ ميحرلا نارلا هللا مسب يلع أرقف اباتك

 هللا كبعو  ةورع نب  ئناهو ليقع نب ملسم ٌلثتق عيظف ربخ اناثأ و

 كلرصتالا هكنسابدحأ, ىف انتغيش اننلدخ كفو رطقب- ىبا

 اقرفت هنع سانلا قرفتف لاق مامذ انم هيلع سيل 7 فرصنيلف

 نم هعم اوءاج ىيذلا هباكتا ىف ىقب ىتح الامشو انيِع اوذخأف

 اونظ جنال بارعالا هعبتا امنا نىظ هنال كلذ لعف امئاو ةنيدملا

 دعم اوريسي ىعرأ هركف هلخأ ةعادطب دل هسافتسا ققالكلي قي هنا 9

 دي ل يوبب اذا غانا ملع كقو نيملقي ام ىلع نوملعي مثو الأ

 نطب وم ىتح راس مث اووقكاو ءاملا اوقنسآف هناينف رما ركسلا

 نر يحل ناكرلا ىدححف ضع قبا: لق :١١ "تاهو: لرمح -ةبقعلا
 - 0 مس ع ت6 ل 3

 ةيدخت كيك نيا مع ىيسبلل لايم هتمويع تحأ نأ ةامركع

 ىلع الا مدقت ال هللاوف تفرصنا امل هللا كحشنأ ىنأ هل لاقف

 ارذك ىل كيلا .اريشعب نيننلا| الوم قاف .فويشلا :كدحمو هتسألا

 كلذ ناك هيلع تمدقف ءايشألا كل اوعطوو لاتقلا ةنورم كوفك

 لعفت نا كل ىرا ال ىتف اهركذت ىتلا لاخل هذه ىلع ام اير
 تير ام ىأرلا ىلع ىفخل سبل هنا ذللأا كيفع ابي هل لاقف لاق 20

 ©اهنم لحترا مث كرما ىلع بلغي ال هللا نلتو

 2©) 00 نعح.. ' 0(_)5 جرخ مق 200



 1 ارتزرف

 نع فنخ وبا لق . " «انوخلا قاذأ امقوذن وا انرت كرد ىنح

 ميلس نب هللا دبع نع ةلمرخ نب ىدع نع ىللتا بانج ىنا
 ريخ ال لاقف نيس انيلا رظنف الق نييحسألا لعمشملا نب ىرذملاو

 ىخ هديأر ل متع انقا هكا "انتلكم 1295 هلوف نعر ضدعلا 3

 ودل لاقف © الاق هللا اكحر لاقف © الق كل هللا راخ انلقف « الق ريسملا

 تمدق ولو ليقع نب ملسم لتم تننا ام هللاو كنا هباكتا ضعب

 اذا ىتح رظننا مث نايحسألا لق عرسأ كيلا سانلا :نانلت ةفوللا

 اورتكأو اوقتساف كل“ نم. اوزدكا 'متناتملدخو »ا هتايتسل الات ركسللا

 يما وك قف 0 ىلا .اوسهستنا" ئتح !وراسو اولكترا رق

 ؛٠ ناك لق .ىنوملا بعصم-:ىب ركب :نع ىاصنألا لع ونبا ىتكح

 هيلا طقس ةلايز ىلا ىهتنا ىدح هوعبذا الآ هم لعاب رمي ال نيسمل

 ىلا ةحرس :ناكو: رطقب خيب مللا :ىبع' لتعم" :ةعاضإلا نم'اديخا لكقم

 هاقلتف بيصأ دق هنأ ىردي ال وهو :فيرطلا 3 ليقع ىب ملسم

 دايز ىب هللا كبيبع ىلأ هب حو سف ةيسداقلاب رين نب نيصممل ٌليخ

 ةىتح ُلْيْنَأ رق باذللا نب باذللا نَعّْنُذ رصقلا ىوف ٌسعصأ لاقف

 اثنا ايبا قف لفاسا نط فس اهله دعصلا 5 سر
 هورصنتل معلص هللا ليسر تنب نبا ةمطاخ ىب نيسلخل ليسر ىلا

 هللا نيبع هب زمأ ىححلا ةيمسم ىبا ةناجحم نجا نع ةورزاوتو
 5 د

 فمر هب ىقبو هماظع ترسكف ضرالا ىلا رصقلا قوف نم ىقفلأف

 :. بيع املف هعذف ئمكللا ريمن نب كلملا دبع هل لاقي لحجر هانأف
3 

 ركب وبا أس ماشع لق ٠اعدجرلا أ ترآ امنا لات بلع 0

 4) 200 لاق



 ردلر .٠" ذنس

 انيهتنا ىتح انيضف © هانملع ةفولل ربخ «لنع ناك ناف هلأسنلف الوم

 ىف انلق ث هللا ةجحرو مالسلا مكيلعو لق كيلع مالسلا انلقف ديلا

 نب ريكب انآ لق نتمنا ىف يونا 0 انلقف هع لق 1

 ةورع نب ىناحتو ليقع نب نع لقق ىتح ةقوللا نم نرد ١
 نيسحلاب انقحل ىتح انلبقأت الق ىوسلا ىف امهلجرأب ناجي امهتيأرن
 َنرف هيلع انملسف لون نيح هانتجف اًيسمم ةيبلعتلا لون ىتح 4 هانرياسف
 انثدح كتكش  ناذ اربخ اندنع. نا هللا كجري هل انلقف انيلع

 ءالوه نود ام لاق, هباككا ىلا رظنف ءالق أس نتّئش ناو ةينالع

 عن. لاق :سمأ شع كلبقتسا ىذلا بكارلا تيرا هل انالقف رس 0

 ا كا رح ل بعسل ردك ابله ددلاسم ١ ثدرا . بنك

 هناو لقعو لضفو قكصو 4 ىأر وذ* انم دسأ نم ورما وقو

 ىناهو ليقع نب ملسم لتق ىتح ةقوللا نم يم ره هنا انثلح

 اناو هلل انأ لاقف ايهلجرأب ىوسلا ىف نارجج اهنآر ىتحو ةورع نبا
 هللا كدشنن انلقف ارارم كلذ دّررغ امهيلع هللا ةجر نوعجار هيلا و

 كل سيل هاذ اذه كناكم ىم تفرصنا آلا كتيب لعاو كسفن يف

 دنع بتوف «ةلاق كيلع 6 نوكت نأ فوشان لب ع الو رصان خلاب

 ريع ىنثّدح فنخ وبا لاق ي4يبلاط ىا ىب .ليقع ونب كلذ

 ىلع نب دواد نعو نيسح نب ىلع ىب كيز نع دلاخ نبا
 حربن ال هللاو ال اولاق ليقع ىنب نأ سابع ىب هللا دبع نبا»

 «) 6املقف. 2) 00 انيياس 6©  لاق. 4) ©0 ىارو.
 « 06 نيكير آ14 اونوكي. ر/) 0 لل,



 رس

 هدي ىف ام ناسنا لك يرطف لق هينأتل كيلا ىتتعب لع نبا

 لد مو فنظق وبا لاق 0 رسممطلا انسوعر ىلع انمنأك ىنح

 كيبلا ثعببأ هل. كتناتقف ا نيفلا نب ريغز ةأرمأ ورع تدني

 نم تعسف هتينأ ونل هللا ناكجس هيتأث ال ث ةللا ليسر ننبا

 : ءاج نأ ثسل اف 0 نب 0 9 هانأذ 2 تكلا 0 همالك

 قاف كلفأي :ىفلل 00 كمن 00 لق رفا ىيستلالا روك

 بحا نم هباححأل لق رث ريخ الا ىببس نم كبيصي نا بحأ ال

 اتيدح مكتدحأس ىّل ىهعلا رخآ هذاف الو ىنعبتي نا مكنم

 ,0 2لعابلا املس انل .لاقف .مئانغ :انبصأو انيلع هللا متفف رجنلَب انوزغ

 انأ لاقف معن اناقف مناغملا نم متيصأو مكيلع هللا يف امب متحيفا

 امب عم ملتاتقب اخرف ٌلشَأ اونوكف كّمح لآ بابش متكردا اذا

 لاز ام هللاو مث لق هللا مكعدوتسأ ' ىلاف انا اًماذ مئانغلا نم متبصأ

 كاَتح وبا ىنتدح 1 وبدأ لاق يلتف ىنح ميقا لوا 3

 (ن ميلس نب دللا دنع نع (ةحسألا لمد نب ىف نع ىلللا

 نكي م انكاح انيضت ايل علاق ةقييجسألا ا 0 ىرذلاو

 دورؤب هانقخ ىنح نع دسم انانكان انب 00 انابقاف هناشو دوسهأ

 نع لدغ (كف ذفوللا ليها ٠ نم لجيب نك اذأ عن انوند انفك

 2مم هدير هناك نيسلا فقونس © لاق نيسلل ىأر نيح فيرطلا

 ىلا انني بشنا| ةرحاشسم اند لاق هوك انيضمو ىضمو هكر

 20600 0 6) 00 ع

 اان, دنت 1ك "خه, 1. :3 ننموانع طماع. .' © لاقو انأ 5

 افلار نا100 ]1ةد5ا15 211660115 556 ؟710ع-



 10 4. ظنس

 يبسللل» هل .لافبق .هلوناف هلمتحاأو: كفدقأ ام هللا .لوسر .قبا .اي: ىّمأو
 ىارحلا لها ىلا بتكف كغلب دكق.ام ةيواعم توم نم ناك

 اي هللا كركْذأ عيطم ىب هللا ىبع هل لاقف هسفنا ىلا ىننوعدي

 ةمرح ىف هللا كطلشنأ كهتنت نا مالسسالا مرو هللا  ليسر نبا

 تبلط 'ىَتل .هللاوف برعلا ةمرح ىف هللا كدشنأ معلص هللا ليسر 5

 كدعب نويباهي 9 كولنق ىّتلو كنلتقيل ةيمأ ىنب © ىديأ ىف ام

 ةمرحو شيرف ةمرحو كيهننت مالسالا ةمرخ 8 امثا هللاو اًدبأ اًذحأ

 لق ةّيمأ ىنبل ُضْرَعَت الو ةفوللا تأت الو لعفت الف برعلا
 قوف ءاماب ناك اذا ىتح نيس لبق لق ىضع نك الا نياق

 ىنب نم لجر نع ىدسلا ىتدخغ لأ لق كور ز 0

 نب ثراخأل راد ىف انك فسوي نب ياجححل نمز ناك امل لق ةرازف

 نم نّيبقلا ىب ريعر كعب تعطُقأ ىتلا نيرامتلا ىف ىتلا ةعيير عا

 اهنولخدي ال مأشنلا ليما ناكو ةليجع نم ركشي نب وربع ىنب

 متلبفأ نيح مكنع ىنتّحَح قاوغلل نيلقف لق اهيف نيبتح انكف

 نيح ىلجالا نيقلا نب ريمفز عم .انك لق. ىلع نب نيسنل عم 5
 نم انيلا ضغبأ ءىش نكي ملف نيسلمل رياسن ةّكم نم انلبقأ

 اذاو نيقتلا نب ربعي فلخ# نيسدمل راس اذاذ لزنم ىف هرياسن نا
 ادب دجن ل لزنم ىف ذتموي انلزن ىتح ريهر مّكقن نيسلمل لون
 انيبذ بناج ىف انلزنو بناج ىف نيسلمل لزنف هيف هلزانن نا نم
 ىتح نيسخل لوسر لبقأ ذا انل ماعط نم ىتغنن سولج نك

 نيبسلل هللا دبع ابا < ّنا نيقلا نب ريعز اب لاقف لخد رق مس

 <«) 00 ىبكي. 64) (00 اهنا. ) (0 انأ.



 18 زخطدبب 5 زم

 عامتتجاو مكيار نست ديف ىنربخا ىفءاج ليقع ىب ملسم بانك ناف

 انل ىسحج نا هللا تلأسف انقح بلطلاو انيصن ىلع مكتلم

 نم مكيلا تصخ# دقو رجألا مظعأ كلذ ىلع مكبيتي ناو عئصلا

 5 ةيوردلا مهبل كلل ىف نم نيضم نامتل ءاتلتلا مول ةكم

 ة.ىف .مكيلع مداق قاف :اوذَجو مكرما اوشمكاذ .كوسز.مكيلعأ محق

 اكو .ةفاكويو هللا هجرو» هكيلف (كلشلاو هلا ل2 نارستم لكلا

 عيج نأ مةلها بذكي ل حاولا نذ لعب مآ هلاك نيدرشعو

 ليقف لاق «كيلع  مالسلاو قناتك ًارقت نيح لبق كعم ةفوللا لها

 ا" سيق لبقأو ءىش ىلع ىولي ال هعم ءاسنلاو نايبصلاب نيسمخل
 ىهتنا اذا ىتح نيسفل باتكب ةئوللا ىلا ىواديصلا رهسم ىبا

 هللا كيبع ىلأ هب ثعبف ريغ ىئب نيصلل هذخأ يس كعنلا كلا

 نب, بازذللا .ٌبسف .ءرصقلا :ىدعضا .هللا تيبع هل لاقف ناو نبأ

 ريخ ىلع نب ريشا اذه نرأ سانلا اهيا لاق ّث لعصف باكا

 ؛ةدهنقراف دقو مكيلا هلوسر انأو هللا ٍلوسر تننب ةمطاف ىبا هللا فلخ

 نب لعل رفغتساو هابأو دايز نب دللا ديبع نعل رث هبيجأت رجاخلاب
 نوف. #قم هني مري "قا. دايزا ىب هللا ىييغ نعي رماف' لق بلاط قا

 ةفوللا ىلا: ايس نيسلمل لبقأ رث «تاف عظقتفا هب ئمق رصقلا

 عيطم نب هللا دبع هيلع اذان برعلا هايم نم ءام ىلا ىهتنآذ

 ه» ثمنا أب لاقف هيلا مق نيسكل ىأر املف «انهه لزان وهو ىودعلا

 ه6) 00 عبسلا». 2) 1046 502292 20 ا !1 11 6 125 عءالانا

 تتح طش 42) ل25 كتان 2 ه0

-- 



 امح 4

 ىلع نب نيسلخل لتق لاق ريع نب ىمح أن ىعس نبا لق ثراحل

 ىتثدح نيسيخو سمخ نبا ذتموي وهو "| اذئنس رفص ىف مع

 ثراخل لاق . «ىظرقلا بعك نبا نع كيعس نب ملقأ كلذب

 نيسلمخل لنق لاق رشعم ىئا نع وع نب دمح أب لاق دعس ىبأ اس

 ثراثخل لق 2 :«ىسبتأ اذه ّىدقاولا لاق ماكملا نم نولخ رشعل ه

 نع ملسم , نبا ءاطع اننلق رعانب نيخح انا نعس ىنبا.لق

 سأر لوأ لق شيبح نب رز نع دوجنلا نأ نب مصاع نع نبخأ
 ىلع يلصو نيسملا ىع هللا ىضر نيسفلا سأر ةبّشَخ ىلع عقر

 كلذ كهش نع دكيلولا نب ماشه نع فنخ وبا لق ««دحور

 ةنيدملاب ةيفنخلا نب كحتو ةكم نم هلعأب ىلع نب نيسلمل لبقأ لاق ؛ه

 فكو تعم» ىتح ىبف لاق تس ىف ًاضوتي وهو هربخ ةغلبف لاق

 ىلا نب سنوي ىنتكجح فنخن وبا لق «نسطلا ىف هعومد
 نم نيسلمل لابقا هللا تيبع غلب <ءاملو لق ّئعيبسلا ىاحسا

 ا ل ل ل دو سد

 نيب امو نافخ ىلأ ةيسداقلا نبب ام ليخل مظنو ةيسداقلا و

 ديري نيسلل اذه سانلا لاقو 3 عّلعَل ىلا ةناطقطقلا ىلا ةيسداقلا

 نيسللل نأ سيق نب كيحي 208 فنخ# وبا لاق 6«2«قارعلا

 رهسم نب سيق تعب ةمرلا نطب نم رجاشلا غلب اذا ىتح لبفأ
 نامرلا هللا مسب هيلا ةعم بتكو ةفوللا لها ىلا ىئواديصلا

 نيملسملاو نينموملا كرف مابا ىلا ىلع نب نيسمل نم ميحبلا

 دعب ام وع الا هلا ل ىذلا هللا مكيلا دبحأ لاذ مكيلع مالس

 ©6) 1مقءعتتتتل ءاناتت 1ث 6) (00 علقلا.



 “.' زخكنسي : زامحب

 نامالغ فلطناف 05 «ةوسكو ةقفنب غل رمأو اقزر عايلع ىوجأو لزتعم
 نم الجر ايف رفعج نبا نيا وا رفعج نب هلا دبعل عنم
 ايهعضو ىتح امهسوعب ءاجو امهقانعأ برضف هيلا ًاجلف ّىئَيَط

 «تمدهف هادي رمأو هقنع برضب مهف لق دايز :ربا ىحي 5

 :حيزي ىنأ امل لق نايفس ىا نب ةيواعم كيم ىقتحو لق

 هيب نو ولا قرأ ىو هيلو 0-15 فحل عا صرح ل 7
 اوتبل نيسلخل لتق اًملف نيصح لق هاذه لعف ام 3 محر هنيبو

 سمشلا علطت ةعاس ءامدلاب طئاوأل طلت امنك ةثلت وا ىيرهش

 # سار ىنثتدح لاق < ةتاع ىا نب ءالعلا ىتتلدحو لق عفترت ىنح

 ا ضكرأ انأو الا ءالبركب ت دررم ام لق هيبأ نع تولاخك

 لوتقتم ين 0 نان تسرك 5 مل تلق لق ناكملا فلخأ

 انلق نيسلل لتق اًملف انأ نوكأ نأ فاخأ تبنكو لاق ناكملا كلذ ىف

 كلذي تروم اذأ كلذ دعب تنكو لق .تدحتا انك ”ئذللا قف

 ىعس نبا اس لق ثراخل ىنتتدح >< «ضكرأ الو ريسأ ناكملا

 رو لق ىعبضلا ناميلس نب رفعج نع دمح ىب ىلع ىنثلح لق
 5 هذه اوجرخاسي ىنتح ىنيعتي ال هللاو نيسلمل لاق

 مم نم لد اونوكي ىتح لني نم عيلع هللا لّلس اولعف اذاف

 لق 44 ةنس ءاروشاع موي ىونينب لتقف قارعلا مكقف ةمألا

 ه) 00 20016 ديحي نيب لاق. 82) ©0 ابحر. ) 5ذع 00, ةلفطت

 امانكأ12 01125171: 102م ختالع !عععصدكتتاتت «5أا. 42) 0 سرب 14 مب

 3 نامولا كلذ تولاج سار.



 ام 0

 هباعضتاو نيسمل ىلا فلطنآو هس دجو ركلا فرصف دايز نبا مكح
 يلع مّلِسو هسرث بلق جنم اند ايلف خلتاقيل ءاج امنا هنا اونظف

 لتق رث نيلجر منم لتقف: علتاقف دايز ىبار يرض لع ك8

 نيسمل ىقل ىلَجَبلا نقلا نب ريقز نا ركذو هيلع هللا ةمح
 الا ىداردلا يح ناري با ديلا يوخور دعم .ليقان :اجاجخ نو

 'امهتيأر دقو نيصخمل لق ؛ىملسلا نعمو ياجاخل نب ورب نارخآ
 لغا نم اًخايشأ ا لق ةديبع نب دعس ىنتدحو نيصخخل لق

 تلق لق كرصن ُلْوْنَأ مهللا نولوقيو نوكبي ّلتلا ىلع فقول ةقوللا
 نم ملكي 00 للبقأف لق هنورصنتف نولزنت الآ هللا ءادعأ اي

 امل دورب نم ةبج هيلعو هيلا رظنأل ناو لق دايز نبا هيلا ثععب
 قف ماسب وهلا ربع دل لاقي ميت ىنب نم لجر هامرف فرصنا ملك
 عجر هيلع اوبأ املف هج ىف ااًفأعتم هيفتك نيب .عاسلا ىل رظنأل
 بّلَصل مذ لجر ةئام نم بيرقل منو يلا وظنأل ىقاو هقاصم ىلا

 ٌلجرو رشع ةنأس مشاه ىنب نمو ةسمخ مع بلاط 4 ج0 يلع
 مل فيلح ةنانك تطل لاجمل كيدي ايو ىذ رد رم 5

 ا" ل5 د ا لامس ىفيحو لق.“ دايز: قبب رع .ىبلو

 هل لقو هراسف لجن هاتا نا دعس نب ريع عم ءاملا قف نوعقنتسمل

 رف خرا تيب 0 دايز ع كيلا ثعب دق

 0 لعجافن هيدي نيب عضوف دايز 2 ىلأ ف سأرب

 ى



 ان ١00

 أراد هلخدف ملسم يرخ اومزهنأو هباككا نم سان لتقو ةليقت ةحارج

 ىبا ىلا سلاج وهو نم ل ل

 لق ام دايز نبا لاقف نالف راد ىف املسم نا هل لاقف هراسف دايز

 ل لا

 هوهف رانلا هل تدقوأ دق ةأرما دنع وهو هيلع الخدف هب قاينأت

 اذقعأ لاقف كوعدي ريمالا قلطنآ هل القف ءامدلا هنع لستغي

 قمتم اب رمان اناا رك تكا كلج كاذ كلمن ام الاقف اًدقع ى

 قمااب هاه يضم نيسلل لق 4 ةيلَخ نبا اي هيع هيه لق رف

 لق ها ل عزنتل نتج ىنذك

 مام ء فخأب رما دايز ن6 نا فاسي ىب لاله ىنتكخ نيصح

 نوحتي الف ةرصبلا قيوط ىلا مأشلا قيدطا لا سما

 ىنح ءىشب رعشي الو نيسحل لبقأف رخ ادحا الو ملي اًدحأ

 عيطتسن ال اثأ ريغ ىردن ام هللاو ال اولاقف جهلأسف بارعألا ىقل

 ديزي وحن ماشلا فيرط وكن ريسي فلطناأف لق يرخت الو لن نا

 ؛5 ثععب ناكو لق مالسالاو هللا داني لينف ءالبركب لويخل هتيفقلف
 6 ب 2

 ريت نب نيصخحو نوجا ىذ نب رمشو نعت نيب رم هيلا

 عضيف نينسوللا ريمهأ ىللأ 5 ريسي نأ مداسالاو هللا نيس مدانف

 م دايز نبا مكح ىلع الا ال اولاقف هلي ىف هحي

 عمهم ايلف لايخ ل السودا ام رن يلظنكلا ديزي قب ركلا هبلا

 هه هئاوب مكيلح نرمصرب ام تانج نم يبخل ١ كلر سل
 ىلع الا اوبأف ةودرت نا ملت لح ام مكيحلاو كتلا اذه 2مكلأس ول

 ه4) (00 جوخ 6م) 00 يلح 6) 00 كخاف. 2) 00 مكولاس



 زارع 59 ةءغس

 ابنو . مع نيسلمل نا انغلب لق ناجرلا دبع نب نيصح نع

 هبلا بنتك: مع ىلع نب نيشنل نا نيصح اس لق ماوعلا نبا

 ليقع نب ملسم هيلا ثعبف فلأ ةثام كعم هنا ةفوللا لها

 سانلا هيلا عينجان ةورسع نب ىناه راد لونف ةفوكلا ملقف 5

 لاق ىلب لق كب ٌلعفأ أ كمكأ رثأ كيقوأ مثأ لاقف هاتف ئناغ ىلا

 اًبيضق ذخأت لق ىنعنمم لق كعنمأ نا هوازج لق كلذ ءازج اف

 بابب رمأت كلذ دايز نبا م غلبف ريثك سان هعمو يرخأ ليقع
 ع م ٍِ ع كارم

 بخأ الف ىبكرأ هللا ليخ اي ىدانف اًيدانُم رمأو قلغأف رصقلا

 دجسم كنع قيرطلا ىف ةليللا كلت جتيقل لق فاسي ىبا

 تيبهذ «نا الا ًالامش الو انيج فيرط ى نور اونوكي ملف راصنألا
 يو قوسلا غلب املق“ لاق“ كلذ ونكأو نوعبرألاو نيتلتلا ةفئاط عانم ؛5

 ريتك ىرن ام هللاو دايز نبال ليق كجسملا اولخدو ةيلظم ةليلا

 رث علقت دجسملا فقسب رمت دحأ ريثك تاوصأ عمسن الو دحأ

 نيسمخ بيوق اذا نووظني اولعجت ناورينلا اهيف ىدارك رما

 فلطناف ءايرأ ًءابرأ اوزيمت سانلل لقو ربنمل دعصق لينف لق الجر

 ملشم حريم عنولتاقي مق عيلا ضهنف معبر سأر ىلا مق لك#»

 ©ه) (0 هتثلح. م) 00 فتكو. .242) (0 2001+ رهاف. "و

 نط 0©:14-ن١ الامش الو



 ١" طقم زر“

 هللا لوسر اف تمير امبرل هللاوف كييضق عفرأ ©« ةزرب وبا هل لاقف

 ديبع ىلا هلايعو همرخب دعس نب ريع حسو مثلي هيف ىلع معلص
 مالخا الأ مع رخل نواة ييسلل كينج لضا, قدرك نك

 بتتيو او هي ءاسنلا 9 اًضيرم نأ

 ا ا و

 لجر لق فلاب نعتهذ مولخدأ رث مأشلا لها نم هترضتح ناك
 نينموملا ريما اب لاقف تانب نم ةغيصو ىلا رظنو رجأ قرزأ مقنم
 نار: الا عل لونه "ةيمابك الو اهلثاو 2 بنتيز تلاقن هذه ىل بع

 10 نع 2 ديزي هل لاق ف نرزالا اهدا لاق هللا نببد نم جرخ

 اهولخد ءاملخ“ ةنيحملا ىلا جلجو عيش هلابع لع خلخدأ قت اذه

 اهيك ةعضاو اهرِعَش ةيشات بلطمل ىبع ىنب ء نم ةأرما 1

 4 ليقتو ىكبت ىو ماقلت اهسأر

 00 بلا لاق نا نولوقت اذ ام
 5 ممألا و ا م اذ ايم

- 0 

 ىدقنفم سعب 6 ىلقأبو ىترتعب

 مكب اوجوض ناس الا مهنم

 مكل ا 'ننكصت ذا ىتاوَج اذه ناك ام

 « ىمحر ىوذ ىف ةرماب ىنوفاخن نأ

 وم ةناوع وبا آس لق ةعيبر وبا ان لق رصن نب نيسلل .ىقدح

 ه) (00 درب انك ةانز22. )  (ن60 نيسكلل. )00 ىع. 4) 05

 14 117 نإ 62 0 ىلعاب.
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 امل ". خنس

 ةليللا قرظنأف لق هّيِفْعُي نا ىنذ ىنفعأ لق لجرلا اذع ىنفكآ
 هجونف هب رما امب اًيضار هيلع اذدغ مبصأ اًملخ هما ىف رظنف نخأف

 ثلث ىم ةدحاو رنخآ نيسلمل هل لق هاتأ اًملف دعس نب رع هيلا

 بعذأف قوعدت نا اماو تتج كثيح نم فرصنأف ىقوعدت نا اما

 تمع رعاولح للبسعلف روعتتي افداق قيححت نا اماو كيزي ىلا
 00 1 د اع الشك يحب سمات "اليخ هللا : قيبح هيلا

 نيسمخل باكا لتقف هلئاقف اًدبأ كلذ نوكي ال هللاو ال نيسمل
 اًنبآ باصأف مهس ءاجو هتيب لها نم اًبأش رَمَتَع عصب < عايفو ملك
 اننيب ْمُكَحَآ ّمِهللا ليقيو دنع مللا مس لعجن نجح ىف دعم هل
 اهسبل رث اهققشف ةربك مما رث انيلتقف انورصنيل انوعد موق نيبو
 نم نجر هلتعإ يلع وللا | تاولص لبق انىجع لكاقو هغيسبا خو

 3 لقو هللا حيبع ىلا هب قلطناو هسأر ّرحو محذم
 جة 0
 ايِقذو موتك :ىنباتكر رقوأ

 ابكحملا كلملا 7

 ابأو اّمأ يانكإ ريغ نلتق

 ابسن نوبسني ف مهيخو

 هيدي نيب سر عضوف سأرلا هعمو ةيواعم نب ديزي ىلا هدفوأو
 3 3ةهد 2 عا م هلع هم

 © ليقيو هيف ىلع بيضقلاب تكني لعجت ىملسالا < ةزرب وبا هلنعو
 ءةآع 02 ت1 6م - نوس د>

 املظأو فعا اوناك مهو انيلع ةزعأ لاجر نيم اماه نقلغي

 ©) (ن0 مهو. مز ا ذه 17". 225001 7 , خده 66 كتننأ

 خباغلا 11, 7٠١ 2 ) (00 ةدريب. 2) ؟عدانك عون 21هعهتسن ططص 110-

 كلت 222075137 209 ا لق 107,



 4. زكنس املأ

 نم ىنتا لقو اكلاص لِ لجو رع هللا ىلا اد نم هلوسرو

 هللا نامأ نامألا ريخت ةلصلاو ربلاو نامألا ىلا توعد دقو نيملسملا

 النا لاستف اينجلا فوقك ةزذ نما ماعلا مد <« هللا نوي نلو
- ِِ- 

 تيون كنك 0 خمابفقلا موسي قاما هاج بجوت اًمندلا 8 فات

 5 ««مالسلاو ةرختلاو مكشطتلا و 1 د تيوجن ىوبو ىتلص بانالاب

 ىفذلا راع ثيدح ىلا ثيددل عجر

 يح قع
 َىصيِشملا باَنَج نبا نجا أس لق زيرصلا ىبتج نب ءاّيركرا ىتلخ

 كلا 2 ابل ئوسقلا ملا ىبح قيء ىفرب د تناك انناذ

 لق هثرضح أك ىتح نيسفمل لتقم ىّدْدَح رفعج ىأل تلق لاق

 خاج ديلا نك ليلك ني: ملعب ليك عا 5
 ديزي نب كلا هيقل لايمأ ةثلق ةيسداقلا نيبو هنيب ناك اذا

 قاف ٌمجرَأ هل لق رصملا اذه كيرا لق كبرت نيأ هل لاقف ئميمتلا

 ةوكا دعم ناكر عج انا منهم هرجرأ اريح يفلح كل كل ١
 !ةوأ نرتب بيصن ىتح عجين ال هللاو اولاقف ليقع نب ملسم

 ليخ لئاوأ هتيقل راسف مكدعب .ةايلل يف ريخ ال لاقذ لتقن
 ءابصق ىلا هريظ هل ءالبك ىلا لذع كلذ ىأر املف هللا كيبع

 ناكو هتينبأ برضو لزنف دحاو هجو نم الا لئاقي ال ىك ؛ اَلَخَو

 فان نعش وا نك لجلب ةئامو اًسراف نيعبرأو ةسمخ هباختا

 هد لاقق هدهع هيلا ءةهعو ىلا دار نب هللا ديبح هالو دق صار قا

 2) 00 هللا. 0 0 الجر هز. 1ك هذ" 1:7 نا. ثطخ رمأو

56 2 



 ع 3 ةخنس

 ىلا بتكأ لقو هيلكف صاعلا نب كيعس نب ورع ىلا رفعج ىبا

 فئوتو ةلصلاو ربلا هيف هينمتو نامألا هيف هل لعجت اًياتك نيس
 لاقف هد ىلا نتمطي هلعل عوجرلا :هلستو كباتك ىف هل

 بتكف دبتخلا تح ب ىتأو  تثش ام بتكأ سيعس ' نب وع هل

 ا ل ا لأ رك العا حر نب هللا كبح

 نا ىحأ هتف ديعس نب ىيج كيخا عم مهب ثعبأو هننخآ
 نب وربع نكو لعفن كنم ّقحلا هنا ملعيو ©هيلا هسفن ٌنئمطي
 هللا دبعو ىبحج هقحلف لق ةذكم ىلع ةيواعم ىب ديزي لماع كيعس

 هانأرقأ القف باتكلا ىيج هأرتأ نا دعب اذرصنأ مث رفعج ىب

 تيأر ىلل لق نا انيلا هب رذتعا ام ناكو هب اندهجو باتالا
 ناك لع هل سام انا رمأب اهيف ثومأو معلص هللا ليس اهيف اور

 3 اع اهتز اذحأ ,تدفحل ام ل ايلا كلك اهانه العفا وأ

 ىلا ديعس نب وريع باتك ناكو لق ىِبر ىَقْلأ ىح اهب ثّدح

 نب هريع نم ميحرلا ناجرلا هللا مسب ىلع نب نيسخل
 ايع- كفرصي نا هللا لأسأ ىلاذ دعب امأ ىلع نب نيسمل ىلا كيعس دو

 00 ا نرد لنا تدون دابا كيدي نور هج
 هيف كيلع فاخأ ٌّقاذ قاقشلا ىم هللاب كفيت ل ضاع

 01 0 د ا نت دال ليحل كيلا فوم دك كيلا

 نسحو ربلاو ةلصلاو نامألا ىدنع كل نا اميعم ىلا لبق
 مالسلاو ليكوو # عارمو ٌليفكو كيهش كلذب ىلع هللا كل راوجلا م

 هللا فقاشي مل هنذ دعب اما نيسأل هيلا بتكو لق «كيلع

 ©) 400101 ء>2 ءمص]ت. 65) 00 ع وشو



 انين نمل 5

 نيعمس اًملف ةفوللا..نم :تراقمآ لق ريع تلبقأ قا : جدتعل ىلا: هلاوف

 نع نتساجاعو تاسعا 00 اذا ىتح عراثأ ىف تاجر ماب

 الأ ىلع اوذرف لق ىلع ىب نيسلل لعف ام الآ مهب تخرص مناينا

 ئماعلاب نب نرجع يبا هللا ندع : قمنا .انأو نتفرصتأت لق ّلتق كف

 ةمهي لك ىف هنورظتنيو ومالا كلذ نولوقي نامزلا كلذ لحما ناكو لق

 الو :ةحشلا ملت الا ليتعي ودع نبددللا تبع نكو ل5 هليل

 كعني اف هل تلقف لق رمألا اذه ريظي ىتح ريغصلا الو ةلضنلا

 ةيواعم ىنعي نالف ىلع هللا هتعل هى لاف لق طفقولا عيبت نا

 رو نعللا نم قدارف لاق هللا ةنعل كيلع لب ال تلقف لق كيلعو
 ,«الاوقو تجرض لق .اًرش. عنم ىقلاف دحأ همشخ نم هدنع نكي

 ةيواعم ناكو لق فئاطلاب ريع نب هللا ىبعل ٌظئاح طْقولاو ىفرعي
 ١ نأف اًريثك الام هب هاطعأو وربع نب هللا كبع هب مواس كف

 لون ىتح ءىش ىلع ىوْلَي ال اًذغُم نيسمخل لبقأو لق ءىشب هعيبي
 تبعك + نسب, ع تراشل يفد نتج اوافق «<«قردع تاذ

 امن لق بلاط نا نب ىلع نب نيسلل نب ىلع نع ىلاولا

 ىلا بلاط ىنا نب رفعج نب هللا دبع بتك ةكم نم انجرخ
 هللاب كلأسأ ىف دعب امأ دبحتو نوع هينبأ عم ىلع نب نيس
 هجولا نم كيلع فقفشم قاذف قاتك ىف رظنت نيح تفرصنآ امل
 نأ :هكييب لها لاضتعساو .ككالعا اءبخ نوت ع قا دبل هوت 5-5

 ه» نينموملا ءاجرو نيدتهملا ملع كت ندرالا ف ىفُط مويلا تكله

 هللا دبع ماقو لاق « مالسلاو بلعملا رك ابف + ىللف ريسلاب ٌلجععت الف

 ه) 00 ب 7106©



 اب ؟2:ةانفت

 ّلكو ءاشي ام لعفي هللاو رمألا هلل تقحص نيسمل هل لاقف ءاشي

 هئامعت ىلع هللا ديحنف بح امب ءاضقلا لن نا نأش ىف اني ميي
 ملف ءاجرلا نود ءاضقلا لاح ناو ركشلا ءادأ ىلع ناعتسملا وهو

 نيسلل كح رف هقررس ىوقتلاو هقين فدل ناك نم .ءدتعي
 لعل ب ري زا افعل 2 ةيلعر ءالئبلا لاعحا دلل و

 تجاخ لق هيبا نع بلاغ نب ىدزرفلا نب ةطبل نع محلا
 ىف كلذو مدل مايأ ىف ميلل ثلخد نيح اهريعب قوسأ انف ىمأب
 هفايسأ هعم ةنكم نم اًجراخ ىلع نب 8نيسملا تيقل نا 1. ةنس

 نلقف هتينأف لع ىب نيسحلل ليقف راسل اايذع ىلا تاعي دعو

 لجتأ ل ول لاقت جمل نع كلجتأ ام هللا لرسر با اب ىم نيأب 0

 لاق الر لات يم راب 0 طمعا ىلإ نت ىلأس رت لق ثذخأل

 ىقربخأ لاقق ىنم اهب ئغتكأو كلذ ىم رثكا نع ىنشتف ام هلاوف

 ىنب عم فويسلاو كعم بولقلا هل تلقف لق كفلخ سانلا نع
 ءايشأ نع هثلأسف لق تقدص ىل لاقف لق هللا هيب ءاصقلاو ةيمأ

 نم ناسللا ليقت وه اذاو لاق هيب روخت نم اهب قربخأت 5

 مرتملا ىف بورضم طاْطْسُقي اذف تيصضم رق لق قاوعلاب هباصأ ماسرب
 اا ولا قيل وع ندم اإإا دنع ولج البلو ادتينات :ةدويخ < قتلا

 هتعبتا الهف كليو ىل لاقف لع ىب نيسمل ءاقلب هتربخأت ىلأسف

 نسبهف لاق هباككا ىف الو هيف 0 ميعلا

 لتكو ءايبنألا ثركذ مث هنلاقم 0 عقوو هب فحلأ نا هللاو

 00 د سوس هسا

 ©) 00 كعببر 14 كتعي. 82) ©0 نيسكلل. 6) (0 زميفو.



 *. خنس مث
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 اولاقف كيعس نب ىيك يلع صاعلا ىب كيعس نب ورع لسر
 اوبرطضاف ع ناقيرفلا عفادتو ىضمو" يلع كان بهذك طا فرصنآ هل

 ىضمو اًيرق اءانتما نم اوعنتمأ هباكتاو نيسلل نا رث طايسلاب

 نم يرحم هللا ىقتت الأ نيسح اب هودانف ههجو ىلع مع نيسخل

 5 هرعو لج هللا لرق نيسح لوأتف ةمألا هذه نيب ىرفتو ةعاملل
 نك 2 دعا

 امم *ىرَب انو ُلَمَعَأ امم نوُثيرَب متنأ ْمُكْلَمَع ْمُكَلَو ىِلَمَع ى

 اهب ىقلف ميعنتلب رم ىتح لبقأ نيسلل نا رث لق نوليعت
 3 يملا ناسُيَر نب ريكب اهب ثعب نميلا نم اهب لبقأ دق اريع
 سرولا ريعلا ىلعو نميلا ىلع هلمع ناكو ةيواعم نب ديزي ىلأ

 لق رث اهب فلطت نيسمل اهذخأت ديزي ىلا اهب فلطني لككلاو

 ئارعلا ىلإ انعم ضم .نا, بحل نم مكعرتكا ذل نيالا «كككد

 انناكم نم انقرافي نأ بحا نمو هتبكم انسحأو هءارك انيقوأ

 هقراف ىف لاق ضرالا نم عطق ام ردق ىلع ءاركلا نم اندم اذه

 السك: دارك ماطعل ادعم ا عدم" تعم) نيود كات د3
 ا: نع ةلَمْوَح نب ىدع نع بانج نأ نع فنخت وبا لف

 4 حافصلا ىلا انيهتنأ ىتح انابقأ < الق ىرذملا» ميلس ىب هللا دبع

 كاطعأ هل لاقف اًنيسح فقاوف رعاشلا بلاغ نب قدنزوغلا انيقلف
 00 أبت انل نيب نيسمخل هل لاقف بحي اميف كلمأو كتلوس الا

 دسم ياللا كيت سال 0 ةدزرفلا هل لاقف كفلخ

 هدام لعفي هللاو ءامسلا نم لزني ءاضقلاو ةيمأ ىنب 0 جذويسو

 ه) 1عمرؤس 1ه 75.42. 5) 00 ىرهذلا © ©0 لاقر انأ ؟2مأاتك
 ص طمع 15240, 01100 5ءةصمعإ 22201255ع 51121 2) 710ع ]220غ

 111, ت16



 "بلا "*. نس

 2 ريولا نبا انعمسف ايا © انبرقتق الق بابلاو ,كَدل نيب اميف

 ىتدخ نأ نا نيسمل 18 لاقف كانعياب» كل انكاصنو كاندعاسو

 ئلذ انا نوكا نا بحا ان اهتمدح لحسي اشبك اهب نا

 عاطف رمالا انا ىنيبلوتو تش نأ مقأف ريبزلا نبا هل لاقف شبللا
 هس 02

 011 ايا اولا لا اميل اناح قبرا ان لقف“ ايضقت الو

١4 

 ع "اننا

 نيهجوتم نيحكتار سانلا ءاعد انعمم ىحح نايجانني الأز ان اننود

 ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب نيسللل فاطف .الق رهظلا دنع ىنم 3ك

 ةوكأ انهجوتو ا ا نم ّلحو هرعش نم صقو

 00 كيعس ىلبأ نع فنخ وبا لاق «, ىتم ىلا سانلا 0

 فقاو وهو ذكمب وهو ىلع نب نيسلملا نعمس لق هباككا ضعب .نع

 ةمطاف نبا اي ىلا ريبولا نبا هل لاقف ريبزلا نب هللا كبع عم

 ام نوردتأ لاقف نيسمل انيلا نغتلا مث لاق هراسف هيلا ىغصأف
15 85 

 مقا لاق لاقف كادف هللا انلعج ىردن ال انلقف ريبزلا نبا ليقي

 ال هللاو نيسمخل لق رق سانلا كل عمجأ دجسملا اذه نات

 يك خا سس ىلع حولا ٌبحأ رْبشب اهنم اًجراخ َلَتْفَ

 قوجرختاسأل ماوهلا هذه نم ةماع رح ىف تنك ول هللا مير ربشب
 ديهيلا تدتعأ امك لع ندتعيل هللاوو عتجاح ىف اوضقي ىنح

 0 اولا بعك نب ثرامللا ىتدح فنخ# وبا لق هك تندسللا 0

 هضرتعا ةكم نم نيسمل بخ امل لق ناعمس ىب «ةبقع نع#»

 ©) 00 انمكقيف. 6) (0 نومك 2) 00 اضيفع. ©00372012152358-

 ده وزع قطن 53540 ةدامقمع ة-1'عزسك (4'1 دداد صقع). 4) 00 هدهز

 125ءالاتل ءاناتت 14ش. 6) 00 ةبتع , هأ. ءان. عة. 1[ 117, 4,



 4. زخنس "بن

 اًنوصح اهب نإغ ملا نأ يبقا ردنا اتت لح مدكخ

 نع تنأو ةعيش اهب كيبألو ةليوط ةضيرع ضرأ ىفو اًباعتشو

 ىناف كتامد ثبنو لسوتو "نيالا ىلا بنكتق ةلوع ىف سانلا

 نيل دل لاق يقع 3 مح  ىذلا كلك دبع نبأ ا

 ءانلعمبا ىف رقما قنذم عمل كنا ملعأل هللاو ىتا مع نبا اب
 رست الف ارئاس تنك ناف سابع ىبا هل لاقف ريسملا ىلع تعمجأو

 0 نا فئاخل ىلا هللاوف كتيْبصو كتاسنب
 ترق. فنه نابع نيا لقا رق دستلا «يورطنم :نالوم كاس

 هيبلا 500 وهو اهنم ووش راو هاي كتيلكتب رييؤلا 1

 رو تنخأ اذا كنا ملعأ ول وه الا هلا 2 كيك هللاو نعم نلحا

 تلعفل . ىتعطا' سائلا كيل." كح عيدا ليس كرعشب

 ريبزلا نب هللا دبعل رف هحنع نم سابع ىبا يرخ مث لق كلذ

 « لق مث ريبزلا ىبا اب كنيع ترق لاقف

 ىدسألا ةلَمَرَح نب ىدع نع ةّينح نا نب 20 بانج وبا لق
 انجرخ الق نييدسألا + لعمشملا ىب ىرذم لاو ميلس ىب هللا دبع نع

 وم اذاف ةيورتلا موي انلخدف يعم ب ىتح ةفوللا نم نيجحاح

 ىحاصلا عافترا كنع نيت ريبزلا ىب هللا كبعو نيسحلاب نك

 ه«) ن1. ططاكح تلا, 776 722هوبنعر م. امه. 85) 00 نع. 17106 2

 1[. )م. 4. هه) (60 طتع لعشملاو 5ع0 7106 ه2.



 م, يو 00

 رسف كلذ اولعف لق اونك ناف ودع اوفنو جدالب اوطبضو مريمأ

 ىبجت هلا مثل رثاك غيلع ميس ل ريزعت امنا و
 كورغي نا كيلع ىمآ الو لاتقلاو برثمل ىلا كوعد امنا قناذ جدالب

 ٌكشأ اونوكيف كيلا اورفنتسي © نأو كويلذخيو كوفلاخيو كوبذكيو

 نوكي ام رظنأو هللا ريخاسأ ىناو نيسح هل لاقف 243 كيلع سانلا و

 رث ةعاس هتذص ريبزلا نبا هانأو هدنع نم سابع نبا سرحت لق

 ءانبأ ىنكأو عانع انيععو ميهسقسلا ءاليه « دانكرذ ام ىردأ ام لاق

 لاقف عنصت نا ديرت ام ىنربخ عنود رمألا اذه ةالوو نيرجاهملا
 ىلا بتك دقلو ةثوللا نايتاب ىسفن تثّدح كقل هللاو نيسمخل
 ول امأ ريبزلا نبا هل لاقق هللا ريختسأو- اهلعا فارشأو اهب ىتعيش م

 نا َىَشَح هنا رث لق اهب تلدع ام كتعيش ثم اهب ل ناك
 ام انهه رمألا اذه تدرأ رث زاجكاب تخأ ول كنا امأ لاقف هيهتي

 نيسلمل لاقف هدنع نم يرخت مق رث هللا ءاش دن هيلع تنخ

 جيرخأ نا نم هيلا بحأ ايندلا نم هاتوي ءىش سيل اذحم نا اه

 ءىش ىعم ممألا نم هل سيل هنا ملع دقو قارعلا ىلا راج نم 5

 هل ولختل اهنم تجرخ ىنأ دوف 4ن هدوكلدعي* مل سانلا ناو
 ىب هللا دبع نيسمل ىنأ دغلا نم وا ئشعلا نم ناك املف لق

 كيلع فيخأ ىنا ربصأ الو ربصتأ ىنا مع ىبا اب لاق سابعلا

 رد موق قاوعلا لما نا لاضتتسالاو كالهلا هجولا اذه ىف

 لا ناك ناف راجح لما دّيس كتاف دلبلا اذهب مقأ عنيرقت الفوم

 مدقا مث ودع اوفنيلف ميلا 52 اويعز امك كنوديري قارعلا

 <) 00 نأر آش ةهانتم و. )6  00 هدم زمقعتنت ءاننص آش. 2 (0

 هانكرت. 4) ©0 ىبولدعي. ١



 3 نس ا

 لاغف لوقا نا كيرأ ايع تففك هاو ىنكصنتست كنا ا تنك

 لعفلاو رمالا نم «ههيبقلا ىوق الو* ىأرلا ىيسب كنطظأ ام هللاوف لق

 ىناو قزعلا ذا بسلا هيرتي هنا ودنيا تحوي لا

 مد هوارعأو هلاع هيف !كلب , قَ 0 هدا نم كيلع فقفشم

 نيم .هيلأ 0 تننا نمو ةرصن كتدعو نم كلتاقي نأ كيلع

 هللاو كقف 0 نب ب 6-00 هللا كاوج 0 لاقف دعم كلناقي

 0 ريشم كح 1 كتينأد دكر 1 0 تذخأ نكي

 10 ىب كلاخ نب ثرامللا ىلع تلجتف هدنع نم تفرصنأ 55 جدصات

 لق معن هل تلقف اًنيسح تيقل له ىلأسف ماشع ىب صاعلا

 اذكر لقو: اذكذ. اذكا تلق. هل: تنلقم لق ملا تلقا امو كل لتي

 نا 2 ةينبلا' بزو .امأ ءابهتشلا 00 0 اع دفع 0.

 ؛: احكايصت ىقلي بيغلاب نينظو ىدرسيو 0 جاصنتسم ُ

 نب ةبتع نع < ىللولا بعك ىب ثراشلل ىتدحو قفيح مدد لاق

 ىب. هللا .ىبح داتأ .:هفوللا ىلا ىيسملا عمجأ امل. انيسح نأ ناك

 قارعلا. ىلا وكاس: كنأ_ناننلا فجرا نك كفا مع,_ىبا اي لت نا

 دحأ“ قنيشملا تتكسجل سس ىلا ل5 عئاص تيضاراف د

 50 ىناف لعاب نبأ ل لاقف ىلاعن هللا ا نأ نينه ىموي

 اولثق كق موق ىلا ريستأ هللا كح ىنبخأ كلذ ىم هللب كذيعأ

 22 1761 10206 ىرهلا يبقب الوز 600 جدبقلا ىيهلا. 6) 0 ةيبتلا.

 الان1غ 12“ طوطمر انغ 12562 1135001 2. 234, 25 616 1226.02 6
 ثتاولاو 560 7106 ةطقف 2: زر 26, )1 15
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 زخب)' 5 خمس
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 هيف رخ ىنذلا مييلا ىف 0 مهي ءاثلثلا ممي 0 ىن

 حلاص نب ىلع نع ملسم نب نوران ركذو ليقع ىب ملسم

 نب هللا كبعو كيبع أ نب راتخملا نأ كيزي نب ىسيع نع
 2 ّى ا . ١ 59 0 3 ٠

 ءارضخ 0 راتخملا جوخ ملسم عم اجرخ انك © لثون نب ثراعلا 5

 راتخملا ءاجو رمح بايث هيلعو ءاريح ةيارب هللا دبع رخو
 ع , 5 3

 عنمال تجرخ امنا لقو ثيرح نب وريع باب ىلع اهتوكرف هنيارب

 انلسم اولثاق يعبر نب كبشو روش نب عاقعقلاو ثعشألا نأو ريع

 ناو اًذيدش ًلانق دايز ىبا رصق ىلا ملسم راس ةيشع هباكتكأو

 كنا عاقعقلا هل لاقف اوق اوقرفتي ليللا هب اورظنتا ليقي لعج اًثبشا»

 دكيبع نأو اوبرسني يل 0 ةرببعم هجو سانلا ىلع تددس دق

 امهيف لعجو ثرامل ىب هللا كبعو راتخملا بلطي نارما هللا

 ةاًسبك امهب نا لح

 ؛«2 ةفوللا ىلا اهجوتم ةكم نم مع نيسمل يورخ ناك ةنسلا هذه ىفو

 3 تره نم ناك امو اهيبلا هيسم نع ربخل ركذ 15

 كلذ دكيسم

 تمدق امل لق ئموزخملا ماشع نب كيان ابن "قرجلا "قع

 هتيتأ ىارعلا ىلا ريسملل ًاًيهتو ىلا قارعلا لهما بعك

 ا يلق "نق ءيلعت قسيبكأو ا

 ناف ةكصن كل اعركذ كيرأ ةجاحمل مع نبا اي كيتأ ىناف دعب

 6) 00 ثراخلا نب لفون نب“ م) (00 :خنيدملا.



 06 اليم 1 زب

 نب ىناه ناد" كا ال ليقع "ىلا لهاا نا 20227 نر

 لاجرلا امهيلا تسسدو نوبعلا امهيلع تلعج ىّناو ىدارملا ةورع

 تيبرضف ايهتمدقن ايهنم هللا نكمأو ايينجرخسأ ىنتح امهثدكو

 ترجع ا طا ا اههسوترب نيبللا فيفا نق ندع

 5 ةعاطلاو عمسلا لحأ نم اهو سينتلا َِح ورا © نب 0 ىنادمهلا

 اهننع ' اف رمأ "نم بح اع" نينموملا ريما انياسيلفا ةصيضتلاو

 مم كنان ني ان ديزي هيلا بتكف «مالسلاو اًهوو امين انضر ”انلخ

 عاجحشلا دلوص تلصو مزال ليغ تبلع يح انك تنك نأ 12

 بأ رد كب ىنط تقّدصو تيقكو تينا ىقق' شان 1

 ىف ايهتحجوف ايهتيجانو امهتلأاسف كيلوسر توعد قو كيف

 علي" نيف هاو ريح انين نموا كيد -
 رظطانملا لق 000 وحك 0 لق 0 نب 2 :

 1ةرهبشز نب بعقصلا ىتلدح افتح أ لق ٠ «««هللا ةكرو كبياع

 ةفوللاب ليقع ىب ملسم جرت ناك لاق كك لا نب نوع نع

 مد لاقيو 1, ةنس كلل ىذ نم نيضم لاملا 1اهكل دانلملا مول

 ةخنيدملا ىم نيس جر ناكو لاق ع ةفوللا . ىلا البقم كم نم

 ه»لخدو '. ةنس بجر نم انيقب نيتليلل دحألا ممي ةكم ىلا

 نابعش ذكمب مقأت نابعش ىم نيضم ثلتل ةعبلل ةليل ةكم

02( 00 0 



 ةببح ةانف نعم |( دا يع ىنف 5

 5 لع 0-0 مصل 1ع

 انيس َجيلامهلا هابْسأ بكرديأ

 مُهَلُكو كرم هَيَلوَح فيطث
 لوسمو ردا نتمسك ىلع 10

 ميفاو 1 0 اف

 «ليلقب تيض انا لوو
 مث لاق ىبلالا 5 - بانج ىا ىع فنخ# وبا لاق

 عم امهسوعرب تعب اًمناهو ايلي اي دايز ىب هللا ديبع نا

 ىلا ىبيمتلا 2 نسب ريبزلاو 7 ىعداولا ةيح ىبا نب ئناهدت
 نب كيزي ىلا بتنكي نأ عفان نب ورمع هبناك رمأو ةيواعم نب دبؤي
 هيف لاطأ اباتك هيلا بتكف ىناهو ملسم نيم .ناك امب ةيواعم

 دليز نب هللا نيبع هيف رظن املف بتللا ىف لاطأ نم لوأ ناو

 ديحلاف دعب امأ ٌبتكأ لوضفلا هذهو ليوطتلا اذه ام لقو ههك

 ريمأ ربخأ ودع ةانووم هافكو هقك نينموملا وبها ذخأ ىنلا هلل#

 «©4) 00 نع 7101. 14هدعزباه طلب |*ثع, 3.  ز) 14 137 , ا*ا ىناف
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 ال. ةنس من

 ديو نسب هللا هيبه عما ودعو رراخت :ىدارلا نيسللل نيب نانكرلا
 ىنلتق نيصقخل ىبا لاقف ةورع ىب ىناه لئاق اذه سانلا لاقف
 «؛هلتقف هنعطف مهرلاب هيلع لمحت هنود نسف نأ هلعقأ اذ نا هللا

 : نب يناث» ليقع نب ملسم لنق امل در نب هللا ديبع نا رث
 باهنش نب ريتك هذخأ ناك ىنلا ىلكلا ىلعألا كبعب اعد ةورع

 هللا"كحلصأ لاقف كرمأب ىقربخا هل لاقف هب ىنأف نايف ىنب ىف

 هل لاقف باهش ىب ريثك قذخأف سانلا عنصي 1 وظنأل تجت

 تصر ام الا كجرخأ ناك نا ةظلغملا ناجألا نم كيلعو كيلعف

 ؛ عيبسلا ةنابج ىلا اذهب اوقلطنا هللا كيبع لاقف فلك نا ىف

 ةرايع 01 لق هقنع تيبرضف هب قلطناف لق اهب هقنع اوبرضأن

 ليقع نب ملسم ىأب نا ديري نمم 0 ىدزألا بخالص ىبا
 نك كنا قمم هل لاقف) هللا ”ةيوع اضياردي ىنأف هضبة

 دبع لاقف هيف هقنع تبرضف هموق ىلا هب اوقلطنا لق درألا نم

 ؛5 نب :ىناهو ليقع ىب ملسم *ةلتق ىف ئدسألا ريبولا نب هللا

 © ىدزرفلا هلق لاقبو 2 ةورع

000 
 ليقع لأ قوسلا ع ع

 2 يسلا دش ىف لطب ىلا

 920 0 ليشنق رام نم ىوهي رس

 62) 1 عر ه0 891 |[. ١2 02 كنق صا ا11 كن هك

 11062. 56عا !للظ 55 رمط طق كنه 7عدقاتق 5ان26 206626 ىاميملس
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 ارا "1 يس

 جحبسيو ربكي ناك لق هب ىودعضصت مئنأو ليقي ناك اف لق معن

 ميق نيبو انئيب مكحآ مهللا لق هلتقأل هتيندأ املف' رفغتسيو

 : يدا 4 ىبن اما لاقف ايش ين 5 19 هتيرضف كنم 0

 تعنتالا ىب ديحا 0 لاق هنلنقف ذيناتلا هتبرض 6 لاق كولا

 ىق كنا لقو ةورع ىب ىناه ىف هملكف دايز ىب هللا كيبع ىلا

 دقو ةريشعلا ىف 0-0 رصم ا ىف ةورع نب ىناه ةلونم تفرع

 امل هللا كدشناف كيلا هانقس ىبحاصو ْىنا هموق ملع

 لع قع وصلا لعأ ع ٍّ هموق انوأدع هركأ ىناف َّك هتبهكو 0

 ام ليقع نب ملسم رما نم ناك املف لعفي نأ هدعوف لق نميلا

 ةؤرع نب قناهب :رمأق لق“لاق اب هل ىغي نا 6 بأ هيف هل ادب ناك

 هقنع اويرضأف قوسلا ىلا هوجرخأ لاقف ليقع ىب ملسم لنق نيح
 2 ع 3 تاركأا | حف

 عبي ناك فقوسلا نم ناكم ىلا ىهتنا 0 ىناهجب جراف لاق

 ىل ٍمحذم الو هاكخّلماو ليقي لعجت فيتكم وهو منغلا هيف 5

 هرصني ال اذحأ نا ىأر املف محذم ىنم نيأو هاجحذماو ميلا

 وأ نيكس وأ اًصع نم امأ لق مث فاتكلا نم « اهعزنف هدي بنج

 وكشف هيلا اوبثوو لاق هسفن نع لجر هب شحابجب مظع و وأ رجاح

 نا امو ىنخت لج اهب انا ام لاقذ كفقنع ىدفأ هل ليق 7 اقاثو

 هل لاقي يك دايز ىب هللا كيبعل ىلوم هبرضف لق ىسفن ىلع مكنيعمب 0

 داعملا هللا ىلا ٌىناه لاقف اًثيش هفيس عنصي ملف فيسلاب كيش
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 9 اردنا

 ىلع هلل ديل لامس جيسي يدم دما ل كا 0 هلل
 ملت نأ نظت كنك لق مكنيبو اننيب امكح هللب انيضر لاح ّلك

 هللا ىنلتق لق نيقيلا هلو نظلاب وه ام هللاو لق اًيش رمألا ىف
 فحأ كنا امأ لق مالسالا ف ٌدحأ اهّلتْقُي ه ةلثق كلتكأ م نا
 : ةلتقلا ءوس عت ال كنا امأ هيف نكي مل ام مالسالا ف ثححأ نم

 سانلا.نم ّكحأ الو ةبلغلا مولو ةريسلا كبُحو ةلثملا جبشو

 ايلي اًييصح نشير هيوشم مو نبا لش, كسا ا
 رمأ هللا ديبع نا ملعلا لها معزو ةمّلكي ال ملسم ذخأو اًليقعو
 اهيف كيقسن نأ انعنم رل هنا هل لق رث «ةفرخ ىقسف هاب هل

 ف كنيقم كيلخلو, كلتقتإ رق اهنيك برشلاب مك ىأ ماد
 هدسج اوعبتأ مث هقنع اوبرضأف رصقلا ىوف هب اودعصأ لق مث اذه

 :تملستسا ام ىقنما كنا الاول هللاو امأ تعضألا ىتلااب للك دا

 هللاو اما دو نيا اي لق رض كتمت تحل ىتعك نوم ليم

 اذه يأ ناو نيا لك رت ضئلتك ان دياخ كيو نع ا

 :لاقف يحلف هقتأو فيسلاب هسأر ليقع نبا برص ىذلا
 رفغتسيو ربكي وحلو هب عصف هقنع برضت ىذلا تنا ىكف كعصأ

 نيبو اننيب مكحأ مهللا ليقي وهو هلسرو هللا ةكئالم ىلع ىلصيو

 ميلا نيرازخل عسوم ىلع هب ٌفشَأو ةائولدأو انربّدَكو انررغ موق
 ىقلح فت وبا لق “ .,:كدسأر هكلج عبثأو هع ب

 ه) ىرمحألا لون لق < ةفيحج ىنا نب فرع نع ريهر نب بيعقصلا

 لق هتلتق داير نبا هل لاقف السم لتق ىجنلا نايخ ىب ريكب

 ©) 00 مفيد. 2 6) 802غ !دمداتك ءداقتم) م10 انوئذخو. <) 0

 خفيبكاحح 1غ 011.



 ازال ٠" ركمَس

 هيلا رظني ثيح سلجن هعم ماقف كيع نب' ةجاح ىف رظنت نا
 كمدق ذنم هتنيتسا اًنَيَد ةفوللاب ىلع نا هل لاقق دايز نبا

 نبا نم اهبهوتساف ىّتَج رظنأو ىتع اهضفاف :معرد ةئاعبس ةفوللا

 هيلا تيبتك دق ىتاف هنري نم نيسح ىلا 0 اهجراوف دايز

 ىراتأ دايز نبال رغ لاقق اًلبقم هلا هارأ الو دعم سانلا نأ ةيلعأ ه
 كترخ ال دتا' ناو ىبأ هل لق !اذكو اذك ركذ هنا ىل لق ام

 نأ كعغنم انسلو كل وهف كلام اما ىئاخل نِنوي دق نللو نيمألا

 ناو هكرن مل اندري مل نا هتف نيسح امو تببحأ ام هيف عنصت

 00 اب وفقت نل اذ هتقج اَمأو ةنع فكت ره ائدارأ

 اوعزو انكاله ىلع دكهجو انقلاخو اندعاج كق كلذل انتم لكأب 0

 نبا نا مث اهب عنص ام هانلنق اذا ىلابن ال اذ هنتتج اَمأ لق 54

 هسا هاليلو نيم م15 ىلا تدق ليقع نبا اب ةيا لق دايز

 مثءلمد كفسو عرايخ لتق كبأ نا اوعز رصملا لخا نكلو تيينأ
 ىلا وعدنو لدغلاب رمأنل جانيتأف رصيقو ىرسك لاعأ عيف ل 5

 كاذب لجأ يكن ملوأ قل“ اب 'كاذوا ”تننأ" امو لك بانالا "كح

 نا هللاو ربخل برشأ انا لق رمشل بشت ةنيدللب تنا نا ميف
 امك تسل ىنأو ملع ريغب تلق كنأو قداص 3 عون هللا

 ل ل ا وبلا ا لكنا بطب قد ناو كرك
 سفنلا لثقيو اهلتق هللا ملح ىلا سفنلا لتقيف اَغْلِو نيملسملا

 ةوادعلاو بضغلا ىلع لتقيو مار مدلا كفسيو سفنلا ريغب
 دايز نبا هل لاقف اًئيش عنصي مل نك بعليو وهلي ومو نظلا وسو
 لق هلأ كري رلو هنود هللا لاح ام كيتمت كسفن نأ فساف اب



 3 خط ا

 ىلا ىهتنأ :نيح ليقع نب ملاسم نا تعس نب هبارخ :ىددك

 ليقع نبا لاقف بابلا ىلع ةعوضوم ةدراب خلق !ذاف رصقلا باب
 ال اهدربأ ام اهارثأ وريع نب ملسم هل لاقف ءاملا اند نم ىوقسا

 متهج ران ىف ميملل ىوذت ىتح اًدبأ ةرطق اهنم ىوذت ال هللاو

 5ذا قلل فرع ْنَم ىبا انا لق كنا نم ككيو ليقع ىبا هل لآق

 تفلاخو هتيصع ذا عاطأو عمسو هتششغ فا همامال مصنو هتركنأ .

 ام لكتلا كضال لسع ىكادو افق ردات 5 نبا مسا

 ىلوأ ةلعاب 9 تننا كظاغأو كبلق ىسفأو كظفأ امو كافجأ

 « طئاح ىلا اًدناستم  سلج رق ىم" مثيج ران ف دولكلاو ميكا

 0 كي نب وزع نأ ىعس_ نب ةماوق ىتدحت «تيخك ودا لق

 وبا لاق ءافسف فلق ١ ىف ءاحمءاخ + نابيلس يدم دل اهلك 1

 ةيقع نب د اع ْس كركم نب ىيعس «:ندندخو تدع

 سلق هعمو ريك اببلغ لقب ةعاطق هيف: عدن هل اهل ت1

 اًملف امد دقلا ًالتمأ برش املك ذفخأف هاقس رث ةم هيف بصف

 15 لاقف هيف هانينت تطقسف برشيل بهذ ةثلاتلا ةرملا محقلا ا

 قع ملعسم لدار متيرشا ىوسقلا ولا ني د ناك سا ن0

 ىلع مّلست الأ ىىحلا هل لاقف ةرضلاج يلع كلم لك كو

 ديري ال ناك ناو هيلع ىمالس اف ىلنق كيري ناك نا هل لاقف ريمألا

 ى

 ىنانفتل ىرعنل دابز نبا هل لاقنف هيلع ىمالس نرتكيل ىرعلف ىلنف

 90 ىلا رظنف ىموذ ضعب ا ضو ىنعذف لاف معلن لق كاذك لاق

 ىنيب نأ رمع اي لاقف دعس نب ريع عيفو هللا ديبع ءاسلج

 ىتجاح مِن كيلع ىل بجي دقو ةجاح كيلا ىلو ةبارق كنيبو
 عنتُمَت ال هللا كيبع هل لاقف اهركذ نم هنّكمي نا ىأف وس وقو
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 لن "4. خنس

 راو ةفامكأ ىبب ا نيج كبلام يب .ىف ىلا < لثعلا

 بتكو بانللا اذه هغلبات انيسح فلآ هل لاقف ١ اراوز ر ديك ناكو

 ةعتمو كزاهجو كذاز اذه هل لاقو ليقع ىبا ههما ىذلا هيف

 لق اهتيصْنَأ دق ىتلحار ّنذ ةلحارب ىل َنْيَأ نم لاقف كلايعل :
 لايل ع عبرأل ةلاوب هلبقتساف يرخ رق اهلحرب اهبكراذ ةلحار هذف

 كنعو 2 مح ام لك نيسح هل لاقف ةلاسلا هغلبو ربثل هربخأت

 ثيح ليقع ىب ملسم ناك دقو انتل تاسنو انسكلا تاسع هزل

 اباتك مّدق الأ رشع ةينامث 4 هعياب» ةورع نب ئناه راد ىلا ليحت

 ناف دعب اما ىركاشلا بيبش < نا نب سباع* عم نيسح ىلإ 0

 مشع ةينامث ةفوكلا لأ نم ىنعياب دقو «هلفأ بذكي ال دكثالا

 سيل كعم لك سانلا ناف قناتك كينأب نيح لابقالا لجتف اًعلأ

 ثعشألا نب دمحن لبقأو ةيالبلاو ىف الو ىأر 00 لك ىف عل

 ربخ هللا ديبع ربخأت هل نذأف نذأتسات رصقلا باب ىلا ليقع ىباب

 كثعشألا نب دمحم هربخأت هل اًدَعِب لاقف هيأ ريكب برضو ليقع نبا ؛:
 نامألاو تنا ام هللا سيبع لاقف هايأ دنامأ نم ناك امو هنم ناك اهب

 1١ يلا :كاكيسف > كب, انيتاك داعلسرأ انتا. هوت كانلسرأ. انأك

 ولج 'سان رصقلا باب ىلعو ناشطع ومو رصقلا باب ىلا ليقع

 نب وربو طيعم ىلا نب ةبقع ىب ةرامع نم نذالا نورظتني

 فنخ وبا لق ««باهش نب ريثكو ورع نب ملسمو ثيرح 8

 2 000. لبعلا 6) 00 دعباب. 6 00 نب شبياع. 4) (01.

 1306© ةاتآد دار.



 “. خلس ارا

 ىملسلا سابعا: با ادللا يبن, © نب رع# ريغ 301 كنا مىىوعحلا

 امأ ليقع ىبا لاقو مح ليج الو انه ىف هلا ل تل

 اهيلع ليث ةلغبب 1 دكيحيا قف قي ىحي تعنضو ام ىنونموت و

 سيأ كلذ دنع هناكف هقنع نم هفيس اوعرتناو هلوح اوعمتجأو

 نب دمحن لق ردغلا لوأ اذه لق رث هانيع تععملف هسفن نم

 خيام جيلا الا وه ام لق سب كيلع_نوكي ال نأ وجر تعشألا

 اكذب

 كبح © نب رع* هلا لاف ,نيكيو :نوعجار هيلا اناو كل انا مكنامأ

 لثم هب لون اذا بلطت ىلا لثم بلطي نم نا سابع نب هللا
 نم اهلا كلو ىبأ يسيل ام هللاو ىلا لق كبي م كب لون ىذلا

  اجكبأ ىللو ,افلت« نع عفط اهلا جلب ب يك ١ ف لجعلا

 يح لع لبقأ ف رق نيسمحتب لاو [ نين كال كلا نيلبقملا» ىلعال

 لهف ىنامأ نع رجحتس هللاو كارأ. ىلا هللا دبع اي لاقف تعا 5-5

 غلبي ىلاسل ىلع الجر كدنع نم ثعبت نأ عيطتست ريخ كدنع

 جراخ وه وا اًلبقم مويلا مكيلا ريخ دق الا هارأ ال ىلذ انيسح

 نا ليقيف كلذت ير نم ىرث ام و ناب لعأو وع اًدغ

 نأ رب ل مقلا ئىديادد ل ىنتعب ليقع ىبا

 لقا كيفي الو كتيب لعاب عجزا لقب وكو ومشت صح

 لتقلا وا تيملاب هقارذ ىنمتي ناك ىذلا كيبا باصتا عناف ةئوللا

 نبا لاقف ىأ, بوذكملا سيلو ىقيبذكو كيبذك دق ةئوالا 16 كل

 يكتنمأ كف ىَيل دايز ىبا نيل نلعفأل هللاو ثعشألا

 20 فرع كقو ىّاطلا ةفيلح نب رفعج ىتدخ ا فيع ذأ لاق

 2) 60 022 )0 لاجولا, 1ععز تكانت آنلإ [1 00( )2 
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 م ال, انس

 كلذ 0 املف دفوج ىلع علطنت تداك فناعلا لجح 2 كلم

 نوبهليو ةراجتاب دنرمري اوذخأت تيبلا ريط قوف نم هيلع اوفرشأ
26 2 2 ' . 0 

 املف تيبلا ىوف نم هيلع اهنوبلقي مق بصقلا نانطا ىف رانلا

 هياع 00 0 0 3 0 7 3 كلذ كى

 00 جاناقي

-0 2 2 0 

2 0 

 15 ع اموي 3 زك
 ارم اًيكس كرابلا 0 ظل 0

 هقول دكا يع كبحأ

 0 عك الو بّدكت ال كنا ثعشألا نب كمح هل لاقف

 نخُتأ دقو كيبراض الو كيلتاقب اوسيلو كمع ونب موقلا نأ

 راكخلا كلث بنج ىلا ههظ ىنساف رهبنأو لاتقلا ىع رجتو ةراجكأب
 لكوأ معت لق انا ىمآ لق نامألا كل .لاقن تعشألا نب كّمح ائدف

 ©) 12 (00 ءا 14 طلع 7215115 205 |,قننساف 5عوصلمان] ان. 14)0  طلخب وأو

 20135:001 هت. ) لاش ©6011. 1. عو» (8عرمأ. 1. 21) ؟؟ءةلوانك آ10ع 01-

 لتضع 1. 2. 6. 5. 3. 4 طقطعأ كبت ١32115 1ععغلهصت انك 12170115 120+

 تعدل, غانلتت 2001

 ,ىقليس رحم ىذ لكو

 امج داعملا ىف ىلصيو تلسسا



 ف. انس ما

 سلج جبصأ املف سانلا ىلع رمأو خيار ثيرح نب ورعل كقع

 لاقف: كنعشألا ىب دمحم لبقأو هيلع اولخد ف ناآنلل نذأو هسلجم

 نبأ جبسأو هبنج ىلا هدعقأ أ ِقَتْي دير واكتب ل نمي ابحرم

 ادغف ليقع ىبأ م توأ ىخلا 00 نب لالب وو زوجتلا كلت

 هلييقع نبأ ناكمب هبخأت ثعشألا نب ىيح نب ناجرلا دبع ىلا

 داير نبأ دنع وهو هابأ نأ ىح ناعرلا نبع ليفت لقا هنمأ .تنع

 ىف ليقع ىبا نا ىقربخأ لق كل لق ام دايز ىبا هل لاقف هراسف

 ا ل

 ةحقاز نب كيعس نب 6 ىتدخ فذخ# وبا لاق يةعاسلا

 ؛«0 ليقع باب ا ماق نيح كثعشالا ىبا نا ىفقتلا ةمادق ىبا

 سانلا ىلع هتفيلخ ككاسملا ىف وهو ثايرح نب ورع ىل ىلا ثعب

 سيق نم هلك الجر .نيبعبس وا نيتس تعشألا. ىبا 5

 نوعركي مرق لك نأ ملع دق هنأل همرق دعم تعبي نا هرك امّناو
 5 ليبع ىب وريع هعم ثعبف ليقع نبا لثم. يف «فداصي نأ

 15 .اوثأ, تنجح 0 نم نببعبس وأ ناد 3 ىملسلا سابع نب هللا

 تاوصأو ليشل رداوحح عقو عمم ايلف ليقع نبا اهيف ىتلا راحل

 رادلا : هيلع اومكاقأو هفيسب جبلا ير ىنأ ىق هنا فرع لاجلا

 هيلا اوداع مث راحلا نم ةجرخأ ىتح هفيسب جبرضي خيلع 50

 ء نيتبرض ئرمحألا ناريح نب ريكبو وه فلتخاف كلذك جيلع ٌنشف
 5 د -ءّ 0 هندوم

 20 يف فيسلا 7 عرمشاو ا نفت عطقف ملسم مش ريكب بوضف

 كف ةركذم هسأر 8 ةيرض د ماسم ةبرضف هات اهل 6 نلصنو للا

 ه) 00 0 8) 00 لبع. 5) 1125ءاتات1 6ع 1135/1011: 1.

 #ك) 00 عوساو. انآ 01“1125. <©) (0 نسءاصفخو.



 اري .٠" خخغس

 ىلخت مث نارينلا اهيف لعجم رث .لابخاب ٌنّشُت نانطلا «فاصناو
 اهاندأو لالظلا ىصقأ ىف كلذ (ليقفر سرا ىلا يي ىنح

 اوري مل املف ربنملا اهيف ىتلا ةلظلاب كلذ اولعف ىتح اهطسوأو

 جرخ رق دجسملا ىف ىتلا ةذسلا باب خفف ديز نبا اوملعأ ايش
 ةيتعلا ليبق هلوح اوسلجن مم هعم هباكتأ يرخو ربنمل لعصفو

 ةطرشلا نم ليجر نم خمذلا ترد الاي قئانك عفان نب ورمع ومأو

 ملف دجاسملا ىف الا ةيتعلا ىلص ةلتاقملا 8 وا بكانملا وا ءافرعلاو

 هيدانم رما رث سانلا نم .دجسملا ًالتما ىتح ةعاس الا هل نكي

 لاانلاي تيلط "تتش ! نأ ميمت' ىب: نيضلل . لامقف الصلا مات

 ىّتاف رصقلا ىف تيلصف نينا تلخدو كايغ ب ىّلصي وأ"

 اهقيلا ىسرح رم لاقف كئتادعأ ضعب كلاتغي نا ىمآ ال

 ىّصف اذا لخادب تسل قاذف هيف ردو نوفقي اونك امك ىئارو
 3 50 اهيل 520 ىنتثأو هللا ىمحن مق رث سانلاب

 تاتش نال 111 دنيا :٠ نق ام ىنأ لق لعاخل هيفسلا ليقع

 هتيد هلف هب ءاج نمو هراد ىف هندجو للجر نم هللا ةمف تكربف 5:

 ىلع اولعجت الو زا مكتعاط اومزلاو هللا دابع هللا اوقثأ

 ةكس باب ء اص ن ١ قمأ كلكت ميج نب. نيصح اب اليبس مكسفنا

 دانت دقو هبا ىنتأل لو زجلا انع نشب اي دولا كك .نم
 جبصأو ك.يكسلا نأ اوفأ 7-0 اند. صارم كثيعباذ ةفوللا لها رود ىلع

 ناكو 57 اذهب ىنيتأت ىتح اهلالخ ل بلا 0 1 9

 ©) 516 00. 01“11235 الو 7 بسقلا قابطأ م) 1ك 10 5
 اذانو د ل جاض» 0) 00 ىربتسأو ١



 31 خادم ارامل

 نتن قمم تلاف تناك نكست كلف) ل تسد تي

 كلعأ ىلا رف هللا دبع اب هللا ناكس هللا «ىف هل تلق رت تيكسف

 ماقف كل هلحأ ال د ف ال هاف هللا كافاع

 ىلا كل لهف ةريشع الو لزنم رصملا اذه ى ىل ام هللا مآ اي لاقف

 ةامو هللا دبع اب تلاقف مويلا دعب هب كيفاكم علو فورعمو رج

 نينذأ نيلاق ىورغو موقلا ءاله 0 0 نب ملسم ا لق كاذ

 نيبلا ريغ اهراد ىق اًتيب_ هتلخدأف را تلق معن لق ماسم

 شعتي ملف ءاشعلا هيلع تاضرعو هل تشوفو هيف 6 ىخلا

 نيبلا ى ليخدلا رثكت اغآرف اهنبآ ءاج نأ نم عوسأب نكي مو

 ٠١ ذنم تيبلا اذه كلوخد ةرثك ىنبيريل هنا هللاو لاقف هنم يورخلو

 لق اذه نع هلآ يتب اب تلا اًنأشل كل د كجورخو ةليللا

 ءىد نع ”ىلستم ثلو "كداس لع ٌلبقأ تلق ىتربختل هللاو اهل

 كرببخأ اع سانلا نم اًدحأ نتّدحت ال ىب اب تلاقن اهيلع حلف

 تكسو عجاطضأت هتربخأت اهل فلك ناميألا هيلع تذخأو هب

 ؛ذ عم برشي ناك علضعب لقو سانلا نم اذيرش ناك دق هنأ اوهتو
 ىبا باكحأل عيسي ١ فخأو دايز نبا ىلع لاط املو ءهل باخ

 اورظنأف اوفشأ هباحصال لق كلذ لبق هعمسي ناك امك انوص ليقع

 تح هلعل اورظناث لق اًدحأ اوري ملف اوفرشاف اًمحأ نم نورت له

 ء نوضفخب اولعجو ىجسملا 0 جباكت اوعقف ملت اونمك دق لالظلا

 ؛. تناكو كح لالطلا ىف له نورطني رق خيديأ ىف رانلا ٌلَعَش
 ليدانقلا اولدف نوديري امك هل *ىضت : ال ًئايحأو هل ءىصن انايحأ

 ه) 1"هدادمدع ءىف 1عععصسعلتتت>ت> وأ. )6  (0 جداع اوعرف» 20000



 "ترمب 7 . هس

 ئربلا ذخأي نأو عّمَط ريغ ىلع مأشلا لها“ ىزاغم ىف مكتلناقم

 لدعا نم ةيقَب مكيف هل ئقبي ال ىتح. بئاغلاب دفاشلاو ميقنسلاب

 وحنب فارشألا ملكتو اهيديأ ترج ام لابو اهقانأ الا ةيصعملا

 اوذخأو نوفرفتي اوذخأ سانلا جتلاقم عم»س املف اذه مالك نو

 ةأرلا نا ديعس نب دكلاجلا ىنتّتح فنخم وبا لق ا 5

 هىججو كنوفكي سانلا فرصنا ليقتف اهاخأ وا اهنبا أت تناك

 عنصت اف مأشلا لها كينأب اًدغ لوقيف «ديخأ وا هنبا ىلا لجبلا
 ىنتح نوعدصتيو نوقرفتي اولاز اف هب بعذيف فرصتأ رشلاو بوحلاب

 تيلدع ىتح ٠ لكجسللا  :اسقنأ :نوثلث .معم.امو. ليقع نبا. :ىسمأ

 دق هنا ىأر املف-اسفن نوثلث الا ليقع نبا عم ىَّلص اف بوغملا 0

 باوبأ وحن اًهجوتم جوخ رفنلا كقلوأ الأ هعم سيلو ىسمأ
 ايبلا» ىو د0 هي فيو ابا يعدو املج هيك

 ىلع هلدي انحأ سحب ال وه -- هعمل ناسنأ دعم سبب اذاو

 0 2 نا سعت ةيساود 20: لينم: لعن هلجي اللا مقورطلا

 بهذي .نيأ ىردي ال ةفوللا ةقرأ ىف دكلتي ةههجو ىلع ىضف
 ملا ىهتنا ىتح ىشف ةدنك نم ةلبج ىنب رود ىلا جرخ ىتح

 سيق نب كثعشألل تنك كلو مأ ةعبط اهل لاقي ةأرما باب

 دق لالب ناكو الالب هل 00 ةيوسعلا حيسأ اهجورتف اهقتعأت

 تذرف ليقع نبا اهيلع مكسف كظتنت ةمثق همأو سانلا عم ا
 سل تسنح تلخلف . هم ىئيقسا ةهللا دمُأ اي اهل لاقف_ هيلع وم

 لق .برشت رثأ -دللا نبع اي:نلاقف“ تجرخ مث ءانالا .نيلخدأو

 2) (6 ميخحلاو. 65) ©0060 هد.



 1 خمس اهرب

 ©6©-د
 حيرش نب نارلا دبع دجاسملا نم ثعشألا نب دم ىلا ليقع 0

 نذخأ هاتأ نم ةرتك ثعشألا نب دمحم ىأ, اًملف ٌىمابشلا

 نببيح ىلا نلفكلا روش ني مقشقلا لماوءرحاس) ك2

 هفقوم نع رخانف ةرارعلا نم ليقع نبا ىلع « تلج ىق* ثعشألا

 5 ؛عيتجا املف نييمورلا راد لبق نم دايز نبا ىلع لخد ىتح لبقأف
 هعاطأ ىميف عاقعقلاو كيحنو باهش نب ريثك هللا كيبع كنع

 ريمالا هللا حلصأ دايز نبال نيكصانم اوناكو ريثك هل لاقف موق نم

 كتيب لعاو كطوش نمو سانلا فارشأ نم ريثك سان رصقلا ىف كعم

 نب ثبشل ىقعو هللا كيبع ىف « هيلا انب يمخآت كيلاومو

 > نوبوثيو نوربكي ليقع نبا عم سانلا ماقأو هجرخاف ءاول ىعبر

 جعمجت فارششألا ىلا هللا ىيبع تعبف كيدش عمو ءاسملا ىتح

 ةماركلاو ةدايزلا ةعاطلا لها اوّئمذ سانلا ىلع اوفيشأ لق رق هيلا

 نم نكلا لوصف مويلعأو ةيوقعلاو نامرحلا ةيصعملا لها اوفوخو
 دنا ىادأ نكن "0 ىتلح فنخ“ نبا لق جيلا ماشلا

 دة لاق «ريبك ىنب نم دزالا نم 0 ىربالا مزاح ىب هللا كبع نع

 ىتح سانلا ّلوأ باه# نب ريتك ملكنف فارشألا انيلع فرشأ
 اولكعت الو مكيلاعأب اوقلأ سانلا اهيأ لاقن بجت نا سمشلا تداك

 نينموملا ريما دونج هذه ناف لتقل يسعنا اوضرعت الو رشلا

 هلع يتيما !!علتلا كييك الا هللا ٠ ىطعأ ىقو تلبقأ لق ديزي

 90 فقرفيو ءالدعلا مكتيرذ مركا نأ مكتيشع نم اوفرصنت مو هبرح

 4) 1761 تلح ىكقز 00 نلخلف. 2 8) 1.هءانو زد 120145 6556 طع

 0 0م هيلا نأ“ 2 06 حلا ل
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 اراوذل نا

 هيلاومو هتيب لعاو سانلا فارشأ نم الجر نورشعم طرشلا نم

 ىلي ىنلا بابلا لبق نم دايز ىبا 0 سانلا 56 لبقأو

 نورتفي ال مو ثومتشي ناو ةراجعاب مومرب 7 نوقتيف هيلا نورظنبف
 ل و ا نوما عكا ورك

 ةبرقع مرْذكو برمل عفوخو ليقع 0 نع ا م 0

 لثم ِظ سانلا نم هءعاج نمل نامأ ةيار عضريف تومرضتححو ةدنك

 راجح ٠ ىميبتلا عي ن 9 ثيببدتو ما رو 8 عاقعقلل اه 37

 سانلا نم هعم نم ددع ةلقل هيلا اًساكتسأ هدنع سانلا هوجو

 لاق «« لبقع نبأ نع سانلا لذخب باهش نب ريثك جرسخو

 ادع ىلا اييقكا را بلال يانج, با ننكتخ ىو ونا

 نب ديري هحالس سبل دق ديزي نب ىلعألا دبع هل لاقي بلك نم 5

 هربخ هبخأت دايز نبأ ىلع هلخدا ئنح ««ذخاف نايتف ىذا ىلا ليقع

 كسفذ نم كلذ *ىنتدعو تنكو 4 لق كقدرأ امنأ دايز ْخ

 ليقع نبا كيري وهو ىدزألا /بخلص نب ةراع هءاجو ناش ىنب

 نبا ثعبف هسبحت دايز نبا ىلا هب ثعبف هذخاف هحالس هيلع 0

 ©) 00 رصقلا». 0) (00 ىقلا. ءه) 400101 5ءءنصفسمت 1. 20

 مدنص 12164 0010 ء«ء2ل155وع معءعووعو ءوال )2  00 لق لق. هه 00 :

 ىنتوعد. رك (4 "1ك م. هأو 1.



 30 هو

 ديزي نب فسوي ىتدح فنخ# وبا لاق 3 هباوبأ قلغأو

 ىسرف تبكر سبحو برض الف لق ىناه رما راص ام ىلا رظنأل

 اذار ربحا, ليقع" نب :ملسم ؛ىنعا للك رادلا :ندعأ لا كشكت

 . ىلعأ تلجحفا لكم اي هنرتع ااا ىيداني تاعيسمت 200
 نم كش 1 نا ىنرمأف ربشخاب ليقع ىب ملسم

 فالآ ةعيرأ رودلا ىو اًقلا رشع ةينامث هعياب دقو ةلوح روكلا
 نع د 92

 ْ 0 نب هللا كيبعل * 00 دقعف هيلا ا ةفوللا لها

 لاقو 5 د عبر 0 حلا زجتكوع ىسب ملسمل قع

 مر ل ىندصلا ةمامُك نبال دقعو هيلع تناذ لاجيلا ىف لنا

 ةنيدملا عبر ىلع ّىلّدَحلا ةدعج نب سابعل ىقعو ناديقو ميمت

 رصقلا 3 را هلابقا دايز نبأ علب املف ,رصقلا 0 لنبقأ م

 ن أ ىب سنوي لدم اس «باوبألا 2

 ةنعبرأ لبقع نبا عم كاك لق ىلدجلا نياتع نع قا

 يف ريسي ملسم لبقأو لق :تايتلث نحو الا رصقلا انغلب اف افآلا

 انيلا اوعادت سانلا نأ 1 رصقلاب طانخلأ ىنح داوم نم سانلا

 سانلا نم قسما ًالتمأ :ىبحخ" اليلق الا انجبت ام ةللاوف اوجد

 هم هعرذ هللا دكيبعيب قاضف ءاشملا ىنح ” نوت اولاز امو ىقوسلاو

 ©) 00 أول ءوأ [دردةان5 ءدادصتت, مز 1 هلإا كرعلل 2 06 نوبقونايب.



 ارك 6 ايس

 نيدلا لها ني قريشع نكلقأ نيملسملل اي هللا اي لق ىآر املف

 ليسق ءامدلاو مودع نباو مودعو ىنولَخ اودقافت رصملا لعا نيأو
 لاقف ىنعبتأو تجرخو رصقلا باب ىلع ةجرلا عمس ذا هتيحل ىلع
 نأ نيملسملا نم ىتعيشو جمحذم تاوصا اهنطظأل ىنأ حيرش اي

 نب دي ىعمو هيلا تجرخ لق ىوذقنا رفن ةرشع ىلع لخد ه

 مهقي نم هطرش نم ناكو دايز نبأ ىعم هلسرأ ئرجألا «ركب

 قوما ام .هباكتا, تغلبأ تنلت ىعم هناكم ال ؤل هللا ميأو هسأر ىلع

 1راوو ماتم دغلور ايل ريمالا نأ تلق هيلا تجرخ اًملف هب

 نأ ىنرمأف فلا ترظنف هتيناف حلا ليخدلاب ىلرمأ مديجاص 3

 ا داك نو دكعلي ئجتلا» أوان نحر يكيلعا ف مكاقلأ 0

 كاوفرصنأ رق هلل نيشل لعقي ىف ناءاملو :هناكاو ورع لاقف الطاب

 شخ ةسبخو و هللا تضع 9 م ا ع
3 3-3 

3 .! 

 سانلا ا ككحعي ام ل :ةهيحلمع 8 هللا دبخ ةيشدحو 15

 اوكلهتف اوقرفت الو اوفلتخ' الو مكتمتأ ةعاطو هللا ةعاطب اويصتعأت

 رثعأ ىقو 2 كقتص نم كاخأ أ اومركأو اوفو اولتقتو اولْذتو

 تءخد ىتح ربنم ا نع 0 اف 0 تحد ع لاق 6 مك نم

 ب ال اهوا هال واسوا

 ه4) هاا راكب ذ) 11 ءزلادهر 2من. 1, 29. 0 1:ءزلاقعر 2مم.

 11, 129. 2) 5زأ ىهلآ[ (عم0. 82ع:0ه1.) 13ع4, (0 نينامملا.



 51 خخ اراك

 هيجو ضرعتسأف ى يد ىلع مروتنكا دايز ىبا لاقف هنوعنميس

 هفنأ رسك ىتح هدخو هنيبجو هفنا برصي لدي ملف بيصقلاب

 ىتح ذتيخ ىلع هنيبجو هيّدخ محن رثنو هبايت ىلع ءامدلا ليسو

 دلع: نم يلوا فيس مقت دل هديب نك بدصا لسا ١
 : مويلا رئاس ىورحأ هللا ىيبع لقف عنمو لجرلا 6 هدباجو لاجيلا
 نم كبي قا دوقلا وضخ كلمتك امل ليح تف كسفنب تالخا

 هب كلذ لعفف اشرح هيلع اولعجاو هباب هيلع اوقلغأو رادلا تويب

 نا .اظنرما مويلا .رئاس ِرْخَغ لسرأ لاقف ةجراخل نب ءامنأ ديلا ماقف

 تيشف كيلع ءانلكدأو هب كانتخ اذا :ىدح لسجرلاب كيك

 ؛.كيبع هل لاقف هلئقت كنأ تعزو هتي ىلع همد تليسو ههجو

 اها يريح ند نا دف عتعشو زهلف هب رمأث انههل كنأو هللا

 ١ ناك انل ريمالا ىأر امب انيضر لق لاقف ثعشألا نب لمح

 لتق دق اًمناه نا ٍباَجَدْلا نب وربع غلبو بدم ريمالا امنا انيلع

 ىدان رق ميظع عمج هعمو رصقلاب طاحأ ىتح يحذم ىف لبقأف

 ىةعاط علخأ رث اههيجوو يحذم ناسف هذه اجمل ىب وربع انا

 كلذ اويظعأت لتقي جبحاص نا غلب دقو ةعامج قرافن مو

 ىضاقلا َمْيَرْشل لاقف بابلإاب محذم هذه هللا ديبعل ليقف
 رم ّىح هنأ جيلعأت 6-50 رت هيلا رظنأت عبحاص ىلع ٌلخدا

 وبا لق هيلا رظنف يرش هيلا لخدف هتيأ, دق كناو لدقي

 90 حيرش جرلا ىبع نع ريقز نب بعقصلا ىتدح فنخ

 ئىناه 0 000 لق ةحلط نب ليعامما ثّدحي م هتعمم لآق

 6) 00 دونا. 65) 14 هلبجور 8431 6 001'2135 هيبذاجو. ءت) هد

 هانأل, 30 ىئززت 211613011123
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 "نأ نا

 نا هيلا نئمطت امو اًظلغم اقثرم نآلا تيطعا تتش نآن

 0 نعيطعأ تقع ناو اوس“ كيغبأ

 نم ءاش ثيح ىلآ ىوراد نم جرخ نأ هرم هيلا فلطنأو كينأ

 ادبا ىنقرافن 0 هللاو ال'لاقف هراوسجو ه«مامذ نم جرخاف ضرالا

 ع ع 2 ع ع 1 ٍِص

 كيجأ انا اذبا هب كيجا ال هللو 9 لاقف هب ىنينأت ىينح و

 رشك املف هب كينآ ال هللاو لق هب ىنينأتل هللاو لق هلتقت ىفيضب

 الو ىماش 'ةقوللاب سيلو ىلفابلا ورع نب ملسم ماق امهنيب مالللا

 امل هملكأ ىنح هايأو ىنلَخ ريمالا هللا جلصأ لاقف هريغ ىرسب

 لاقذ اًيلسم هيلا عذدي ن ءرأ دابز ىبأ ىلع :هيبأتو هتجاحلت أ

 ىبأ نم ةايبححات هب الخن ماقن كيلكأ ىتح انهه ىلا مق ٌىئاهل م

 عمس ايهتاوصأ اعفر اذا اهاري ثيح بيرق كلذ ىلع هنم اهو دايز

 اب ملسم هل لاقف نالوقي ام هيلع ىفحح اضفخ اذاو نالقي ام

 كموق ىلع ءالبلا لخدكتو كسفن لثقت نا هللا كدشنأ ىنا ئناع
 هتريشع نا ىري وهو لتقلا نع كب سفئنأل ىنا هلاوف : كتريشعو

 هيلناق اوسيلو ممقلا مع ىبا لجرلا اذه نا هنأش ىف كركتس وو

 ةطاقنم الو ةارخ :كلخب :كيلع نيل هدف هيلا هعفدف هيرئاض الو

 ىزخال كلذ يف 4 ىلع نأ هللاو ىلب لاق 2 افلا نادك نت امنا

 كيدش ىَزَأو عمسأ جيخك ل انأو ىفيضو ىراج عن عقدأ انا راعلاو

 صان داو رلفل ![ةنجاو:لا نك من ول هللاو ناوعألا ريتك كعاسلا

 ال' هللاو ليقي وهو هدشاني .نخأت هنود تومأ ىتح هعفدأ رز

 هنم كندأت ىتم كوندأ لاقف كلذ دايز نبا عمسف اًدبأ هيلا دعفدأ

 لوح ةقرابلا رثكت اذا لق كقنع نيرضأل وا هب ىنينآتل هللاو لاقف
 50 ب دن يلا ا قا ١

 هتريشع نا نظي وممو ىننوخم ةقرابلابا كيلع افهناو لاقف كراد



 3 كدب 1 اهأ

 ىلع مولا :لستيسسو و ملغ دست يس دوا اا كثرعب

 نتاك كتف هللا كيفما لذ علط املث ٍهعم لخدو دايز ىبا

 نب ةراعع يا عفان 1 كاذذا هللا ليبع سرع كو <« هالجر

 لاقف دوك نفنلا ىضاقلا ميرش هدنعو دايز نبا نم اند املف ةبقع

 5 < كوم نم كليلخ نم كريذع ىلتق ديريو ند دير

 اهيا كاذ امو ىناه هل لاقف اًعطْلَم امركم مقرا امن لوأ بعل ناك حشو

 3 صيت ىنلا رومألا هذه ام اظوورصع عب ىناه ب 0 لاق 0

 ليقع ىب 1 م نيملسللا زخماعو نينموللا د كر

 تدنظو كلوح رودلا ىف لاجرلاو سالسلا هل تعبجو كراد هتلخدأت

 م ىلب لق .ىدنغ :ملسم امو تلعف ام لق. كل لع ىفح كلف نإ

 قبأو امهنيت ١ كلذ ركنك ءاملخ ,ىلب لق تلعف ام, لت تلعت د

 نيعلا كلذ اًلقعم داير ىبا امد #هتركانمو هةدحاجمث الا ٌيناه

 ملعو معن لاق اذه فرعتأ لاقف :هيحي نيب فقو ىح ءاجض

 طقسف مرابخأب اتا ىق هناو هيلع اًنيع ناك هنا كلذ .دنع ْئناه

 1: قحلصو ىخ و

 ىلا -هتوضد' ام يع ءلااال ىخنلا_ةللاو كدينكا 9 كلاي لا

 :م عمسأ هل لاقف هتعجار هسفن نأ رق ةعاس .ءهدلخ ىف
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 نا نع نا هتيار ىنج امررما نوع سد تيلخر لوم

 3 كلذ ىم ىتلخدو هذر نم تييكاس ىلع لوزنلا ىنلاسف

 ©«) 710. 5222 ش. )1, 2107 مر لك تتاح 2) هدرنك قلعت

 ماص115 ءدأ '؛ةسحتأ زطد 212601 ا! دسضتطور كك كوع. 2117, 34, 2, 21031-

 1302. هد. ه6 31185. 642) 5 هترباكم 110 50222 11, 2 1

 لوضع داتا ينكح 2 00 ةهتلخ , 1غ ل



 ١ ةء "2 سل

 لاقف كاش وه اولاقف' امنا ى هر الإ ل ام ةئاسلكلا د نبا لاقف

 دا ىددحا شب نيز 35+ ع دكنعلا دعوتي تفاعاول
 احلا حبو ءاهبأو .قرعشألا نبا قمح هللا كيبع طخ لق ىيعس

 امهعم ثعب هنا ئدارملا ةبقع نب نسل _ ىتلدح فنخ# وبا لق

 ةلعو نب رمت ىنتكحو فنخ# 2 لق ىديبزلا جحا نب ورع ه
 كح اجلا كب: وعا كنخلأ عير تناك لك كاّدولا قنا نع

 ئناع عنمي ام هل لاقف ئناع نب ىيج ْمُأ كو ةورع نب ئناه
 قكشتيل هاو هللا كحلصأ ىردن ام اول اننايتا نم ةورع نبا

 دوره زق ادوقلا انراذ باي ىلع "نملك ولقو ارب دق هنا ىنغلب كق لآ

 شفي نا بحأ ل ىف نال م كلذ ق هيلع نعد ل نا

 وهو ةيشع هيلع اوفقو - هنأت برعلا فارشأ نم هلثم ىدنع

 كركذ لق هذأذ ريمالا ءاقل. نم كعنجي ام اولاقف هبا ىلع سلاج

 اولاقف 0 ىوكشلا هل لاقف هثدعل كاش هنأ ملعأ ول لق دقو

 كاطبتسأ :تقو كراد باب ىلع *يشع يك سلخ نلعنا, مغلي هل

 تبكر تال كتلنع انهشقأ ناطلسلا هليتك ال ءافكلاو ءاطبالاو 5

 00 ل ل حوف ل يع اوهام

 00 ناك ىننلا ضعبب تسحأ هسفن نك رصقلا

 فئاخ لجبلا 1 هللاو ىلا يح ملول اي ةجراصخ نب ءامسأ

 ىلع لعجت « ملو ايش 007 فوض ام هللاو 3 مع ىأ لق ىون

 هىش ىا ىف ملعي مث ءامسأ نا اورو ةىرب تناو اًليبس كسفن

 <6) ]14 ول تاتتتت القت 1 امل ء«؛ ام الا, ندم ءادست ىللآ (8ع0هأ

 6, 180 طططء6. 2) ى31 1.1. مع اب. ) آخ ءا كلك 1.1. الف



 هلثق نم كعنم ام كيرش هل لاقف ملاسم يرض فرصنأف ماق هنا

 فاد :قلكمي نا ١ ام تماكش اهنادحا امأ ناناصتح لاقف

 ناميالا نأ مم ىنلا 0 0 تلح 00 - ماو

 ةكيرش ثبلو ىراد ىف لتقي نأ ثتعرك 5 0 ارفاك ارجاف اًقساف

 هيلع قصق' كايز "نبا "يرخت تام رق ادتسف "كلذ دعي اررعالا نبا

 تنك ىذلا كلذ نا اًثناهو اًماسم لتق ام دعب هللا ٌقيبع غلبو

 جورخلاب كمأبو اماسم ضرح ناك املا هضرم ىف كبيرش نم تعمس
 نم لجر ةزانج ىلع ىلصأ ال هللاو هللا ديبع لاقن كلتقيل كيلا

 هت ءاكيرش نشبنل هيف دايز ربق نا الول هللاوو اًذِبَأ قارعلا لشا
 احصاو. ليقع ىبا ىلا لام اب مسد ئذللا :نايز با قوم القعم قا

 لبقأت ليقع نبا ىلع هلخديل اًمِايأ خ<هوع نب ملسم ىلا فلتخأ

 هربخ هبخأف روعألا نب كرش 0 دعب هياع ةلخدأ ىنح مهب

 هلام ضبقف ئدئاصلا ةمامث ابا رمأو هتعيب ليقع نبا ذخاذ هلك

 ,ىمضعب هب نيعي امو جلاومأ ضبقي 0 ىذلا وهو هب ءاج ىذلا

 برعلا ناسرف نم ناكو اديبصب خان ناكو حالسلا مل ىرتشي اًضعب

 لخاد لوأ وهف ٍغيلا فلتخ لجيلا كلذ لبقأو ةعيشلا وجوو

 ىتح اهب فلطني رث مرارسأ ملعيو عرلابخأ عمسي يراخ رخآو

 ديبع ىلا سوربيو ودغي ىناه ناكو لق «دايز نبا نذأ ىف 6 اهرفي

 9 جرخأ ال لعجت ضراقتو فالتخالا نم عطقنأ ملسم هب لون املف هللا

 ©) 00 هتلتقلو 1ععأ هددص 14. 2) 14 هللا ديبع ىلا اهلقنيور,

 (8عءرم]1. 6 28) يلا نذا ىف اهب رمي ىتح.
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 رم 000

 لآ تكف ©اف جوخ ىراد 1 0 0ك تيا م نات لاق

 دايز نبا ىلع انيك ناكو روعألا نب كيران صوم ىنح عمت

 هللا ديبع هيلا لسرأف عيشتلا ديدش ناكو ءارمُكلا نم هريغ ىلعو

 ىلثاع ,جافلا اذه منا ملسمل لاقف* ةيشعلا كيلا جدار ىنأ

 سيل رصقلا ىف كعقأ رث هلئقأت هيلا 8 سلج اناق. 6 ةيشعلا :

 هذه ىمايأ اذه هد نم توب خر د كني 5-5 لدحأ

 0 ا 0 هللا

 بحأ .ال ىلا لاقف هيلا ةوبحب نوب ىنايع ماقف سلج. 'نا كنتوفي ال

 دايز نحب هللا ديبع ءاجث كلذ جيقتسا منآك ىراد ىف لدي ْن

 ىتموا نجت ىذلا ام..لقو هعجو نع اًكيرش لاسح سلجت لخدف

 نأ ىشخ جرت ال رخآلا نأ ىارو هاي هلاوس لاط ايلف تيكشأ

 ناو © اهينقسا اهويكح < نا ىملسب نورظنت ام ليقي ذخان هتوفي

 الو هللا نيبع لاقف اًثلك وا نيثرم كلذ لاقف « ئىسفن اهيف تناك

 هللا كحلصأ معن ٌىناف هل لاق يركهي هنورثأ هنأش ام نطفي ؛5

 رت هذه هتعاس ىتح جبصلا ةيايع ليبق ءهنّكيد اذه لاز ام

 2) (0 امر 1221 تاترت لشعب 2) لصقعنتت هنت طه. )لش ل

 4) 14 اهينوقسا ءا اهبز 106 وانمونع 5021532 2. "و 1 9

 [ركمعع ؟ناطد 1خ انغ ؟ءتوانصت 5هتطتغ, 5عل ةزصع معتم. ىلا (6 0غ. 1

 145 ءغ 8ععم1. 1( 1717) طلع نتعو ؟عدوان5 12عا11 8دقنغ 82عضغر ©110-

 اكالل1 1عئط2 ]ج13 صان (20 ١١ اهريحت ال ىئملسل راظننالا امو

 8ءرم1. ءهدتتاتماع اهبيخب 8 اميلس راظنا ام) ءاتتتت 2056215 ©00-

 عجانه: .مي) 14 طلخ:. لاف بأ



 51 ةخدس مرعي
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 ىأ ىتح ءاجن كلذ لعفف رو جعيلع كغأ رق عرابخا نم ايش

 عيابي اذه نأ نولوقي سانلا عمس ىلصي وهو مظعألا دجسملا

 هللا ىبع اب لق رق هتالص نم غرف ىتح سلجنث ءاجن نيسحلل
 با د5 5 د تك ّ 3 2 2 ع مع 0

 : بح ىلع هللا معنأ 0 ىنل ليم مأشلا لسا نم ورمآ ىنا

 اهب تدر رد فلا تلك هذين عبحأ نم بحي نيبملا اذه

 هللا لوسر تنيد 5 5 ةقوللا مدق هنأ ىنغاب غانم لح ءاف

 نيملسملا ىم 00 ع 3 دكحاسمللا ىف اقنآ ثِ ل هناكم

 () ضيقت نكي ىاوا ةتنملا انه لعب مل هل لج ادع نولوقي

 تّتحا كك نأو هعيابأف كابحاص ىلع ىلخدتو لاخلا اذه

 ىنرس ىقف ىايأ كئاقل ىلع هللا دحُأ لاقف هكاقل لبق هل ىتعيب

 قاس قلو ةيبن انني لهاا كي هللا رصتيلو بحت اما لافتا كلذ

 انتم. ةفاضم 6: ىمني نا . لعفم  ىم رجالا" ءاذنهب ىلبا كتفرعم

 ا فقيتاوملا هيلع ثخاو او حربي نأ لبق هتعيب ضنخأف هتوظسو ةيغاطلا

 كك لاق رت دهب ى رك امم كلذ نم ءانفعأت . نينكبلو ناكل ةظلغملا

 كبحاص ىلع نذالا كل بئاط..انذ قكينم 3 اًمايأ ىلا فادح
 ةرزع ني ىناح ضوف نذالا هل بلطف سانلا عم فلتخ ذخأف .

 اهذأ ىنولسلا 00 نب راسي هل لاقف هل اًدكاع هللا ديبع ءاهن

 رب ةلتقاث هنم' هللا كتكمأ ىقف ةيغاطلا اذه لقق انتيكو انتحل

 ه) ©0 اذهد». 82) 14 0206 لبق ىتم رمالا اذه سانلا ةفرعم

 مثيب نأ. ) 14 كيبعر 5ع ءاتاق 73113 16611026 كببع.



 لغا 1: اللَس

 ىبن لف مير اب لاقف هعم طاشلا تلخدو هيلع ءلخدأف جوخ

 رأى ام عمال نم الح أ ل د ع عنصي ام

 يح هقايأر لاكشهف هللا ةيسع كب جوخ ىنلنق اوفرصنأ نأ غنا

 ىلا جرخا هقّيعر ىلاولا بقاعي نا ركتتو لق اًئْيَس اق تيار

 مهمل لاقف هعم يرخن لجيلا هللا ديبع رمأو يرخن عربخأت ءالوف

 هناطلس هبتاع دقو ىج لجبلا ةاّميسلا ةعرسللا هذه ام جيرش

 مكبحلصي الو: مكسفنأب اولج الو اوفرصنا ةيبفن غلبي ل برصب

 بيلك نب ىلعملا نع فيخ ىنبأ نع ماش وكذو ««اوفرصناف

 ةورع نب ىناه ىلع روعالا نب كرش لؤن لق كادولا نا نع
 ماسم عمدو راع عم نيفص كيش كشو اعيش كيرش ناكو ىدارملا 10

 ءافرعلا هب نخأ امو اهلق ىتلا هتلاقمو هللا ديبع ءىجمب ليقع نبا

 راد ىلا ىهتنأ ىتح هب ملع كفو رانخضملا راد اكد جرخت سانلاو

 وخن جرخا نا هيلا لسأو هباب لخدف ىدارملا ةورغ نب ىتاع
 كتيتأ ملسم هل لاقف هر نيح هناكم ئناه دكف ئناه هيلا

 كّلوخد ال ولو اًضْطََت ىنتفلك سقل هللا كح لاق ىنفيضتو قريحل

 قيدخلأي 5 رمبغ ىنع جر نأ كتلاسلو تيببحأل كنتو ىواد

 لخدا للهج نع كلتم ىلع ىلتم دودرم سيلو مامذ كلذ نم

 اعيو ةورع نب ىناه راد ىف هيلا فلتخ ةعيشلا ت؛-خأو هاوآق

 مق مرد فالآ ةثلث ٌكخ هل لاقف لقعم هل لاقي هل نوم دايز ىبا

 ةثلثلا هذه هطعأ رق هباحصا انل بلطاو ليقع نب ملسم بلطا

 غانم كنا جملعأو مكودع برح ىلع اهب ايييدما جل لقف فالآ

 كودتكي رلر كب اوقثوو كيلا اونأمطا ميا اهتيطعأ دق ول كتاف



 0 ْ مع

 ذل"امو كت "نامألاب هلا قي ةلضدتتا ال اقم 15 امنا لا

 ءانماق نامأب الأ تأب رف ناف اقلطن” اًنّدَح تّدحخأ لهو نامأللو

 ةاءاج ىتح هب الزي ملف ىنلتق ىئذخأ نا هّنا لاقف هاوعكف هايتأذ

 نك 5 دككاسملا ىف نسل خعيتل مد بطخب هللا 0 خد

 5 لخدو ةعبتت ىناه اب لاق هللا ديبع ىلص انيلك يقي يناع

 ء دكلبلا اذه مدق قا نأ ملعت امأ ىناه اب هللا كيبع لاف ملسف

 رجح ريغو كيبا ريغ هلتق الا ةعيشلا هذه نم اًدحأ كتي ملف

 0 نسح لري ل رق تملع لق ام رجح نم ناكو

 ىقارج اك لق معذ لاق ىناه كلبق ىنجاح 5 ذفوللا وههأ ىلأ

 ؛0 ىمييتلا را لعق قلق“ ليل الثجر كديب 3 تابحا ل

 وبكل نبحأ نق نا ملع ىتناف آر املق هيلع انيع ناك ىذتلا

 تناف ىتع كدي عيضأ ىنلو كغلب ىنذلا ناك دق ريمالا اهيا لاقف

 نزريمو اهدنع هللا ىيبع ”ابكف كئش ثيح ٌرسف كلقاو 0

 كتالل قبعلا ةخنف لذا لان ةزركعم هني وسار لحاف

 15 2 يفضي نككلو ةركعملا م رطف هذللدخ لاقف كناطاس ىف كتموب

 كَ :نكعملا هللإ يب ننكأ 0 كاد عنقأ _ ينام

 برض 0 رادجلا 0 وراق 0 ردو ا دجو هب كح

 وبل عغلبو ةعيملا سانلا عمدو هنيبجو هفنأ وسسك حج بلل

 تيب ىف ىقلأت 5 هللا كيبع رمأو 0 ةاطأق 0 محم
 6-2هد5

 ه) ©0 لاقف. -38) 065 دج 72266 قليلا >4 13

 قطاف.



 1 "لأ 00

 نبا ميق أ لاقي ميقلا ىلا « ىفكتف قل ناسنا اهعهسف

 مهل خفف نيسلل وه امنا كيو اولاقف ديغ هلا ال فعلا ةناجرم

 سلجن مبصأو اوضفناف سانلا ث هوجو ىف* بابلا اوبرضو لخدقف ناعنلا

 رهظأو مرق نيتك دبتل" بكل ل شانلا اهيا لاقف وبنملا 0

 . تدرس 1 ا

 نع يا ةحاب لو هل مق لي ن د ملسم

 آو لاملاب عنعأو رمألا اذه لكتنأ هل لاقو الام هاطعأف ميت ىبل

 دعم نول خعيش هنأ هربخأف اًعناه ءاه هءبلع لزسنأو ماسمو يناهل

 نيكي الي ره ىناهل لاقف اًبكاش روعألا ند كيرش مدقو لام 0

 ءاجو هللاو معن لق فيسلاب تنا هبراضأ هللا كيبع ىم كتنكمأ

 اذا *ملسمل كبرش لق كقو ئناه لزنم ىف هدوعي اًكيرش هللا طيبع

 هللا ديبع سلجو 0 هيلع يريخاف تام ىنيقسأ لوقا ىنتعمس

 نتجرخ ءام ىوقسأ < لاقف نوم هسأر نع ماكو كيرش شارف ىلغ 5

 لاق 2 كم ىوفسآ كيش لاقذ يلا اننتم ا 8 حقب ةيراج

 نطفف ىسفن هيف تناك ولو هينوقسأ ءاملا نوم مكلُيَو ©ةتلاثلا
 نا دبرا ىلا ريمألا اهِيَأ كييرش لاقف بثوف هللا كيبع رمغف نارهم
 هلئاو تارا لقو هب «درطي نارهم لعجن كيلا دوعأ لق كيلا ىصوأ

 نأ ديو ىناه تيب ىفو اًكيرش ىماركا: عم فيكو لق كلنق

 ©«<) 0 ىفكمف 1. افكتف 53511 عجسر املأ افكنا. 6) 00 دوجوو,

 © 060 طنع [[ئعمدسصت طقطعا نارهم. 4) 00 ختلتلا. 0 060 دزطي.



 1 ار

 نب لح ىع ملسما) ند نولخ ىعيدنم ل دس
 بختنأ دايز نبب هللا ديبع ىلا ديزي بانك ءاج امل لق هنع ملاص

 لفوت نب ثراخل ىب هللا دبع ميف ةئامممخ ةرصبلا لها نم

 نسسانلاب طقس نم لزأ ناكف لعل ةعبشر نكو عال نس ل

 جدللا ىبع طقسا رم ل ندعم ةرمغ* طقاست مَا لاقيف 0

 هللا ديبع قيلع ىوسللي نا اوجنرو سان دعم طقسو تراخل نبا

 ىبضيو طقس نم ىلا تيفتاي ال لعجن ةفوللا ىلا نيسنل هقبسيو

 هذه ىلع نارهم ايا لاقف هالوم نارهم طقسو ةيسداقلا دو ىتح

 لق فلا ةئام كلف يصقلا ىلا نطنت يح كنع كيلا نا لاخلا

 0 علقم ا( عر هللا نييبع لادبع عيطتسأ ام هللاو ال

 ردح رث هتلغب بكرف ةينام ةرجاعمب ردا رت نميلا تاعطقم

 هنا اوكشي مث هيلا | ورظنا املكف سراحملاب رج لعجن هدحو 9 الجار

 هيلكي ال لعجو هللا لوسر ىبا اب كب 0 < نولوقيف نيسدل

 0 نامعنلا مكب عمسو ةاتومبو رد نم سانلا هيلا حوخو

 ال ءوقو هللا كيبع 4مهيلا ىهتناو هتصاخ ىلعو هيلع فلغف

 لاقف ناعنلا هملكف نويحعضي فلخلا هعمو نيسلل هنا كشي

 كامو صنم كفل ملسعب انا ام 7 ىتع تيكنت الا هللا كدشنأ

 2 نيب رخألا ةيحتر اني دنا م هيلكي ال لع دا ىف .رم كلنق ىف

 2كليل لط ىقف تكتف ال صحتنا لاقف هملكي لعجت نيتفرش

 4( 0 دعم وأ رم 6) 00 د حارو 9 د ا ليقيف

 ني 4 22217 تند 1ك 66 ه)ر 51غ 14ش, (00 ءالوهو.

 رز 115ه كال 1ث ي5) (0© نيه /) 2135401 "), 4

 كسون.



 وعزت ؟. ذانس

 املف الجر شع ةعضب معم امثأو ريظلا ىلع لبقأ نيح فذخأف دايز

 كلذ نم عملخد دابر نب هللا دببع هنا وع ملعو رصقلا لخد

 ىرأ الا لقو هنم عمم ام هللا ٌتيبع ظاغو يخش مور دك

 نب ىلعملا ىىفذدخح فنخ وبا لق ماشحه لق «ك«ىبأ امك ءالوه

 لق ةعماج ةالصلا ىدون رصقلا ليت امل لاق كاذو نا نغ بيلك ة

 ةليلا) وف رك عييح ىنثأو هللا محن انيلا يرخن البلا عمتجاف

 فاسعنناب ىرفأو مكرغثو مكرضم ىنالو هللا هكلصأ نينموملا ريم أ نف

 ةدنشلابو مدي مكعماس ىلا نحو 7 هرحم ءاطعاو مكمولظم

 انت هديع مكيف لنمو زم مكيف عبتم انأو مكيصاعو مكييرم ىلع

 كرذ نم ىلع ئغيتسو نيطيس رسبلا نلاولاك مكعيطمو مكنسكمل 10

 كنع ى ىقّدصلا هسفن ىلع ومآ فّبْيَلَك ىحهع نقلاخو ققما

 لاقف انيرف اقنحا سشانلاو ءافرعلا نخأو 0000 كيعولا ال

 مكيف نمو نيبنموملا ريمهأ ةبلط نم مكيف نمو 4 ءابرغلا ىلا اوبتكا

 ١ 000 الخلا مير نيذنلا ٍبْيَرلا لاو ةيرورَحلا نم
 ام انل نمضيف اًدحأ انل بتكي رل نمو ىربف انل مبتك

 نف غب ٍهنم انيلع ىغبي الو فلاخ غنم انقلاخأ ال نأ هتفارع

 00 ارا لا ا قلبو هنا د شك# نطيل

 لفوبا ذا لدسأ ,نيتمملل وبما يقي نّ هتفارع ىف دجو فير
 ريسو ءاطعلا نم ةفارعلا كلت « ٌتِيِغْلأ هراذ باب ىلع بلص انيلا

 ءناف ئنانللا ديزي نب ىسيع امو ««ةرازلا ”ناعب عسجوم ىلا »

 0) 10188 ز ممل 312 72670( 112:11 )2-  : هدعاذقو 0

 افرعلا. 6) 00 «: !4 نيبقلا , 5ج0. ءا. عامد5. 261401. 2 4) 51 لانه ومنع

 14, 116ءا 12[ءا11ع1 710ءدخنت تدعو زد 18دطخمتمز ءا. عاتقست 14 11, 1.



 1 ش مث

 0ك نأ ىشَخ هسئاف فورا ىح رجا ريع دينك نيانلا

 ديري ىتلا ةيشعلا نم ليسرلاب هعاجن هللا «دكيبع لبق نم اني

 برضف لوسرلا مكقف هباتك هأرقأو ةفوللا ىلا فيسي نا اهتكبص

 لاق رم ل ىَقأو هللا يم ةردصبلا رينم هللا 32 كعصو هقنع

 نانشلاب ىل عقعقي الو 0 ةبعصلا ىف نر ام هللوف كعب اامأ

 // اهامار نما ةراغلا عل ىيراخ ! نل 00 ىئاداع ىمل لكن أو

 ئادغلا اهيلا داغ انآ ةقوللا ؛ الو نينسوملا ريما نأ ةرصبلا لها اب

 مكاياو نايفس 0 نب نايا نب نامع مكياع تدلحسا ردلخو

 مكنم لجر نع ىنغلب نتل ريغ ذا هل. ىذلاوق فاجرالاو قفالشلو

 10 ىنح ىصقألاب ىنشألا ' ندخالو هيلو 5 :فيرعو :دلنقُأل فلخ

 در نيران قاما الو قلت قص ندكب نوع ل

 الو لاخ هبَش ىنعتني رثو ىصحلا ىطو نم نيب نم هقهبشأ

 دايز 0 نامتع هاخأ فلختساو ةرصبلا نم جرخ مث ءمع نبأ
 2 دب 5 ص

 روخألا نب كيرشو ىلهابلا ورع نسب ملسم هعمو ةقوللا ىلا لبقأو

 15 ا كا كك ةخنوللا لخد ىتح هتيب لهأو يو فراخ

 ندر تنم جف يلا نيسح لابقا هغلب ىف سانلاو مشالنام 0

 ىلع رع ال ذخاف نيسلل هنا هللا ديبع مدق نيح اونظف همودق

 لوسر ىبأ اب كب اًبحرم اولقو هيلع اوملس الا سانلا نم ةعابجب

 عءاس ام مع نيسخغاب 0 «ريشابت نم ىَأرف مكس 6-5 تءيمدق هللا

 نم ب هللا ىديع ريمالا ذك ١ اوردخأتا اورتكا امل وربيع نب ملسم لاقف

 «) 00 كيع. 6) 112238, 227007 11 5 ه) 11638 و
 2/1, 558.2772) 112 اهج 2700: 11 2570 هل لش |: فش

 512 ىلو ان ءازدتطص 421, ن1 مءعلأ أاكلسبا ةخفهنغف نوكت حر

 (8ء201.), ةنتف اونوكت الو (©011.)
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 ان ؛. :الئس

 بلطتق ةفوآلا لها ىنأت ىتح اذه ىانك أرقت نيح سف نيملسملا

 هيغنت وأ هلتقت وأ هقثونف هفقثت ىنح ةرركلا بلي ليم نبا

 ةرصبلاب هللا ديبع ىلع مدق ىتح وربع نب ماسم لبقأ «مالسلاو
 دقو دغلا نم ةقوللا ىلا ريسملاو ىيهتلاو زاهجلاب هللا ىيبع رم

 وبا لق ماشع لق «.اًيتك ةرصبلا لقا ىلا بتك نيسح ناك و
 لق ئدفهتلا نابثع نا نع ريع نب بعقصلا ىثذح فنخ

 0 0 بسلاو نابلس دل لاقي | غل "لوم 0 ا عم

 عيسم نب كلام لل بتكف فارْشَألا ىو ا يامجلا "نوف

 دوعسم ىلاو دورامل نب رذنملا ىلإو سيق نب فنحألا ىلاو ىركبلا

 رعم نب هللا ديبع نب ريع ىلاو مثيهلا نب سيق ىلو وربع نبا
 هللا ناذ دعب اَمأ «اهفارشأ عيمج ىلا ةدخاو ةضسن دهنم تفاخ

 هتللسإل هراتتخآو هتوبنب همركأو هقُلَخ ىلع معد اًدّيح ىفطما
 1 ا

 سانلا ىف هماقع سانلا فحأو هنتروو «ءايبصوأو «ءايلوأو هلخما انكو

 ةيفاعلا انببحأو ةقرفلا انهكو انيضرف كلاذب انموق انيلع رثأتسأف دو

 هالرث نم انيلع قحتسملا ا ل ا دلعت نجح

 هلو انل رفغو هللا عجرف فل اوتو اوحكلصأو اونسحأ دقو
 هللا باتك .ىلا 2 ناو باتللا اذهب مكيلا لوس, تعب دقو
 دق ةعلبلا ََن و ثتيمأ لق ةنسلا نا معلص هيبن ةنسو

 داشرلا 1 مكدفأ ىرمأ اوعيطتو ليق اوعمست ناو تييحأ

 فارشأ نم باتاللا كلذ ارق نم ٌلكف «هللا ةجرو مكيلع مالسلاو

 ©) 00 اهقاوسا.



 الا اون

 نك أ م نأ لاقف نيفعضتسملا عار كودع نيبو كنيب اميذ هيلع

 نم نوسكأ نأ نم ىلا بحأ هللا ةعاط ىف ندا م

 بتكو ملسم نب هللا دبع جرخو لزن مق هللا ةةيصعم ُْق نيزعألا

 ملق لق ليقع نب ملسم نافذ دعب امأ ةةيواعم ىب كيزي ىلا

 ع ةفوللاب فشل ناك ناذإ لع نب هر خعيشلا هتعيابف ذفوللا

 4 كلع لتم 00 كرمأ ذفني ايف الجر اهيلا ثعبأذ ةجاح

 ناكف :فعصتب ىحروأ لنسم لا سل ا راف كودع

 نم حت ,ةيقع لرب قرص دج ابحي رانا ساد نما

 «كلذ لتي صاقو كا نب كعس نب رع هيلا بنتك مق هباتك

 10 نيب سبيل ديزي كنع بننلا نعمنجا اهلف خناوع لاق ماتم لاق

 لاقف ةيواعم ىلوم نوجرس ةيواعم نب كيوي اعد .ناموي الا عابتك

 ليقع نب ملسمو ةفوللا وك هجوت دق اًنيسح ناف كير ام

 0 ل ف راسا نعى كك

 ىلع اًبتاع كيزي ناكو ةقوللا ىلع لجتسأ نم ىرق اف عينك . هأرقأو

 !5 تنك كل رشن ول ةيواعم تيأرأ 0 لاقف دايز نب هللا كيبع

 اذه لاقف ةفوللا ىلع هللا ديبع هع ٍبرَخَت معن لق هيأب اًذخآ

 نيرصملا مضو هيأرب ذخأذ باتللا اذهب وما ىقو تامو ةيواعم ىأر

 نب ملسم اعد مق ةفوللا ىلع هدهعب هيلا ثعبو هللا ديبع ىلأ

 ةرصبلا ىلا هدهعب هللا كيبع ىلا هتعبف هدنع ناكو ىمابلا و

 ههذفوللا لها ىم ىتعيش ىلا بنتك هناذ دعب امأ هعم هيلا بنكو

 اصع فشل عوملل عمجج ةفوللاب 0000 يح نا ةنوبح

 2) 1مؤءالات> ءاتنتط 4101. 1 145.



 اوخمي 4.” ةئسا

 نلئاكألو :رقوعت اذا © مكتبيجأل هللاو هيلع ىسفن ئظوم انا اع

 هللا علا ىح نيكو ىفغيسب انيعضصألو مكولع مكعم

 ىسعقفلا رهاظم نب بيبح ماقف ماقف هللا دنع ام آلا كلذب كيرا ال

 لق رق كلوق نم وجاوب كسفن ىف ام تبضف دق هللا كر لاقف

 ا 0 لح انف الف لع وتم هلا هلا ل: كلا“ ةللاو- ناز

 رشب نب ديحمل تلقف ىلع نب ياجحلا لاقف كلذ لثم ّىفتحلا

 نافل دز طيب جراد بحألا تنك نأ لاف ليك ١ تكا مم ناك -لهف
 تفلتخاو «بذكأ نا تهركو لتقأ نا ٌبحأل تنك امو رفظلاب

 «ريشب نب ناعنلا كلذ غلبف هناكم ملع ىتح هيلا ةعيشلا

 انيلا مخ لق كادولا ىأ نع ةلعو نب ومت : ئىتلح فنخ وبا لقدم

 اهانلكا رز ءيلع ا هللا دمحم ربنمل يعصف ريشب نب ناعنلا

 امهيف ناف ةقرفلاو ةنتفلا ىلا اوعراست الو هللا تابع هللا اوقتآذ دعب

 اًنكسان اًييلح ناكو لاومألا بصغتو ءامدلا كفستو لاجيلا كلهي

 0 ا ا 0

 ' د 2000 نأ مكنكلو ةمهتلا 5 ةئاطلا

 ا: نغيسب مكقيرصأل ريغ هلا ال ىذلا هللاوف مكماما 5-5

 نا وجرأ ىلا اما وبصان مكنم ل نكي م ولو ىلي ىف همثآك نبت

 ماقف لق «لطابلا هيدوي نمم رثكأ مكنم قلل فرعي نم نوكي

 ثنا ىذلا اذه نا ْمُشَعلا الا ىرن ام مضي ال هنا لاقف ةيمأ

 هايس سم سلسل

 ا

 ©) 1آ.ععا م055ءغ 011001016 كنميجال.



 93 كيس ليز

 ءاملا ىلا :ئهتني ىتح :قيرطلا اذه 'ناليلحلا لقو ةيدش ,شاطع

 ىب سيق عم ليقع نب ملسم بتكف اَسطع اوتوج نا اوداك دقو

 نيبكلا ىطب نم فيضملاب « كلذو نيسح ىلا ئواديصلا رهسم

 نع اراجن ىل ناليلد ىعم ةنيدملا نم تلبقأ قذف دعب امأ
 انلبقأو انام نا اثبلي ملف شطعلا انيلع ٌكتشاو الضو فيرطلا

 ءامللا كلذو انسفنأ ةشاشكح الا ٍمْنَن ملف ءاملا ىلا انيهتانأ ىتح

 ىهجو نم تريبطت دقو تيبكلا نطب نم فيصملا 0 ٍناكمي

 هيلا بنكق ؛ م ىريغ تتدعبو هنم ىنتيفعأ تير 5 اذه

 ىلا باتللا ىلع كليَح نوكي الأ تيشخ كقف دعب نا نيس

 اذني

 ٠ ضماث نبكلا الا هل كتيجو ىذلا هجولا نم ءافعتسالا ىف

 اق نمل ملسم لاقف «كيلع مالسلاو هل كتهجبو ىذا كهخجول

 2 ىنح وه امك لبقأف ىسفن ىلع دفوختأ ع ام اذه باتا

 رظنف ىكيبصلا ىسريب 00 اذاف دنم .لكترأ ب هب لونف يبيطل مطل ةامب

 انودع لَتقي ملسم لاقف هعرصف هل فرشأ نيبح اًيِبَط ىمر كق هيلا

 ؛ةراتخملا راد لينف ةفوللا لخد ىتح ملسم لبقأ رف هللا ءاش نا

 بيسملا نب 4 ملسم راد مميلا ىيدت ىتلا هو كيبع ا ىبا
 ف عانم تاي هيلا تعينجا الق هيلا فلتخ: ةعيشلا 2

 بيبش قا نب 6 سباع ماقف نوكبي اوذخاف نيسح باتك يلع
 كربخا ال ىف دعب اَمآ لق رث هيلع ىنتأو هللا دمحن قركاشلا
 هه كتّدحأ هللاو هنم 4كرغَأ امو جسفنأ ىف ام ملعأ الو سانلا نع

 ©) 205 كءلذو 1016 6101 ءالار كك ]7 09 2) 006 ملسو ءاذ

 ا, 283. مم ليصاعت ١ مر 60 كح



 مرعب 1. ةأنس

 ذخأيو رظانملا عضي نا ةرصبلاب هلمع ىلا بتكف نيسمل لابقا

 نم وفو جورخسلا «طيبن نب ديري عبجأت لق «فيرطلاب

 جرخب مكيأ لاقف ةشع نونب هل ناكو نيسمل ىلا سيقلا دبع

 هباحتال لاقف هللا ديبعو هللا دبع هل نانبا هعم بدتنا ىعم
 اولاقف جراخ انأو يورخل ىلع نععمزأ دق ىلا ةأرلا كلت تيب ىف

 تونسأ دق ول هللاو ىلا لاقف دايز ىبا باكتأ كيلع فاخ انا هل

 جرخ مث لق ىنبلط نم بلط ىلع ناهل 3 دّدَجلب اهفافخأ
 هلحر ىف لخدف مع نيسح ىلا ىهتنا ىتح فيرطلا ىف ء ىدقف

 3 4 13 3 ع

 لحر ىلا لجرلا ءاجو هبلطي لعجغ هيج نيسمخل غلبو مطبألاب

 ري املو نتا ىف لبقأف كلزنم ىلا يرخ دق هل ليقف نيسمملا»
 ىف هكجوف ّىصبلا ءاجو هرظتني هلحر ىف سلج نيسلل هدج

 ملسف لق #اوحرفيلف كلذبف هتجربو هللا لضفب لاقف اًسلاج هلحر

 لبقأ رث ريخ هل اطدف هل ءاج ىذلاب بخت هيلا سلجو :بلع

 ملسم امد مث «ءدانبأر وه دعم لتقف هعم لتاقنف ىنأ ىتحح دعم

 يف ظراسعو ىواديصلا ريسم ىب سيف ع :«حرسف ليقع نبيا ؛5

 ىبجيألا ندللا ىب هللا دبع ىب ىاجرلا دبعو ىلولسلا © لكدييبع

 نييعمتج# سانلا . ىأر ناف فطللاو هما نامتكو هللا ىوقتب همت

 ةنيدملا . أ ىنتح ملسم لبقأت كلذب هيلا لج نيقسوتسم

 مث هلها م 56 نىم علوو معلص هللا يلوسر لوكاسم ىف ىلصف

 غاباصأو اراجو فيرطلا اًلضف هب البقذ سيف ىم نيليلد رجأتسا وه

 6) ©0 طين, 14 ىلع طيتبب 282) 00 ىبدجلابب 1ةقدع

 1ععانم نيدجلاب آطمده وأ (]946. 11, "مر ور 111, مدر 18)» هم 7ع]

 ادقف, 0 ىّدِقف. 2) لكم 507 مو 2:00: نيبغز 0ك م15



 .٠" خلنس ا

 نب ورمتو. سيق نب 0 ةرزعو مور 6 كيزيو * ثرامأل نب كيؤيو

 ليقف يعلي اناا رج ىنمتلا ريع نم تا ىديبؤلا حجاج

 مكْقأذ تئش اذاف مامإل 4 تمظو رامثلا تعَنبأو ء بانكلا ضخأ

 هدنع اهلك لس تنفالثو . كيلع ا دنج“أ كل كنج 0

 5 نب. ىناه :عبم بتك رم سائلا اوما _ىنع لسملا لأنو بنالا أرقف

 لسيلا رخآ انكو ىفنأل هللا دبع ىب كيعسو ىعيبسلا ىتئاع

 الملا ىلا ىلع نب نيسح نم 2 ميحرلا نامحرلا هللا مسب
 ىلع امدق اًديعسو اًًمناه راف دعب اما نيملسملاو نينموملا ىم

 ىنلا لك تيممهف دقو مكلس كس ىلع مدق نم رخآ اناكو مكبتكب

 هل ماما انيلع سيل دنا مكلجل ةلافمرإ هك

 مكيلا تتعب ىلفقو  قلْلو ىتكهلا ىلع كب انعمج نأ هللا لعل

 ىلا بتكي نأ هثرمأو ىتيب لها نم ىتقثتو ىتع نباو ىسخأ
 كر ىو مخ وف تيا سا نسا 0
 مكلس, هب ىلع تمدق ام لثم ىلع مكنم ىجحلاو قصفلا :ضيذر

 هذ مامالا ام يرعلف د نا, ايو سكيلع دحفا مكس د تا

 ل نوداكل لطحا ينادلاو طسقلاب لخالاو بتاتللاب لماكلا لا

 قراختملا وبا وكذو فنخ وبا ل3 2« مالسلاو هللا تاذ ىلع

 نم ةأرما لؤنم ىف ةرصبلاب ةعيشلا نم سان عمتاجا لق ئبساولا .
 كتنناكو امان ذقنم 07 كعس ةدا ةيرام اهن لافج 0 كيع

 دم دايز نبأ علب كقو ؛2هببف نوتدكاي اقم ل اهلونم ن اكو عيشت

 «) 1مدءاتتآ] ءانتح 14ش عع آطط٠ص اطفال لنص 111, ا" ى. 8.14:

 نص 1كطم1لةه .1.1٠ ةورع. 2) ىلا ه0. 8:01. نانأخل ءا 00غ

 بابمملا 4) 761 نتيمط, 00 ثيمط. 2كم06 00 مامثل.



 |امدو غ١ خلس

 دولا دلل . يبات قعبا اما وع كلا دل ل ئذلا هللا“ ايلا يح

 اهرمأ اهزتبأف ةمألا هذه ىذلا ىلع < ىرتنأ دينعلا رابخل كودع مصق

 اهرايخ لقق مث اهنم ىَسر ريغب اهيلع رماد 2 اهنيك ,اًهبصخ

 اهثاينغ هأر اهتربابج نيب لود هللا لم لعجو اه رست ىقب ةلسأو

 هللا لعل ٌلبقأَذ ماما انيلع سيل هنأ ءدومت تدعب امك هل اَنْعِبف

 ةرمالا رصق ىف 00 ا سلا اقل لع فني اهيخلا لا
 نعت حق واوا قبع ىلا عماد ما الو ةاعمج ىف هعم عمتاجأ انسل

 هللا ءاش نا ماشلاب هقحلن ىتح هانجرخأ انيلا تلبقأ لق كا

 عمم باتكلاب انحرس رق لق «كيلع هللا ةيحرو مالسلاو

 جرحت اجحنلاب اهتائرمأو لاو نسب .هللا دبعو ىنادميلا عبس ىباد»

 هللا دبع

 رهش نم نيضم رشعل نيسح ىلع امهفق ىتح نيعرسم نالجيلا

 سس سيق هيلا انحرس رث نيموي انثبل رث ةّكمب ناضمر

 ئبحرألا 4 ندللا ئب هللا دبع نب نابحرلا دبعو ْىواديصلا

 نيسمخو ةتلث نم اوكذ هعم اولمحن ّىلولسلا «ديبع نب ةراك

 نيرخآ نيموي انثبل مث لق ةعبرألاو نينثالاو لنجرلا نم ةفيف و

 هللا دبع نب ديعسو ىعيبسلا ىناع نب ئناع هيلا انحرس رف
 ميحرلا نامحرلا هللا مسب امهعم انبتكو ىفنكلا
 عب امأ نيبلسملاو نينمومل نم هقعيش نم ىلع نب نيسحن
 َلِحَعلف كييغ ىف مهل ىأر الو كنورظتني سانلا نذ الق ىحف

 نب راجاحو ىعبر نب ثّبَش بتكو ؛كيلع مالسلاو َلَجحعلا »

 ©) 00 ىوبنأ 6م) 00 اهيف. 2 نع >0 50 60 1

 4) 00 ندللا : 431 86201. 26غ ىجرالا دادش نب هللا دبع ءن 0

 ىراصنالا هللا دبع نب نامولا دبعو. «©) (0 هللا لبيع #0 .2 7١



 لبقأف «كدعب نقرتسنل تكله ىنثل هلاوف ىاخو ىّع كادف

 اهب ناك نيو هنوتأيو هيلا نوفلتخ اهلها لبقأف ذلكم لزن ىنح

 وهف ةبعللا مل دق اهب ريبزلا نباو ىذثآلا لعاو نيرمتعملا نم
 هينأي نميف اًنيسح قأيو فوطيو راهنلا ةّماع اهدنع ىّلصي مكاق
 5 ريشي لازي الو ةرم نيموي لك نيب هينأيو نييلاوتملا نيمويلا هينأيف
 نأ فرع دق ريبولا ىبا ىلع هللا قلخ ُلَقّْتَأ وفو ىأرلاب هيلع

 ناو دلبلاب نيسح ماد ام اًدبأ هنوعباتي الو هنوعيابي ال زاجكا لها
 ايلف ««دنم سانلا ىف عوطأو هنم هسفنأو غنيعأ ىف مظعأ اًنيسح

 دق اولقو كيزيب ىارعلا لما قجرأ ةيواعم كاله ةفوللا لها غلب

 1 نيسح ىلا ةفوللا لها بتكف ةكمب اقخو ريبزلا نباو نيسح عنتما

 ياكل تتح قلم وبا 33 037 كريشبا نبا ناعدلا حش

 ىف ةعيشلا تعمتجا لق ىنادمهلا رشب نب دمحم نع ىلع نبا
 لاقف هيلع هللا انديحت ةيواعم كاله اننكذف نص نب ناييلس لزنم

 دق انهسح ناو كيله ىق ةيواعم نأ دورص نب ناميلس انل

 ا ةعيشو هتعيش متناو ةكم ىلا يرخ دقو هتعيبب موقلا ىلع © ضيقت

 هيلا اوبتكأت هودع ودعاجتو هورصن مكلا نويلعت متنك ناذ هيبا

 لب ال اولا هسفن نم لجيلا اورغت الف لشفلاو لقولا -- نأو

 ديلا اوبتكف هيلا اوبتكأف لق هنود انسفنأ لتقنو ندع لئاقن

 نب نيل نب لعاب وينكس" ايبشرتا ا
 ه١ رهاظم ىب بيبحو دادش نب ةعاثرو ةبكات نب بيسلاو درس

 ند نب 3 ةفرللا لسعا نس 'نيماسلاوا املا ل 0

 <) 00 صيعت, 4231 ةعيبلا نم نيسشمل عنتما كقو.
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 ا الز "1. .ؤئفس

 عيبا نال وشد ىف يناعأ ا
 احصبسسَاف «ممالا رم ايِهباصأ

 ليبس لدم ىغشت 5 ةيرعا

 ا 0 9

 2 لوسحلب عمحلدم تسلا :ىنقو

 ىلا هصوخشو ليقع ىب ملسم ةصق نم ركذ هّناف فنخ# وبا اماو

 لق هنع ديحن نب ماشع نع تكلح ام هنبكذ ىذلا رفعج

 ناعمس نب ةيقاع ىنتدح لاق تك نب نامرلا دبع ىقدح ؛0

 عم تناكو نيسح ةأرما ةيبلكلا سيقلا ىرمآ «ةنبا بابرلا ىلوم

 ءلثق ةريغص كاذ ذا كو اهيبأل ىّلوم وو نيسح ةنبأ ةنيكس
 تبنت ول هتيب لما نيسكلل لاقف مظعالا قيرطلا انمزاف انجرخ

 هللاو ال لق ٌبلطلا كقكلي ال ريِبزلا نبا لعف امك مظعالا فيوطلا

 كبع انليقتساف لق هيلا بحأ وه ام هللا ىضقي ىتح هقراثأ الوو

 امأ لق ديرت نيأ كدف كلعج نيسحلل لاقف عيطم نب هللا

 كل هللا راخ لاق هللا ريختسأ ىن ذاف اهدعب اَمأو ةكم كيرأ ىناف نآلا

 ةدلب اهّناف ةفوللا بقت ن .ا كياف كا تكا نينا اذاف كادذ انليعم

 ىقأت تداك ةنعطب ر/ ليتغأو كوخ لذخو كربأ لتك اهب ةموشم

 لحما هللاو كب لكعي ال برعلا كيس كتاف ميكلا ملأ هسفن ىلع 2:

 ميكلا قافث ١ بناج لك نم سانلا كيلا ىادتيو اًدحأ زاجتا

 <) ه3 نيعللا. 2) 421 كلاهملا ) ىلع”. 2111, ب ليتقب.
 2) 0 ظارمأ. ه) ن0 تلاق. مك 1نوعمانا كنقص 1ك ]خر نلت



 “4. خنس اردو

 ربخل املسم, قاف ةنيكفنم ساب تي 5 012 105 دع رد

 مكقف ةفوللا لها نم فالآ ةعبرا هيلا عيتجآف هراعشب ىدانف

 كثعبو هللا كيبع ىلا بلقلا ىف راسو هترسيمو هتنميم 0 :

 راس املف رصقلا ىف هدنع هعمجحن ةفوللا لغأ هوجو ىلا هللا ديبع

 5 اولعجت مئاشع ىلع اوفيشأ رصقلا باب ىلا ىهتناث ملسم هيلا

 ْئ 5 ا د ملسم باتا لعجت عنود عنوملكي

 ملسم ىأر اًملف اضيا كتلوأ بهذ مالظلا طلتخا اًملف ةئامممخ

 نتجرخن هيلع لنف اًباب نأ « ىنح قوطلا ىف ددرتي هدحو ىقب دق هنا

 هللا ءاش ام تتكف نتيالخد رث هتقسف ىنيقسأ اهل لاقف ةأرما هيلا

 0 كسل نو ءرآ هللا دبع اب 0 تلاق بابلا ىلع وه م تدجرخ م

 كر ليقع ىب ملسم انا ىنا لق مقف ةبير سلجم“

 ملح اهلك تعسالا ند نيح كو ا اكو ل تلق

 هللا كيبع ىلا ديح قلطنأف هبخأف دمحم ىلا قلطنأ مالغلا هب

 بحاص ناكو. ئموزخملا ثيرح نب ورع هللا ديبع ثعبف هربخأف

 15. ملعي' ملف تيعشألا .ىنب نمت: نب. ناجرلا نبع هعمو دبلإ هظد

 هفيسب مثيلا يرخ ملسم كلذ ىَر الف رادلاب طيحأ ىنح 02-

 نأ ميدان مدنيا نير ىكمنا نمد ناكل 0 هاطعأف علتاقف

 قلو هدكقتع تيرصف رصقلا ىلعأ لاا تعصف هي رمت كلا 5

 كيلادم نلصفا :ةءانكلا كا ات: ب رمأو سانلا ىلا وتتح

 ا : ء كلذ يف رعاش لاقو

 «) 040101 ه2 ءمدز, 86) 00 لاق. , 2 60 اهدا. 2) ©0060 يع. , ء) 221

 10115 77615105 206136 ريد ولا نب هللا بع هنتس هلثم ءاتقست ةردانل ]2ع 111,

 نىرعقر لعكمم 151 11 11 الخ للا 0 عا ملكا 1 241 طل



 لق هب ىننتأ لق ىلع هسفن مرطف ءاج هتكلو ىنم ىلا هثوعد

 ّىنذأف 3 نسق 6 مدع ءايهتلا انا فكك تلح 314 ل فللاو

 70 فيس ىلا ىناه ىوفأو لق هكشف هبجاح ىلع هبرضف

 220110007 ّلحأ ىلق لقو كلذ نع َعْفْدَه هّلسيِل

 نب ىناهب ءاج 000000000 «رصقلا بناج ىف ة
 ؛ىديبزلا اجد نب ورع "دايو: ىبا هللا كيبع ىلا ةورسع

 كلذ لاق نم ركذ

 0 1 نسوود دنع 001 ةيبف قباب اسم لق هلع نبا قدع نب

 طيعم ىنأ نب ةبقع نب ةرامع آند لق ثيرح نب رازيعلا نع فا
 نيبصأت اريح ميلا ثتدرط لق ثّذح داير نبا سلج ىف 50"

 ارامح نا: ىديبؤلا ٍجاَجمل نب ورع هل لاقف 8 رمح اهنم

 هلك اذه نم نبع كيبخأ الأ لاقف ناجل رامكت كتننأ هرقعتأ

 برضي نأ هج رمأف معلص هللا وسر ىلا ارفك هيبأب 5 لح

 تناو ةيبصلا نم تنأف رانلا لق ةيبصلل نف كمح اب لاقت دقنع
 ١ 0 نبا كحاضف لق رانلا ىف هو

 رفعج ىنا نع ىنفذلا رايع ثيدح ىلا ثيدخل عجر

 اذاف ٍجحّتَم ىلا ربخلا جرجخ نا كلذك وهم انيبف لق
 جمحذم اولق اذه ام لاقف هللا ديبع اهعمم ةبلج رصقلا باب ' ىلع

 ةلئاسأل هتسبخ امنا ىنا ةملعأف هيلا يرخأ 4 ميرشل لاقف

 ةورع نب ىناهب رف لوقي ام عمسي هيلاوم نم هيلع اًنّبَع ثعبو

 ىتح عيرش جرخن ىلث# هنذ ميش اي هللا فنآ ىناه هل لاقف

 هلئاسيل ريمألا هسبح امنا. هيلع سأب ال لاقف رصقلا باب ىلع ما

 )ب نندهانتر 011: ل 226 18



 1. خنس 1

 ىلع رم الو اًمّكلتم ةفوللا ملق ىتح ةرصبلا لها هوجو ىف هللا

 تنب ىبا اب مالسلا كيلع اولق الا ملسيف مسلاج نم سلج

 رصقلا لن ىتح مَع ىلع نب نيسخل هنا نونظي مو هللا لوسر
 لست ىتح بهذأ هل لقو فالآ ةتلت هاطعأت هل ىّلوم امدف

 5 لحما نم لجر كنا هملعأت ةثوللا لحما هل عيابي ىذلا لجرلا ىع

 لني ملف ىوقتيل هبلا هعفدت 1 اذهو رمالا اذهل نتج ص#

 ةعيبلا ىلي ةفوللا لها نم ديش ىلع لذ ىتح هب ففيو فطلتي

 قءاس دقو ىليا كو اقل رس ىقل ئييشلا هل لاقف هربخأت هيقلف

 انرما نق ىقعاس ام اًماو هل هللا كادق اف كلذ نم ىرس ام امأف

 19 ىلا عجرو هعيابو لام هنم نكات لا يلدا قعد مككاسي رن

 نم دايز نب هللا كيبع محق نيح ملسم ليحتف هربخأت هللا ديبع

 بتكو 'ىدازملا الورع جب يناق قرم كل ءاميف نانا يللا 0

 رفح .ىثأ ةعيبج ربح مع ىلع ني 'نيسللا ل :ليقك ني ملسم
 لما دوجول هللا كيبع لو مودقلاب مايو ةفوللا لها نم الأ

 قري كدلك قاتلا قسم :ىتاكازا سورع نب داع 7 ىلا ام ةقوللا
 اولاقف كاد باب ىلع وهو هموق نم سان يف ثعشألا نب كي هيلا

 ىتحا هب اولازي ملف هيلا قلطزاف كاطبتسأو كبيكذ كق ريمالا نا

 ىضاقلا جايرش هدنعو هللا كيبع ىلع لخد ىتح راسو عم بكر

 لق هيلع مّلس املف «هالجر نئاك كتتأ ميرشل لق هيلا وظن اًملف

 ه» بحاص هاليم هللا ىيبع رمت ىردأ ام لق ملسم ىيأ ىناه اب

 ام هللاو ريمالا هللا جلصأ لاقف هب عطق هأر املف هيلا يرخن ماردلا
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 0 ن7

 ىلع نب نيسل ىلا لسرأف ةنيدملا ىلع نايفس ىنا نب ةبتّع نبا
 هتاف ةكم ىلا حمض يخاف ففأو ىنرخا هل لاقف هتعيب ذخأيل

 رضحت انسلو كيلع انسفنأ انسبح دق انا هلسو ةقوللا لها

 ىراصنألا ريشب نب ناعنلا ناكو انيلع مدقآف ىللا عم ةعبجلا
 بلاط ىنا نب ليقع نب ملسم ىلا نيسلمل ثعبف لق ةفوللا ىلع ه

 ناك ناف ىلا هب اوبتك ام رظناف ةفوكلا ىلا رس هل لاقف هع نحب
 نيليلد اهنم طخاف ةنيدملا ىلا ىنتح ملسم يرخت مهيلا انجرخ اقح

 ملسم بتكو نيليلدلا دحأ تاف شطع جباصأف ةيربلا ىف هب ايف

 جوخ ةفوللا ىلا ضمأ نأ نيسممل هيلا بتكف هيفعتسي نيسمل ىلا

 لق ةجتيع ©ىبا هل لاقي اهلا نم لجر ىلع لزنو اهمدق ىتح

 انثآ ٍهنم هعيابف هوعيابف هيلا اوبَد همدقمب :فوللا لها ثّدحت اًملف

 ناعنلا ىلا ةيواعم نب كبزي ىوهي نمي لجر ماقف لق افلا رشع
 لاقف نالبلا لسف دق فعضتم وا فيعض كنا هل لاقف ريشب ىبا

 نم ىلا بحأ هللا ةعاط ىف انأو اقيعض نوكأ 6 نا ناعنلا هل

 هللا هرداس ارتنس كنا تنك امو هللا خيصعم ىف ايو نوكأ نأ !5

 ناكو نوجرس هل لاقي هل ىّنوم احدف كيزي ىلا ناعنلا ليقب بتكف

 ايحح ناك ول ةيواعم نم البق تنكأ هل لاقف ربخل هبخأف ديشتسي

 دايز نب هللا ىيبع الأ ةفوكلل سيل هنأف ىتم ٌلبْقاَف لق معن لق

 ةرسعبلا نع هلوعب مه ناكو اًطخاس :بلع ديزي ناكو هايأ اهلوق

 هيلا بتكو ةرصبلا عم ةفوللا هالو دق هناو هئاضرب هيلا بتكف :»

 <2) 00 نوه. 65) 125ءان) هانت ىكل1 52. 131



 4 ا

 كل انأو ىتمذ ىف تننا ورمع هيخأل لاقف ريبزلا نب «ةديبع ءاجن

 ام لاقف ريبزلا نبا ىلع لخدف هللا دبع ىلا هب 7 قلطناف راج

 « ورمع لاقف ثيبخ اب كهجو ىف ىذلا مدلا اذع

 انبولك» يمنحك انانعألا لح ايجن

 5 املا رطقي ا ع نكلو

 ٌلكتسملا قسافلا اذه ريجت نا كترمأ لقو ةديبع هرقُخأو هسبخ

 هنيأو رخفملا الا ميرض نم لك نم ازمع ىداقأ رق هللا تكمل
 قمتم امئاو لق طايتستا ١ كبح كامرا / ا دايقتسا نإ اسأ انت

 سبحو هب ىكسلا ىهمسف مراع كيدز هل لاقي ناك دكبعل مزاع

 0 ىب هلل تتيع ابي ىدقاولا لق 6«( حبيذ ارمع هاخأ ربيزلا نبأ

 ةكم وهو مع نيسمل ىلا لسلا ةفوكلا لما دجو ةنسلا هذه ىفو
 ليقع نب ملسم همع نبا هيلا هجوف جيلع مودقلا ىلا هنوعدي

 ءهضر بلاط ىا نبا

 1 مع ينينسحلا, نييفالا خلسإما نع بكا

 هضر ليقع نب ملسم رمأو لبق ام ىلا ريصملل

 باشدج نتح ىلا اش لقا ىريرضلا ىبك نب ءكيكر 15

 نب دكسأ نب كيزي نب كلاخ امد لق دكيلولا ابا ىنكيو ىصيصملا

 رفعج لال نلف لق ينقذلا رامع امب لق قرسقلا هللا دبع
 نو ديلولاو ةيواعم تام لق هثرصح ىنأك ىتح نيسمل لئقم ىتدَح نا دم

 ©) 06 هدبع. 6) 00 فقلط ناك. ) 1ع؟ةالق ©5أ 110-01ءءزصأ

 راحرد د1- 8 هدحؤتتت, 77077154, 12. 11“, 8) 00 ىفتخاو ه) (00

 قلعات رك) 006 اليفتسيا )5  6 ريرصلا». / 00 ىرسعلا,



 نزلا ؛. الئس

 نا هللا دبع ىأف ىل نئجأن ًرمع ثرجأ دق لاقف ريبزلا نب هللا

 ي« مراع نكاسب هسبحو ةنيدملاب برص نىك نم لكي هيرضو دريجاب

 رهبزلا نب وريع ثيدح ىف انيلع اوفلتخأ ىق ئدقاولا لق

 نب ركب قا نع نايلا نب كدلاخ ىثتدح «كلذ لك تبتكو

 اكون ايلاو ةنيدملا كيعس نب وربع مدق امل لق جلل ىا نب هللا دبع

 لقو هتطرش ره ودزلا نب ورمع ىلوف 1. ةنس ةدعقلا ىن ىف مدق

 كوي نا الا ريبزلا نبا ةعيب لبقي ال نا نينموملا ريما مسْنَأ ىف
 ةعماج لعجأ ىناف نينموملا ريما نيمي 0 ةعماج ىف هب

 لإ يفر ل ءاسنرب اهيلع :سينتو قا ل غ9

 ١ لقو اهتوص عمي 0
 ةطخب روعدلا تالف امدح

 ل رمل لاق اييضو

 طخ 0 ميقلا نأ |[ رباع

 لذعم © ناريجلا ىف كل امو

 00 ا ب هاب دعا

 ىناف لكم وت ال جيَتت وبا دل لاقف ةديعس نب وربع ريبزلا نب هللا
 هع  لادعلا نفى مللا ننأت ابمثا لوقي معلص هللا ليس دة

 لاقو هلوق عودي نأ ورع ىبأف اهتمركك توق راهن نم دعاس

 00 ايايح ورع فقم جيشلا .اهنارالانم اهتيرج ملعأ .ىنع -

 جب للا دبع ننرردبج م تونا عمو 0

 سينأ لتش ةكم لفا 5 نيفلا وجا اوناكو م اشعه نب ثراحل

 وربع شيج مزح ربيشك ١ نس يف سملقلا ىَلوُم رجاهملاو او ورع نبا

 ريبؤلا © ب 9) 00 لدعم لدعح -2) 66 تبذل: © ةياغلا لي )ب, مكونا هب
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 هدرَجَأ دق ىلا لاقف ريبزلا نب هللا نبع ىلا ءاج رق هاجأف ريبزلا
 ليج لق «ملصي ال ام اذه سانلا ىرقح نم ريجتأ لاقف

 لاقن ريش نب دكيبع نب دبحن ثيدلل اذه تئتّدحن رع ىبا
 نب ورمع ىلا ةيواعم نب ديزي بنك لاق رانيد نب ورمع ىنربخا

 م ريبزلا ىبا ىلا هّتعبأو شيج ىلع رييزلا نب ورع ٌلعتسأ ن يكل

 لون ىتح ريبؤلا نب وربع راسف لق وربع نب سْيَنَأ هعم ثعبأو
 وربع ناكف وُ ىخب وربع نب سّيَنُأ لزنو افصلا نع هاد ف

 اذاف ريبزلا نب هللا دبع هفلخ ىلصيو سانلاب ىلصي ريبزلا ن

 0 هلا شيرف نم قل نو رثو هعداصأ 6 هعباصأ 00 0

 10 قرأ ال 1م لافف ناوقسم نيالا ننع سن ال ندا

 ىنب نا نملعيل هيلا ثرس ىتل هلل اَمُأ ناوفص نب هللا دبع
 ناوغص ني لا .قنبا علبف يلع .قيلط نم هيلا نورت ناو

 كتأك كارأ ىنأ ريبزلا نب هللا دبعل لاقف هتكرسغ هذه هتملك

 نرش نب فعمل انأ هللا دبع لاقذ كيخأ ىلع ايقبلا كيرت

 5 نبأ لاقف هيلع اهب تنعتسأل هيلع رذلا نوع ىلع تردق ول هللاو

 معن ريبزلا نبا لق كاخأ ىنفكأف ورع نب نيا نيه كا

 قرط ىذب اوفو ورع نب سيئأ ىلا ناوفص ىب هللا دبع راسف

 سْيِنأ مىهف © ناُعألا نم عريغر ةّكم لها نم ريتك عيج ىف هائالف
 بعصم راسو ماجرج ىلع اوزاجأو مربدم اولتقو هعم نمو وربع نبا

 ةوورمع ىلا صلخ# 00 5 قفذو ورمع ىلا ناجرلا دبع نبا
 لبيع ءاجن د كريجأ انا لاعت ورعل ريبزلا ىب « ةديبع لاقف ريبزلا نبا

 6) 00 صاوعالا 2 45) 14 قرفتف,. 00 قفتو ممعع. 22 0
 هددع.
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 ادا بديلا ىب رذنملا برص نم ناكو هبرضف ريبزلا نبا ىو

 نامتعو ثوغي دبع .نب دوسالا. ىب ناجرلا دبعو رذنملا نب ليم

 نب هللا دبع نب بيبخو مازح نب ميكح ىب هللا ىبغ نبا

 ىلا نيسمخل ىلا نيعبرالا برضف رساب نب رامع نب دينو ريبزلا

 وربع نب ناجرلا دببعو نابثع نب ناجرلا دبع هنم فو نيتسلا
 ريبزلا نول فيرا نو ورع لاقكا كب, ىا سانأ ىف ليس نبا

 هل اكنأ اجبأ .الجرا هيلا هجوت ال لق كيخأ ىلا ةّجون ٌلجر نم

 ةنيدملا لها ىلوم نم جرسخو تارشع ناويدلا لحال 5 ىنم

 ههجوف ةئاعبس ىف ىملسألا ورع نب سْيَنَأ هعم هجيوتو ريتك سان

 نب وربع ىلا مكمل نب ناورم ءاجث فرجلاب ركسعف هتمّدقم
 اولخو تيبلا ةمرح لكنت الو هللا ١فقكأو . ةكم رغت ال لاقغ .نيعس

 20 وى

 وص 5 وهو ةنس نوتسو ع هل اذه 3 دقف 0 75

 ناورم لاقف مك نم فنأ مغر ىلع ةبعللا فج ىف قل

 لزن ىتح ئملسألا وريع نب سْيِنُأ راسف قؤسيل كلذ نا هللاو ؛:
 ورمع لسرأف ميطسالا لون ىنح ريبزلا نب ورمع راسو ىَرَط ىنخب

 نس ةعماج كقنع ىف لعجأو ةفيلخل نيع رب هيخأ ىلا ريبزلا ىبا

 06 كتاف هللا فذآو اضعب ٍضعب سانلا برضي الو ىرن ال ةضف

 00 ا ل لي وجتشلا هديت بولا نبا لف مارح كلب

 ىن لبق وب سيب ا مل ناقص نب هللا ١

 لوح لزن نمي ميق ناوفص نب هللا دبع ىلا ىيض دق ناو ىو
 جرش حبق ورمع نب نين مزهسف هرم نب سينا اولئاقف؛ كم

 نب ةديبع هانأف يقلع راد لخدف هباكتا ةعابج ورع نع ىوعتو



 نييءاج ريع نباو ,سابع نبا امهيقلف ةكم ىلا ايهتليل نم اجَرَكو

 00 ةعزبلاو زي والعلم كرم لذ ني ام ءاهالسف ةّكم ىم

 نبا اماوا نيملسملا عاجج اقرفت الو هللا امقتأ رص ىذا انين لش

 ناكلبلا نم ةعيبلا .تءاج ىح را امي 6 ماقأف 2 1
 «ساَتع نما هعيإر هاش هش نب كلا 0

 هيخأ ىلا ريبرلا ,نباورع انيتعس نكن 0

 «<ةيرخ ريبزلا قب رغللا انيع

 كلذ ىع ربخل ركذ

 ىدشألا صاعلا نب كيعس نب وربع ْنَأ ريب نب دمحم ركذ
 ١0 اولخمف ةئيدملا لأ هيلع لخلف 1. ةئنس ناضمر ىف ةنيدملا مدق

 هاش ان ارغا ىب نمعب لآق «.وفه بكلا ميظع لجر ىلع

 نيب ىرجت لنسيدلا تعناك لاق < حاصد ىب نيش ىع دعس ىبأ

 لدعيا ال نا تنيدي فل ةعيبلا ةيرصلا (نناو ةيراعم ناد

 ىمورخملا يتاخلا نتي تتااسخلا اكو دعماج ياس ودا تح

 اد لبا ورع للا نير تتكا غنم 3 0 نبا هعنف ةالصلا ىلع

 ابل نيكيعبس نب وع ناكر شيلا نا كلا ل

 هنيب ام ملعي ناك امل ريبزلا نب ورمع هتطرش ىلو ةنيدملا مدق
 لهما نم وفن ىلا لسرأف ءاضغبلا نم ريبزلا ىب هللا دبع نيبو

 ىنتتلح 1 نب ىدمخح لق.“ !كاووحشت ءابرض ,عيرصت ةنيدلا

 90 ىدهي ناك نم ليك رظن لق هيبا نع نوع ىنا نب ليبحرش '

 4) 51 14, 00 امهلأسف- 42) ©0 امالف مكق» 2 5ذع 00,
 1016 حاطب.



 ارارار ". خلنس

 ءىبشنل. الا نيتيبلا « ىيذهب" لثمم ام هللاو ىسفن ىف 4 نلقف لآق

 ا ل را فما نقل ىىخ اهب الا تكسناو لك دي
 اذا لافف دكيزيل عياب لاقف ريع ىب هللا دبع ىلا ثعب دكيلولا نا

 نا كيرت امنا عيابت نا كعنمي ام لجر لاقف تععياب سانلا عيب

 اولق كلذ مديج اذاف اونافتيو اولتتقيف نيب سانلا ايفلتخي

 ا ا ا ا ل

 د0 اا زعم عساي الو ردع نا بحأ

 ؛«هنوفوختي ال اوناكو هوكرتف لق تعياب ىريغ فبي رو سانلا عباب

 املف ديعس نب ورع اهيلعو ةكم ىلا ىتح ريبزلا ىبا ىضمو لق

 ضيفي الو عتالصب يلصي نكي مو 3 انأ امنا لق ذكم لخد م

 ىلصيو هذحو ماب ضيفي رث ةيحان هباصتاو وه فقي ناك قتضاناب
 اقئاخ اهنم جرخف لق ةكم وكأ 0 راس اله 35 مق م

 لق ةكم لخد املف © ىبملاظلا موقلا نم . ىنجان بر لق بقري

 - سل تن عال

 ءاوش ىنيدهَي نأ ىِب ىَسَع لق نيدم ءاقلت ةجوت املف
 ©« ليبسلا و

 ىف هلزع ةنيدملا نع ةبتع نب ديلولا ديزي لزع ةنسلا هذه ىفو

 وريع ملق اهيفو 2«ىدشألا ىيعس نب ورع اهيلع َرفَأف ناضمر رهش
 نبا نأ ىحقاولا معزف ناضمر ىف ةنيدملا صاعلا نب كيعس نبا
 ىلع كيزي ةعمبو ةيواعم ىعن درو نيح ةنيدملاب نكي مل رب

 00 ل لاا ينال" نيسللو وبيلا نبا نو ديطلاو

 <) 06 نيد. 5) ]*هردص. 28, 89. 20. )  اكمروص. 28ب
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 4. ططلس الار

 كسفن ىلا عداأف سانلا ىلا كلسر ثععبأ رق تععطتسا ام راصمألا

 كريغ ىلع سانلا عبجأ ناو كلذ ىلع دللا تحج كل كارا ناف

 الو كنءورم هب بهذي الو كلمع لو نيل كسب لا سس

 ةعامج 3 راصمألا هذه نم ادعم لخدت نا فاك ىا  كلصت

 :كيلع ىخأو كنعم ةفتاط عنف ةنيب نيفلتجف نانلا نإ

 ابر اًسفن اهلك ةمألا هذه ريخ اًذاف ةنسألا لوأل نوكنف نولتتقيف

 يذق بفاذ يتد+: ليسا دله نضام

 ناو كلذ « ليبسف رادلا كب ستأبطأ ناف خكم ٌلرنأف لاق 6

 دلب كل كلب نم نتجرخو نابل فعشتو لمرلاب ناعكا كل و

 10 كتاف ى ارلا كلذ قع فيعتو» سافلا 0 مسي اليا ىلا طش

 الو ةلابقتسأ رومالا_.لبقتست + ىحل اًلَمَع 00 هان يكب اه سل

 ًربدتسأ اهربدتست نيح اهنم لَكشُأ اًدبأ كيلع رومألا نوكت
 اًذيدس كيأر نوكي نا وجرأف تقفشأف تحصن دق ىخأ اب لق

 نب لفون نب كلملا دبع ىنثّكحو فنخ وبا لق ءاقفوم
 'ة اًلخاد نيسلمل ىلا ثرظن لق قبقملا 4دعس نأ نع فحاسم
 ىلع دمتعي نيلجر ىلع ىلع كيتعم وهو ىشميل هنأو ةنيدملا لكاسم

 ء عرفم نيا لوقب لّثمتي وهو رم اذه ىلع ام اذه
 اديزي تديعد الو اًريغم حبسصلا فلق ىف ماوسلا :ترحفا ل

5-50 0 

 اديحأ نأ ىتذصوي 1200 ر ةباهملا نم ىطعأ موي

 ه) 51غ 14, (00 اوعيابو كعيان , 102[ اوعيابو كوعباتو 401 7

 سانلا كعياب ناف. 42) 14 بهذا ىياف, 431 ةكم ىلا بعاذ ىلا لاقو

 يلا تتاملما ناف 0 ئىب 0 لاقف. 6( 145 لبيع سنك. 2) ©

 دكيعسز ©[. 0 م. 1.172. 12 024 1 نإ تا ا را اا



 ود هجوتو بلطلا !ةئاخم مظعألا :فيرطلا بتجتو ثلاث انهعم

 ناورم لاقف جرخ دق هدجوف دكيلولا هيلا ثععب حيصا املف ذكم

 0ك كلف ليلا نا ل ترسم كم .ءاطخلأ قامو
 اوعجرف هيلع اوردقي ملف هوبلطف ابكار نينمت ىف ةيمأ ىنب ىلاوم

 هد «*

 2 ىندح كلذ عاموب هللا دبع بلدي نيس نع اما

 رث اوكجصأ لاقف ءهسيلا دنع نيسح ما جرلا رعب 3

 ادب جرخت هيلع اولي رثو ةليللا كلات هنع اوفكف ىونو نووت

 1. خنس تبجي نم اهقب ممل دحألا خابت ىو هتليل ناك نم

 0 نإ افعج ءاخاأ رباسب رمبؤلا نب ةلثا تبيع انبّيق عوقلا 10

 ىلظنمل ةربَص 0 لوقب رفعج

 هك نوسمب 9 00 أ ,ىب 1001

2 0- 

 دحاو ريع مهباقعأ نم فبي ملو

 لاق نأ ب 8 اه تلا تنال اه للا ناحكس هللا كيت لاك

 هركأ هللاو كاذف ع نكقب اعإ اًثينشا مباشيدرا ام . نيحأ اير هلئاو اه

 0 0 ردا با ميال 1 نبغا اح ىنيسصو نار فا

 لجو هيخأ ىنبو هتوخاو هينبب جرخ هاف نيسلملا امأو ؛هنم ريطت

 تينا ىخأ اي هل لق هنأف ةّيفّتخلا .نب دمحم الا هننيب لعا

 نف نحال ةيكضيلا كنأ كيسلو قلع غرعأو نئلا سائلا بحأ
 تن --

 نعو :يواعم نب ديزي ىع < كتعبتب جدن كنم اهب ندع فلل هر

 «) ةماطاذ 81131, نيس لنقم باتكا 000. 5ء1]20. 5مم عع

 159 (جانطتمع 431 51ى1184115 ع (000. 604131. 1835) 101. 8+ اطخأ ام.

 م) 00 ليق. +) (0 ه6 14 كتعيبب.



 "1. خنس 1

 لد ىبأ ةنسفت نيا الكسل نما قتكي 9 هللاوا 2 2-  اةينرال

 كالع اهيف ىتلا ل ترنخخأ كنا ناورم .اب كريغ « بو كيلولا

 مدع :تيرغو اللا اهيلعأ تسلط 3 00 ح

 نتفأ ىلا ناك [ةىسح كليك داو ةايكلسلا يدل 07

 : دنس فطلاستا ام 6 نطل ىنا هللاو عيابأ ال.لق نأ انيسح

 اذاف ناورم هل لاقف ةمايقلا موي هللا دنع نازيملا م كنيوح نيسح

 ريغ وهو هل اذه ٍلوقي تسعنص اميف تبصأ كقف كيأ, اذه ناك

 هاد ىأ  امكيتا آلا, لاقف رييزلا 'ىبا امأو ديار لعادل نياح

 ازرصام هباكصا ىف اعمتجت هلجوف هيلا كيلولا ثعبف اهيف نيف

 ؛0لاقذ نيسح امأف «لاجرلا رثأ يف لاجيلاو لسرلا ةرتكب هيلع حلاف

 ال لاقف ريا نسبأ امأو ىرذو ىونو رظننو رظنت 7-0 فك

 اهلك كلت امهتيشع امهيلع اوكلأف. قولهمأ مكيثآ ىناف قولكاعت

 نبا ىلا كيلولا ثيعبو ءاقبا كشأ نيسح ىلع اوناكو امهليل لوأو

 نيتأتل هللاو ةيلعاللا نبا اب هب اوحاصو هومتشف هل ىلاوم ويبزلا
 15 نآلا لوقي هليل لوأو هلك كاهن كلذب ثبلف د انقل أ ريمالا

 عبانتتو لاسرالا ةرثكب تبرتسا كقل هّللاو لق هوّتكتسا اذاف ءىجا

 هيأرب ا م ريمألا كا ل 2 نولجعت الف لاجبلا هذع

 نع تك هللا كير لاقذ وميزلا نب رفعج د ءبلا ثعبف هرمأو

 نأ اًذغ كينآ وهو كلسر ةرثكب هترعذو هتعرفأ لف كاف هللا دبع

 90 1 جرخو اوفرصناف ميلا ثعبف انع اوفرصنيلف كلسر رهف هللا ءامش

 ا
 سيل رفعج هوخأو وه عوفلا فيرط فخأف ليللا نيحأ نم ويبزلا

 2) 00 5 22 تر 05 نظأ 0" 2 125221 كانتا طخ



 ام 4, ةخنس

 ىشمأ مث ةعاسلا ىنامدف عمجأ لق عنصت نا كيرت اف لق ديغ

 لق هيلع نلخد رث هيلع © مهتسبتحأ بابلا تعغلب اذاف هيلا

 عانتنمالا لسع انأو الا هينأ 5 لق نىلخد اذا كبلع هفاخأ 0

 ىتح ىشمي زيتا مبا لف هيلاوم هيلا عمجن ماقف رداق

 3 مكتوعل ن وا ٌلخاد ىنا هناككأل لو كيلولا باب ىلا ىهتنا 5

 ىتح اوحربت الف الإ 00 لع اويحكأق الع دق هتوض- متعوس

 للك مجيع سلاج ناش ةرمالاب هيلع مأسف لخدف مكيلا يرخأ
 ©.س 3

 نم ريخ ةلصلا ةيواعم توم نم ّنظي ام نظي ال هنأك نيسح

 ءاجو ءىشب اذه ىف هابيجج ملف اكنيب تاذ هللا ملصأ ةعيطقلا
 ةعيبلا ىلا داعلو ةيواعم هل ىتنو بانكلا كيلولا داقاف سلج ىنح

 كف اظيزاعم ملئا مجرو نيعجار ديلا اناو هلل انا نيسح لاقف

 هدعيب ىطعي ال ىلثم َناف ةعيبلا نم ىننلأس 2000

 صقر ىلع اهريطأ نا نود ار ىتم اهب 8 صم كا الو ام
 001 يالا لا تحج دذإف د لجأ ل يدع سانلا

 ناكو كيلولا هل لاقف اًمحاو ارمأ 57 سانلا عم انّوعد ةعيبلا 5

 سانلا ةعابج عم انينأت ىتح هللا مسا ىلع فرصنأف ةيفاعلا بح

 هنم تردق ال عيابي لو ةعاسلا كقراذ ىتل هللاو اقم هل لاقف

 الو لجرلا سبحأ هنيبو مكنيب ىلتقلا رثكت ىتح اًدبأ اهلثم ىلع
 لذ يع يكف مقنع برضت وأ عيابي -

 تسمثأو هللاو تبذك وه <ما ىنلتقت ننا ءاقرتلا ىبا اي لاقف نيسمل ه»

 ناورم لاقف هلزنم ىنأ ىتح هعم اوجرخث هباعتاب رف جوخ مث

 ©«) 14 طلع ؟ءقادانتت سلجا 720 سيتحا 20ذءا. 42) (00 ىرجت

 2) 566. لق: (0 وجو



 1 00 ارا

 ربكو هب © عظق ةيواعم ىعن هنأ اًملف «مالسلاو اوعيابي ىتح صخر

 دنع هيتش هنم كيلولا كلذ ىأر املف اًتراكتم 8 ناورم اهمدق ةنيدملا

 5 ةيواعم كاله كيلولا ىلع مظع ايلف كيلولا ىلا ةيواعم ّىعن ءاج

 ىلا كلذ دنع عرق ةعيبلاب طعرلا ءالوه خا نم هب رهاأ امو

 هيلع محبتو عجرتسا ديدي باتك هيلع ارق اهلف هاهدو ناورم

 ىناف لق عنصن نا ىرث فيك لو رمالا ىف كيلولا هراشتساو

 ةعبيبلا ىلا خوعلتف رفنلا ءالوفه ىلا خءاسلا ثعبنت نأ ىرا

 هاوبأ ناو هنع تففكو نم تلبق اولعف ناف ةعاطلا ىف لوخدلاو

 نا هّناف ةيواعم تومب اوبلعي نا لبق عقانعأ تبرضف جتمدق

 فالخل رهظأو بذاج ىف نم ىرمأ لك بثو ةيواعم تومي اوملع

 قريب هارأ ال :ئثتاف ريع ىبا اما ىردا الب وسفن كا انو ةذيانملاو

 رمألا اذه هيلا عقدي نا الا سانلا ىلع + لوي هلا بحب الو لائقلا
2 .6 

 7 مال كاذنا وهو نامتع ىب ورع ىب هللا دبع لسرأف أوفع

 ىف اهنانأف ناسلاج اه, ىجسملا يف اهدجوف اهرعدي ايهيلا ثّدح

 اهلكثم ْي هنايتأي الو سانلل اهيف سلجع 6 حيلولا نكي نق“ عاشت

 رق هيفا ألا فرصنأ هل اللاقف امكوعدي ريمالا ابيجأ لاقف
 ها د

 نيسحلل ريبزلا ىب هللا ىبع لاقف رخآلا ىلع ايهدحأ لبقأ

 هر سلجي نكي ل ىتلا ةعاسلا هذه ىف انيلا ثعب داق اميف ىئظ
 انيلا ثععبف كلم دق مهتّيغاط ىرأ تننظ دق نيسح لاقف اهيف

 نطأ ام انأو لاقف ربخل سانلا يف وشفي نأ لبق ةعيبلاب انذخأيل

 ٠ هر 00 عطق. 6) 1125ءالات1 ءاتتتت آش. 6 (0 كود ل
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 الا اهلك اهباوبأ نم جرخي ال ةنيدم ىف لعج ةريغملا نا ولو
 © ةاهنم جرخل © ردغلاب

 ةبواعم ند كبذب خخ فداخ

 هيبا ةافو لعب ةفالضلاب ةيواعم نب كيزيل عيوب ةنسلا هذحم ىفو

 دن نبقي ناذثل «٠ نضعبا ليقع قو خضعت, ليق .ىف .بجر نم فصنلل

 نب هللا كيبع مقأف ةيواعم .هدلاو ةاثون م ىم لبق انكذ ام ىلع

 نب ماش لاقو «ةفوللا ىلع ريشب نب ناعنلاو ةرصبلا ىلع دايز
 رلماو 1 يسب تيفو لالعت فيديو تنال نبأ لع جنت

 نب ناعنلا ةفوكلا ريماو نايفس ىأ نب ةبثع نب كيلولا ةنيدملا
 026 ةكسم ويسار كليو قب هللا: قكيبع ا ةيطبلاازيماو “ كراصنألا نيش

 ةعبب الآ ىو نبح مه كيبزيل نكي مو صاعلا مج تيوس ىبا

 امد نيح ديزي ةعيب ىلا ةباجالا ةيواعم ىلع اوبأ ىيذلا ٍرفنلا

 بنتكق مثرما نم غارفلاو هدعب ديد ىلو هناو هتءيب ىلا نانلا

 لل ل انا نها دديحللا ناكل هللا وسجاد يبطل: ل

 اله ىنرانبع ناك ةيواعم ناف دعب امأ ةبنأع نب كيلولا نول

 لجأ تامو ٍرَدَقِب شاعف هل نكمو هلوخو هفلختاساو هللا همركأ هللا

 7 تنكح مالسلاو ايف ب تامو انرييبسم شاع كقف هللا مهيرف

 هللا دبعو انيسح ٌلُكف دعب امأ 4 ةزاف 2 اهنأك ةفيحح ىف

 «) © رذعلاب. م) ةلذء مانعا © نلتيو رشاعلا دلجنا رخآ
 هبلب ”“ىئذلا' ىف ىلاعت هللا ءاش نأ © غانسس آ!رواطعغ ؟ءءاد2 150م هد

 خنسلا مذه ىفِو اندوانع 40 عب مدلاو. 1غةواتع ةاططتمع ةملانو

 م0ع»ع 00 (؛هدخ ء01000م15 وأ. "11 نآان5 5ءوانعاتك 2012 83غ 11 2.
 ء) 00 200316 ةءءنصلستتص لبق. 4) (0 ناف.



 4 دس ااه

 3 لق «بورط ميرللا نا ةيواعم 4لاقف نينموملا ريما اب هم هللا

 ناكو رثاخ بئاس هعمو ةيواعم ىلع رفعج نب هللا دببع مهقو

 عفرو لعفن كجئاوح عفرأ هل لاقف م اًرجاف ناكو ثيل ىنبل ىّنوم

 هلكدأ لاف بخت ,لخه, نم ةيواعملاقن يفاحلا نئاس ةجاش اب

 5 ىنغ سلجملا باب ىلع ماق املف
 2-2601 5 6 1 0ن ََ - 01 2 2 : 5

 مكمنلاو> تبلل وب اكدش لايكات سنو ناحل
 نب* هللا دبع ىضحح «  هكتاوح ىضقو تينسحلا لاقت

 وادللا بع صتتج لق. نايملس د قحدحت »لاو قاب كد ل

 5 --- 0ن ٠و اك 2 2 -

 سانا / تريبل ناك 3 ةيواعم ىم كلملل فلخا ادحا تيار ام

 عيرصخلا صخصخلا فيضلاك نكي لو بحر داو ءاجرأ ىلع هنم

 ,ىةنيبع نب نايفس ىع هللا دبع ىتلح لق ناميلس ىنتدح
 ع 3 3 خدع 2 5 : د

 الا لق ىدسالا رباج نب ةصيبق نع ىبعشلا نع دلاكم نع

 عقفذأ داجحر تيأر اف باطخل نب رع 3 : مجح 5 - نم مكر ببخأ

 هللا ديبع. ىب ةذكلط نبحكح رث هنم ةسادم ىسحاأ الو اهقف

2 3 2 3 52:2 93, 3 

 ثيبح © رث هنم ةلسم ريغ نم /ليوجلل ىطعا الجر كتير يف

 ْ_ّ 2 دل ت١ 92 سا اس لح 1 ع

 و ةهنم ةينالعب ةريرس هبشأ الو اقيفر #بحا الجر تيار اف ةيواعم

 ه) ( لاق. 65) ن1. كيو. 1711, امك. 0 516 عم00., 5ع0 5عع. كي. 2١ امهر

 1. 6 ارجات 1عععجكلاستت 10م2. 2) 00 هدم. ه) 0 نبا رثر كريب“ 1011©

 رض (0 بصضعم از 14.2001 ايضغم عناكو 205[ رمبزلا. 0 نضظح رمل 7

 1عع110 ء5اإ نصعصعلا , 710. 706,1, 2.424. /) ( رك 2) 00

 01 /) (00 بصخا.



 الو 1. خنس

 اانا للقلق . ىلع ««نبعا نجا ىثدح* «.كريغ هب بّدوتو

 اب لاقف هاردزأف ءةءابع ىف 0 امتلا يلا ةيواعم رظن دامح نب نسل

 ' هاهي نش ديلكو اهل «فيلكع الا عابعلا نا .نينموللا ربط
 نالجر ةيواعم لقا لك نانفيلس قيلعا ىلع 6 ىلع لجأ ىكدش

 ئنفلخ كن: عزان انآ "تاما, كأم نا :لسجرو توج: رث انام نأ

 0 نأ زيماع» خب هللا لبعو: وربع د كيعشو
 ىلا نأ بحا ام لق ال اولق كلملا دبع ىنبا ركذ امأ لاقف ناورم
 ىب هللا نبع:أس لق ىلع نع لجا ىنثكح  ك«امهيتبآ ىنبآب

 نعل لق كيلا ٌبحا نانلا ّىا ةيواعمل لجر لق لق ماص

 ىطعأ ام لضفأ ملثلو لقعلا ةيواعم لقو لق «سانسلا ىلا اًبيبكت
 بضغ اذاو ربص لكي اأو ارك ل اذاو ركَذ كَ انذاك ”قفلا

 ىيرزجا دعو اذاو رفغتسا ءاسا.اذاو رقغ ردق اذاو مظك

 دبع نع كيعس نب ماشهو هللا .دبغ ند ىلع 58 ىتثدح

 نع ملحتأ هل ليقف رثكأت ةيواعل. لجر ظلفأ لق ريغ نب كلملا
 اننيب .اولوحج .مل ام تنسو سانلا نيب ٍلوححأ ال ىلل لاقف اذهدو

 0 بم قس اج دعا ىمدحلا ٠٠ - اعلم نانو
 ىلع اًموي لخدف ء ا ا م

 دبع لاقف لجر ىلع الجر / عضاو ةيواعمو جيب دعمو ةيواعم
 نه ع د

 دبع لاقف هلجر ةيواعم كن ىتغتف ميدب اب اهيا َمُيَدْبل هللا

 2106 نب م) 8لآعوعم ونتنو 220060 دمدتعاب 2عواتأنا 06

 6) (© كابعر انا 12153 هابعلا. 4#) © ليكت. 2 (00 هن. زه06 ه

 قرح ريل © هدفي 20160 ةيقيلاح" ١ )©2000: اعضاؤن



 3 اراا»

 تأ

 صاعلا نب وريع لاقف ةراوخ ضرأ ىف ةرارخ نيع نم ىلا بحأ
 قم ةليقعي هناشورعا[تسيبأ, نا نمد ىلا بحت اعد سكاف

 بحأ ءىش نم ام صاعلا نب وريع ىلوم نادرو لافقذ برعلا لثاقع
 اذهب فقحأ ءانأ ةيواعم لاقف ناوخالا ىلع لاضفالا ىم ىلا

 نع ىلع نع معا ىدوح ناوين تحسس
 اذا ةنيدملا ىلع ةيواعم لماع ناك لاق هّيبا ىع ميعاربا ىب ديح#

 ةجاح هل نم ىدانف هيدانم رما ةيواعم ىلا ديرب دربي 5

 نب نقدا 07 شيبح نسب 0 بتكف نينموملا ريما ىلا بتكي

 /ةيفو ”بتللا ىدج مرو .افيطلا اًنانكاشا 3

 ايفدالوأ تحلو. لاطجرتلا اذا
 ع

 د نآء َِ نأ كك مت

 اهداضعأ 0 6-5 تن .طتضاأ ٠

3 2 
 د ن0 د نع ن

 اهدانتعنت اهماقسأ تلعجو

6555 - 5 5 

 اهداصح اند لكلق عورز ىهف

 ؛مئسفن ىلا ىتعن لق. باتللا اذه: أرق هيلع :تدللا تدرو. اهلف
 3 نم دم

5 

 145 <« «عركاتا طْيَق نم ىدنع دل ءىتن / نم ام ةيواعم لاقو لاق

 ىبا اي ل نب مككلا ب  ناكرسلا نعل ,ةيواعم لاول

 رفع! ءانمتلاو 2 تبيبهتلاو ١ كيذا ركشلاب تجهل نق كنا ىخا

 ةمعلط هناف حدملاو امي ريثتستو اًميرك رعتنف ءاجهلاو ةفيرشلا

 كسفن هب نيت ام لاتمألا نم ّلقو كموق رخافمب رخنآ نلتو # قولا

 206 اسيرع» 26و لاق. 6 تاتا مر 6 سل
 سينخ نب ديز 710 2000 م 6 (0 ميزو, ©

 01 ةأل ءاع, ير 06 معيفر 1067 التت ]30521 م 3) 1( هس

 /) 00 هد: ١ 2) 1607 قيشلاور," 1ك 12 [ءاءا تيشستلاو ب (00 حايرسا»



 ا 1. -ةائس

 اهدري مو ايندلا هتدارأاف «ةمتنخ ىبا لق وا ريع امو ايندلا

 انغرمتف نكح امأو هنم كتباصأو ايندلا نم باصأف نامثع امأو

 «ءايا هللا اناتآ كلملل هنا هللاو لاقف مهن هنأك رث اهيف

 ال لطلبك و ل لا نيج ولما نقلا نتا ىدكسا

 ورع نب هللا نبع هنبال هلأسي ةيواعم ىلا صاعلا نب وربع بتك ة

 نأ هللا دبع وبا دارأ ةيواعم لاقف رصم نم 0هابا هاطعأ ناك ام

 ةراهعأ + تعالج كفن «ىعبا تيقب نا تينا مككهشأ ر كيف بكي

 ا طقا!اًثكتم ةيوامعنم .تيأر ام صاعلا .ىبا وربع. لقو 4لق

 الا ملكت لجيل لوقي هنيع اسك ىوخألا ىلع هيلجر ىدحا
 ع

 اكسو د

 ةالضلا نحب .ؤربعا“لاق دمحم ني. ئلع لاق ”ىجا لاق 4. هنهر 0

 ام تلن كلذب لق كل سانلا جصنأ تيس نيينموم ا ريما اي ةيواعمل

 نا ءاهسأ نب ةيريوج ْسَع ىلع ركاللق ىيحا ء لق “«كنلن

 رمت نب كيزو ةيولعم دنع ”ىلع نم لث* ةاطرأ ىلا نبا رسب
 تدع ديزل ةيواعم لاقف هجحشف اًصعب هالعف سلاج باطخل نب

 ب وعز هنايرضغ ماشل ثلا لها نيس, شوق: نم خيش ىلأ و

 تنكوأ سانلا' سوور ىلع قوراغلا نباو هذج وهو الع مناشنا

 ىلا ةيواعم  لقو لاق ؛اعببج اهباضرأ رق كلذ ىلع بصي هنا ىرن

 : نم رثكأ لهجو ىوفع نم مظعأ بنذ نوكي و 5

 35 «قاسححا نم رثكأ ةئاسإ وا ىيتسب اهيراأ ال ةْؤَع وأ ىملح
 ءمش نم ام 0 / لاقو َق “فافعلا فيوشلا 3 ةيواعم لاقو
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 “1. خخنس ا"

 نجس ىف عهف © كنج نم هدول 3 ©« كنج نم اوجرخ

 لجب نب يع موق د ”ةتورو# هللا

 هطعأو ه«عداوف رَصيَق رظنآو مهب ىتوتس كنأف هنيد هسأرب وأ مهنم
 4 لتاث رظنآو كاذب كنم ىضريس هناف رصم 00 وم ةللحو, الاف

 ناو هيلع 05 كف 00 ناف « هاي هنو الن نإ هه

 ىذلا اذهل كديدحو كدح 0 58 1 الف كل نكن من

 ا در

 م 00

 ىتثدح لاق ىدوللا لبع * ىقحدح 4 ةل بيبرس ىلذف هبلع ردقأ رم

 كدت عسم نب * هللا دبع ىنكلكح لاق ناميلاس ئتويحا لاك ىلا

 لق ثححك ريبزولا ىب دكيح نتعمس لاق / مزاح نب ريرج نع

 00 دا 5 نب 2 ةدعسم نب هللا دبع يحد

 فقيرطلا ىلع - 7 راج 16 نع عل طسبف ء ماشلاب 3

 ليبخلو ىراوخلو لئاحبلاو 1 تا تريف دعم تدعقف ىل نذأف

 هنوث مثلو ايندلا دري رث ركب ابا هللا محر ”*ةدعسم نبا اي لاقف

 ©) 00 مكنج# 2) (6 نأ, , 2 © مدت. 2) 0600 لكان
 م) 00 ةم]ن>2 كاذ هينهف. رك) 00 ضعبر, © ىضخبب. 6:)2
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 لاا ". خنس

 ليقي ام ةبينق نب ملسل ةيبه نبا لاقف ةيواعم ىلا نا بطخ

 كابا < جوز لع* ةريبه ىبا لق هموق فحأ نبا اذه لق

 نع دا ىنتدح .«ايش عنص كابا ىرا الف لق ال لق ةيواعم

 00 لا ورا ياه قا قع ىلع
 ةرِهْيزَأ نا ةنبآ ةسبنع مآ, لنه ةبتع مأو نايفس نا انبأ ة

 ريما اي اضيا داو م ةسبنع لقو ةسبنعل ةيواعم ظَلْعَُف ئسودلا
 انك ةسبنع لقف كنه نبا ةبتع 4 نأ ةسبنع اب لاقف نينموملا

 نف دنع اننيب تفك َتَسْمَد اًبيدق انئُيَب ثان « اًهلاَص ريخ

 وبا انعوبا نتت ةئراطق اهيمني ءاسيبل ىف ىئّكلت مث دنع كن

 نهلل ء نم ءونق* ال تاعض امو ' ةوساسبت لك قا فقانينتمألا ف

 يدك وا ةماهن روع نم فاخ نى ةمبقم لاوت امرك ةشافقج +

 نب * هللا دبع ىنتتدح الب كيلع اهديعأ ال خيواعم لاقف

 « هللا دبع ىنتتح لق نابيلس ىنتلح لق ىنا ىنثتدح لق دجا

 دسق َرصمَك نا ةليل ىف ةيواعم ىلا لق نابع نب ةلمرح نع

 نيطسلف كف ىنييواحلا سيف نب لان ناو سانلا ىف هل 5

 نأو مر م ناك نيذلا نييرصصملا نأو اهلم تيب فخأو
 هذع. نَذأ هنذول 3 سانلا ىف هل ىصق بلاط نا نب ىلع

 كتيلسرا مل لاقف صاعلا نب وربع هعاجت ليللا فصن كلنذو ةعاسلا

 ةعاسلا هلع نقوملا«نذأ ام لاق“ كيلا .ثلسأ ءام. معانا لق لا

 يذلا لوح امآ درعا لق عتألا ئسقنب ثيمز لق لجأ نم الام

 ل و ا رشهرأ د ءك 1طص 20ه:عز[, قناص. 7

 مولا منح وو 1290© نأ ١ اه © كليم 18: 8
 ع

 ر/) © تانفج. م) (0 هددت. /) 2000. لدأت 2) 0 نم اوناك؛



  1طخنس .١"

 اب مله لاقف هقحرق هتباضأ ثيح ةيواعم ىلع ثلخد لق ةدرب

 سيل. تلق, تريش ذاق, ل اذاذ اتراطتد ل راالا سوس ا 5

 نا ةيواعم لاقف كبزي لخدف ٠  نينموملا سبعا اي سا كلم

 7 ناك هاب نان انين 0 ايش سادت لا ا ل

 1« من ام 0 3 تيأر ىأ نخ + لوقلا نم كلذ وك وا كيرخ

 نع هللا تينعار/ ىب باهر ىع لع نع دجأ يقكَح

 مق 55 ادبي ناكو فنحألل 4 ةيواعم ند لق كيوبس ىب كيزي

 لاقق فنحألاو ةيواعم نيب سلجن ثعشألا نب كيح لخد

 نم لاعف تلعف دقو هنود # نوكنف كلبق هل نذأت مه انأ ةيواعم

 »د اوهيرف مكنذا كلمت مكرومأ كلمت امك انأ اَلُذ هسفن 5
 م نع نا .ىتحح «ملل 7 ىقبأ 3 مكنم كيون ام انم

 ىعيبرملا لسع نب ةعيبر بطخ لق صفح ىب ميد“ نع ولع

 ةعيبر اب 57 هل لاقو اقيوس هوقسأ ةيواعم لاقف ةيواعم ىلا

 نمف لق قرف اًذكو اذك 8 نوفلتخ لاق :مكدنع .سانلا . فيك

 ىرتكأ عارأ غيواعم لاف. عما نم عشت لع اانا املك كدا

 فلا وشع مان ىراد ءكا 8 ىنعُأ نينموملا ا رم دّيضأ ال تلك ل

 8 نيبختوف نم دكا 2و ةرصبلاب لق كراد ا ” ةيواعم لاق عذج

 نم 2 لخدف «كراد ىف ةرصبلا وأ ةردصبلا ىف كراحف لق نيخ#رف

 دوك تس ىبا انا ريمآلا دللا حلصأ لاقف ريب نسبا ىلع هدلو

2 000 0 0 _ 

 6) 0 لي“. 0) 00 رطانف. 206 نب نينموملا ريما اب.

 ىلا ك6 م5 76 نب ريك) 00 قع نب 557: رمل 1016 0
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 0 0 طنس

 ىربعلو كل  َتَقنَش اشيرف نا ركذتو كريغ كريع لكأ ام ىريلف
 ناف تلعف دقف ك.لوعأ نا ىلأستو عنم الا اًريخ كيبصأ ام
 للحل اهياوم ناو كتعفش < ىقف اقداص 2 كت

 لق لفاج نب ىلع نع ليج 5 ىلع نع دجأ ىتدح

 ةبضي ل انيلح هل اكلتخم ىرمألا نكي ره اذا .ةيواعم لق

 نم هبشي مث اًداوَج ايد ّئمششاهلا نكي من اذاو هنم وهم 7 نم

 «ةعاجشلاو ءاضسلاو ُناسللا ّيبشاهلا نم كّمدقي الو هنم وع
 لق < هديبع نب دالَخو ةناوع نع ىكع نع دحأ ىنتثدح

 منبا هعمو رك نبأ ىب هللا ليبع هدنعو راموي ةيواعم* ىلغت

 ىىطفو ةيواعم هظحلف لكألا نم رثكأف ريشب ريغ لاقيو ريشب 0

 عضري لو هنكمي ملف دنبا رمغي نا دارق ةركب نا نب هللا ديبع
 سيلو هيلا دع رث عنص ام ىلع همال بمخ اهلف غرف ىتح هسأر

 2 لفف ىكتشا لق ةماقلتلا كنبآ لعف ام ةيواعم لاقف هنبا دعم

 ىلع نع دجأ :ىتدح 4 ما للا ول تدلع

 لخدف ةيواعم ىلع ىسوم وبا مدق لق ءاممأ ىب ةايريوج نع 15

 كيلعو لق هللا نيمأ اب كيلع مالسلا لاقف دوسأ سنرب ىف هيلع
 ةللاروللا, دلو هيلو تيشلا مكق ةيواعم لق 6 املف 7 مالسلا

 لق نا* ىنتدح لق لجأ نب هللا كبع ىتدح يديلوا

 نب هللا دبع ىنتدح لق ملاص نب نابيلس « ماص وبا ىتلح

 نا نع لالم نب ديّمح نع ةريغملا نب ناميلس نع كرابملا »

 ما( تفل 60 كفن ٠ 00)3 كبير © نكت. 2, 0: ةدق

 ظن )0:0 لاق. 27 © لك“ 2:6 ايح.' 0 00 هده



 4 دس الوب

 مل لاقي رصم لعا نم ٌّلجر هيلع لخد نم لوُأ ناكف «فكتلاب
 هللا لوسر اي كيلع مالسلا لاقف -- دقو © لخدف دبل 55

 نيل كل 9 ا هيلع 0 ء ةرامالاب هيلع 5

 م سانلا لي نم ناكو لكك ةيناقركلا هتمامع © امو خيواعم

 ىتدح «دعمسي لو أ هعمس حبق هللا 10 0 كلذ ىللعف اذا

 لق ؟نومألا بح وبا اسلا لف تييعا لب نع نع قرا تاما
 ءاقلتن بكوم ىلا ةيواعم ]ارح ءاشلا ذل فاطخلا ندا 2

 يل عدو حورت ةيواعم اب ريع هل لاقف بكوم ىف هيلا ح

 107 لاق 4 كبابب تاجاأمل ووذو كلونم ىف جبصت كنا ىنغلبو 5 3

 نودع 2 هلو انتم + بيرق اهيببئحتعلا 48ر١ .نيتمرلا دما

 هل لاقف ا السالل اوري نا © نيبتموملا , زيما اب * تدراف 'سيساوجو

 لاقف بيرأ لج عّربخ 1 بيبل لج هيكل لوف نأ وع

 انا كك و قف بلا رصأ تتش ا ىرم نينموملا ريما اب. ةيواعم

 د ما كرمأ © ىردأ ام* ىنتكرت الا هيف كيلع ٌبيعأ رما ىف كترطان

 لق. قا ىقخحا لق .ىجأ ١ ىف هللا ةييع 00 كاهن

 نب رفعج نع رمعم 4# نع هللا دبع ىتّدح لق ناميلس ىقدح

 ىكسا تربك نق“ ىتاذ .ىعب" امأ /ةيواعم ىلا اكلتك ةادغللا نا ل

 ىنلعأف ىنلوعت نا 3 ناف شيرق ىل 4تدفئدتو ى ذَع قدو

 كّنس تربك هذا هيف ركذت كباتك قءاج ةيواعم هيلا بتاكف

 ه) 00 هدسب 8) 00 عتعتي. 0 © ةفالخلاب 4) © هدظ“
 2100 ىاو.ا ا ارز 6 ناكعا م) 00 هلو اهنمو © هلر انم



 4 *.' النس

 ريبولا نب ورمعل رما ةيواعم نا كلذ ببس ناكو لق تاكل ناويد
 نب دايز ىلا كلذب بتكو مرد فلا ةثأع هنيد ءاضقو 2 0

 املف نيام ةئاملا ريصو باتللا وريع قارعلا ىلع وهو ةيمس

 هسربحو © اهدرب اممع قيريشأو ب اهركنأ هباسح دايز 8 عفر

 كلذ دنع ةيواعم ثدحأف ريبزلا ىب هللا دبع دوخأ هنع 00

 هللا لبع ىتدلدح <( مزتكأ نكت مو بنللا محو مَن نايكي

 لق ناميلس ىكتدح لاق أ ىنتدح لاق « هيوبش نب دِجحأ 7

 /ديعس نع 4 بكذ دنا نبا نع , كرابملا نب* هللا دبع ىتدح

 اهءاهدو رصيقو ىرسك نوركذت باطخل ىب مع لق لق ىربقملا

 ىنتتدح لق دجأ ىب هللا كبع ىنثتكح >> ««ةيواعم مكدنعو و

 لق 2 ميلف نع هللا كبع ىلع تأرق لق. ناميلس ىنثّكح لق : ىنا

 لاقف رصم لها هعمو ةيواعم ىلا كفو صاعلا ىب وربع نا تربخأ

 ةفالخاب هيلع اويلست الف ىنه نبا ىلع متلخد اذا اورظنأ وربع هل

 ر/ هيلع اومدق املف متعطتسا ام © دورغصو هنيع ىف ملل. مظعأ هان

 رغص 7لقو ةغبانلا ىبا فعأ ىتأك ىنا 7 هباجحل ةيواعم لق و
 حتت + 565 #وعنعتف كولا لخل“ انأ اورظنأف ميقلا هيي ىرمأ

 د © 5 ب

 معسفن مهتمه كفو هلا غنم ندع ىنغلبي ”.الف اهيلع نوردقت

 ©) (00 ضبقف. 20 علب. 6( اهتدربب» 26 اهدرم». 20

 اهداف, ©0 اهدا. 2 ©0 ةيوبش, © ةيوبس, © 14606 1, ممآو 5
 ه1 6722405222227 6 00 م)
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 1 ا.ه

 نحن نيأر ىنللو ةلماك .ةليمج نيلاقف اهتيأ,ر فيك لاقف اهنيلا

 اهجوزتف ةيواعم اهقلطف اهرجخ ىف اهجوز سأر نعضويل الاخ اهترس

 نابعنلا بيبح دعب اهيلع قلخ رث ىرهفلا ةيلسم نب بيبح
 0 نوتك ىهنمو ءاهرح ىف هسأر عضوو لتقف ىراصنألا ريشبا 7

 : +4 قلانق# قداح“ دعم قرأ سوربق -ارغف دخان بلا ةطرق كد

 كريسو هرابخا 6 ركذ نم * انريضح ام ضعب ركذ

 ةيواعل عيوب امل لق ىلع نع* ءريفز نب* دجأ ىنتدح
 « هلزع رث* ئنادمهلا ةزمح نب سيق هتطرش ىلع ريص ةفالشاب

 هبناك ناكو ؛ ٌىكسكسلا لاقيو ىرذعلا در / لممز ليتساو

 ٠0 نم ّلجر دسرح ىلعو ئبورلا روصنم نسب نوجرس هرما بحاصو
 نا كيو كلاما هل الاقي لج لسيبقو رادخكتلا سن لاك دال

 م ىلع ناكو * سرحلا نذختا نم لوأ ناكو ' ريمكل ىّلوَم فقاخملا

 ىراصتألا 2 نّيَبع ىب ةلاضق ءاضقلا ىلعو هالوم دعس #7 هباكح

 ىلا / ئنالمضلا هللا ىبع نب هللا فئاء سيردا ابا 4 ىضقتساف تاف

 15 # ىلع نك“ 0 0 لو 1 1 1 0 تيدح انهاف

 ذختأ نم لوا ناكو ئريمخل 0ىصح نب هللا دبع متاكل ناويد

 ه): درع لفت 660 13 10عض وشك, 0 نزيك 1:

 ةربتك. 6) © نم ترك ف. 2) ©06 612 كت 6 برح ب 2126

 هلوعف. هر 1 لسز 6« ليمر د 566ءا11201022 خياغلا ىسأ 11. ا.ه

 6ء[؟ 152 22022 117 1 لحمز عا ليدز 70و11. ى) 00010. ىلعو ر

 1ءمز هن 14.1١70 نيناتك :١270000 هللا كينغ, 206 16

 ظداعلا يسرا 10 11 | 2 ىضقت ساو. 2 61 خياخلا كيسا 1

 هللا تك 0 سم ل ا نب رز 000 ناكو 0 لغو )١2 516 ل
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 1. 11 قاتلا

 نب فانم دبع نب سمش كبع نب ةعيبر نب ةبنع تننب دنع
 ؛«نامرلا دبع وبا ف هتينكو © ىصق

 هدلوو هئاسن ركذ

 ديزي هل تدلو ئبلللا بانج نب ةثراح نب رْيثَر نب ىدع نبات
 2 مآ <« ديزي عم* ةيواعمل نوسيم تدلو ىلع لق ةيواعم ىبا

 ؛ةيواعم دالوأ ىف ماشه اهمكذي لو ةريغص تناف قراشملا بر

 فانُم كبع نب لفوت نب وربع دبع نب ةظَرق ةنبآ ةتخاف نينمو

 هللا ىبع ىناكو ةيواعم ىتبأ هللا ىبعو .نامجرلا دبع هل تحلو

 رك نع نكح ىتثدح ؛ريخلا ايا عينيكي ناكو 200 ءاقيح 0

 دق ناحاطب اهدا :كيواعم حم هللا :كبع عرم لقءىبح ىب ىلع

 «هل لاقف ّلجالج هقنع ىف لعجو نحطلل ىحبرلا ىف مهلغب دش

 اهنلعج ناكطلا لاقن لجاللل هذه كلغيب فنع ىف نلعج مل

 تيأأ دل #لاقف ىحيلا ٍرْذَت ملف مق هدق نإ ملعأل هقنع ىف
 لا ا و

 لثم ٌلّقع هل سيل ريمالا هللا حَلْصَأ اذه ىلْغَب نا ناّحطلا هل

 نب ةلئان نهنمو ءاًريغص تام هذإف ناجرلا دبع امأو 'ريمألا لقع

 جووت امل لق ىلع نع دجأ ىنتدحت ءاهجوزت ةيبلكلا ةرامع
 ترظنف كمع ةنبآ ىلا ىرظنا ىقلطنأ نوسيمل لق :لثان ةيواعم

 «6) (© هزه. 5) (0 دتينك. ء) 110« 1105: ةدأعأ0 , 2ةنءأأا 2

 27-39. )4  © هني" 2 © اعمج رم) 6003. نب. ى) ©

 دلدنا 0 تلغي 6:)2 لك 72 © دنع 421:0 نهي



 “4, خنس رك

 0 هد

 لاقف ةيواعم عجوب كيوي ىلا كيربلا تنعبو ىلوالا دنع رضحلف

 كلذ ىف ديزي

 هب نع ساطرقب ٌثِيِرَملا © ءاج

 4 اعرض هساطرق ىم تلكلا نا

 يكباتك ىف اذ اذه لك لكيلا كل انلغ

 1 2 - هع

 اعجو اًنبْثَم ىسمأ ةفيلكلا اولا

 قيل

 كك د تداك وأ أ" ضرألا تدامف

 يطعم ذل ارا 5 ا ا

 10 اقتل 1 يفتح كلن ٌكيلاقَم 0

 فقفصنم رادلا بابو ني المحل
30 

 نيصناق كاسل عد * ا توسصو

 اونكو © نيراوع ديزيو ةيواعم تام لق 4دابع كيم نالجت نبا

 4: بلع لدعف كربق ىف نفد كفو لبقاف ضروم نيح هيلا اوبقك

 ساطرقب كدا ءامجح لاقف هلو ا رث رث دل اهدو *

 «,تايبألا

 نب برحلا وب ركام :نايغفسا قلن دساو ”نايفس ىلا نبا امنك فا دا
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 هللا ديبع دنع وهو رذنملا رعشي ملف غرفم نبا اوذخأف رذنللا
 اهْيَأ لقو هللا نيبع ىلا ماقف هسأر ىلع ميقأ ىف غوفم نباب لا

 اا كي ديدي ردنم اه ةدللو ل دكرجأ نع قا ريمألا
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 دايز ىتب ثيزي ءاجشو دايز نب دابعو

 5 كلذ 0 ببس ركذ

 هعيضر نب تنوي نا :ىكملا نب رمعم ةكيبعا نأ نط تككك

 هنع لغتشاف ناتسكسب دايز نب دابع عم ناك ئريملل غورفم ىبا
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 هد 0«

 0 اًشيشح تداع ىكاللا تيل 50 ا
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 1 ه1 انس

 فلأب ,فعج نب هللا دبع ىلا دايز نب ناجرلا كبي ثعبو ىزيغ
 ةئاهبمخو نينموملا ريمأ لبق نم فلا ةئايسيخ لاقو جرد فلأ
 © ىلبق نم © فلا

 فلرشأ ىف ةيواعم ىلع دايز نب هللا ديبع كفو ةنسلا هذه ىفو

 ؛ةيالولا هل نددجو اهيلع هدر مث ةرصبلا نع © هلزعف ةرصبلا لما

 © كلذ ركذ

 لعا ىف دايز نبب هللا ديبع كفو. لق ىلع ىثلح لاق رع ىنتدح

 جفرشو علزانم ىلع كدفول نذثأ هل لاقف ةيواعم ىلا قارعلا

 ديبع نم ةلنملا ىيس ناكوب ميخأ ىف فتحألا لخدو مل نِذف

 رث هريرس ىلع هعم هسلجأو هب بحر ةيواعم هيلا مظن اًملف هللا

 لاقف نيكاس فنحألاو هللا ديبع ىلع ءانثلا اونسحف ميقلا « ملكت
 لاقف موقلا تفلاخ نملكت نا لق ملكتت ال رب ابأ اب كل ام
 موقلا ىف فبي ملف هنوضوت ايلاو اوبلطأو مكنع هتلرع دقف اوصهنأ
 مأشلا لها فارشأ نم. وا * 0-1 الجر ىأ الآ ع

 + اوثبلخ اًدحأ تأ #ملخ هلزنم ىف فنحألا لعقو بلطي علك

 نم لق هيلع اولخد املف جعمجن 4 ةيواعم هيلا ثعب مث امايأ

 فنحألاو الجر مهنم فيرف لك # ىمسو مهتملك نفلتخات رقرتخأ
 بيل نأ لق ملكتت ال رحب ابا اي كل ام. ةيواعم, هل لاقف تيكاس

 00 ااا دلل نيبو ليتك فقع لفل نحف ديا . اديلع
 521 هندعأ دق ىناف ةيواعم لق كلذ ىف رظنأف جريغ نم تيلو »

 . ه) © هققتغ رح مز ب مدع 4 هلكت لك نساك 6
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 ىلع اًدفاو كيز نب ناجرلا دبع مدق 0 انخايشأ كعمس لق
 اذ: اق لك لإ 0 رمل ريما اب لاقف ةيواعم

 م فقل كاضفار نم“ نيجي وقر تير نامحتلا هللا 31

 « دايز نب دابعو ناسارخو ةرصبلا ىلع* دايز ىب هللا قيركو معلص

 هلع يف 0 ١ الا كيهبشي اليع ىرأ تيسلو نانسجت“ ىلع
 ةكرشلا لمنك دج كلو ك2 ناف 4 ىنكرش أ 115 "دللا تيبع كيلا

 ىفّذَح لاق 1 صفح دا رك نو ىلع لق" 152 ناسا كلوت“

 ٌكبع مديح كقول" قفلسلا :متببلا نب نيك اننلع مكنالت <

 نامرلا دبع مدق رث هسبحت 8 0 مَلْسُأ ذخأف دايز نب ناكولا
 10: ني“ بعصم ركذوأ لق © 4 مرد ىلأ ةتابتلك ةضر ب 'ملسأ خت

 نب ناكيرلا بع مدق لق نايح نب لئاقم دينخا' نعأ نايح

 ةورع ذكيا, اذ قيعض' ضيرح ىَس لاخر هدف راسا

 مدق ةنا اوع لق ىلع لاق « نيتنس راسارخ ماقأ دقو ةدحاو

 نحف هعب ناشارخما نم «يواعص“ نب "تيري لعادل ل
 لق  ءمثيهلا نب سيف ناساخ ىلع فلختساو مع نيسمل
 ناجرلا دبعل ديزي لق ىالق صفح وباو براح نب ماسم ىتدحو

 نيرشع لاق / ناسارخ نم لاما نم* كعم هب تمدق مك دايز ىبا

 كذحدو + كانم اصانصْتقو :كانيساكحاا تتش نأ لد تدان
 رفعج ىب هللا دبع ىطعثو كانّلزعو كانغوس كاقش نارك نلعا -
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 امل ذم ةفمس

 الو هللا ةعاط فلاخ نم هللا رما نع اولتاقف «اذه مكرصم

 نوجوخو ةنلل ىلا كلذب نوردابت امنأ مكناذ اورظننت الو اوصيون

 نل انف انل 5 لب ال* ناك اذا امأ اولق ةنتغلا نم كلذب مكسفنأ

 رخآلا عيبر رهش نم مويب لوأ ومو ةنسلا لوأ ىف مكْلل مأ نبا ىنس وه
 هللا نا مهق اي ل لاقف دنملا ناييط نما .قنايج :بناصما :عيتجات

 ترس ام < نيغ هلا ل ىنلا هللا, ريخ ىلعو ريخ مكعيج لف

 اذه ىجرُكبل ىرورس تسملسأ ام دعب ايندلا ىف طق ءىشب
 ناو ىل اعريفاذح ايندلا نا ٌبحأ ام هللاوف ةمثآلا ةملظلا ىلع
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 لب ال ّىئاطلا *نيصح ىب نيمج ىب ناعم مل لاقف كلذ لبق

 كلذ ناك اذف مكودع مكيتأي ام عرسأ اف ايبقناب ٌليننلف انب اوريس
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 + نايرتع عل لاقذ كييأر انيأر 0 اولاق < رقثالا نم منجيخو 00 دب

 5 مكتعامج ىأر ىَرأ هل ىلتو ابوك ناميلس وبأ بوقرع ىبا

 «برحلاب ىتفرعم نولهجت مللاخا ال* ىلا ملت ىأر ىف ارطنأ
 اص لاق كيأر اف 0 اهك ١ كنا 1 هل 6 اولاقف رومألاب ىنبرجكو

 تدلك ُّق ليل مكنأ رصلئاب سانلا ىلع وجرخ# نأ ىَرأ

 سيلو مكلتقب ضنيعأ اورقتو مكسفنأ / موز نا ىلع نودبؤت
 1 كوك يلع و م 1 07 نا لا 00 اذكف *

 وأ ناولح ىنعي نيصح نب نيوج نب ناعم 2 اهلوزنب راشا 3

 انوتأ انناوخا انب عمس اذاف اهب ميقنف رمتلا نيع ىلا انب نوريست

 ول ةلئاو كذا !ةرايبظ ١ ىف ناوحلا ل اعف 7 بوأو بنا < لك نك

 ىام نيهجولا 00 ميلا وك كباكحا عيمجو © تنا ©انب ترس

 نوفشك 7 ىنأف رصم ا لها لييخ مكب فحلي ىتح هب متنئامْطَأ

 اهعم اوعمطت نأ ىغيبيني ىنلا ةريتللاب مكثذع ام هللاوف مكسفنأ

 نم بناجب اوجرخأت ىيدتعملا نيبلاظلا ىلع ايندلا ىف رصنلاب

 ©) -( هدم. م) (060 20014 ام. 6 0 سرمع» (0 سيرعز ©

 ةباغلا كسا, 111, م. "م. 42) 0000. ملتاخال. 6) © اولاق. م ©

 وروح, 00 جوزوححلا  ى) © نوكت ىتكم. 7) 00 اوذيكت مت. )

 0000. اهلوزن. ) ©0060 هدم /2) 00 راكم“ #) ( نيباف.



 امل“ ةذ ايدي

 ناسحاب نيقباسلا بح نيضاقلا انفلس نم وهف رظتني نم انم

 هناوخاو هياضصا ليبس كلسيلف هباوتو هللا ديري مكنم ناك نف
 «نينسحل عم هللاو ةرخآلا باوت نسحو ايندلا باوك هللا هني
 انأ انملع ول هللاو انا مالسالا لحا اي ىئاطلا نيوج نب ناعم لآق

 هللا ىنع ة هب انل ناك «روجلا راكناو ةملطلا داهج انكرت اذا ه

 انملع كق انللو. هبيكر نم .فخاو انيلع ةدميرملا ل
 ىتح عامسألاو بولقلا انل لعج دقو انل ردح ' ا دنا, انها

 كدي طسبا لق مث نيملاظلا بهاجتو روكا ريغنو ملظلا ركنن

 نايبط نك امج هنو 3 اوبرضف م.قلا دعيابو هدعيابف كعيابت

 نايتع نب هللا كببخ نب ناجرلا دبع ةراما ىف كلنو  هوعيابف 0

 ةمادق نب ةدئاز هتطرش ىلع ناكو مكّحلا 1. ناد ّىغقثلا

 ناعم لزنم ىلا مايأب كلذ دعب اوعبتجا ميقلا نا رث 3 ئفقثلا

 بع ناوبط نب نايح. غل .لاطا ىتاطلا» + يصبح ني. نيوج نبا
 ىرأ ىلا ذاعم هل لاقف جرخأ نا ىورمأت َنْيَأ مكيأرب اوريشأ هللا

 لبو لهسلا نيب روك اهنأذ اهلزنن ىتح ناوُلُخ ىلا انب ريست نا اه

 لما نم انيأر ىرب ناك نف / ىلا رغنلاب ىنعي رغثلاو رصملا نيبو
 اا يح ل لاق (ايلي رت نناوتسلاو .لابلل و ىتلاو جملا

 ىتح مكنوكرتي ال ىرعل كيلا سانلا عايتجا لبق كّنجاعم

 ةقوللا بناج ىف مكعم سرخأ ن أ كيبأر دق "ىلتو .مكيلا اوعينج

 ىناف انبرب فحلن ىتح ملئاقن رف # ةريثلو ةرارز وأ «ةخبسلاو هو

 «) 060 20016 5ءءاتشلان03 ول. 6) © هنت. © 0 ناك 20

 ىكحي. 4 0-00 © ريرج- 9-70 ىاولأ. م)

 خخكاسلاو. 26 ريا وأ.



 هم ةئس املأ

 ليق ىف ةدعقلا ىذ ىف ةنيدملا نع 01 0 خيواعم © عون اهيفف

 ىنتتدح ءاهيلع نايفس ىأ نب ةبتع نب كيلولا ءرمأو رشعم قا
 هردع ئسيع نما قاحا :قحاوكذ نع تيباح نبارحجا كك

 © مترا .نضرا .ئيهتتلا دهللا هب. نيد قامو ارك اهم
 : لاقيو لق ىدقاولا لوق ىف نفسلا ىف رجلا ىف ةرجحش نب ديزي لنق اهيفو
 لايق ققو_ مورلا ضرابا انه «ىحلا "0 ناو وحلا ذي ناك

 هذّيمأ نا نب ةدانج ةنسلا هذه ىف رجلا ىف انغ ىخلا نا

 نايفس ىا نب ةبتع نب كيلولا ةنسلا هذه ىف سانلاب يحو

 نب“ ناحل نع كد «ىنع. نبات نبا"نحا ئددح ككدك

 10 5558 ىدقاولا لق كلذكو رشعم ىأ نع 8 ىسيع

 نم هللا نتعب با ناكرلا تبع :ةفوللا ؟ةيواعم ىو منسلا هلم 55

 نب ةيواعم تّْخَأ مكحلا مأ نبا ومو يفقتلا ةعبير نب نامثع
 هذه ىف هلع ىفف «سيق ىب كاكضلا اهنع لزعو نايفس قا

 ىف هسبح ةبعش نب ةريغملا ناك ىيذلا ةفئاطلا نجبخ ةنسلا

 ,: غب رفظف ةفلع نب نوتسملا اوعيإب اونك نيذلا جراوخل نم نّكسلا
 «ىجاسلا نم اوجرخ ةريغملا تام املف ىجكسلا ةعدوتسان

 ناجرلا تبع“ نع. هندلح فرخ ارا" لا”نمك نبا مام 507

 ل لق رث هيلع ىنثأو هللا نجح هنا رث هباكا هيلا عمج ماعلا

 ه» ىضق نم انف داهجلا انيلع بتك لكجو رع هللا ناف دعب امأ
 نكي نمو علضفب نووئافلا راربألا كتلوأو 7 رظنني نم نمو * هبات

 نايبظط نب نايح ىرأ ىونغلا ةبقع نب هللا دبع ىع بدنج نبا

 )0 عوني, زر © نتا ٠١ 2) 6 رفاو. 4) © ناك.



 م هب ئكلس

 ةيناتلا ناسارخ ىلع هدهعب دايز نب ©« هللا ديبع* هيلأ بنك ىتح

 نامثع نب كيعس قرط' ملسأ ىلع هللا ديبع: باتك مدق ايلف

 الجر هب نلنقال ليقي كيعس ناكف امالغ هل ةيراج نطقسا اليل

 نتيبضغو © هيلا 0 ملسأ اكشف ةيواعم ىلع مدقو برح ىنب نم

 ةيواحما ديلا رطل ١١ توذغلا هضيبقا نب“ ماع لاحادف “لع ”ةيسيفلا
 مهيب اتناك ما لق ناترمحن كينيع نا ماه اب لاق نينيعلا رمح

 فك 2 كيعس كلذ ىأر املف كلذ ةيواعم مغف ةرمح نشأ نيفص

 نب* هللا ديبعل ايلاو ناسارخ ىلع ةعرز نب ملسأ مقأت ملسأ نع
 8!ىيتنس © دايز

 نيسمهخو عبس خنس كلخد مث 10

 © مورلا ضرب سيق نب هللا دبع ىتشم اهيف ناو
 ىدقاولا ليق ىف ةدعقلا ىن ىف ةنيدملا نع ناورم فرص اهيفو
 3 ىدقاولا لاقو ةنسلا هذه ىف ةنيدملا هيلا ناورم ناك* هريغ لاقو

 كيلولا ناورم اهنع فرص نيح 4 ةنيدملا ىلع* ةيواعم لعتسا

 ؛(رشعم وبا لق ىدقاولا لق ىذلاكو نايفس دنا نب ةبتع نبا ؛

 قاحأا نع هتذح نع 3 ئرإرلا ثبات نب دجأ كلذب ىتدح
 : © هنع ىسيع نبأ

 ىلعو سيق نب كاكضلا ةنسلا هذه ىف ةفوللا ىلع لماعلا ناكو

 نب نامتع نب دكيعس ناسارخ ىلعو دايز ىب هللا كيبع ةرصبلا

 © نافع وهم

 نيسهخو نامت ةخْنس تاخد مث

 © ثادحالا نم اهيف ناك اع ربخل ركذ*

 ©6) 00 هت. 2) © نان 201 ىريبمنلا.



 هأأ اف دمب أنا

 ميتألا «ةَبدرَح ىبأ نمو

 ميجا ودع 1 د
 مومسملا ددقل كدر كلامو

 و ىلا 0 رهفلا عطقف نامتع نب 0 مدق ةيلسم لق ل لاق

 اوفرصنا مث ليللا ىلا اموي اوفقاونتف دغصلا لها هيلا 5- كنقرهس

 اديعس مذي بيولا نب كلام لاقف < لانق ريغ نم

 اققاو عت دغصلا موي تسلز ام

 مكوامد 1 ند 0 ل رك

- 2 2 

 اروبعأو 8 رسيسبك نسم اياظعلا نوطب
 دعصلا هضفانو نابتع نب كيعس ٍغيلا يرخ دغلا ناك املف لق

 5 نم انهر سا ل جتنيدم ىف صحو عمزهف # علناقف

 ماقذ ربعو جئامظع ءانبأ ىم هذي ىف نونوكي امالغ نيسمخ

 لق ةنيدملا ىلا هعم نعغلا ناملغلاب ءاجو مل .في رثو 2 فموتلاب

 نم اهب ئبالكلا ةعرز نب ملَسو ناسارخ نامثع ب ديحت مدقو

 اميقم اهب 2ةعيز نب ملسأ* لزي ملف دير نب هللا ديب لبق

 ه) 18 بدرحح. 42) © ذمرتلا 2 00 كاتق. 4) 06 ريل.

 [لذع مو. ةرصانل 81400. عا 2 © دطعت. ر/) ©0 ىنب ىبا“ ©

 00006 اباطع, (00 ريتك. /) 00 جولناقف. 0 © كيريلات. )  00 هد



 أم م1 خفغس

 ىتح ةملب نبلط ىتأ كلذل قركش نم ناك كفو هب ءاولل ىلع

 لضف اًمأو «ريمشتلا ىف .ىئسفنل* مثالب ندسلو رومالا تفشكت

 درب اجا هللا ليسرب برقأو قامف»و اي هللاو كوبأف ءيبأ ىلع كيبأ

 ةأرما نم ريخ شيرق نم ةأرما ركني ا همأ* ىلع كَمُأ لضف
 تسد ةطوغلا نا بحأ ام هلاوف < هيلع كلضف ام, بلك نمو

 كيع نبا قينموملا ريهأ اب ديزي دل ؟قلقف نإ لم الاجر © كيزيل

 «« هبتعات ىل* كبيلع ٍبتع دقو همأ 4 رظن نم فقحأ. تنأو

 ناكو اهجارخ هخحلط ىب قانا ىلوو ناسارخ ري ببرح .هالوف لاق

 ا حرا نب ديم المبانى 1 فشلا عيداعم رمل يأ قاحسا
 ناسارخ سارخ يعش علف ةكلط ىنب قاحعا تام ىرلاب راص 0

 55 0 يل هربوا رع نادم ةكلطو سوأ رصق بحاص

 عوبرب نب ورع ىأب لحأ لسع نب ةعيبرو ةرقرص ىليأ نب بلهملاو

 لل 'ىه فايرطلا نيعطتي 2اًموق انهعاه نا ديعسل ليقف ع مق

 ىنب نم موق يرخأف لاق كعم هتجرخأ ولق ليبسلا 52--

 6 تيفو دعم اوناك ناينف ىف ىنتاملا بيرولا نب كلام مهنم ميمت

 ع

 ©) © ريمشتلاب ىسفن. 62) © الف ىما. 4 © ىلع. 4) ©
 مد ىلإ 2 (' مبتع اميف. رك 0 ثرحح م) © اهثيحو.. ,. 4) ©
 نوبيصي١. 2) 0000. مق. 4) 0000. مهف. 7 01. كو. 2311

 ا كا 16لع5 روق



 هأ زئنس أرباب

 كنجاح هم هب كردتو 6 مدلا نفق نقكو < مذلا بهي رهأ قوبل

 لخدأ 4 ىلا ىلع كعيابت ةىجأ رث كبيرس زوبن لاق ثددو لق

 كدعب نتعمتجا ةمألا نا ول هللاوف ةمألا هيلع عيتجج اميف كدعب

 هكمفشسوم ب كد

 : الف :نويك سانلا لعجو هباب فقبطأف هلونم أف 2« جرخ رد

 ىأ نبا اب لاقف* ركب نا نب ناجرلا دبع ىلا لسرأت هل 3

 تدل طي فك يلم

 رانلا ةرخالا 322 كلكنأو اينحلا 3 « نعل يدب هللا كيتا

 8: سابع نما كتي رثو

 مكي وي ناررم عنا هله يفصل دس ا
 نب هللا ديبع ةرصبلا ىلعع سيق نب ككضلا ةفوللا' ىلعو

 ؛«نامتع نب ديعس * ناسارخ ىلعو دايز
 ىلع + ىنتلح لاق ريع ىنتتكح ام + ناسارخ هتيالو ببس ناكو

10 

 هت 0و اك 2 صفح ىب نيج 0 6 لآق

 ينل ها هتان تغلب ىنح 1 نأ دعيت # حقل

 قح دقن 1 ”ليراما يراسل ف 2

 2) ب0 تنكللا. ١ 2) 0 ءضحللا | 2) 0000:6522 2) 6 وأ ه

 هدضب' رز 0000: تكونا 206 0 6

2 28 

30 



 ابا هثأ غنس

 ركب ىأ .ىب ناكرلا دبع ريبزلا .نباؤ ربع .نباو ىلع نب: ييسنل
 لاقف ىلع ىب نيسمل ىلا لسأ ةيواعم مدق املف سابع باو

 ات سف ويك مالا قولا قيلنلا فبوكسا نو ”ىجأ قباب
 لق فالخل ء ىلا' كبرا اف ©« ىخأ ّىبا اي* مدوقت 6 ننا © شيرف

 تنك ه اوعياب اذ جيلا نسر لق عدوقت تنا معن لق مدوقأ انأ

 معن* لق لعفتو لق رمي ىلع تلج نكت ل الا عنم الجر
 هيلع ىوتلأف لاق * اًدحأ ر/ ةتيدكب ويخاف: نإ هيلع قضت 68

 لق فيرطلاب الجر ريبولا نبا هل تعقأ دقو يخت كلذ هاطعأ مث

 هنم جرختاسا ىتح هب لزي ملف ناك ام ريبزلا نبا كرخأ كل ليقي
 سانلا فستسآ دق هل لاقف ريبزلا ىبا ىلا هذدعب لسأ مث ايشرم

 0 ا اع جلا نذرت قنارعح سمح ةوغ رعالاب انه
 ميلا ٌلسرأف لق مدوقت نننا معن لق مدوقأ انا لق فالكل ىلا كبرا

 لق رمأي ىلع تدجت نكت مل الاو منم الجر كنك اعياب ن
 لق ىادحأ مانيدحب ربخي ال نأ هيلع ذخأت لك معن لق لعفتو

 هذاحيس هللا كُهَعو لجو رع هللا َتَح ىف نتن نينسٌُولا ريما ايدف
 مالكب هيلكف ربع نبا ىلا هدعب لسرأ مث جرخو هيلع ىأذ ليقت
 ديحص ةما حنا نا 4بعرأ ىنا لاقف هبحاص مالك نم نيلا وه

 ريغ رمألا اذهل سانلا 90 دقو اهل عار ال نأضلاك ىدعب

 لع لق فالخل ىلا كبرا اف مثدوقتا 3نننا شيرق' نم رفن ةسمخ

 <) 00 هت. 5) © نأ. )  060 طب 1. ةصكعتغ اذعر 5ء0 زمهد

 انأ ( 0. 4) (0 كوعياب. 2)( لعفا. رك ( مبا 06

 01 2 تفرك .



 ها الئس أبو

 ريخأت ىف كرد نب نسكت ا لا

 لق اذه ريغ القأ هل كيبع لاقذ 5 ثوقلا هثبفع ليجعت نم رْيَخ

 نيقلأو ذنب ذيل تقرت ظلوا دمار ديواعبا نع نسق د رت

 كيلا بتنك نيتمؤلا ريما "نا 'كدحأ نيبخلد ةةيواعم نما ارنا ديزي
 : اهنومقني تانهل سانلا فالخ 4و كتاو هتعيب ىف كريشتسي
 0 مكحسيف هيلع مقني ام كرت هل ىرث' كّناو هيلع

 / ديزي نحصن دق م”نوكتف ديرت ام كل لهسيو سانلا ىلع ةكحلا
 لاقف ةَمَألا رما ةقالع نم فاخض' امم تملسف نينموملا ريما تيضرأو

 اف تبصأ م صخقلا م دوجاحاب رمألا تيمر كىقل دايز

 اماذللا كش نا «اهب» عبو: قفل * ريغف طخ "نكي نواس

 ىلع فص ماب ل ليوعيا هلا يا ىرن امب لوقت لق اطخأل نم

 نأو * ةذونلاب هرمأي ةيواعم ىلا دار بتكو كلذ هكاذف ديزي

 رث عنصي ناك امم ريثك نع كيري فكو ةيواعم كلذ لبقف لجتي

 أس لق ثراحللا قتوتحا +: ماوعيظت د 1طن دايز ىلع كيبع مكق
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 ؛ةفالخساب سانلا ىلع هأرقف باتكب ةيواعم اعد دايز تام امل لق ىلع

 فيو دنلا3 نوعا دلو 50 كحل م تدحا نا" كيد

 مم : 2 ةسينخ* ريغ نويل ةعيبلا" لع سانا هل

 نوع نبا "انس لق ميعاربا نب ليعامما اّس* لق ميقاربا نب بوقعب
 ريغ ةيواعم نب كيزيل سانلا عياب لق « ةلكنب لج ىتلح لق

 2( لفلم | 2 © توملاز طح0» ©0040. هللا ديبع. <) © طقع 514

 لاق ىلب. 4) ( تفوح. 6 0 نوكيشب 60 200121. "ري 6 ديزيل.

 ى) 01. 1ءزتادعر 2700.1, 526. /7) 0 كذيعأو وعشنسمز 120 6.0200 ليقن.

 16 لاو 6)2 0221 2/6 ب وغذ. 0 70) 00 3. 7) (0000. ءاخب.



 اي م1[ الاس

 كلذ ىتأت ةعيبلاب هل صرعف هيلع لخدف ديزي ىلع لُخدأ اًدّيور
 ىف لجي نا كنمف* ةفوللا ىلا ةريخملا ةيواعم كرف هيبا ىلا كبزي
 م سين نبا هبتاك هانت ©« ةفوللا ىلا ةريغمللا صخشف كيزي ةعيب

 اًديعس نلتو كتيالو تعرك الو كتنخ الو كتشَّشَع ام هللاو لاقف و

 ىلا .هدلأو هنع ىضرف هل كلذ تكشف ءالبو لي .ىلنع هل تناك

 «ةيواعم ىلا اًدفاو كلذ ىف دفوأو كيزي ةعيب ىف ةريغملا لو هتنانك
 ٍدارأ, امل لق ء خملسم .نع* ىلع اس لق ثرالذل ىثدح

 ىلا دايز ثعبف هريشتسي دايز ىلا بتك دكيزيل عيابي نأ ةيواعم

 لدتو ةقت ريشتسم لكل نإ لاقف 4َىريَمْنلا بعك نب ديبع»

 مر ا ا تم
 دحأ الآ ( وسلا صوب سيلو /اهلها ريغ ىلا* ةكصنلا ٍيارخاو

 ٌّلقعو هسفن ىف فرش هل اْنُذ لجرو ابارك وجرب ةرخآ لجر نّيلجر
 دقو كّلبق ىذلا تدجأت كنم امهتمجت دقو هبسح مىنوصي

 59 ال ريما نأ فكصلا نوطب هيلع تمهتأ رمد كتوعد 5

 ينل رف فوختاي وو يزب ةعيب ىلع /# مرع لق هنأ معزي ىلا

 يطع هامش مالسالا رمأ قالو نريشتسيو عتقيطُم وجر
 قلاف 2 ديصلا نم هب َعلوأ* دق ام / عم نواهنو ةلسر بحاص ٌيزيو

 # كديور هل ٌلقف ديزي تالعق نع هربخأف ىنع نم نيسلا فا

 <©) © هده. 5) 0000. سينجح. «0) (0 خةملسم ىبر © ةملس نع.

 42) (00 ىرمنلا. ) ©0000. خعاضا. رك) [ندعران) ءكددص 11ش هز 0

 مهلا /) 0 عمجأ. 2 ديبحلاب عقوأ“ م) ( اًذيور



 هأأ دم | يي

 ثادحالا نم اهيف ناك ام ركذ

 دبع ليقو مورلا ضرأب ةسيمأ لأ نب ةدانج ىخشم ناك اهيفف

 ةرجاش نب كيزي رجلا ىف 4 اهيف ازغ ليفد* دوعسم نب < ناجرلا
 5 © ثراثل ىب ضايع ربلا ىو ىواعلا

 «نايفس ىنأ نب ةبتع نب ديلولا رشعم ىنأ نع ىسيع ىبأ

 © بجر ىف ةيواعم رمتعا اهيفو

 هلعجو هدعب نم كيوي ©هنبا ةعيب ىلا سانلا ةيواعم اعد اهيقو

 1 ؛«ءدهعلا ىلو .
 كلذ ىف ببسلا ركذ

 قكيعامسا ىكبا أن لق توخي وكك اش لك تراشلا 2511

 ىلع ةريغملا ملدق ىبعشلا لاق رمالق نهاجم ىب ّىلعو ّىنادمهلا

 ديبعس ىّلوي نا دارأو هافعأت فعضلا هيلا اكشو دافعتسأو ةيواعم

 ,: صاعلا ىب كيعس ىف كلذ ةريغملا بتاكل غلبو صاعلا ىبا

 نم عيبرلا وأ ةعيبر هل لاقي ةفوكلا لحأ نم لجر هدنعو هربخأت

 دق الا نينمومل ريما ىرأ ام ةريغم اب لاقف ةريغملا 2 قاذف ةعارخ

 ربل نماعلا ىب دكيعس دنع كبناك سدح نبا تييأر كالق

 7 قله امك ليقي القأ 'هيعلا" لف ةفركلاا يلوي" نيسوملا 'رظيشا

 50 ىشعألا

 ©6) ©0 هللا. ن) 00 ازغ اهيفو. ©) 00 هد. 2) 0 ةيدلا

 ©) ( هدهع. رك 0000. لاق. ىمى) (00 كافعتساف. ) © 02. 0

 قا. 4) 0000. سينح. 2 © ليقن.



 ا“ هم طخنس

 ةيواعم ىلا كلذ دعب هل بتكف «« مضي مل رمأو ةهبش ىلع
 دي مل نسلمل وبا لقو ةنسلا سأر غلب ىتح باتللا اوكسمأف
 ريما اي اولاقف نوَيبَصلا هفاوو ةيواعم ىلا هّجوف رهشأ ةّقس ىلع
 باننا رو كيلا هباتك اذهو اًمّلظ انبحاص عطق هنا نيينموملا

 نا نللو هيلا ليبس ءالو محمصي* الف ىلاع نم دوقلا امأ لاقف#

 لزعو لاملا تيبب نم هادوق هدق* اولق مكبحاص نيدو متّئش

 ريكي اولث مكدلب َلِوُأ نا نوبحت نم اوراتخأ" مل. لآتو هللا. .تبع
 لحم لاقف رماع نبا ىف ةرصبلا لها ىَأر ملع دقو نينموملا ريما انل
 هتراهطو هفافعو هفرش ىف مشفرع «دف نم وهف 0 نسبا ىف متل

 لاق مث ء عربسيلا عغيلع كلذ ددري لعجخ ملعأ نينم نعنمملا ريما اولاق 0

 رمت لق دايز نب هللا ديبع ىخأ نبا 221
 وو ورمع نب هللا دبع ةيواعم لزع لق دبح نب ىلع ىنتاح

 ا ل ساداللا ؟قييبح لو هدر هع 4 < ةرغتلا» ناو: نب هللا_تيبح
 هللا تبع هطَرش لوو ءايش اهب خفي دلو 2 ملف ناسارخ ةعرز

 ةنيذأ نبأ هاصقلا ّكوو هليع رف ىقوأ نب َةرارَو ءاضقلا» نصح نبا و
 8« ىدبعلا

 لينا نبا كلاخ نب هللا ٌثبع ةيواعم م/ليع ةنسلا هذه ىفو

 ١ 5 ةداللا نييك نب يشمل ناقو دل وح
 دجا كلذب ىثدح معي لوب ناورم ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 هرشعم نأ ىع ىسيع نب قاحأ نع هتلدح نع تبث نبا

 6) ©2000. يصير 560 14 1 مضتي. 42) © ذأ. ه) © هدد:
2 500 

 4) © ءاذوف هنا. ه) © يسير ©0 ميسولا ر/) 6000. هلزغ
 رع



 هه المس بز

 ضرأب * ىدزالا فوع نب نايفس ىتشم كلذ نم اهيف ناك اممف

 ضرأب اتش © ناك ىذلا لب هضعب لقو 8 ئدقاولا لوق ىف © موولا

 ءاهب اتش ىخلا لب متضعب لقو زوكأ نب وريع ةنسلا هذه قى مورلا
 © هللا دبع ىب كلام كلذ لب عضعب لقو ىرازغلا سيق نب هللا سبع

 ه اهالوو ةرصبلا نع ناليغ نب وربع نب هللا دبع ةيواعم لزع اهيفو
 «دابز ىب هللا كيبع

 نب وربع نب هللا نبع ةيواعم لزع 4ببس نع ربخل* ركذ
 ةرصبلا هللا كيبع « هتيلوتو ناليغ

 لق ري دمحم نب ىلعو* ماشع نب, كبلولا أن لة ارع ىتدح

 1 نب ورع نب هللا دنع ايلطخ هن ثيدمل ضعب ىف افلتخآو

 رع لف ةبص ىنب نم لجر هبصحت 4ةرصبلا ربنم* ىلع ناليغ
 هب رماث رارض ىنب دحأ ككضلا نب هريبج ىعذي نسم وبا لق
 لاقف عءدب نعاقف

 ميلستلاو ةعاطلاو عمسلا
 2 - تمد

 0 مك سلا اربح
 دقو هسفن ىلع ىنج ام ىنج انيحاص نا اولاقف ةّبض ونب هت
 نينموملا ريما هبخ غلبي نا نمان ل نحو هتبيقع ىف ريمالا غلب

 هعطق هنا 4 هربخ نمر ريما ىلا اندحا هب 5 رض ايأتك انل

 2) (00 ها 05) © لق نمسك 26 دول ضراب» 2) (© ببسلا

 هلجا نم ىئذلا. 20 لوو: 2 ي) © نيحو. )© ضباب للا

 /) 0000. ريبخ. ه) ©0 قانف. 4 © صخ# وأ مع, م2008
 انام ةماضسص و ءعوأ عع 2غ 0000 كرب ٠



 أ هل“ ؤنس

 نب ةدابع نع رمعم .ىنب دايز نب هللا كيبع نع صفح نبا

 نعطيف وقايلع لمجف لئاقي هديأف' ناسارخ كرتلا 6 نم فخر انيق

 دل ذايا نا هلل دقلاي مطب نمذلاب ةواخيلا .نا ةملشمو
 فحَر ناك ةملسم لق 2 «باشنلاب يملا ُدْيَج علك < ناغلأ

 ؛دعت ىتلا ناسارخ فوحر نم دايز نب هللا ديبع مابأ اراضبب كلا

 / عبرا ةةسيخ ناشارخ فوحز تناك لق ىلذهلا انربخأو لق

 وهشوربأو ناتسحوف نيب هيفل ىلا "سيق نب فنحألا اهُيقل

 هللا كيبع ماتأ ةيلسم لق ىلع لق ««مزاخ ىب هللا دبع هضق

 © نيتنس ناسارخع دايز ىبا

 ىنتكح كلذك مكمل نب ناورم ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 نا نع ىسيع نب قاس" نع هتّدح نبع تبات نب دجأ
 ةنسلا هذع ىف ةنيدملا ىلع ناكو هريغو ئدقاولا لق كلذكو رشعم د

 ا فيس بوو نيناخ (ىيادللا  قبع هقرلتا ' للعم ىلا 5200-57

 نب هللا دبع ةرصبلا ىلعو سيق نب كاححَصلا اهيلع ناك ماضعب
 © ناليغ نب ورع

 .روسيحو (سهح ةنس تللخد مد

 ثادحالا نم اهيف # نثاللا نع ربخل* رمكذ 0
 ا

 4) ( نيسح. 686) ( ن8. ه) ( غنم. 4) عفر 001

 نيفلا, 0 ىقلا. /) 060 عبرأ» 6 ةعنرأ وأ١ مى 0000. نراف. /) © عراك اه.



 2 اهنمو

 اطيز

 : مقل 3 00 دايجلا تيل

 هم 3 2060 6 5

 قضم نايك ئذيلا ةتالتما نع

 00 يلح 0 ودب 5

 #0 ىطتلاو دعج م لاوف هب هب رَخ*

 50 يعبد البخ ا ناك

 ع / تاصيقت « من 0 اًكيش

 م 1 ادايز 5 ا هل

 دا فا ضماع يطب دج قرع هلا ديبع ىكبو

 هك د

 ما خس

 مالقو لاق ؛«

 ناكف لبالا ىلع ارا لابج ىلا رهنلا عطق مرت ناسارخ هللا كيبع

 0 ع 6قيح 5+ ارا لابج ميلا عطق نم لوأ وع
 ن رم -

 ةيراضابلا باصأ . مت ىف اراخ نم اهو كنكيي نقي

 دو نادل دبع ىف ل دم نع ديو نب نسل 5
 كا امل 00 0 مبف 0 عكلم عمو اراضبب 7

5 

 «عرد فلأ نقم بولا 4 مف نوملسملا

 0م ©

 ى) ©

 م) 00 هده. ه<) 0 لاون دبرحح © لاو ةدرحح.

 5 أ 6) 00 مليش. رك) (00 تاصيقدن , 00 تاصقن.

©6( © 6012 

 - ىطبل
 نييمارر“ ©0 ىشمأر. |١ 2) © وموقف
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 ام ه خخنس

 الو هب ةافق اًدهغ تيطعأ اذاو هسّنمت نا ىم كضرع © ىو

 « اذاف همزت ىح ارمأ كنم 4# ىجرخ#' الو ليلقب اريثك « نعيبت

 كعم نم رثكا نكف كودع تيقل اذا» كيلع ندي الف جرخ

 0 لل دا ند ف ]لا يبطل الو. دللا هباتك ب ىلع. ةمكو

 أس لق ىلع أس لق ريع ىنثتلح دعو رث/هل قح نم اًدحا و

 نبا وهو هل" ةنس رخآ ىف ناسارخ لل نا[ راكي راس: لك كلن 8

 جرخن ىبالللا * عوز نيل ملأ ناسارخ ىلا مّكقو ماشلا نم نس د

 نيب /رجري قرمتلا «سيق نب دعجلا ماشلا نم هعم جرخأ
 هباتك ىف ىرخأ هرم ريع ىنتححو ١ اهيف ليقي دايز ةيقرع هيدي
 001 كل نوح ا لع ورا له رايخأ ةياتك كاتم: ىجلادم

 اسارخ ىلع دايز نب هللا كيبعل ةيواعم دقع رمكامل لق ىنئادملا

 هدشني سيق نب دعألو اًنيضو ناكو ةماع 7 هيلعو 7 يبورخ

 دايز .ةيثرم
 كدا يوم 00 ىلع فبأ

 مهلا لي تي 2 تبرأ اميبف * 15

 ويجلا ٌلظلاو مسيركلا بهذ نق

 وحلا ركتيا 0

 مهنلا لعب 4 ةيشم تابيشاملاو*

 2 03 1غ 14 وْقوو طمصتتتت 1100116 ع5. م) ( ىفف» ه) 51:عءلقخر
 6 ىغبست) 00 ىختبير 710م ذان2153. 4) نجت 2 ©4 اذاو.

 ركز ( ه0. م) 0 1 رج ىب 011001 ©5656 5 زجري. 08 جرخو.

 10 تليز اميخر انأ 710عااتتت, 00 تليزا 58 22 2-39 5-0

 ربدلا١ 4 ©0 ديشد تاشياملاو.



 م8 ؤخنس 4

 كالو ول كدعب كحأ ّىلا اهلوقي نا هللا كحشتأ هللا كيبع هل

 نم الجر كمي نأ دارأ اذ ةيواعم ناكو الآق ؛ كتيلول كيعو كوبأ

 ذكم هالو هبجاعي امو اًريخ هنم ىأر ناف فئاطلا هالو برح ىبب

 انهم ادلب عج اتلخ ءامايع ار ىلو امي مارا ةيضرلا الا 1
 م اذاف 3 داج ىبأ ىف وه ليق « الجر فئاطلا ّ انا ناكف ةنيدملا

 «قّدَح دق وه ليق ةنيدملا هالو اذاف نآوُقلا ىف وه ليق ةكم هالو
 هالو نيح هل لق مث ناساخ هالو لق ام هللا كيبع لاق املف < الآق

 ةيصو كيسوأ مث ىلاع ىلا ىدهبع لثم كيلا ثدهع دق ىلا
 نم كسفنل ٌدُخو ليلقب ايتك 4 نعيبت ال ىلنع كتصاخ ةبارقلا

 '" ةنووملا كيلع فخ ءاقولاب كودع نيبو كنيب اميف فتكأو كسفن

 ءاوس #و ننأ جنم ملعلا ىف نكت سانلل كباب حتفأو كنم انيلعو

 عيطم هيف دحأل نكي الو سانلا ىلا هجرخأت رمأ ىلع تمزع اذاو

 ىلع كبلغف كردع تيقل اذاو عيطتست تنأو كيلع * نعجري الو
 نأ ىلا كباكتأ يانحآ ل اهني ىلع 7كوبلغي الف ضرألا رهظ

 ىلق* ىلع ىتكح .لقاريع ىتحح .... «مهسك ةكسفنب ةّيساوت

 ديبع ةيواعم لمعتسا لق قاحنا نبا نع نما ناش

 ءعطقي م نإ كلفت كسمتسا 4 لاقو دايز نب هللا

 اًضوع هاوقن ىف ناذ نيش هللا رقت“ نع نوت الو هللا فثأ هل لو

 نر 6 لج 12250 هه 7 وو را

 نيكيحما 00 ىغتبتز 10156 168ءعدلانط2 وأ نيغتبنا ه (ن

 نعجرن 7/) 0000. كوبلغت» م) 00 همم. ) 06 لاق. ه2 اص

 000. 202 الأ 125115 11



 144 ه* :زلنس

 هللاو الك لق اهلكأت اهجضن ىفك ةربُصلا بحاصك ههنا لق كمأل

 مهل لإ الو طوسلا مهب لمس ال ميق عمل هنأ نينموملا ريما اب
 1 لق 5 كيلع امه كلك هس لْبتلا عقوك نوداهتي .فيسلا

 هل.اذ اف لق قرش ىلع هتفخو هفرش ىلع ىفاخ لق هنيبو كنيب
 ىف نامثع ابا اب انتكرت لك انعاش يآ اًياغ وسأ لق كدنع و

 كيد لقفلا تاسديحت ”:نينسفملا ريما اب معن لق # تانهلا هذه

 6-5000 تيبهذ ولو تبجأ توحد ول /: اًبيرق تدنكو مول

 #ةرصبلا نع* بدنج ىنب ره ةيواعم لع ناك ةئسلا هذه قو

 ىنتدحف* ١ «ناليغ نب ورمع نب هللا دبع اهيلع 4 لبعتسآو
 دبع لوو ةظرمس ةيواعم لزع لاق ليت ىب لع ىنتتلح لاق رمع 0

 ورمع نب هللا دبع ىليف رهشأ ةنس نفاذ /ناليغ نب وربع نب هللا
 © 7نصحح نب هللا كبع هتطرش

 1 ني دلل ا ويس ادام 1 ةتسلا محم ف

 كلذ ةيالو ببس ركذ

 براحن نب ةيلس امد لق ديح نب ىلع ىنتدح لقا وع ىنتدح يم
 ىلا هللا كيبع كفو .داير تام امل. الق ئشرقلا نبأ نب دكمحو

 | اك ولالا لج لع نحل فلعل ع هل لاقف ةيواعم

 نب. ةرمس لق 8 لا ىلع لعتسأ نمف لق كيسأ نب كلاخ نبا

 لاقف كتليتسأ كوبأ كليعتسأ ول ةيواعم هل لاقف ئرازفلا بكنج

 <«) 0000. تنار 1عي1 كندح ؛220. 2 85) (05 11ءزتاقجبر 27م0. 111,

 «) 5ذء آب ©000. ام دعاب, 724 دعاب ىذلا ان. 4) 60 614 كنيبو هنيب

 «) 14 ابئاغو اًدعاش كسا, '124 ابئاغ هرساو ارضاح هأوسأ. /) © باهملاب

 80256 تامهملا» 8( 0 /) © ٌبدرق» 2) 00 ترعفرل. م) 0 هرم.

 4) © ىللوح. 7 0 طقع زصقعتا ناسارخ دايز نب هللا ديبع ةيلوت“



 8 عم اكه

 همس 0

 وفعو © نيّتبَحألا نم هركي ام ىلع نبصو هيلح ىف نينمؤملا ريمأت
 رئاول هلئاوف كلذ دالوألا ثراوتو ءانكشلاو اننيب ةعيطقلا هلاخداو

 ةفيلكل رصن نم هيلع هللا انعيمج امل الآ نتعإو ب بأ" ! ىف نكت

 خلو كلذ نيد نا ام اح انج ظن انتملك 3 عامتجآبو مولظملا

 هلا: دولا ىكع ؟هقارإ كلذ نم لصنتي هيلا تنكح 4« نيخأ ا اكد

 ىلع نع رم + ثيدح ىللأ يول دع ,«4 ءكيهعي ام نسج

 راد معآ هيلا بتك ناورم لو اتلف لف «دتتحت نبا
 مدهتأ كلملا دبع ابا١اب كيعس هل لاقف اهمدهيل بكرو ةلعقلا

 ىراد مده ىف بنك ولو نينموملا ريما ىلا بنك مع لق ىراد
 ,هاهتمدهل كيلا بتك ول هللاو ىلب لق َلَعْفأل تنك ام لق تلعفل

 ةيواعم /باتنكب ىّتحف فلطنآ همالغل لقو كلملا كبع ابا الك لق
 نوم وام حا! داخل ىراديعس كر برام ا

 / ىراد مده ىف* نامثع ابأ اي كيلا بتك ناورم لق «مكحلا ىبا
 كيلع ةنمأ الو .كراد مدخأل انك ااه للك ىنملعت ا مدهت ملف

 رو ىمأو ىبأ كاذف ناورم لاقف اننيب صرح نأ ةيواعم دارأ امّنأو

 راد مدهي ملل ناورم عجرو ابقَعو' ثاني اّنم رثكأ هللا تأ
 ناوكذ :ىب“ لمح وبا اسس لق ىلعاءاس لق رع ىتدح ١١ «ديعتل

 ايأ اب هل لاقف 7 ةيواعم ىلع صاعلا نب كيعس مدق لق ىتبقلا

 اًذفتم كلَمعل اًطباض هتكرت لق كلم لا دبع ابا تكرت فيك نامثع

 ع

 لسراف كيعس

 «) (00 نيبنجال. 65) 0 عامننجاو. © 00 ريخ لك. 4) 0

 دكهعي. 6) 00 010. رك) (0 بتكب. ) 00 نم بتكب. /#) (

 هد. .2) ( ومات 0 200 ابيسن, | 2 000 ل ال١



 عع مل” ةئس

 اهيلع ليهتساو ةنيدملا نع صاعلا نب ديعس ةيواعم لزع اهيقو

 كحل ني ناز
 ناورم لاعتساو اذيعس ةيواعم لزع ببس ركذ

 نع ءاممأ © نب ةّيِرِرَج نع دمحم نب ىلع اس لق ريع ىنتدح
 صاعلا نب 010 ناورم نيب ىوغي ناك ةيواعم نا هخاينأ 5

 ناورم راد مدغأ ةنيدملا ىلع وهو 0 صاعلا نب كيعس ىلا* بتكف

 ؛ناورم وو هلزعف م لعفي ملف اهمدهب باتللا هيلع دامأت اهمدهي ملف
 نب دكيعس ىلا بتك ةيواعم نأ ركذ هةددر مني نم اني

 كذف ضبقيو ٌةيفاص اهلعجف اهلك ناورم لاومأ ضبقب دمأب صاعلا

 001 لل كلل قلل داكلا لج قيعس جارك دع اينما ناك عفط
 دكيعس ذخأو ىيأف ناورم لاومأ ءافطصاي دهمآ ةيناث هيلا بتكف ةبيرق

 نع ليس لزع املف ةيراج كنع امهعضوف نيباتالا صاعلا . ىبا

 هرمأي 2 مكمل 5 12 ىلا ةيواعم بنتك ناورم اهيلوف ةنيدملا

 هنبأ عم باتالاب هيلا لسرأو اجاب صاعلا نب كيعس لاومأ ضبقب
 نينموملا ريما باتك ريغ اًئيش ناك ول هنأ دبخت كلملا نبع“

 امهب بتك نيذلا نيباتكلاب صاعلا نب كيعس امحدف « تيقاجبت

 بهذف هلاومأ ضبقب امهيف نمأي ناورمه لاومأ ىف هيلا 4ةيواعم
 ضبق نع فكو هل اّنم انل ري ٌلَصوُأ ناك وه لاقف ناورم ىلا .امهب

 ايم بجعلا ةيواعم ىلا صاعلا نب كيعس بتكو كيعس لاومأ

 انيإ]

 ضعب ىلع انضعب نغضي نأ انتبارق ىف انب نينموملا ريما عنص وم

 6) نع 7106 6 مل الر مالم 2١ -2):(: هدض». _,  2) 60 2غ

 انانت» لعفي ملخ هيلا بنك رث 1. 06) ©0 هد“ ءه 00

 هتيفاجل. ر/) 0 ريخ لوا.



 نإ“ خئس اطيار»إ

 نساني ناو عتديهو لذ « ةتيم رش © تاذ ريوهمزلا هذا .ىدح يس

 نأ دهشأ لرقيف كنيد ام لجرلل لوقيف هيدي نيب سانأ, ريثك
 او هلوسرو : هحبج ,ادمجب ناو ,ةدل .كيرش الا هدجو* هللا الا هلا ال

 ع ع
2-692 

 5 نوومتدوب ةجيجب وبا ىقحح مقبل برصيت م متشما ير ورحل ني
 صاعلا نب ىيعس ةننسلا هذه ىف سانلاب محو

 ةنيدملا ىلع اهيف .لماعلا ناكو اهيريغو ىدقاولاو رشعم نأ لوق ىف
 دلاخ ىب هللا دبع دايز < توم دعب ةئوللا ىلعو صاعلا نب دكيعس

 ىلع تحتج نبأ هز دايز توم دعب ةرصبلا ىلعو تسأل نيل

 © ىفنمل هللا نبع ىب كيلخ نسخ

 10 نيسمخو عبرأ نا لفك مث

 ثادلحالا' نمااهيف نك /امع ربخل * كف

 نب نعم ةفئاصو مورلا صرأ كلام نب دمحم ىتشم نال اهيفف
 © ىبلسلا ديزي

 ةريزج َةهيَمُأ أ نب ةدانج مدف ئدقاولا معز اميف اهيفو
 ؛ركذو «*داورأ اهل لاقي ةينيطنطسف نم ةبيرق ركلا ىف

 نينس عبس لاقي اميف ارهد اهب اوماقأ نيملسملا نأ مم

 ء.بضما م نيا خيب لحج: 3 هويت نب تهاجم اهب
 حير تجاهف لق # انئلفق تءاج نيقلقتا اذا جر حلا هذه 3

 لفقلاب كيزي باتكو ةبواعم 1 ءاجو جلا تعلقتف ةةيدع

 © مورلا نمأو تيبرَحو كلذ دعب * رمعت ملف انلفقف

 2) 12ةءاتالا كلئص لخلا "82) 060222 60 ميقيف, ( هدقيف 1

 ات

 همدقيف. .2) © عيشي ٠ 2 0 مدمن 7) © مى) 0 هداورأر
 ©8 ' فارؤأ /) © انلغق. 2) 0 وغن» .1٠ ©. وغنت



 4 مز“ زئئس

 س01

 مالكا اذه دعب ثكف تّلذف تّرقأ اهتللو اًربص هانم ٌلجر ْلتْقُ

 0 ا ا لولو نك جذي باسو

 000 رق اونم ةرعَنب عاد ىناو ةايلمل ثللم دق ىْأ

 نمأو الجاع كيلا ىطعبتاف يح كددع! ناك نا مهلا لقو ةالصلا

 فلختسأو هتيب لأ لمشف طقس ىتح هبايث ت تراون اف يرخُ سانلا 5

 ديلخ فلخسأف هنبآأ تام مث هموي نم تامو 6 هللا كبع* © هنبأ

 ناسارخ ىلع كيلخو دايز تاف دايز دفق يفنخل هللا كبع* نبا

 كلاخ نب هللا دبع ةفوللا ىلع هليع ىلع فلختسأ كقو دايز كلو

 ىتدخ * « ئرازغلا قل نب ةرهس 8 بلا ىلعو قليل نبا

 0 ةرصبلا  ىلعو دايز تام.لاق. ىلع ىنتدح لاق بش ىب رعام
- 02 

 ديسأ نب كلاخ نب هللا دبع ةفوللا ىلعو هل ةفيلخ 8 بكنج

 نع ىنغلبو رمت لق ١ «ءاريش رشع ةينامث ةرصبلا ىلع ةرهس هَ
 ناس © دايز دعب ةرمس* ةيواعم أ لق ىعبضلا ناميلس نب رفعج

 امك هللا تعطأ ول هللاو ةيواعم هللا نعل ةرمس لاقف هلزع رث رهشأ

 ىبوم ىتّدح لق رع ىثكدح يارب ىَبّذع ام ةيواعم 01

 أ تعمس لق حلا ملسم نب ناميلس ىنتّدح لق ليعامما نبا
 لخد مث هلام ةأكز ىف « ةرم» ىل* نجر ءاجن دجعسلاب ثررم ليقي

 ىف هسأر اذف هقنع برسف ّلجر ءاجن دجسملا ىف ىّلصي لعجن
 مدفأ دق هناجس هللا ليقي لاقف ةركب وبأ رف ةيحان هندبو دجاسملا

 تام اف كاذ تدهشف نأ لق ءر“ ىَّلَصَف هير مسأ وكّذو ىكوت نموم

 ©) ( هت. 6) (00 0 6 14 برب طلع عأ 1صققم 242) ©

 اظره» دايز كعب. ١ 2) ك28ءمان“ تهتم“ طقنأ ا رك) 1مل 37:76 ه4 2



 نإ“ خنسي اك

  ىدورعلا لاقو

 هسا ع غباتبأ
 مع

 ميَكلا نم تراط دق ةمامكلا ّن ..

 اهمداوق اهيمتي لاز امف تراط

 : 5 جالا. رايدالا ىلا تقال تح
 لق نابيلس نع نأ ىتلكح .لق دجأ ىب. هلا. .تبع ىتحح

 لق كيزي . نب ريرج نع مزاح *. نب .ريرج نع هللا تبع .ىتكح
 اهطورخم ةيحللا ضيبأ راسكنأ ىميلا هنيع ىف ةريح هيف اًدايز تير

 هاهَتَسرَأ دق اهماجنل اهيلع ةلْغَب ىلع وهو ٌحوقرم ضيق هيلع
 ؛ه دايز لماع وهو ىتراخل دايز نب عيبرلا ةافو تناك ةنسلا هذه قو

 « ناسارخ ىلع

 هناثو ببس نع ربخل ركذ

 دايز نب عيبرلا لو لق دمحم نب ىلع ىنتتح لق ربع ىنتلح
 دايز هيف تام ىذلا ماعلا ىف 6 تامو اًرهشَو نيتنس ناسخ

 رىدبع تام مث نيرهش كيف عيبرلا نب هللا تبع هنبآ فلختسأو

 نكي وفو ناسارخ ىلع .داير لبق نم هدهع مكقف لق هللا
 هللا دبع نب ديل ناسارخ ىلع عيبرلا نب هللا بع فلختمأو
 لق هيبا نع لصفلا نب دمحم ىربخأو ىلع لق ا
 ىدع نب رجح ناسا اًموي ركذ دايز / نم عيل, نأ كنك
 ومن هلثق لنع ترفن ولو هدعب اربص « ْلَت 2 ذ برعلا لاوذ ال لاقف

 «) طلع. 0ع 7تدجلملعر عل. 8هدعطعتو م. امنع 82 4 مجالا

 ةزمع و. .:0:6 هصنا (2) © لطلب ©: 0,مط, 06 لدقيب
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 ذل مز“ خنس

 6«دايز انعدو نيح أراهج كلو مالسالا ةدايز تيار 7 ا - نه تل 0 د وه هنآك
 تام ىتح ادِإير اج نكي رثو 0 قدزَغلا لاقو

 ابنا ا هللا ليك نينا
 ارّدَحَتف اهْعْمَت لالَص ىف ىَيَج

 امفاك ناسيم لآ ىم اومأ تيكب .

 ءاوَصِيقك وأ ةناَديع قلع ىرمكك

 كيك 7 تا اطي عش لف

 ارق ةميرشلاب بطب الهب
 3 0 لاقف نيكسم هباجأت

 اقطان تسل ىذلا ملا انين لأ ا 1

 ايل ىبْنَأ لا مقبلا يف : ادعاق هلو

 مدياض ةانقلا لك ىب لاز امو
 تيلايع 0 1 2 رس

 ايلاحتأل 00 5 ِ 1

 ه) ©. كوع. 77111, "مر 317, نع ك زها ]خب طلعحتس لع 16
 122021, ه0. 8مانعطعتر 2. مر ]3ع0غ 1[, م. اباد ءأ 14 ةانط ندع

 6) 0 كينيع. <) (01. 102111. 5انط كلع ءأا 1037411114, «7:1-7 77: ©/و

 ع0. 52ءطقتتر 2. )1. 2) طرد. دانا ابظ. 2) 512 كع# 11
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 نإ“ نس ان

 ىرن ام نا ثدح لاقف هيضاق ناكو* حيرش ىلا لسرأف هعبصا ىلع
 ا 0 0

 نأ ىشخا ا جيوش 6 هل لاقف © ىلع رشاف اهعطقب ترمأ دكقو

 اد دق ْلَجَألا نوكي نأو كبلق ىلع ملألاو كحي ىلع حارجلا نوكي

 ء هثافللا 7 كدي نععطق كفو 0 ها هللا 3

 معلص هللا ليسر لق لاقف اهعطقب هيلع ترشأ اله اولقو دمالف

 لق ىرورملا. نجا: نب وللا نوعا« سطعحعا» 7 4 نوم راهتنادلا

 ة ضعب تعبس هللا ىبع لق لق ناميلس ىتّكدح لق نأ ىتتح

 ,ه لعفت ال لاقف هدي عطق ىف هيشنتسي حيرش ىلا لسرأ هنا ثّدح نم

 كسفن ىلع اًيناج كيأ تكلف 0 للا ترص 6-55 نأ كنا

 كافل ىلإ رطن اقف وجب ب مزعف فاحت ىف نوعاطلاو مانأ لق

 نىب كلللا دبع أنف لاق رع ىنتدح 4 كلف كرثو عوج ىواكملاو

 / اد ثرضح امل لق ديز نأ نبأ ىتتح لق ىمضألا بيرق
 ,و اهيف كندقكأ 0 0 كل ايف نق 0 اب * هنبآ هل ف ص

 ىلا 4كيزيب هجوت كقو 5 بناج ىلأ 0 ىفدف تاف 0

 نب ورمت نب حِبوش نب رماع نب نيكسم لاقف اهيلع اًيلأو رابغ

 مراد نب هللا كيع نب كيبز ب سفح

 ©) 00 امهعطق ىف راشتساف. 42) 0 هده. ه) 0 هياقلال, 1 هثاقل.

 كك 00 نر ه) 0 كدي ريغن دو, (0 كدلو رمعيو ري) 4

 دايز. ى) 0 سودعر هك. 1؟نواأءدأعأ0, 290610: , اخر 14-18.



 أهم مز“ ائئس

 لك ريغ ىتدح «بيسبب نو كي اني كينغ انبتن

 00 نأ ىنككح لق «بيهو أمن لك ريم أند

 دايز لهم ء ليف نع ريبزلا نب ةدبحن نع قاحسا نيا*
 م رك ا وال داير كلم لاق

 قارعلا ىلع دايز لين امل لق كبح نب ىلع اس لق رع ىنثدح* و

 ىلع هتفيلخو ناضمر رهش ىف ةفوللاب تام رث 2 ها" ةنس ىلا ىقب

 «بدنج نب ةرمم ةرصبلا

 ىشتح - لك عا اس لاق“ ىزورملا نجأ نب هلا دبع ىكدح

 هللا ىبع 2 ىنربخأ لق كرابملا ىب هللا دبع ىنتّدح لق ناييلس* م

 ىنأ ةيواعم ىلا بتك اَدِيَز نا دايز نب ريتك نع بيوس نبا
 000 ل دم هلا را لقب نق تطيع
 0010 ادا طل عا نبأ قيلح انك اهنلي ار ةماعلا < قم

 ا ينحل الفأ ديس نبأ كيلا بهذآ ربكل هغلب نيح رع

 لاق 07 ىنتتكح لق ع ىتدح ا « تكردأ ةرخآلا الو كل وو

 الغرف ىنيميو ىامشب قارعلا كل تطبض دق ةيواعم ىلا دز بتك

 بنكو ىعجتلا دوسألا نب مثايهلا كلذ ىف ثعبو زاجت 2 اهلغشأذ

 تبع نم وفن أ ز راجح لعا كلذ غلب د ايلف متيهلا عم ر/هدهع هل

 هيلع هللا وعدأ لاقف هل كلذ اوكذف .باطشل نب رع ىب هللا

 ةنوعاط تجرخف امنو اوعكف اهولبقتساو ةلبقلا لبقتساف دوكيفكي

 2) 000 بهو. 05) 0 هت 26 لب 2) 5زع ء0م0عد+

 طقطعأاز 1056 ىلو. 6 00 ىنعي. رك 0000. ةديع.



 هل" خنس أنا

 نيسمخو ,.ريتنتأ خنس تاخد مذ

 ىلا فوع نب نايفس ةوزغ نسناك 00 نأ ىدقاولا معزف

 سانلاب ةنسلا هذه ىف مورلا ا انش ىنلا لب ديغ لقو ىرزغلا

 ةىف ةفئاصلا اغو ىدزالا فيغ نب نايفس هعمو ةاطرأ نا نب وسب

 © ىفقثلا هللا دبع نب كيح ةنسلا هذه

 رشعم لأ ليق ىف صاعلا نب كيعس ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 لامعلا © ةنسلا هذه ىف راصمألا لامع تناكو اجبريغو ئىدتقاولاو
 ©ه) ةنس ىف اوناك اهيلع

 140 نروسمكحو الا طرطا مد

 تادحالا نم اهيف ناك ام وكذ

 ىفقثلا مكلمل ما نب ناجرلا دبع ىتشم كلذ نم اهيف ناك اممق

 © مورلا ضراب

 ةدانج اهحتفف ركلا ىف ةرسيزوج © سدور تحف اهيفو

 ؛ةريع نب دمحم يكذ اميف نيملسلا اهلونف ىدبألا ةيمأ نا ىبا

 سما ا اهنوعري 2 ىشاومو لاومأ اهب اوذختآو اوعرزو
 مةديب 0 رجلا ىف ام مرد ءروطن هلو ىصلل اهرلخدأ

 عنوضرتعيف مورلا ىلع ءىش لش اوناكو عنم رذح ىلع اوناكف ديكب

 « ءاطعلاو قازرألا* هل رحي ةيواعم ناكو تفس 4 نوعطقيف ركلا ىف

 هم 8ةيواعم ىب ديزي جلفقأ ةيواعم تام ايلف هفاخ دق ودعلا ناكو

 ©) © 012,00 سورا ) 00 شاومو 000. لاومأ» 20100

 روان. 0) 00 نوعطتقيف. 6 00 ءاطعلا.



 انا هأ لس

 ٌديبع مكرخاو مكلوأف اهروثرحاف ةمايئلاب مكيلع

 يرام دايز نب عيبر ناسارخ ىّلوو هلزوع رث ريش اًديلخ ىّلوف

 مث اهب اونطوو ناسارخ ىلا مهتالايع سانلا لقنف ها ةنس لوأ يف

 نب ةيلسم نع ىلع ىثذح لق رع ىثدحف  كعيبلا لوع

 ناسارخ عيبرلا مدق الق ئشرقلا نابأ نب ناجرلا دبعو براحم 5
 فنحألا 5 ام كعب 000 كسق 0 مح لب مجفف

 رهنلا 2 ا أوغ لاق ا امن لاق رع ىكدخ هي هنيالو

 0 قّدعاف 0 © منغف 0 هتيراجو ا ا هعمو 0

 ا ل ا ا

 © بروشكف مكتأ لوان من * برشف هسرتب فرتنغأ مكحلل لهم رهنلا نم

 كلذ لعف سانلا لوأ ناكو نيتعكر رهنلا ءارو نم ىّلصو أوتو

 ©لفق رق ؛5

 < خي وانعم نب كبدي ةيكحسلا' ةلننف 35 سا لا مسحو

 ,ىسيع نب 0 نع هركذ ىيع تباث نب لجأ كلك  ىكتح

 هذه ىف لماعلا ناكو «ىدقاولا لق كلذكو رشعم ىبا نع

 90 رعبا 0 ىلعو سصاعلا نب ديعس ةنيدملا ىلع ةنسلا

 نب ةريمع ةيصبلا ءاصضق ىلعو جبر ةخفوللا ءاضق ىأ اعو دايز هلك 3

 8 ىبرتب

 ©) (0 03٠ 0) 0 كوني. هه 0004 ََح ورش“



 هأ خنس أوه

 ىتبلا رق ىدتكلا «ةديبع لاو «دايز توم لبق نيلبجناب تاف
 ارح هنالذحب ثعشالا نب لمح رّيعي وهو

 0 د هناك 0+

 5 لديكم نادل لآ كفاو كتدلتقو

 5 كل 00 تيم

 اعيفنت نال 22 ىل كو

 ىلع اريمأ* ئقراخل دير نب عيبرلا دبر هّجو ةنسلا هلع ىو
 1 دق مكلأل ناكو ىافغلا ورع نب مككلا توم دعب ناسخ 3 / 2 520 ١

 : - ٍِح -ى
 ىحلا وه سناو < سانا ىأ نب سنأ هنوم دعب هلع ىلع فلختسا

 هللا دبع نب كلاخ راد ىف /ىفدف تام نيح مكلل ىلع ّلص

 دايز ىلا يمكلل كلذب بتكو* ْئفنللل هللا دبع ىب ديلخ ىخأ

 «7 ىفنكلا هللا كيبع نب حكيلخ هناكم ىلوو اني دايز لوعف

 ياسنأ دايز لزع امل لاق كيحن نب لع ىنتّكتح لق رع ىثدحكف

 ع لاق 7 ىفنملا هللا دبع ىب ديللخ 2 هناكم يل

 ل ا تا 9 ب هدد ِِ ب كل 6035 5 ص

 ديربلا اهب 7 بكي ةلغلغم ادابز ىنع علبم ىم الا

 تيد ام ةقيينتح ند“ نين نييتخ اهمعطن ا دعت

 2) ( ةدبيبع ىدار 606 هتتتعر كي طش 1100 ا 15 2(

 لما.“ 2 © تامثملا 00 بابثلا 2 000)2 ريما ”ناسارخع لأب

 ) 0000. ساي. 2م/ي) 00 ىفدو. ىف 1111 0

 /) © ىيبرشلو ©0 هدم 10ه 2 بتكو. 2) 00 هده. 2) 0 1ةنتتت

 طبل /) (© نك, 00732



 مغ هأ خنس

 ارقرق 200 م نأ 5-5
 ةراسسغسل اًداوج نيكو مسل ىتناسك

 ةاادعا وا
 3 جهآع

 ه7 را نق علا ف
 60 د

 سيلا ب ِ م ضكرلا كثسكانسأ 31

 امَهَبَأو ساجاس اليل كح ةبيميم

 ةاغب ىتم #مالبالا سدْذأ* ملو
 امقظسم تردحنآ مك طفلا ىروسكا
 6-5 د د 5 - 2 3 3

 تانقلاب ف نسيص ىنف ارآ منو

 مارُذنُك وْمَأ* وأ تنيوسشا وأ 3 نيوزقب
 هل بديح ىشتعع لأ هد كلذف

 ١ ديول 0 كعب الف
2 

 مهدعب 0 هلو :اهكحلا (نيف ويح. لو

 ارصحم رادلا ّىئان مهنع تنك ناو

 ١ نع دفو © كيبلار 00 نربلتلا. >> 2) ني ]دعه 113.2:
 © 00 ىشمي. 24) © ارحرح, 0 ارعج. 6) 00 ©6 14606 بكرلا.
 016 606 اضل 1 521401. خا 0 مايالا رعذا 00

 مارفالا عرا" مز 00 ءك له ءاميلتما 2 امرفطسص ىنعر

 060 ارزبك زغاو 14 اركيك رغا, تك. ]2006 17, "أ, 2708 4



 هر 0106

 00 طقأو.

 14 ابيكاس.

20 

 مل © ايحسر 00 ابيكاسب

 ]ماد

 هيلا مل ةعيفولا كردح

 ارتسثو حوتفلا كئواهن مويو

 سام - ا

 مداح نيباراي داس نفاع سندا
 و 2 -َ نت 25 هع ه1

 ء مملح كيلع ننغا ام ةيشع

 اولّذاخت 4 ىنح مهقلا كنع تا
 5 ته 2 0 ع 5

 ايناك, ىيباقسء اوما ا
 ِن 9 عنرم 20005 2 نعم

 ادخم هداهم لاك (انشيشل ىسنوأر

 لا ءطعبأو ٌبيقلا ماخ نأ مكتوصت

 ارت / درج نأ ىعازسج ناكف

 اسود 2 ناوسسلاو لح نا انيجس

 هل
 ِن

 ةاتبح َىَنَع داعيبلاب نفق ملف

 62 © منأ 6) 5هزغ 14ش, ( مهفانكاو 600 مكراكانا.

 مأ 000

15 

 ك1 ما )0 520 | تن) نسبا 2) 0 ظل

 /) 00 ىوجا, 14 ررجا,

 2) 60 ىئناوهلا“ )© عج م

2 



 امأ' مهأ خمس

 ةالئاو نيَيمرْصَحلا «لثق ُهَللا احن

 اوبزكات ىبخلا ميقلا ىدولا نئسقالو

 تينت روز ليسق ياو كي

 كدي ميب ىَقشأ  مههد نال *
 0 ّخ كاي را 5 هي

 رسثأ ملو نيملعملا ىف مهزغأ ملف
 / ارك ا اًجاجع مهيلع

 اقرستتم ىتلحر نأ ىليلخ غ غلبف

 3 يق 7

 را نع نكقسحلاو 2-7

 ييط نكتجلا ا يمال و ماهو
 - 0 ع دع ه ع

 ارزسضش علا داننع لأ اذ مكسبف كأ ملأ

 نييلا بيذعلا) هي اووكذت ملأ
 00 ,مهىدلا 2 الا. نأ ةكيساسما

 رساح / عمجلاو ناوسهسم ىلع ىركو

 م تيمتسملا مامهلا ىلقكو

 ©) 0000. لنق ةأزدع ؟0., 1 ليق 1م 1ءاءاان. 5) (0 التاق. «) انف

 مرنم ءانخ. 836ع ءزع مدز.: 0 أرفوملا نانشلا ى انفلاإ 00 ىقانهلا

 ارفوملا نانسلا ع1 ىتنانهلا) 14 نانسلاب هيك ىنايقلا) ىنانقلا

 ارموملا. - 2) 60 614 ىموق. © © © ىهدرلو مم> 00 © 4

 ذم (ءالذد ىفشأ. رك ةعوأذ هننص ]شر 60 أاردلا ةفوكلاب, 00

 م4 لل ةفوك لب 2) 5114000: كتلخدو / 0 شيللو.
6 

 2( 00 رشاح 14 سباح.



0 

 دي

20 

 هأآ ؤخمشس اهأ

 00 ا تلفف هاند

 0 تر نوف 0 م

 اكصعاو دايأ 0 ىف دي ا

 ون

 ةءاغ 0 526 0 ع نيف

 مد ناسا د ل ل
 تصلق بركلا اذا ىلثم ل

 اممشو تايمتسملا تم 3

 0 لابجأب ىراد اذ ا كيك

 10 ع هلالا دم اًكيِو َِط

03 0 

 َّى ا ع 0 املاظ ىوع 0

 اردو هللا ءاشنت م كتايضر

 ا

 ها هيي ىصموق ىفيلسأو

00 

 ا يبق ل 5 كك

 15 ىسيلط رس : د ىذ 1 قلل ناف

 ءارضيتو 000 سم [ ناكو

 ينل[ 010-

 اًبرغَتم 0 نأ 0 كرنانك انيق

 هولا كي مك 5 هلا احل

 2)> © ترو لف حا 0 ضز داخل ااا

 ء) 1 115 نم“ 70 4 ملاظ» 6 00 اونوكت:

 فلا. 580 0000 أرصختو ريصع. [5



 03+ هأ خلد

 قطان َكَكَْعَب قلاب عداضص نمو

 ريع يجلب ليف نإ نمو ىقعب
 ىسناو هر مالسالا 0 معنف

 ه0 2 0-3 ع 3 هه عل

 اريكانو دولخلا ىنون 3 عيتطد»
2 

 3 بركلا ْئ ةعيشلا ل 2 3 :ك ىقو

 سا

 ادا تتطلع دج
 ةارشبت نأ «امتييح امتنك نقف

 بلاغو َتْوَمَرْصَح َ اوشا ايو

 اسيم ءاباسح متيقل نابيشو

 مكن ويصاب * .عيسأ ملف 26

 ابضَأو احلا تملا ىَتل 1
02 06 

 درهم متحتا حال امم ا

 0 /ك ملظأ ملو تلف
 هس

 اريسأ نأ 5 مكنيب ىشخا كنك نىغم

 ©) آععت هنت 14: 2000. ايتنبج 14 2. 399, 3220+. 4 أايتبنج.

 6) 5زع ( ء 14, هصصمأز (00 اسبن ءأا 14 12 (ءالأان اربنتت» هه 00

 ابانجو 14 انانج-. 7) 516 14, ءم00. ولف» 06 ماكنم توصاب

 لولا راح ذا تيوملا ىدل. رك ©0 روغأ. 2 5) © مكنم.



 5) 60١ اربدأوو 14 ايجائن. 281 7عقكاتن5 12 60

 86611110115 9 داع 14: © ىقلاو, 00 يقال. 4) ك6 اهب قالو.

 26 احا ري ا ا 00 ىوعم ا, 14. ىوغملا»

 له

 7 ا

 هدلقو بابشلا راكذك كنع مَكَق

 م امَصْقأف كتف 0 3 © ةراسأو

 0-0 : ابل نالكلا نيد كيو

 اركصم توملا َبَْم نع .٠ اوُدَجَي مو

 اس راح ير سال 2
 ١ مشوي 3 أ 0 00 خ2

 تك ءددسما 00 ىفلأ مويلا اذا
 2 د و هم 0

 دالعتم مهدعب ىربعأ ا امو

 سمس ناك ا ا نه ةُْىَشِب

 مفراسكدأ يسبنأ ديلسلاو لول ليكم
 امكنأف نيس أ ىلايللا سيبجكاس

 اقلعءاضصف مالسلا ءارشع لجأ ىلع

 1 ءامعتلا كسيلو هللا نم
 ّ ك' 600 ةريالخلا 0 4 2 اهب اي

 ارّدعأو ءرجحا ملل بصر ناك حقت

 ا 0-0 0 م 5 لاو

 - 0 ق 3 2 2 0ع - ىلاع

 اى 218 - 2 ن د

 اهروكان 5 0 8 ركاحح ايف

 رك اك 1 ؟ ىزمغسمسلا كلمللو

 ©) 14 هبابساو.

5| 



 م دآم

 رج عم دهش ىئاطلا ةفيلخ نب هللا دبع ناك دقو فنخ وبا

 ءارمخل لا جو طرشلا هيلا ثعبف ىروتف دايز هبلطقف ىحكع ىبا

 نوملستأ يِيط رشعم اب سلاقف راونلا هناك تجرد يخل ذئموي

 طرشلا ىلع نويئاطلا ٌلَشْف :فيلخ ىب هللا كبع مكناسلو © مكتانس

 هوربخأف دايز كالا اوعجرف ةفيلخ نب هللا دبع ٍهنم اوعزتنأو خوبرضف ١

 دبعب ىنتيأ لاقف دجحسملا ف وهو متاح نب ىدع ىلع بئوف

 ىنلل ىف ناك ءىش اذهف* لق هربخاف هل امو لق ةفيلخ نب هللا

 اًذِبأ هب كينآ ال هللاو 2 ال لق هب ىيتأتل هللاو لق هب ىل 7 0

 اههتعف ام ئمتق نحت ناك ول هللاو هلتقت ىنع نباب ء كيجأ

 0 الو ىنامب ةقوللاب .فبي ملف لق ىجاسلا ىلا هب رمأف لق هنعرو

 هللا لوسر بحاص مرتاح نب ىدعب اذه لعفت اولاقو هيلكو داتأ لأ

+ 5 5 -95 35 8 1 7 
 هيع نبأ جرا لاق وه ام اولا طرش ىلع هجرخا 0 لاق معلطم

 ربخأت ىدع قأف :ناطلس اهب ىل ماد ام ةفوللا لخدي الف ىنع

 لاقف ةفيلخ نب هللا «”كتيعيىلا ىدع كثنحعبف معل © لاقف كلذب

 نع كجارخا الأ نأ دقو كرمأ ىف ل دق اذه نا ليك نبا انوا

 م نيلبجلاب فحق .ناطلاس هل ماد ام كرصم

 هبلا بتكذ هيمي ىِدع لعجو ىدع أ بنكي :فيلخ نبا

 تعلم ةبيبشلاو ىسليل ترسك ف نت

 ركن 5 ا رسب ىببصلا رسك ذو

 /ةوصف تثنلفتفاف م :بلبشلا+!ىلوو 7

 هللا يبع لعخ

1 
 - نآك 0

 اريبدا نيح هب لدجو ىم كل ايف

 ©) 0 مكانس 00 مكناتيس. ن1: اق لا 4 يد 00 0.

 6060 ىجا. ©) 00 نتلاقف. .©) (ن كابس رز خنوصغ 101 ذنوضغ



 د د د ن هس 208 ون 0 6 5 مر

 2 ام 0-5 ىلع كاع رطقن ميو دلتد نىك سبع عوبمد

 1 ندع

 روعالا د ا رك ام ١ تنس ىلع ةيوسعلا تناك ول

 نب سيق ىلع نابيش ىنب نم كدلنه ىنب ضرج رعاشلا لقو

 ء ليسف نب ىفيصب ىعس نيح دابع
 5 0 قرم لاك « ليسف ا كت

 امصعمو افك فيلا ُباَبُذ ىنالو
 0 .ث 2 تت

 مهَِيَقَل ام 8 دنع ىند 0

 هلا هبا ثايغل ل

 ام ثم 1 دنع ىكد كبتل

 ّ 200 ل يفيص 0 تك

 لذ نب قرم نب كَ نب اناذت | نب رد نسب نارمع نب تايغ

 نا لالا دخ 08 اقيرشا ناك اش

 بشرح لاعذ ةنطاوم 3 كثعشألا + با: تم * "لكك "ىلا نابع" نإ

 0 بوو / نتف بحاص ادم عدا نأ فسوب نب ِج احلل

 1 ا وه. اهيف بتو لا طق قاوعلا 3 ةئتف ذ نكت م ناطلسلا

 هنطاوم ىف دعم ليشف 0 ى ىبأ عم * جا دقو نامتع نعلي

 هيلا ثعبف هتيب ف سلف ءاج هللا جكلمأ اذا ىنتح سانلا ضرح اهلك

 متيعس هنأ ثشوح © 09 هيبا* ىنتواب لاق هقنع تصف جاجا

 لاقف ى«اًمعس انبحاصب متيعس اهنأ متنأو هل اولاقف ابعس انب

 ©«) 00 ةوسأ. 1م هعزااتا7. 10116 050 سوقلا 1 ععع 1 ميسقسلا.

 6) 00 اهل. ) 6 ليش: 2) 6 ناجباقا ١2 © 00:0 رز

 ىففأر © فيقال )6 عمر 00 نبا ثز) اعمز هن لش الل 0

 20 0 الرس ار 90 ل ةيسلا



3 

 هنأ اع لاق

 رع

 * 5 ى - نآك

 ياك ىنعي تاريم كثلت ليوط وبدالا ىبا ىم َّث

 ةقبوم 8 ننال ةدحاو الا نهنم هيف نكي مث ول ةيواعم ىف نك
 ةروشم ريغب امرمأ اهزنبأ ىتح هم ءايفسلاب خمالا هذه ىلع هوازتنأ 3 ل ع د نق 1 ا 1 1 9

 «لعب ' 2 هفالختسآو خ*لبضفلا ورذو ةباحصلا اباقب يبقو عانم 5

 لق ىقو ادار كءاحنأو ريببانطلاب برضيو ريرخل سبلب اريخ اًريكس

 را 2 بق رجكلا رهاعللو شارفلل كِلولا معلص هللا لوسر

 ديز ةنبأ لنه تنلاقو « 4 نينترم رع باقكاو رع يم هل
 2 د 0 ع هم نس

 أرجح ىقونا عيشدن تنناكو ةيراصنالا ء خمر ىبا

 رينملا رمقلا اهي عسفرست 00 3 0

 رجاح كعب بابا تي

 ل ىياعيذ كالبلا كيم

 ىدع ىنب ركاح 0 اب الأ

 ا ىتذرأ ام كيلع فاخأآ

 000 رايخلا زقق يري *

 6 ل

 نق ميك ٌلكف /قَكْبَي نف
 رح ,ىتوسن 71 ةيدانللا نسلأقو

 6) 14 فيسلاب, 111123 يبحر 0 000 ىوذ.

 د ا ا. 2 0 لف و ن اي - -

 ني دش ابك 0

 ميدسلاو فتروكلا اهل باطو

20 

 رورسلاو 2 ف اليملا 7 116

 7 فك هل فقشمد 3 اشو

3 323< 

 ميو هقتأٍوَم نم هل

 ةريعبلا و رحت بيا ريحني مثو

 ريبصي دن ىلا ايندلا نم
 ةيراصنألا هذه اهلثق لب لاقيو

 01 را 6
 0) 0 م1260 5 هباكتاو رك نم هل هاليو 1٠١( © ايف) انف هباكصاو . ه) 0

 ذمرتكاد و 0 هير. رك 0 هند طاتصع مئات رز 1135 001 آل, 5 ط. 1

 /2) © ايلع : 2 ةةنع
 /) يه, 14 ءا كيي/#. كلهن. 7) ( عدنكو

 ؟علتكان1آ2> 2001+ 82( 00, 0100 6 14 خل

 يرماتعتأ 0. مز ©0 م.



 ىقب «دق ول دع نب رجح ناو ىرخأ ارح ملت اوديعُي نا
 نم كلذ نوكي ناو ديلا صوخشلا كباخاو كفلكي نا تيشخ

 بياض ايش
 ىضرو هيلع لخد ىتح هموق عومج ىف هدغ نم هيلا لبقأو هسغن
 5 نب لقوت نب كلما تبغ ىتكحو.فنخم وبااألت '  ىذتع

 ثراملد ىب ناجرلا دبع تتعب اهنع هللا ىضر ةشئاع نا فحاسم

 علتق دقو © هيلع مدقف* هباككاو رخ ىف ةيواعم ىلا ماشه نبا

 باغ لاق .نايفس .ىنا ملح كنع.باغ* نيأ .ناجرلا دبع هل لاق

 ةيمس نبا ىلجحو ىموق ملح نم كلثتم 7 ىنع باغ نيح ىّتع
 16 تناك لفون ني قكلملا كّيع لت هفنك وما لف ل

 امم ءّدشأ ىا* رومألا انب تلآ لا ايش رّيغن مث انا ال ول لوقت ةشتاع

 اًميلسمل .تيلع .ام ناك < نأ هللاو امأ رح ليق انيخإ هيف ان

 نب كلمل ىابع ىنتكحو ل وبا لق «“ اريتعم اًجاكح

 ةشثاع ىلع رم مح نيح ةيواعم نا ىبربقملا 5 ىعالفتا

 ؛ةاي هل تبلق دعق املف هل تنذأت اهيلع نذآتساف اهيلع هللا ناوضر

 ىمألا .تبب' لق 2 نلتقي »م كل اايحأ نا تسا#

 هاا رج «لتق ىف هللا تيشخ اما « ةيواعم اين نلق تلخد

 وفا لف « يلع كهش نم جلنت اكوا جنلنق انا تس

 نيكرذأ لق احا رك كيا نع ةدكاز ىفا نب ءابوكز ىتدح فنخت

 مع ندر ف توم ةفوللا لخد لَ لوأ نا نولوقي مو سانلا

 خيواعم نأ اومعزو يي وبا لاق « دايز ةوكذو نىدع ئب 8 لنقو

 2) 0 هده. .62) ( م20 طل5 باغ نيح ىغع باغ. 2) © تقلا

 2) 0000. كلنقت. م) © هدم. زصلع 2 تنماأا. رك 00 ء 0 ىبأ.

2 10 



 ها

 مع هآ طنس

 نب مصاوو ىبيمتلا « ةيوح نب هللا كبعو ىعثخل فيفع نب ميرك
 نال 35 سن د 6 7 تا :

 هللا لبيع نح مقرالاو ىلجكابلا ىمس . نص :”ةروو ىلجعبلا كتي

 نبأ ىعسوا ركب نب لكعس ىنب نم سيسحألا نب يعي ىدنللا

 نم هموق هيلا عيتجأ لقو اًركح هلا بهي نا ةيواعم نأ نيح

 7 3 ل لل للا وا تكا قتيلا ”ىم' نلنو نوكسلاو :ةدينك

 ءانم دج الو اَلَذَِب هنم هموق ىف دجتل انأو انع ةيواعم نم ةيواعم

 اولبقاف هيديأ نم هلخنلف لجيرلا اذه ىلا اوريس افلخ سانلا ىف

 هتلتق + جتلبقتساف اولتقي م ءارذعد هنا ةاوكشي لو نوريسد

 صلخيل هب ءاج امنا اوّنظ سانلا ىف هوأر اًملف اينم اوجرخ 4 دقو

 وبخنل انئجو ميقلا بات لق مكعارو ام هل لاقف جيديأ نم ء اج

 ءاج ىم صضعب هلبقتساف ءارّذع ىوتك ىىضمو نع نتيكسف ةيواعم

 ليدل قتنعبتو مهقلاب 0 لاقف أولت دق مهقلا 2 نأ هبخأف / اهنم

 نب كلام مل ىنأ ام ربخ دوربخأت ةيواعم ىلع اولخد ىتح جوقبسو

 لزن ىتح كلام 7 عجرو ؛ ندفَط دق اهّنكو هسفن ىف اهدجي أرح

 اًملف هينأي نا ىف ةيواعم هيلا لسأت ةيواعم تأي رو هلزنم يف

 نيننموملا ريما نا هل لقو جرد فلآ ةئاب ”هيلا تعب ليللا ناك
 كباكحا ىلعو كيلع َةقَفَش الا كع نبا ىف نعَقَشُي نا هعني م

 6) © دبوخ,.0 هّيرح, 00 هبيح. 4) © الا نيكشي٠ 4 0
 00 علبقسساف. 20١00 فق: 20 رج صاختنل. رك) © تائ.

 م) 0( لبق. "لا نم. 20106 00:11:27 0

 عجرف. 7/1) (© 0



 مأ زئنس 5

 ٌفيبفعا ىب كرك ف يدا فهلا لك نا ل 1 ا

 خيواعم مب ثعبف هيف © همأكي هموق نم 31 نكي مو ىيعتل

 تعب نم رش قزنعلا اذه ناف دعب امأ هننيسلا بتكو كايز ىلا

 ىلع هب محك نلف كلف مم دسار ' اهلها قف ىلا ةعيوتغا هيا
 ةاملو لاق 0 0 1 ىفحف فطانلا 0 ىلا دايز هد ثعب 3

 رخال + 0 ىزنعلا لذ دوال ل يدل ىئودعتلا لج

 لعبت ال 2 ىعتشل لاقو تنك مالساالا وخأ معنف هللا كَدَدعُبي هل *

 بهذ رث ركنملا نع © ىهنثو كيرلا رمأت كنك 4 قطف قا الو

 بهذف نئارلا لبكل اًعاَطق توملاب ىفك لقو هرصب امهعَبْنَاو امهب

 10 قلك ماب رجاتح دعب ناأرغ نب كعسو سنخألا نب ةبذعب

 ش «« امهليبس

 ذللا . دكر رجح -باعما ١ خم" لد وما ١ ةيودلتا
 ليسف نب :ئفيصو  ىفرصللا' نانا نبا كنيرشو "دع نتن كاح

 ئدعسلا باهش نب زرحو ئسنعلا ةعيبص نب ةصيبقو ىنابيشالا

  ناسح نب ناجرلا دبعو ىزنعلا نايح نب مادكو ىرقنملا
 ةعبس اف فطانلا 10 نفُخف دايز ىلا هب كثععبف ىنعلا

 رج لدق ةعلك اما" نسل نا اوصرف لق يلع ىلصو اونفكو او اولتق

 اولق ةلبقلا هب اولبقتساو ر/ جونفدآو جونفكو 0 الص لق هباكتاو

 «.ةبعللا برو عوج لق مَعَ
 20 خانم 562 نم ةيمدذ

 ) © ملكت. 3) © هد. م 00 هس. 2) 00 كق. 2 نع
 لعصابم 1تعازتا 0. رز 6 مونفدور 60 0



 اولر هأ دعس

 ايهب فيتيأ نأ هيلا ثعبف اههتلاقع هنوربخا ةيواعم ىلا اوثعبف
 00 طم كنك نايواسم ايبرنا وللا جملا لق هيلع الخد املف

 تدرأ ايع ٌليسم رث ةيتادلا ةرخآلا رادلا ىلا ةلئازلا راذلا هذع
 لوقا لق ىلع ىف ليقت ام ةيواعم لاقف انءامد نيكفس ميفو انلتقب

 هللا 6 نيدي ناك ىخلا ىلع نيد نم ًاربتأ لق كلوق «هيفو

 هللا حبع* نب رمش :مقو < هبيجج نا ةيواعم هكو تكسف هب

 كل وه لق ىع نبأ ىل به نينموملا ريما اي لاقف ةفاحق ىنب نم

 هيلكيف نييموي كير ميلا لم ناسا اه هسباح ىنأ ربغ

 7 كلتم قف نيكي نا, قارعلا_ىلخ كي. < سفنال .ىنا فل لكم

 كبع* نبأ خب 2 كرمت * لاقف مالللا هيقدر قربا ارم نأ 0

 ناطلس هل ناك ام ةقوللا ىلا :لخدي ال نا ىلع هليبس ىَّنْح 2# هادحف

 راتتخاف اهيلا كييسأ نا كيلا تاجا فلا, هالك عا ريش 2 لاقف

 لبق تاف رضملا :نيمديق .ةيواعم تام لق ول لوقي. ناكف لصوملا

 ازا لسل ىرنتلا ناجرلا دبع ىلع لبقأ رق, رهشي, ةيماعم
 لاف ل لجين د الو مصداق 0 ةخعيبر 5

 نيركاذيا , نم ناك هنا يشأ لك هنع .قربخم ىتم كفدأ ال هللاو

 نع نيفاعلاو طسقلاب نيمئاقلاو قحاب نيرمالا نمو اريثك هللا
 ملظلا باب ع مه حا هيا كيلرقا اك لقد ساتلا
 م 01

 < الو يجف كايأ لب لاق كسفن نلنق لق قش باوبأ جترأو

 ©6) ©( 0 6) نيدبو ءبلع © 00 هبيكاد, © هيبتا

 4) 06 نشولل ىذ. ©) 09 سفناز 220 ©0004. ناو. ريل © دواعي

 2) 2 لل ميم .٠ ©. ىل مين“ /0)4 ءدف ىيع ”) 060 لحري.



 8 لول

 هنم اربت ىمم اربتتو هالونتن لب اولق لجرلا اذه نم نووربت اولاقف

 ىف ةعيبض نب ةصيبق < عقوو 6 هلئقيل الجر © جنم لجر لك يحلف

 نيبو* ىموق نب رشلا نأ ةصيبق هل لاقف ىتبلا فيرش نأ ىدي

 ىمرضعلا فخأف محر كرب هل لاقف كاوس ىناتقيلف « نمأ 4 كموق
 . لق امج 23 نا :رقأ لاق «ةعيبص نب. ةصيبق' ىعاضقلا لكقو ةلثقت

 لَصأ قوحت هل لق ًاضوت نا اًملف ًاضوت هل اولق ًاضونَأ قوعت مل
 نم عةهرس

 لصيل اولا نيقغكر. تيلص الا طق تاضوت اما هللا نمدات* نيقَعكَر

 لولو اهننمرضقأ لطف ةالثظ كيلص ام ءةللاو لاعت' فرشتا ثا ملف

 رف اهنم رثكتسأ نا تيببَحُأل توملا نم عوج نام نا اورق نا
 اوحهش ةقرللا لها ناف انتم ىلع 4كيدعتست انا* مهللا يلق

 لود ىلا هبا قنينات تل هللاو امأ اننولتقي مأشلا لها ناو انيلع

 © نيملسملا نم* لجر لوأو اهيداو ىف كله نيملسملا نم* شر

 تدع فيسلاب ضايف ىب ةبْكف روعألا هيلا ىشف اهبالك هّثَحِبَت

 ربا كعدأ» انذ )تونا نم عرجت ال كنا تر الك لاقف # هلئاصخ

 (ةاّنفكو اروفحص ابق ىرا انأر عوجأ ال ىل ام. 4لاقف كيبحاص نم

 ام ليذأ ال لدقلا' نم 1 نا هللاو ىناو اوهشم اًفيسو رع

 ةّثس' اولتق نفح اًدحلو !ًدحأو :ةنولتقي 'اولبقأو اهلتقف كولا طخشب

 ىبتخل فيفع نب ميركو نيت ناسح نسب ناجرلا دبع لاقف
 هتلاقم لثم لجيلا اذه ىف ليقن نححنف نينموملا ريما ىلا انب اوتعبأ

 2) 6062502: 65) 0012 5 06 عضوو 4 ) 0 كموقو.. 6)

 2عنا8 نوما ىأ_ نمار © ارمار 00 انآ 2 هللاو ىلا. ى) 0004. اولاق.

 /) © كيدعتسا ىلا. 2) © نييلسللا نم كله. ..4) 0 هلتاضحر
 3لتر



 1 هأ حنس

 ةرعسما ع ىبا اناكلانم رب قاوحتلا "فتح رو قيم اليو ةذف

 تير اييف تفوخو هب عفتنأ ال هاب ليقلا نم © تطسبو

 ةبكع ةيواعم ثعبف هتيب ىف سلجث فنا رث رئاودلا ةبقأع

 نب نيصخلاو دعس نب نامالس ىنب نم ئعاضقلا ضايف نبا
 لاقف ءاسملا دنع مونأف 4ْىحبلا فيرش * ابأو ّئبالكلا هللا دبع و

 لاقف انفصن وجْنَيو انفصن لتقي البقم روعألا ىأر نيح ىمعّتحلا

 لاقف ضار © ىتع تنأو وجاني نمم ىنلعجأ مهللا نارغ نب فعس
 مناوي / منُكُت نبم ىلعجأ مهلا ىرتعلا ناسح نب ناجرلا دبع
 دارأ ام الا هللا أف لثقلل ىسفن تيضرع امناطف ضار ىتع تنأو

 عال لاقت ةينامت لتاقبو ةنأس ةيلخاب* م غيلا ةيواعم ليسر ءاجم
 وما ريوس ليدل راع قمل نك ه5 ةليوطما قم
 ريما ناو مكانلنق متيبآ* ناو مكان كرت  متلعف ناف هل نعللاو

 مكيلع مكرصم لعا ةداهشب هل تلح دق مكءامد نا معزي نينموملا

 مكليبس َلَخأ لجيلا اذه نم اوئباق كلذ نع ىفع دق هنا ريغ
 جنافكأ تينذأو* ترفحن جوبقب رمت كلذ © ىلع انسل انا ّمهّللا اولق 5

 ءالوف اب 57 بامتسا لق اوحبضا املف 597 هلك ليللا اوماقو

 انوربخُأَف ءامدلا متنسحأو ةالصلا متلطأ لق ةجرابلا مكانيأر 6 كقل

 ا با لاو مهل راج نم ٍلوأ وع اولق نامتع ىف مللوف ام

 جيلا اومق مث مكب ملعأ ناك نينموملا ريما ةيواعم باحصا لاقبف

 4) 0نيطشنو. 0)62اميف. )0 هد». ©4) 00 ىردبلا فيدسر

 03 هكيبلا فيرش 1 و ىدنللا. م) ©0000. منع. #) 0 ىنمركيب,

 6-2 هلو 00د 00 دنلك# قمر 227500 هزت 120506 تل

 نيبلعاف»



 هأ ةئس الرول

 + ىأ رمال "ناو نم ايف همر مكي ان 2 نك

 نب ديزي مقو لق نيلجرلا رمأب هبخأت ةيواعم ىلع رم لبخدف

 ناك دقو ىلع « ىتبأ ىل بح نينموملا ريما اي لاقف َكَحِبلا .5 نسأ

 لسا نمد كيوم قب ”انيارمل نا اميين يدك كلا ديس نو

 : امهب ثععبف دايز ىلا 4نينط عاس امهب ىعس نسل ىرلاو ةعاجإ

 نمم اهو نيئموملا ريما ىلا دايز عب هجو نيذلا نييفوللا رفنلا ىف
 كلذ اييعيد لف ةييلقلا ولع ديعا ذر مالسالا ىف نَّدَح ثدحي ال

 روج ناتك .ةيواعم ركذا كيرلي اًمهلاسااهلف"نينمولا ريما نْيبَح

 امهيلع انس يرجي اينيتيفأ كعب ىلا تضل ند رح

 م ىنبأ ىنتلاس دقو هتكجصن لبقيو هلوق ىّدصي نأ لعأ وهو ءانثلا

 بلطو * هل هكرتف مقرألا ىف ريع نب لثاو بلطو كل ,/امهف كيع

 ةانريح / فلطو.هل' مبهر نيخألا ني هبثغع +. ةايملسلا ررعألا

 هل هبهوف 2 ّىنادمهلا نار نب دعس 4* ىناديهلا كلام ىبا

 كلام ماقو هليبس ل ةيوح 0 ذيل نب كيب طلو

 13 3 0 عد نيينموملا ري بأ اب ةيواعل لاقذ ىنوكسلا ةريب نبا

 ثييلخ نإ فاخر ىقلا نر 'هازتج كسا ىبا نا كا
 كصخاشن 9 ىلا اذه انطضيف. قضم لع دسفي نا لبيس

 ةيواعم اب ىنتفصنأ ام هللاو ةهل لاقف «قارعلاب هيلا كباخاو

 ثرفط ىتح نيقص ميك 4 مب منم قاقلتف كع نبآ كعم تلت

 24) 0000. نيئط. ه) 0 0 ء رز 6006 ناهس. 2) 06001

 9/0 ا از 0 ها 2 0000 رح. )4  00 امويب



 [|خلمي مه نس

 تق دقلو © مكتءارب ىرأ ام هللاو امأ ءالو# اب لاقف ءارذعب عب رم

 لعأ عفان ملل دنا نورت اه مقببحأ اه ىوريف عيذلا هيف باتكب

 ل اك اند دع انا ةيواعم غلبأ 0 لاقذ هب 5 فطناو مال هب

 باتالاب حيزي مدقف « ءانطألاو ءادعألا انيلع هش ىلا هناو اهليقن الو
 35 2 هزك

 قدصأ* دايز ةيواعم اه رج ةلاقم ديزي هغلبو هارقف ةيواعم ىلا

 لاقيو ّىفقثلا مككلا مُأ نب ناجرلا كبع لاقف رك نم اندنع

 ةيواعم هل لاقف /اهذاذج اهذاذج * ّئفقثلا ريع نب نامتغ

 دبعو ةيواعم لق ام نوردي الو مأشلا لهما يرخ «ىاربأ نعت ال“

 لك نكحلا أ ىبا ةلاغم هل اهلاقفا يقي. قمر قاكدلا اري ناجولا

 ديري ءارذعب ومو ىكِحعلا دوسألا نب رماع لبقأو « ميقلا لتق نايعنلا

 دو الف نايز امهب تعب نيذلا نيلجرلا ملع هلُعُيل ةيواعم
 عمسأ رم اي لاقف ييقلا ىف فسري ىدع نب رجح هيلا مق ىصميل
 اتموأ نلف انا بخار مارح هيلع انعامد نا ةيواعم غلبأ ىتم

 ءالتتا 5708 اوت هل لاقف انرما ىف رظنيلو هللا فتيلف هانكلاضو
 ترثكأ كل ثيمهف دق لفقف / ضرع رخآلا دكت ردك ةبلخ ذل 5
54 

 هللاو كنا # ميلي منا ىلعو * بيغب سرعه: اه * ىلا 2 لاف

 لقتتست نا كيسسولا الف لتفقيو ملقي ارخ ناو ىطعتو 4 ىبح

 ني كلذ ام هللاو ال لاقذ ”ىبيحتسأ هنأكف كنع بهذأ ىمالك

 6 4 مكيأرب» 6) 00 رظناو. «) آعوأ كنصح كيل.ز 000. انظالا.

 4) 0 قدصا اندنع. «) نهريع. 7) ( اهدادح اهدادح. م) 0 ىنعد ال

 نأ 00 اونا ى دعب 3 71 اوثا. ن1. 1:ةرتاهعر ص70. 1, 307. )4/  1018 ناكف

 ضرع 24 2( 6 تاقعير 600 كرو جمبي 9 0 مولد 600 مزلبز ]10 ىلع

 01 6 ملعوز 236621011 52115 اضاعا1136. /) 0 ىتك. 70) 0000. ابحكاسأ.



 00 اهلا

 حقو اولعو اوأر امب يلع اودهشف © ٍهنم نيدلاو نسلا* ىوذو

 عرايخو رصملا لها ءاكلص ةداهش نتبتكو نيبنموملا ريما ىلا هب تداعب

 ام 6 لق هيلع دوهشلا ةداهشو بانالا أرق اًملف «اذه قناتك لفسأ ىف

 نوعيتست اب هموق عيلع ديد نيخلا ىفيلا عاليه ىف نوت اذ

 5 ماسلا ىرق ىف عاقرفت نأ ىأ ىكبلا 5 نب ديري هلل لاقف

 ئنغاو : حبرش باتك ركح ىب لثاو عفدو اهتيغاوط ةكيفكيف

 ديبعل ميحرلا ناجولا هللا مسي هيف اناف أرق ةخيواعم ىلا

 ىنغلب < هناذ كعب امأ ىناف نب حيرش_ نم نينمومأ ريمهأ خيواعم هللا

 قداهش ناو ىحع نب رح ىلع 4قداهشب كيلا بتك ادي نا
  ةرعلاو يل ميديو ةاكرلا قويو ةالصلا ميقي نيم هنا رخ ىلع

 لسان نكن ناف لاملاو مدلا ماج روكنملا "نحر ىهنيو. فورعللا

 م لاف ريكو رمح نب لثأ نع دباتك 0 هةءعحت تكنتن نأو

 ا م كال مآ داي ذخبو اعم بتكو ءارْذع

 !5 كذذ ىف ترظنف © هيلع كلبق نم ةداهشو هباكاو رك مما نم

 لضفأ ٍجنع وفعلا ىرا انايحأو هكرت نم لضفأ جلتق ىرا اًنايحأت
 نبا سا د

 نب ةيكح نب كيوي عم دابز هيلا بتكف «مالسلاو جلنق نم

 رخ ىف كيأ, تسمهفو كباتك تأ ىكقف دعب امأ ئميتلا ةعيبر

 اب هيلع كهش كقو متيف كيلع رمالا هابتشأل نيبجعف هباخاو

 ان 00

 ىنح ا نب ديزب 1 0 هكدا ادكاح ندود الف

 2 نسيدلاو عنم نسلاو 120 ءاتاح لم/#. 15ءالاتآ ءاكلص

 )00010. لاقف. 2 0 ىنلاف. 40 0 ىئداهش. م6) 0 هده. ' رك) © ناك
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 لدا نأ خمس

 ىدنللا هللا كب ب 3 5 ةلبجىَب 5 5 ف

 ا فيفع نب 0 ىسبعلا ا نب 00 خصيبقو

 ىلجبلا فرع نب مصاوو <« ةفاحكق نم مث نارهتش نب «رماع ىنب نم

 ناسح نب نامولا كدبعو نرابح 0 مادكو ىلجيبلا ىمهم 5 ءاقرو

 وقنم ىنب نم ىميبنلا باهش نب زوحو 0 ميمح ىنب نم نايزنعلا

 ىتح 4 هب أاوضخ ميم ىنب نم ىدعشسلا « ةيبح نب هللا كلبعو

 0 نيلجرب ماعبتأ اَذيز نا مث اهب اوسبكف ءارْذَع حرم اولؤن

 0 ىطعانلا مذ 0 .رارمن نب فعسو نزاوع نب و طك 3

 ندي ريدك رجحت : ىنبن لقا ىلا ةيواعم ثعبف الجر رشع ةعبرأ

 هيف اذاذ ماشلا لها ىلع هأرقف ايهباتك «ضفو امهلخدأف باهش

 نينموملا ريما ةيواعم هللا كبعل ميحبلا ناجرلا هللا مسب

 | وسل دع ملل عا دقوا ايسن قا 1ىبي دايو ن

 هبلع ىبغب نم 23 هافكو هءلع دل فاكف :ءالتلا 0

 ىحع نب رج مسأر ةيئابسلا نب ةيبارتلا هذه م »نم تيغاوط ن

 برخخل انل اوبصنو نيملسملا ةعامج اوقرانو نينمومل ريما اوفلاخ

 عفارشأو رصملا لحما رايخ ثوعد كقو نم اننكمأو عيلع هللا انَهُظَ

 2) نارمع ء( 120+ ]160 خئاكتر 0 7 رفارحو ©0 هفاذح , <©5

 ال1 ندفعد1ع10, 7 22ءالطع»ب 1ذ, 24-16 ءأ ] ةعاخغ 11, رج. م, 1. 7 نب زخفاكإ

 معتخ ىب رماع 6( 00 ميش. 9 0 ةدوح 600 ةامرحح 7 620

 00 لا نيا 6 ا و نسم هلاداف.

 ع) (0 ها.



 مآ خمس هلم

 د 6 2, <

 َ ىبر نم وجرأ ىناذ نروبصآو لجو رع هللا نيفثأ لاقق نتكسنف

 ماو ةداعسلا ىو ةداهتشلا اما نيس ىدحا هاذه ىهجو

 0 ىنيفكيو نكفري ناك ىذلا ناو ةيفاع ىف نكيلا فارسعنألا

 قطع ل نيس: 3, ديراتس ف دس
 هلاقف هيفا هل هللا 0 موقلا لعد هموقب 3 فرصنا رت نكيف

 3 ثيح لوقي ىموق كاله هيف انا ام رطخ ىحنع لدعي اهم هنا
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 هب م اوضف لاق سانلا نم ٌلحأ ا ملف هلق فهلتي .لعجن

 دعم ىناه نب ميرش ققحلف ؟نييرغلا ىلا هب اوهقنأ ىنح

 ام* لق نينموملا ريما 0 ىلا اذه* ىاتك علب 0 لافحاإ

 ىقآ نا :بحأ ام .لاقو ريثك  نذ ىجاح هيف ىلأست الالق هيف
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 رخو ىفعإل 0 ل ياو ىفعجلا كيؤي نب ةملس
 8 5 0 ىدزالا نالجحَعلا نب ةمادقو ىفعإلا سيق نبا
 ةبْعش نب ةريغُملا نب ةورعو ديبغ ىا نب راتخُملا ادو ئسمنألا
 ىنا نب ناو ةيكللا ىذ سيف نب رعو اغارف هيلع اوديشيل

 الا جوقْلا دايز لاقف لَ نوعبس هيلع < ديشف «نايعداولا 0 ةيح
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 هذع ىلا  اورّيص ىتح ْؤوَقّْلُذ هنيد ىف ٍحالَصإ بسحب فرغ 4ىق نم

 ةداهش تبتكو ئلغتلا باجمل نب دنا ”فيع هدابش تيل ةدعلا

 ىفيضكلا رجح ىب لثاو ىلا اهعفد رث ةفيكع ىف دوهشلا ءاليفه

 / هب اجرخخ* نا اهرمأو جيلع امهتعبو 3 باهش نب ريثكو 0

 ىناه نب ميرشو ىضاقلا ثراخل نب :حيوش دوهشلا ىف بتكو
 اماوص ناك هنا هتربخأت هنع ىنلاس لاقف* جيرش ام ئقراخلا

 ثدهش ام #لوقي ناكف* ئئراخلد ىناع نب يجيرش اًمأو اًمَق
 نب لثاو ءاجو «هتملو هتبذكأت قداهش ىتبتك دق نا ىنغلب كقلو
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 نب لثاوو مثد نا نب 4 ليبحرش نب © قانعو ىمرضتلا ةبعش

 نب نطو ىتراخلا نيصح نب باهش نب ريثكو ئمرضممل ءرجاح
 هتداهش بتكو ىتراخل صاقو نب ىرسلاو نيصح نب هللا دبع

 ىععبر نب بيبشو ىفقثلا عرشألا ب ىم نتاشلاو قلع اق بئاغ وهو
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 اذه ' ويعرلا ناجرا.دللا مشب ١ 2: نهشلا 2 اليف ءاهأو
 نا «دهش .نيملاعلا بر هلل ىبوم ىنا نب ةدرب وبأ هيلع سهش

 ىلا .اندو ةفيلخل نعلو .ةعالل قرافو ةعاطلا علخ ىدع ىنب رخ
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 ءه بيرق كاثمل* ىيأرب كتهع نا هللاو امأ لت كيأرو كتمع
 الجر رشع, ىنثآ نم عمج ىتح رجح باتا ىلا دايز ثععب رت

 امب رخ ىلع اودهشأ لاقف عايرألا 3 سوف امد هنا رت نجحسلا يف

 د 6-0 ذتموب 0 سور ناكو هكم مكيأر

 نب سيب نامت مبا عل لاش 0 س١
 ةدرب وبأو ةدنكو ةعيبر عبر ىلع ةريغملا نب سمش كبع نب دكيلولا

 نا ةعيرلا ءالوع 7تهشف ناسأو حتخم ىلع كوسا نا
 يمأ بوح ىلا طنو ةقيلكلا مش رهظأو عوج هيلا عبج رجح
 بثوو بلاط نا لآ ىف الا ملصي ال رمالا اذه نا معزو* .نينمملا

 اتوب

 م مخرتلاو بارت ىأ رْذَع رهظأو  نينموملا ريما لماع يرخأو رثلاب
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 مب يرخ ماذا ءالوم نأ ىغلب نق هنا لاق كيلولا نب سيف

 هيلع ىف اباعص البا عاتب ةسانللا ىلا دايز ثعبف مل ضرع

 اة « ءاشعلا 0 اذا 0 راهنلا لوأ ةبحرلا ىف اهيلع لج رث لماخملا

 ا سانلا نم كركي ملف :ضرعيلف ءاش نم 2 كيز لق

 0 قو عاق ةد داهشلا هذع نىظأ ام لاقذ دوهشلا ةداهش ىف

 ثراشلا ىتّذحن فنخت وبا لق «ةعبرأ نم رتكأ 2 دوهشلا نوكت نأ
 و

 فنخ# وباو ديبع نب نامرلا دبع وهو دوُندَلا نأ نع ةريصح ىبا
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 اودارا املف هوجرخأذ متاح نب قىجَع دسم ىف هودجوف هبلط

 تاتو مةيراحف « نم عننا ركل روت نكو هب اويعذي نإ
 - رشعم اي ِدتُخَأ ءاثيم تدانف طقس ى ةراجحأب دوضرو هوكاشف

 اهءادن قرأ عمب ايلف مكتانسو مكتاسل ةفيلخ نبا نوملسُتا

 ِىِيَط نم ار جرخو « برهف كليهيف ؟ىط عيمتجت نأ 8 ىشخ وه

 تعينت نا لف اذهب ىل تح قيجألا فلطنبو اد متل
 قجحاسملا ف ناكو ىلع ىلا كير ثعبف كتينأت 0 م ل
 لا دبع ريك ىدع بخ 2:لقح ذك ىنُمج لقو هسبحن

 ىرأ ىتح ىنُتج لق ميقلا هلتق كف .لجرب كينآ فيك « ىحع
 هسبجن لعف ام الو وه ىيأ ىردأ ال 0 هبلتق ىق نأ

 ١ وصفا ةعيودا نمبلا .لخا ني: وصلا لعا نب لجر فيي ملذ

 ىف بيغتف هللا دبع ٍيِرْكأم هيف نملكف اًذِإَر انت ىدعل عرق
 ىف ىدي عضا ىتح ٍسرخأ نأ تعش نأ ىدع ىلا لسرأف 4 تاتكا

 001 اك يل ول دلو يقع بلا كيعيف تليف كحي
 ا د 5 93 و 0

 نا ىلع كليبس ىلخا ىنا هل لاقف ايلع دايز اءدف كنع امهتعفر يو

 عجرف معن لق نيلبخل ىلا 6هب ريستلو ةقوللا نم هيِغّنَدل ل لعج“
 |ادل ركس ا د موب جو مخآ * ةفيلخ نب هللا دبع ىلا لسأو

 2 ؛نيلبلمل ىلأ جوخ هللا ءاش نا عجرت ىتح كيف هتملكل

 نب ميرك انا لق كمسأ ام لاقف ىمعّتكلا فيفع نب ميركب دايز
 كن ةع ع م عاده تثد نك

 أوساو كيبأ مسأ. كمسأ ىسحأ ام كليو وا كحبو لق فيفع

 ش2
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 ءاجو «ىجحسلا كل هب. اوفلطنأ لاق“ نامألا  قيع الا ”كبتا لا ىلا لآ

 نم انه ارمأ نا دل لاف هدر رطل < ضايفسللا تدع 0 سيق

 رخ باكا سوور نم ؟لييسك نب ىفيص .2 هل لاقي مايه ىنب

 اب دايز هل لاقف هب ىنأف دايز هيلا ثععبف كيلع سانلا كنا وكر

 ه كقرعأ ام لق بارت ابا فرعأ ام لق بارت ىبأ ىف لوقت ام هللا ودع
 كاذف لاق ىلب لاق بلاط ىا.ىب 1 فرعت امأ لق دفرعأ ام لاق هب

 بحاص .هل لاقف مع نيسللو ”نئسلمل وبا كاذ .الك لاق بارت وبا

 توك نأو لق هلا نأ ليقتو بارت وبا وه ريمالا كل ليقي ةطرشلا

 هل لق كهش امك لطاب ىلع هل ةينشأو ' بخكأ' نا" ع نيتا سلا

 10 لق كلوق ام لاقف 3 ىنأذ اصعلاب ىلع كبنذ عم اضيا اذهو دايز

 اع اوبرضآ لاق نيمو / هللا دابع نم كبع 38 هلق انأ لوقا يا

 ايخلتآ لق برق ,ضرألا هنأ | ىتح برتف .ىورألاب فضلت حس ايلا
 ىديلاو ىداوملاب يحشر ول ملاز لذ لع يدر كلف هيأ هنع

 اَذا لق كقنع نيرضأل وا مهتنعلتل لق ىتم تعمس ام الا تق

 ؛: هلي نتييضر اهبرضت نا الا هيبأ نافذ كلذ لبق هللاو اهبريضتت

 ىب نقلأور اذيدح هورقرأ لق رق متبقي وحنا ل س0
 كين اكو :ىتاطلا ةفيلخ نب هللا كبع ىلآ كعب ثا“ نيكل

 نارمح نب 2 ريك كير 2هبلا تعبق اًذيدش ةلانق جلتاقو رجح عم
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 ةيواعم ىلا بتكو  هفرع فيلل ىب ورع 6 ىأر اًملف ئفقثلا نامثع

 نافع نب نابثع نعط هنا معز هنأ < ةيواعم هيلا بتكف هبخ

 0 تاما هأ,2

 عسن 6 نعطف 6 يرخاف نامتع ىعط امك * تانعط عسن :نعطاف
 م -_ . ا /

 00الى دكا "قا نجا ءايركرو. . ئعشلا ' نع :نلاكملا

 ةلمرح / نب ةعيبض* نب ةصيبك ىلا ثعبف هنم < هيلع ردق نم*
 / ىف ةصيبق امدف متيهلا نب داكدش وهو ةطرشلا بحاص ىسبعلا

 ىسبعلا شكج نسب شارح نب ىعبر هاتذ هفيس لخاو هموق

 بحاص هل لاقف لتاقي نا دارأف ريتللاب اوسيل ىهموق نم لاجرو

 هل لاقف كسفن لتقت ملف كلامو كمد ىلع نمآ نننأ ةطرشلا
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 5 تلفأ ال هدي ىف نععقو نتل هللاو ةرهاعلا ىبا ىعتلا ؛ذى

 ىلا هب اولبقذ هيديا ىف هدي عضوف الك 4 اولق ىلتقي وا اًدبأ
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 ىتدح * 8 ورع 0 ماش لاق «4دءسفن 0 خعحهم ظفلي

 «دتبقر طخ عطق ىلع نصرخأل هللاو دايز لق < لق ةناوع

 نىب دلاجملا ىنتدحو فنخم نا نع دمج نب* ماشه لق

 دك قاما يا نع ةحئاز ىنأ نب ءايركزو ىبعشلا نع كيعس

 ىتعيَب ىلع ىلإ مهلا هتوص ىلعأب ىدان داي دنع نم هب َىَفق امل

 ةادغ ىف سني هيلع ناكر نسانلاو هلا عبس ايلهمتسا الو اهلنا ف

 باها ءاسور بلط الا لمح دل ل دايز» لايل رشع سبح ةدراب
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 دو نأ ىنعفني امو لق كننع لثاقأ هل لاقف داوج هل سرف ىلع بوف
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 نب ورع ٌلخأو هنع اوفرصناف هرقع و وأ هحرج دامر لا ني هقحلي ١

 نأو ملت ملسأ ناك نيبكرت نأ نت "القت ع كدا لع واسفل للمال

 2) © ظفلن , 00 طفاتر أ ةتتط0 هتكايمز 10156 سفن 510553 5,
 كوع معليرصع طنشللا 2) © 00 2) 00 0 اوما
 4) (©0 6 2. هذه "ط7, 70 عيل ١06 للا 2

 م) 816غ هدأ ظمتك !اهعانتقع 112 0



 الزام مآ نس

 ثدخأ «ام ىف مسفنب ىل هنونيضتا لاقن وملكو هنم اوكف ىهبلا

 4 ىلسملا < ةئيرض شو * ىل 3 نونمضتو لق معن اولق هب ىنويتينأ اندح

 ةعيبر لزنم ىف ىدع نب رخ ثنكمو ؛هليبس ىلذف اهنيضتو اولاق

 كثعشالا نب دمح ىلإ رخ ثعب مث ةليلو اموي ىدزالا لجان ىبا

 ام ىنغلب « لق هنا « ناهبصا لكا نم اذه شر ىعدي هل امالغ 5
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 نا هلسان هيلع لخدا م كموق نم 7 ارفن عمجا كيلا جراخ

 نبا يزخن هيأ, ىف ىريف ةيواعم ىلا ىف ثعبي ىتح ىننموي
 هللا دبع ىلاو هللا دبع ىب ريرج ىلاو ديزي ىب رح ىلا ثعشأالا

 هيلا اوبلطو ©دوملكف دايز ىلا اولخجف متانأذ رتشألا ىخأ ثرامل ىبا م
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 هأ نس آه
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 ىتب «©رود ىلا كجرختأ زاخو هذه ىلب لق كورضيي هز كلنع

 « هل اولاقن لهذ ىنبب رم ا يوت, كيتي ناب يدل 0 ربنعلا

 جرخن لق «برعأ جهنم لاقف كرثأ نوفقي كبلط ىف انآ ل 4 ره
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 هأ نس 1

 نميلا لها رئاسو ةدنك ةنابج «اولين نادهبو محذم نا* هدغلبو

 دق نمي ةقاط ملت ام هللاوف اوفرصنا هباكعال لق 2نييحتاصلا ةنابج

 اويهذف كالهلل مكضرعأ نأ بحا امو مكموق نم مكيلع عمنجا
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 رو هنأ الس

 ةهد م )د

 كتل وأ :ءايهتادع .ترثكو

 تسلب ة ةادغ ع ىلا

 لاقف هدأت ترسكو نهيسلا :ليبح تا ذكاع نيب تربوضو
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 دجانملا 5 عنك قي 5
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 ضهني نأ عطتسي ملف باكرلا ىف هلجر رح عضوف كعم انتلتقو كسفن

 وه اف هسرف ىلع ةظرعلا وبا بثوو هتلغب ىلع ةظرعلا وبا هلمحن
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 ل ربجملا ركن فيرطا ىج ديزي قبو هب برضف هفيس ةطرعلا وبا
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 ميكس أرسج قد لطي هلا

 هفيسب هليجاجتلا برس : نواعم
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 هآ ةنس 6

 0 ىم « كتيأر ام 7 هل نتلقذ © قيرباكيف قمح نب وريع براضلا

 ىف دوعلاب 65 نب ورع أر ل تبر ىذلا مهيلا

 ١ لاقف <« كتيأر نيح نالا كنفرع دقلو اذه ىموي ىلا دكسملا
20 

 دق هنا ام ا ناطيمتلا ما" كلف ناك كت » تسقأ ام 2 كرصب مدعن ال

 ةرفغتسأف ةيرضلا كلث ىلع تمدن كقلو احناص اةرمآ ناك هنا ىنغلب

 كبرضأ ىتح نتنناو انأ قتفأ ال هللاو ال ىرث الا هل تيلقف هللا

 0 تح "قيل : ني "ورع اهتبرضت» ىلا هتيرصلا لمم كلبا 3ك

 ا نا اًمالَغ توعدو بلع 2 هللا ا هللا ارك 1 كان توف

 3 هس هيبزاخأتا ةيلدقا ل نانه هكا نيس 217 اخي

 10 دامدق كوقسا 3 دقحاو هتنبأد ىسع لزنف .:اهب هيلع * لجأ

 0 م هثاكرتو 0 7 يجول دف 0 ماه اه عصف ضرألاب

 لوشأو كنيدو ىنيب هللا لويقي كلذ لك رفد 3 نىم نم يندم هتيقلف

 1 مهجر رفا قيودا نب ع ىيبزا كتيب لجو رع“ هللا

 ناسخ كناذ :هلجتو :ةبرضلا كلش رع برتض انملف" لَك كيرح

 هبرضف دوعب ئئاضلا ةفيلخ نب هللا دبع هل لاقي الجر ةطرشلا يف
 راوي وو لاقن هعرصف برص

 ىتلخ جايهلا موسبل :.لع 5

 ديلا

 تسلوت ىتكتف ام 4 2
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 ام مأ خمس

 داحش نب مثيع لاقيو 6 ّئلالهلا مثيهلا نب داّدشل لق هنع ميقأ
 نم رمف.الاو هب 8 ىنأف كعبت ناف رجح ىلا فقلطنا ةنطرتت ريما'
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 ىوهبلا * كلاخ نىب صن نب 1 نب 2 نب ىسيع أف

 لاق «ع ىملسلا دلاخ نب طالع ىب ٍجاَجْلْلِو ميلس ىنب دحأ 0

 ةىسوم نب لضفلا ىسوم وبا ىنتدحف ةديبع وبا لق دعس نبا

 نب ىسيع ىمع ىلأ ءاج قدنوفلا دايز درط امل لق ةليصخ نبا
 ىفاخأ ىق لجرلا اذه نا ةليصخ «ابأ اب لاقف اليل ةليصخ

 لايت ثلث هكنع م ناكف. كب: ابحرم لف, ككنع / ىنبتتل ل

 ؛» تفأ نأ تببحأ ام لاقف ماشلاب فحلأ نأ ىل ادب دق هنا لق رث
 9. نب ء2 2 نعي ةف مم -_ 3 - 2-9 0

 كعتما خيبحرأ ةقا هدلهف تصخ# نأو ةخعسلاو بحرا ىفف ىعم

 تويبلا زواج 6 ىنتح هعم ىسيع 2ثعبو ليل دعب 4بكرف لق اهب

 تا 0 2 0 5 7 كلذ ىف ىدزرغلا لاقف ”لايل ثلث ةريسم زواج كقو جبصأف
 ىبأ نم ندامح 7 ىزهبلا اهب ىنابح

 15 همتاج فاكن ىناكلاو سانلا نم

 2 9 50 - هد

 2) 0 ةءيصمءن خليصح. )6  0 بتعمر © ثيغمس. ه6) 0 0

 115 نفل هلا طهطءغ: طالع نب جاجخل 50ه1عأ 0110013 3222 1-

 مءا1211 ىرهبلا , ءداع 11026112827: , ]2. همر 1+ © ةباغلا كسا 1, "ثمل.

 46) 0 تاط. 6). 0 هذه. 05. هوارة ةغ]25, "”.1. 25. )7  (0 ىننيغملا

 6000 ناكو: /) 0 تسبكرش. 2) 1آعوأ1 ءكاتتتح هكي/10711: ©6000. تتعب.

 72 يح“ 7) 01. طرح عل. 8هانعاط عال, 2: مب ها هكي/07:1 ةآنكو

 نيرا مز 16 ىيبلا اق فخم



 51 ةو ةئس
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 0 ميض اذا ازاج عع

 هولا 7 نتمنا ليفي 2 تحلو انمو

 « هبراقُي لاجيسلا ىف ناصح .4ىلّثمك

 ىتسلا ةيجان, هوملاو ببلاغ :ىببأ
 ايان اذ /نَمك ىمْنَي ٍعَسْمَس ىلا* ا
 هوانف اقلام بتيج ىلا ياسو

 ةبكاوك * ةىبضملا زتسلا هنود عنخ

 دخلا يحكم ىو دخلا لابجلا ا نيك أ

 ياحي اذ ْنَمق ىو تلا قرح
 نماضو َديِثَولا ىّيَحَأ ىذلا ىبأ انأ

 بسام ٍرْفَدْل 2 تدع ذا ٍرْقَدلا ىلع

 ٍِك ا
 هيناج ر روزأ ام حبولا ىواسبي 2غ

 5 5 020 0 ل هس

 0 7 نيكلاملا عورف هلتتمت

 هبراقي سيِستلا نيم نم ىحلا كو

 تسل سيح فيسلا 0 دار

 هبراش رَط ام َدْجَنلا ضال اًميرنك

 تي من 0 م يتلا داجات ليوط

 0 0 ا 6) 0 0 3 0 2001 هم 12116 0 125غ 16عام
 قل .ىننأ للعب تركذا امو (3. ©. ةدونش) ذ 1 0112. 1016355 اعذب 1[ععا10 ز ةحت

 12110 عدن 0112 1 4 960000 هبر اعد. رك 0 نمو.

 مر ةزع <00. (0عاعات ككل مشلا» 72 6-0 0 0 2) 0. ٌوعاو

 220 1ععت ءاتتح آ017. روزا امر ؟000. © آشر



 هن, لس 9

 ف

 امنع 3 10 انيك ىلا ملك نيد ميقلا نم كثيرتشا ىلا

 مامتب هل رمذ ,ىنيد ىنم رمّشأف اناو لاقف ايندقع نامت نان كا

 ا لاقف 00 هتوئاج ىف نعطو © موقلا ةزئاج

 اقروأ ىراصعيم اب ل كوسبأ

 ,انلخأ كاتخلا ثاريم لاب امف
 هبئاذ كل نماج يبدح ثأرسيسو ظ

 ها قف ل اذه ناك ولف

 لح ضل راو

 200 ا و

 1 هَ

 ةطسب © فكلا 0 انك نأ ناك ولو

 / ةبراضم ضام كيف بضع ميل

 ماطشيم فكل قو لح يب دسك د

 هنود ىواعسم اي ايت تمر دقو

 هبكا 0 باع 2 دولع فطايَخ

 لق مَع نم «كيضنلا ىطغأ كرك م

 0 7 ليل ل كاوس

 2( ميقلاك. 6) 0 مسبحلا 20 0) 01. م12عاع» 14, 1117ه 06 16-

 1220هلع عل. 8هتعطعاو م. د, عا اذ*1, كع/ 4771 2212, ب ءا خياغلا كسا

 1 لا 2) 5163216 لل اند: 0000. متالنسز 20 ©6000. نأ

 م10 وأ. 6) (ىكللو. رك 0 هبتارض» ى) 0000. ىف, 2( طسبم,0

 طشنم. 207761 دولعب © اذولع, 0 بولغ. )2  21:ةص ىع. 2) 68-1: لع

 تكاتنح 10117. 1, 000, كبلعت
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 14 خو اخرس

 اناكو نْيبفْلأ نييفلا ىلع ناويحلا ىف 3 اثكو ةعصغص « تبا فاَحبلاو

 ل ىلا انعبف اهتينأ امنتش نأ امهيلا كلسرأف اميسبخ معمم

 #2 اتكف < 2 266 مو انب عنصي نأ يل امو دايز هنأ فيرقت

 سيل ناعيطم ناعماس ناخش اولاقف امهيف دايز ملك رث امايأ

 ابهنع تخت ةيدابلا لها نم ىبارعأ مالغ عنص ءابم ٌبنذ امهلو
 امهتربخت ةوسك وا ةريم نم كوبا كرما ام عيمجع # انربخأ ىل الاقف

 ل5 يلجر « لاب ا تنج ىتح تقاظناو هدام عمجأ اهب
 هتربخاف تعنص فيك ىلأسف ىربخ هغلب دقو هتيناف ء عمجا ىجم

 ذثموي نكي رثو ىسأر مسمو اذه لثم ىسحتل كّناو لاق ناك امب

 دايز سفن ىف 4تنناكف كلذ دعب رعشلا لاق مدا رعشلا ليقي

 نك دما نب ةيراجو سيف نب تنحل" ىفو ثا «,ديلع

 ىيشبعلا ةداقق نب / نوللو لعس نب بعك ىب ةعيبر ىنب

 قح نايف [ىب 7 ىوح ىنب دخا لزانم وبا ديزي ىب تانكلاو

 لو هدم مك ملكا لسعات[ ايقتم 31: نيا ةيواعما ىلإ عشا
 اًصعب مضعب لأس فيرطلا ىف اوناك اًملف اَقْلأ نيغبس تاننل نظل

 ىلا عجرف « افلا نيعبس ذخأ تاتكلا ناكف #ئاوجب  هوربخأف

 ام ميع ىنب ىف ىتكضق لق «لرانم ابي كتر ام لاقف ةيواعم

 قريشع ىف اًماطم م تسلوأ يس اذ تسلوأ 0 ٍجيكاصب ىسح

 ا دل دل 18 يوك + ايليا اه 2 لاك لب ةئيواحم لايناف

 2) ىبأز 1 ذقت ءايت ل4 12)/ ب اناكخن 1 (:)١2 ةددع :59) 9 انيكفر

 ا ليم 10 © اي رخل او ةطلطو“ )3”  0 كنار 0 تقوي
 م) 0 هو 0 تثرلملو, 160 149102: عتباتغتلا نسا. 18 5

 7) ديزي قنا نب تايم 7 © نوجح. ) 0 ةورحاف. © )0 ٠

 جيحك َ) © بسنو. )7  125اان1 ءاناطط 14. )0:00 نم تسنستا



 م خمتست 1م

 ناك - ١

 6تيجاه امل لق هيبأ نع ىنا ىنتذح لق ىدزرفلا ىب ةطبل ىب نيغأ

 ونبو لشهن ونب ىلع ثدعتسا 8 اطقسف ثيبعّبلاو* ةلّيمر نب بهشألا

 دلاخ نب دعسم نب ديزي نا ريغ معزو :نايفس ىأ نب دايز ميقف

 ىدعتسا لشهن نب لدنج نب ىملس نب ىعبر نب كلام نبا
 ٠ يبارحألامالعلا دل نيف" حل نار فرعي ملقا نيا لاتقل

 ىقربخا ةديبع وبا لق «هفرعف هبايت ىقلأو 6 هقرو َبِهْنَأ ىذلا

 بلاغ نأ :ىنتعب لق دينا "نع داأ قرخل ل3225 0

 كتسدقف 4 ىَسك هلهال ىرتشأو هل راتمأو هعيبأ بلجو* هل ريع ف

 نا رم هلوازأ ىوث ىف + هتلعجت هنمت تزذخأت بلِكلا تعيبف ةرصبلا

 : اهنم فئوتست ام ٌكشل لاقذ ناطيش هنأك هاا لجر ىلا ضرع

 ريض "ان: هقرعأ قمتي قتاكم 1 ناك وئلل امال ىلا

 لها ترعدف لق «ظعصعص نب بلاغ لق وه نمو تلقف اهيلع

 كءاد, فْلأ لثق ىل لاقف 7 يلع اهترثنو اهومكتود تلقف دّيملا

 رك لقو هديفلا كضيف“ قل 2 رثخلا' لو هديقلف كل ا 1

 15 كرازا قلأ 2اولاقف رانا ف ثيغب ىتح 'هتيقلاذ كتماع 7 فلأ

 غلبف «نونج تسل ىأ ادرج ىشمأو ” هيقْلَأ / نل تلقف
 ىنب نم 00 اا نفارل نكيرلا لا كت ل اًدايز ربشل
 ىتح ضكرو هفلخ ىنفدرأو # ءاكلاف ا سيف ىلع ميجاهلا

 ه اًليهذ ىل نيع دايز نخأت نقبس دقو ليخل تءاجو بيغت

 ©) (( نتبج. 6) 516 ءءاع 14. 0000. طقسف ثيبعبلا,

 120 ©0000. ننأ 20 نأ 5 © مفدرد 0 هقزرو. 2) © هن:

 2 0: ةتليخ. + هلاوز م) 0 هده. 2) 0 ىنعمر ©
 ىنعتمسس 2) 0 لجر. 4#) 0 لاقف. 2 0 هدم, 0 مل. 72 4

 هقلا. 7) ( اكنلاب. هز 0 دايبتز.



 5 ةه- نس

 دعم انثاذ اهلكسم ىنبو ارودو نكاسم سانلل اهعطقو اهطنتخا

 هذه * ىف ةيواعم لزع ا «ريمأ ريخو لاو ريخ وهو لزع ىنتح

 د ٍِبَدُخ نب ةيولعم « تاس

 ةيلسم ىلوف 0 ةيقيرخأو ةقربو رصصمو ةلك هلك برغم أ هل َعبُج

 نب ةبقع لزعو ةيقيرفا رجاهملا وبا هل لاقي هل ىلوم «دلخم ىبا

 رجاهملا وباو برغم لاو رصم ىلع ايلاو لزي ملف ءايشأ نع هغشكو عفان

 © نايفس ىلا نب ةيواعم كلح ىتح هلبق نم ةيقيرفا ىلع
 ىنا ةاثو. تناك ليق سقو, ىرعتشألا يوم وبا تام ةنسلا هذه قو

 ه3 هدأ" خذنس ىبوم 0

 . مب مح عضعب لاقف ةنسلا هذه ىف سانلاب مح نميف فلتخاو

 هذه ىف* ىلاولا ناكو 2كيزي هنبا هب مح لب جهضعب لاقو ةيواعم
 ةفوكلاو ةرصبلا ىلعو صاعلا نب كبعس ةنيدملا ىلع < ةنسلا

 8 دايز دكنهلاو 7 كنتيل دكنسلاو سيافو نانسكت#و قرشملاو

 لشهَن ونب هيلع تّدعتساو قدزرفلا دايز بلط ةنسلا هله ودق

 ةنيلملا_ لاو قتموي ىهو. ضاعلا نب دنيعس ىلا هنم برهف , ميكو

 «كاجأن هب اريجتسم ةيواعم لبق نم

 كلذ نع وبذل ركذ

 ىنثادملا ىسلمل وباو « ةديبع وبا امس لق ةبش نب رع ىتدح

 وبآ دزي مل ميقف ل ىب اق ابل. ىدرفلا نأ اهريغو 0

 كناف ىلع نب * 0 امأو تركذ ام ىلع همبخ كانساأ ىف لاسر

 تح لق ةلبرع ىليأ يع 2 قعنس ,ىب 2 لكي تح ئىسع ىنتتدح

 تر 00 نرسل | 2) ان هررتن )2  0 تييحسا 2 نادعس



 هم. خدم مد

 امر هنع © ىناربخ لقو كلذب مه محو كيلولا ناك ايلف «هكذي

 زيرعلا كيبع نفر ىلأ بيبسعملا 00 كيعش لسرأت لعفأس هلأ ىارأ

 « هناجس هلل ضرعتي الو < لجو زع* هللا ةفتي كبحاص ملك لاقف

 املف » هركذ نى ع تفكك رصف زسيرعلا كيع نب رم هيلكف هطخكسلو

 5 ناك امب زيوعلا كيع نب رع هبخأ كللا كبع نب نابيلس ٍعح

 ام ناميلس لاقف هيلا بيسملا نب كيعس لاسراو دب مه ديبلولا
 نع الو كللا كيع نقمءملا ريصهأ نع اذه ركذي نأ كح تنك

 انيذيا ىف ىهف ايندلا انذخا اذهلو انل انو « ةرباكم اذه* كينولا

 هليكذنف هيلا ى كفوي ر“ مديل مالعأ نم مع ىلا ديهعن نأ كدرذو

 10 هيلي ل ام رات ايل

 دعم دلخ نب فليم ل رصم نع ٍميَدَح نب :بواعم لع اهيفو

 ةياسم دب نأ لبق ثعي دق . نايفس ىحأ نئب ةيواعم ناكو < ةيقدكأو

 اهنا ذاوريق طتخاو 0 يقر 1 ىلا ىرهغلا عن عفان نب ةبقع معلا رصص

 تابللو عابسلا ىم م أر ال رع ع ة معز اميف ا هعضوم ناكو

 ه: ءىش اهنم فيي ملف 7 اهيلع لجو رع هللا اعدف 7 نم كلذ ريغو

 ءديحم لق ء«اهدالوا لمحت تناك عابسلا نا ىتح اًيراه اه يوخ الا

 ند ةبقع ىدان لاق هيبا نسع ىلع نسب ىسوم ىددح ومع ىبأ

 41 براوش / نهتركج نم 2 نجح نيزع اونعظاف * نولزان انا عفان

 نع بيبح كنا نب كيدز ندع خلاضف ,ىب لضفملا ىنتدحو 6 لاق

 20 سانلا و وتو / عفان ع نئب* خيقع عم انمدق لق وصم لنج نم لجر

 2) 5ع 001 ا ا 6 و 0
 ديلولا هب م: ه © «دباكم !كفواح 6 نيملسلا ا مز

 ىكقون. /) © هند 2 © ىنجرحد نهتدارف ادوغعيطاف. ف



 1١ ةء لس

 معلص هللا ليسر 3 ربنمب ةيواعم «رما ةنسلا هذه ىفو رع نب كيحص لاق
 موجانلا تيئر ىةح سمشلا تقسكف 4 كرخن م .اشلا ىلا ء ليكي ن 2 ب

 نوكي نا تّفخ اما هَلُمَح نأ ل لاقف د كلذ سانلا مظعأت نتموي ٌةيداب

 هنا ريع ىب يح رك «ذتموي هاسك مث هيلا ترظنف ضرَأ دق

 «ّىرمألا ورع ىب 0 نع مساقلا نب كدلاخ كلذب هثلدح 5

 ملق اًملف هوادعأو *نامثع نينموملا ريما هلق را ةنيكملاب ا 0

 وج رباجو ةريرف وبا ءاجن ظرفلا دعس دنع ىو اصعلا بلط

 اذه لعفت نأ لجو ع هللا 00 ا 5 ريما اب الاقف هللا دبع 0

 00 د سابو ممر ف يس نسف وا
 تاجرد تس هيف دازو / رصقاذ دكاسملا لفنان مالا ىلا داصع جرختو

 لاق 2 «ىعنص امم سانلا ىلا ,رذتعافن تاجرد ىنامث مهيلا وهف

 0 لا ودبس نب فاح سب قديح اربع جب مام
 هع

 00 اوبر دلع نعي اما م نلبأ معو ىنأ نب هللا لبع ؛5

 تيت نب * ةصيبق هل لاقف رينم اب مه دق كلملا دبع ناك لق

 نيينموملا ريما نا هلو ناو اذه .لعفت .نا ىّلجو زع* هللا كركذأ

 تفلح. ىم 0 هللا ليسر لقو سمشلا تيفسكف هكرح ةيواعم

 وهو ةنيدملا نم هجرخلاف ر انلا نم 1 ًاوبتيلف امثآ ىربنم 02

 قا.2 نع تفكو كلذ ىع كلملا دبع رصف :نيدملاب ةنيب قوفللا ع طقم و0

 2 دارأ“ 6) 0 ربنه علق. 20 دلو 0) 0 لوكا.

 5 ا( .مزم.) عا رزتءا 800196 وج 0 000 رصقأو. 2) (ي

 ىسوم» م) 1156م1 نع.



 600 خد 51

 و-

 كاكح هل لاقي عانم يشب او ذ © الجر نوعبس مو* ةعيبض

 هولنقف 6 نصح ىبأ هأرق ءاتعشلا أب ابحرم عر نيح لاقف

 ةاقرشو لح ةبحر جنم 7-0 كيكو دزألا دجاسم ىف اوقرفتو

 00 تيوابلا نحر تل

 م تلا

0 

 اب لاق مث ب لعجن ةفوللا ىم دايز رك «دسأرب ءاجو هللا

 «نجسلا ىلا م مكتيفنل مهقلا ىف متبصأ مكنا ال ول ةيحاط رشعم

 كانو ةلاخ ْىَنْبَأ اناكو ْيَيَط نم فاحزو كايا نم بيرق ناكو لق
 اديعس تعمس ىناسغ لآق ؛رهنلا ليما دعب يرحل قع ل

 نم عقأ نال هللا .ميأو هللا يق دال بيرق لق لالج اا نا
 «ءضارعتسالا ىنعي عنص ام عنصأ جراب نمد بيجلا ال

 وأ يأ ىتلح لاق بهو ىتلح لاق 0 انك ل رع ىنتتدح

 ؛وةرمس رماو لتقف فاخزو 6 دعب ةيرو 000 ىف كتشا ادايز

 لاق لاق رك ةديبع وبا جند لق رع ىنتدح )0 اريتتك ارشنب مانم

 وا ءالبه ىىتفكتل هللاو ةرصبلا لها اب ربنملا ىلع ذتموي دايز

 مكئاطع نم ماعلا نوذخأت ال لجر نم :تلفأ نيل .هللاو مكب. نأكبأل
 © 2 ولتقف مهب* سانلا راثف لق ءامهرد

20 

 2) 0 هت. )6 ىيصح: ةاناط أرق 10166 136عأ ءارق 71 ارق.

 ©) 0 مكتيعلل, (© مكتيفنملا. 420 ناكو» 2 0 لاق رز © تيب
 م) 0 ىنفكيل. . 7) 126ءام لش © هدم ب06 دولتك



 نيبح دايز لوو ةفوكلا لفا «هبص> نيد ةروصقملا دايز ذختأو

 رع ىنثكد##  «بدنج نب ةرمس ةفوكلا ىلا ةرصبلا نم صخش#

 لق ميلس نب ديحم ىتدح لق 5 سيردا نب ىاححا ىنتلدح لق

 ىصخح لهو لق اًدحأ لنق* ةرمس ناك لع نيريس 37 سنأ تلات

 | ل سلو اسما ندد هلو ب ليك
 نأ فاخم لمح هل لاقف 0 نم. فأل ةينايث لثق كقو .:ءاجت

 ام علتم جيلا تلنق تل ذ ول لاق اَمِب درب لا 11 وكت

 00 0 ىدوم ىتدح 2 0 ىقدح «لق ابك نا :كيشخ

 لق 0 نيعبرأو عرس / نادغ ّ موق نم ار لكك لاق 10
 3 ىو

 لع اديخح ني ' لع ىكتدج القرع ىكداح «:-.  نآرقلا عندج

 0 الا لاا راجل لا فرعا نع ف قدصلا رااح
 لئثاوأ اجفف منكَ ضعب نم ٌلكجر يرخ ملدسأ ىنب رود دنع
 ليلا ضم رث لق ةببلل جْوُذ ميقلا نم ٌلجر هيلع لمح ليخأ

 ام لاقت همت ىف طخشتم وهو + بدنج نب* ةرهعغ 2# هيلع قاذ * اك

 01 وف انبا قتجم اذا لك درسالا نيح نئارأ ةباسأ ليك اذه
 لق برح نب ريهر ىنتذح لق رع ىنثكح >«.انتنسأ اوقثأت

 ديز نب كيعس نع رضم نب ناسغ اسس لق ريرج نب بهو اس
 اليل انجرخن ةرصبلاب ةرممو ةفوكاب ديرو فاخزو بيرق جرخ لق

 ىنب اونأث ناضمر ىف كلذو الجر نوعبس مو ركشي ىنب انلنف#

 ©) © مصخ. 2) 0 سيول -: 2 (0 080: 0)22 قلك د كرا
 ىوادلب 0 ىماذإلا مك © دورس م 0 ممق. 2 8) 0 قارغ

 2) 0 ىفقتلا. 4#) 0 كيسا. 2 لع قلو



 ه7 لد م1

 فئاخل اهيلع نكي ملق دالبلا تقاص «ْذإ تّنِحَف

 هيتنبأ ىلع ضررا م نامتعى كيأر ام لأن

 ةيلح تاو لق ةةيواعم ىلا كوشن افا لذ - 0 دو“ ركنا دار

 ىربلا نانحد هللاو 6 ةرصبلاب تلق كنا ىنغلب لق ىف ليقت اف لآق

 5 لاق ءاوشع اهتطبح لق كاذ نلف ىف لق ربدملاب لبقملاو ميقسلاب

 ماممت نب هللا ىبع لاقف ءهلتقف 4ةيمزلا رشب حاقتلا ء سيل دايز

 ىلا
 « هاقرلا ةجووف ىحشضأ نيح نصح نب ىفوأ ىعس هللا َبْيَح
 امص ةيحو ٍنيرع تيل ىلا هاقشلاو نيحكلا هداق

 140 لاقف م لأ ىب 0 نب ةرامع دانا خفوكلا دايز مدق انملو لاق

 وربع هل لاقف بارت ىا ةعيش نم هيلا .عمتج فيلل قوش ورفعت لأ

 هدا امرا قرا زال ا ال ام عفر ىلا دوعدي ام ثيرحح ىوبا

 ورصو ةينالع اذه ىف ىنملكت ثيح تنا بصي رن امكالك دايز لاقف

 هرج امرأ ف فيلا نك خا لد ني نع كدري 5 نيح

 ؛ة ىفف /همالك تدرأ وا* كدارأ نم كدنع عمتجت ىتلا تافاوزلا

 ىهل لاقو قمل نب ورع ىلع عفر ىذلا نا لاقيو لق «دجسملا

 نام ثيوثل نب ورع لافت مدور نجا هنري ىيورصلا ارك

 مآ مْيور نب ديرنل داير لاقت :ىيلا دنم دعتتب ام لح هل
 تدر ولو همد نقح لقف ورع امأو 6 همدب نتيطسأ نحن

 اذ و ه
 وب "ىلع جرب ىتح هتاف ام ىصضغب نم لام يف تاس م

 2 0 نا 8 © هيعبلا فنا 20 ليي ا ) © ا

 7101. 112ز0389) 2700 11: 47742 2 آمولا 0 ءاسولا. ركز 0 متت

 © هيقس. ى) 0 هدص. ) © كمالك داراو. 2 © لقثا. 2) © ءمد.
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 ةفوكلا. قاف دايؤل قارعلا تاعمج ةريغملا تام امل لق براحم ىبا

 اناو ىاتا رمالا اير أ ىكأو نال تنصت وزدللاح

 8 ةرضتلا دطرشا نم ”نيعلا (3. < هكيلا نم ب« نإ تدرأت ةرصبلاب

 مكتينأف لطابلا # عفد ام لاط مكقح ناو قَّح لما مكلا تركذ
 ظفحو سانلا عضو ام ىنم عفر ىذلا هلل نيحلاف ىتيب لحما ىف ه

 سلجن ربنملا ىلع بصخن ةبطخل نم غرف ىتح اوعّيض ام ىتم

 باوبا اوذخاف #4 ماو هتصاخ ل تاميع اك ركل اركستا ىنتح

 / نلوقي الو هسيلج مكنم ء لجر لك ٌدخأيل لق ث دجسما

 دجحسملا باب ىلع هل عضوف ا رما رق «ىسيلج 2 ىردأ دل

 فلح نف كبصح يكتب 1 هللاب نيفلك معبرا عبرا تاعدفدم

 لاقيو نيتلث ىلا راص ىتح .هلوعو هسبح 6-5 مو هالتخ

 ىبعشلا لق «ناكملا ىلع ٍةَيِدُيَأ عطقف نينامت اوناك لب

 «نقتأ الا اش الو ًاريخ اندعو امو .ةبذكب هيلع انقلعت ام هلاوف

 ىنغلب 2 لق نامتع نب #ةخملس نع 0 ء آند لق ربع ىنتدح
 نصح نب ىقوأ ةقوكلاب دايز هلثق لجر لأ لق هنا ىئعشلا نع 5

 كاب هي: رك كيو ' نمانلا نوح برهف هبلطف ءىت هنع هغلب

 6ةالّجر نئتاحب كنتأ داير لاقف ئئاطلا نصح نب ىفوأ اولق اذه

 6 0 لف
 هلجاع مهيف سانلاو ُلَجَعَت ال ةةيغملا ابأ انايز

 هلصألا ةلوص ”ثيفافكلا قيَح / ىفلح نملعاف * هللاو كتفخ

 0-20 مكين. 6) 0 عفر © 0 هموق». 0 4 ةرماذ. 2106

 قا. ) 0 ليقي. مز 0 هز2. .,.0)2 ةيلسم."00)2 نق. 2 26

 هكر 2702. 1, 25, 09. 57. 2) © ىفلك ىلبقات. #) 0 تيفافثملا

 © تينفاقثل.



 هو. لس ملا/

 ةالولا تناكو «صاعلا نب كيعس ةئسلا هذه يف سانلاب محو

 لماع الا اهلبق ىتلا ةنسلا ىف اونك ىيذلا ةنسلا هذه ىف لامعلاو

 ريسلا لها ضعب لاقف ؛ اًقالتخا ةريغملا كاله خير ديرأت ىف نذ خفوكلا

 8 6. انس 8 عضعب لاقو 81 خنس ىف هكاله ناك

 5 نيسمح نس تلخد مت

 © تادحالا ىم اهيف ناك ام ركذ*

 , ىدرألا فرع نب نايفسو ةاطأ ىا نب رْمُب  ةوزغ تنال اهينق*
 © ركلا ّىراصتالا ىيبع نب ةلاضق © ةوزغ اهيف تناك ليقو مورلا ضرا

 ني ةريتغتملا :ةانو تناك ١ ىتادحلاو ئدقاولا لقق ىااككمو

6 , 2 
 00 ىفقنلا  ىسوم نب كي ىددح رم ىب قي لاق

 6 نيبعلا اسم + لوط د لع نب ةريغم ا ناك لق هيب نع

 كيس نيعبس ىبأ وو هن. خئس نابع 3 0 رك كيمربلاب بيصأ

 كله مديبع ىب ماشه نع تثّدح اميف لق هنا ةناوع امأو

 رع ىنتتدح 4015 كلف 1 اضعب لاقو 2*ها خنس ةبغملا

 15 (.4 ىب* ى 2 دايز ناك لاق لكي ل ىثدح لاق 6 يبست نبا *

 وو ةفوكلاب ةبعش نب ةريغلا تاف ه. ةنس ىلا اهلامعأ أو ةرصبلا

 ناكف ةرصبلاو خفيكلا ىلع / «ليعب دايز نا واعم نك اهريما

 ةرهس ةرصبلا ىلع فلختساف © ةرصبلاو ةفوكلا هل عيج نم لوأ
5 0 

 ةقوكلاب وال ةلاس ميني ٠ دايز ناكف 0 ا: ضخفاو بكنج نبا

 نن) © كد مر 6 ةأزخ اهيف تناكفن 6 6 ىدرالاو © قرزالا»

 2 6 قار. ا ا كيمربلا مديل“ 0 نأ ةنع نك



 م 8 تس

 نيعبرأو عسن ةخنس تلخد مت

 «ثادحالا ىم اهيف ناك ام ركذ *

 © مورلا + ضرأب 5 ئنوكسلا ةريبغ نب كلام ىتشم اهيف ناكف

 تحتافو « ةبركاب انتشو ةيرج كيبع نب ةلاضق 4ةوزغ تناك اهيفو

 © اريثك اًمبَس اهيف /باصاو هيدي ىلع 5

 © نجبلا ىزرك نب هللا ىبع ةفئاص تناك اهيفو

 © ماشلا لعاب اشف رجلا ىف ىواعترلا ةرجش نب ديزي # ةوزغ تناك اهيفو
 ©رصم لفاي انتشف ركلا عفا ىب ةبقع ةوزغ تناك اهيفو

 ةينيطنطسق غلب ىتح مورلا ةيواعم نب ديزي ةوزغ تناك اييفو
 © قراصنألا بويا وباو ويبزلا نباو رمع نباو سابع نبا دعمو

 رهش ىف ةنيدملا نع مكمل نب ناورم ةيواعم لزع ًاهيفو
 رهش ىف ةنيدملا ىلع صاعلا نب كيغس 2اهيف ,مأو لوال عيب

 اهلك ناورم ةيالل تناكو* «لوالا عيبر رهش ىف ليقو رخآلا عيبر
 ةنيدملا ءاضق ىلع ناكو 22 نيريشو نينس ىنامث ةيواعلل ةنيدلاب

 لقت نب ثراخلا نب هللا دبع لزع نيح ىدقاولا معز اميف ناورمل #
 ةيلس ابا ىضقتساو ءاضقلا نع هلزع صاعلا نب كيعس ىلو اًملف

 8 فيبع نب نامرلا كبع نبأ
 نم ةبعش نب ةريغم لا بريف ةفوكلاب نوعاطلا عقو ةنسلا هذه ىف ليقو

 نعطف اهمدقف ةفوكلا 0 يحرم د ليك راك ع درا املف نوعاطلا
 لوا ناكف دايز ىلا ةفوكلا ةيواعم مضو ه. ةنس ةريغملا تام ليق دقو « تاف

 © ةرصبلاو ةقوكلا هل عيج ىم
 2) 0 هردتنا 27 0 ىرازغلاو 0 ضرأ. 206 ةأوغ.

 6 ان درتكاد اسو كح و 0 0 انو درخ, 6 ]ل ةعنغ 11 34 6. رت 0010.

 باصا. 710 ( ايبظع ايش. م) (ب درك. 4) © ةارغ, 2) © هدس»



 8 فل هم

 نم لفق وربع نب مك نا ليقلا اذه لكثق ركذو «2ىلاعت هللا ءاش

 8 ورمب تان هذه هتوزَع

 مقا ىدقاولا * 8 لاقف ةنسلا هذه ىف سانلاب 2 نميف اوفلتخاو'

 ىذلا لب هريغ :لقو +« نايفس نا نب ةبنع هةيسلا هذخ 3 2

 م ىلع لامعلاو ةالولا تناكو © نايفس قا نب ةسبنع ةنسلا هذه ىق مح

 © اهلبق ىتلا ةنسلا ىف ةالولاو لامعلا © اونك هنا تركذ نيذلا راصمالا

 نمعبرأو نامت خان :تتلكخد م

 « اهيف تناك ىتلا ثادحالا * ركذ

 دبع ةفئاصو ةّيكاطنأ © ئنيقلا 4 ناجرلا دبع ىنا ىتْشَم اهيف ناكو
 ؛0 ىنودكسلا ةريبق نب كشام ىذوؤمو ارفتلا يسبق نف هدا

 لابو * ةرججلا رصم لعاب ىنهجلا رماع نب ةبقع 4«ةوزغو رجلا
 دلاخ قعيمج ىلعو ريقزلا نب رذتملا ةنيدملا لها ىلعو © ةنيدملا
 هةيزولا نب كلاخ ىب ناجرلا دبع نب

 ناسارخ ىلع .ئنيللا ةلاضق ىب بلاغ دايز هجو اهيف. هضغب' لاقو

 5 © معلص هللا 2لوسر نم * بكت هل تناكو

 ليق 7 ىف مكمل نقف نارها ةنسلا هذه قا نادل 8

 خيواعم .ىىه تناك 0 ةدجومل 1 علا عقوتي وهو ويبسلا لها ذماع

 راصمالا ةالو تناكو ل اهبحو راك كقو © كذف هنم هعاجا راو هيلع

 ©اهلبق ىتلا «خنسلا ىف اوناك ىيذلا* :ةنسلا هذه ىف اهلامعو

 ه) © 00 ت) © ل2205 2 ١ اتانتكلا نوم اهنيف نك ام.

 2) © ١06 ىفقنلا مط 6 © نامولا» را رشف. ى) © ةاوغو.

 0 نمجلأ. 0. ىقوكسلا هدم: .,.2) 0 ةدتنا 181403 هع 6هزئز ا

 نب دلاخ. ) 0 لوسرب. 40 قو نإ 0



 مى مي 03-0 2

 ©« ةلهاب ىف ّىقلُأر لتقف هب رمأت هتيب ىف ةليللا ميطخلا
 ؟ 1 ناك نايت نا ىب هنت دنسلا هذه قد سالب "نحو
 © اهلبق ىتلا ةنسلا ىف ةالولاو لابعلا اهيف ةالولاو

 نيعبرأو عبس ةنس تلخد مت

 3 اهيف ناك ىتلا ثادحالا ركذ* :

 دبع ىبا ىتشمو موولأ نضراب ةريبخ نب كلام ىتشم < ناك اهيفف

 © ةيكاطنأب ىنيقلا ناجرلا

 ا ل نوعا قلي وسع نكي ليلا ةبع لع اهبك
 برغملا ىف ئدقاولا ركذ اميف راسو #ٍيْيَدَح نب ةيواعم اهيلوو

 اول دس كفو اركلا نأ "حول ناكرلا7 هيعردب رس لق اينامتع نالوا
 ةيواعم نم تذخأ ىرمعل دق © ةيواعم اب* هل لاقف ةيردنكسالا

 ا ار ل قلب لإ يب دق بدنقا دف
 ملم نامتعب يكب اجوخلا ركب: لل" ب تريح تلتقا ام

 ةدراعم كرشت مل نامثع عمدا يلطت' امنا "كنك ئلق: نامرلا

 / عنص م ئرعش لاب ماعلا نب ورع عفسم كثيبح * عصب ايي

 © # هتعيابف سانلا ّلوأ 2تبتوف

 ىرافغلا ورم نب مكشلا دايز هجحو خنسلا هذه 4 ثو و ريسملا لحما ضعب 5

 0 شلل 0 روغلا لابج ازغف اريمأ ن 9

 د

 «) © هلهأا باب. . 2) © ثاديحالا نم اهيف ناك ام ركْذ. 6
 همت. ه4) 0000. ميكخ. 0 ناجرلا دبع. رك © لاه

 206 مدل“ /) 0 هت. 2) 0 تييثوو. 46) 0000. دتعياب. 4) 0

 ا 22) ان ه.درأرشو. 7) 0 مئانغ,



 خم“ نس 2

 ام ةورعغ هل لاقف ديلولا نب كلاخ نب ناجرلا دبع نب كلاخ

 نصي كا اهجوتم ©« صخ#تو هدنع نم كلاخ ماقف لاتأ ع لع

 نب كلاخ * هل ضوتعاف 0 امويد كرش لاخأ ,ىبا ايبا داص ©

 امإبأ شيخ ةيراعم ىلإ ع عفرف هلتقف فيسلاب هيرضف ا دبع

 5 عجر اًملف ةنيدملا ىلا .دلاخ عجرو هنم ء هذقي رو هتيد 4 دصرغأو

 لاقف لاتأ نبا لعف ام ةورع هل لاقف هيلع ملسف ةورع 7 ىأ اهيلا

 ورع نيكسف زوجا خبل ضعف ام ىلتو لاتأ ىبا كتينف 2ك

 لاكأ ندا بص نحل هد دبع نب كلاخ لآقو

 ىنونفرعأت هللا فيس ىربأ انأ

 : ميا
 ضيق م 2 لاص 5 مراسضو

 نيو .اهكحذ. « فيحريلا بلاغ نك 0 ميطقلا يرخ اهيفو

 ئلو ايل لق ىلع اس لق ريع هذي ىدحج اه كابا

 كلام 8 ديزي وهو ميطخلاو ىميكاهلا بلاغ ب مهس هفاخ

 اة عجر رث* مّكحو ثدحأت راوعألا ىلا جوخث ميس اماف ىلعابلا
 هلثقو هذخا ىّتح هبلطو داير هنموي ملف نامألا #بلطو ىفتخأت

 نذأ رف نسيرحجلا ىلا ديس ادإز نات ميطخل اًماو «هباب ىلع هبلصو
 ىبباف هنمضأ 2 وربع نب ملسلل لاقو «كرصم مزلا ©« هل لاقف مدقف هل

 تبي ره. لاقف ملسم هنأ رت كتملعأ هنيب نع تان نأ لل

 «4) 0 هده. 65) © اهيضر» 0 13. ؛ةطكاتتت اهب..ر معدادتلا <42 6

 60 2 ( همزعو 16 مم رخو 66 ككعق ىلإ 0 كنا 5 0

 نم راصو. #) ©0000. لصا. 2) © ما. 20 © بلط ىف تخاف.

 9 انوع. 27/0 تلا



 مل ماك خئببب

 نيمعبرأو كثس ةنس تلخد مث

 ثادحالا نم اهيف 2 ناك ام ركذ

 مورلا ضراب هللا ىيبع نب كلام ىتْشُم كلذ نم اهيف ناك امف
 را تجللا نب ةلاخ خي الا ةبع ليلك ناك لكب ' ليكم

 © < ىنوكسلا ةريبه ىب كلام ناك لب 5

 مورلا دالب نم كيلولا نب كلاخ نب ناجرلا دبع فرصنا اهيفو
 لك بيدا ةموهمم طيش ديلا ئنارسنلا "لأ نبأ سكف صح ىلا

 هكاله ببس نع ربخل ركذ
 ةملسم © نع ىلع اس لاق رع ىنثّدح ام كلذ ىف ببسلا ناكو 0

 اطع نق" ناك :قيلولا ني“ ةلاخ نب" ناجرلا 'قبع نأ براس نبا

 نب كلاخ هيبا راثآ نم مدنع ناك امن اهلها هيلا لامو ماشلاب هنأش

 هفاخ ىتح هسأبو مورلا ضرا ىف نيملسمل نع هئانغلو ديلولا

 لاخأ نبا رماف ارث هيلا ”سانلا ليملا هنم هسفن ىلع ىشخو ةيواعم
 ةنع عضي نأ كلذ لعف وه .نأ' هل 'ىمضو هلتق ىف لاتكج نأ

 دبع مدق اًملف «صّيح يارخ ةيابج هيّلوي ناو شاع ام هجارخ
 لاثأ نبا هيلا سد مورلا دالب نم اًصنم صُمح كلاخ نب ناهرلا
 هل ىفيف صمحب تاف اهبرشف هكيلاغ ضعب عم ةموهسم ةبرش

 لق 2؟دجاخ هنع عضوو صم جارخ هالوو هل نمض اب ةيواعم

 سلجأ ةنيدملا ديلولا نب كلاخ* نب ناهرلا دبع نب كلاخ ى مدقو

 كانا لق تنا نم ةورع هل لاقف هيلع مّلسف ريبزلا ىب ةورع ىلا اموي

 «) © هرص. 82) 0 طنع ذصقعتأ مورلا دالب نم. ) ©6000. ىرازفلا.

 4) © هل. هه 0 ىب. /) 0 هس ىر) 0 مسدقف. /) 0000. هدد.



 0 ىل

 يكدارأ لجو رع هللا ىلتو كثدرأ ام 2مل لق رث ناسارخ ىلع هل

 ىققثلا 2 ناجرلا قبع# وبا ان لق لع ان لق رع ىقدح

 لمغتسا :فارعلا وا املا ,اذإنو نأ ديبا نع ليصملا نب دمك

 جرمأو روك 5 راق دعم لعجو ناسارخ ىلع ىرافغلا ا مكشلأ

 5 كبع نب نيلخ ةعرز 0 ملسأ © مو جارك كلا ةيابج ىلع اوناكف هنعاطب

 4 ريم أو ىعوبريلا لسع نى .ب ةعيبرو ىحاطلا ىلا ىب ء عفانو ئفنُل هللا

 وريح نب مكللا تان قكاسلا ناعنلا يبا ماتو ىكشملا 2

 نب و فلختساو ةريتك مئانغ منغف ناتساخط ارغ دق ناكو

 0 ىلا ليز كل بيس نك 2 نيلثأ قنا

 10 نيملسملل الو كنيدل 06 ل ىنا مهللا دايز لاقف كلو نيملسمللو

 ناسارخ .ةيالوب ىفنللا هللا "ىبع نب نيلخ ىلا داو بنكو 4

 نم اًعلأ نيسمخ ىف ناسارخ ىلا ىقراخمل كير ىب عيبرلا ثعب مث

 راقلا قيرشعم ةسيخ ةفوللا نمو /اقلأ ىيرشعو ةسمخ رضا

 ليقع ىا نب هللا دبع ةفوللا لها ىلعو عيبرلا ةرصبلا لا ىلع

 15 © دايز ىب .عيبولا ذخعاجل ىلعو

 ةنيدملا ىلع وهو مكلل نب ناورم ةنسلا هذه ىف سانلاب يح ليقو

 ةركذ مكقت نم ةنسلا هذه ىف راصمالا ىلع 0 ةالولا تناكو

 دايزو اهب ءاضقلا * ىلع حيرشو ةقوللا ىلع ةيعش نب ظريبخم ا لبق

 © لبق تييمس #لق نم لاجلاو ةرصبلا ىلع

 ه, ديلولا نب كلاخ,ىب ناجرلا نبع ىسم نإ ديسلا نم

 را ضرأب
 ه) © هج. 8) © 'ىلح " . 2)) 6000و ضنك اءللا ني ل
 [1111 ©4) 0000. نيماو. 1106 زج. بل, ةضاخ. 1. 6) 0000. سايأ.

 /ز) © 05 نورشع 5126 افلا. - ى) ( اهداضق. . /2) © هم.
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 م. 6 . خنس

 كناخ دق هنا دايزل لاقو عفانب كيز ىعسف هلك هرما ىلع هبيق

 «بهذ نم ةمثق هناكم لعجو ناوخل مئاوق نم ةئمثاق .ذخاو

 بعتو نب فيس عايف دايز ىلا دزألا ههجو نم لاجر ىشف لق

 رعاشلا ليفي فاو. افيرش نو ىبلوعملا
 ؛مظعألا لاعفلل 04 ويصب ٌثيمعأو ىدنلاو ةحامملل فيسب ٌليعا 5

 أر نيح دايز ليل كاي ىم دار او نحيت

 ريقق انيلا ا ذا ونحلاب دنا فقوم انب 0

 او لق معن لاقف دايز ىلع لخد نيح تيبلا اذهب ىلوعملا

 0 دكاوسب دهاكيف 8 بانذلاب دايز اءدف « هراج-أ مايا هركذ 10

 ادايز نا ةملسم نع ىلع داني لكم نب رع 00 ««اعفان

 ريمأو ىفنملل هللا ىبع نب كيلو ىيحاطلا ىلاخ نب عفا لوع

 00 0 ا دا ورع 2 نيا وكجلا ةليعتسات ىركشبلا رسحجأ نبا

 نب رافغ ءوخا ةليعنو * اكيلم نب /غليعن نب ثرادل نب ءميذح

 دايز رمأ ى خةملسم لاق * ندع ىلا اوراصف 006 جنللو 2 كيلم دع

 صاعلا نا نب مككحلا كيري وفو مككلا ىل عذأ لاقف هبجاح

 هلخدأن  ىرافغلا. ورع نب مكتمل :ىاف ةبجاغل يرض* # ئغقلا

 حقعف معلص هللا لوس, نم* # ةبكت هلو فرش هل .لجر دايز لاقف

 2( 1106122 هدد10 جدر 59, 1 ن1, .-8)! 40 هوجن - :2) 1026عقأ نك

 000 : 2( 6 0 0 جودخت 6 6 قرج , 0 ميلخ ©(

 0 1056116 عناولح- ىب. /) 0000. خبلعتز 4 :لبعنو هن 00.

 2001012١ 1'هغدجح عع7ءد]10عتدتص ءوأاتكاتا 5؟عع. 1105( عد1ع10, ععدعدل.
 1 21ء11عم 1, 18-22 ه6 ةباغلا :لنسا 11, 2. 36 ©« 1:54. 17106 ءتدسص

 لكاث ةانط عدج نون 25) ةغ3طق 8120زةنن 1,331. م 0 ةةيلس امن

 /) 0 ىيمألا 2) 0 ميسمورا ليسوب.



 5# زخنس ن7

 ىلرخل  نيصخلا نب 0 نم معلص ئنلا باكصأ نم ةّدعب

 ةرمسو ناسارخ هالو ىرافغلا ورع نب مككلاو ةرصبلا ءاضق هالو

 هافعنتساف ره ىب ناجولا ديعو كلام نب ل تك نبا

 5 مصاع دهاشاأ مث ىتيللا خلاضف نب هللا دبع ىبضقتساو دافعاف نارع

 3 دنع ةبابث هتخأ تناكو © ىترجلا ىفوأ ىب ةرارز مث ةلاضق نبا
 2 د - دهي2

 نيب ىشمو بارخلاب هيدي نيب ريس نم لوأ ادايز نأ لسقو «دايز

 نابيش غيلع لعتساو ةئتامممخ ةطبار سرال فخلاو دعلاب هيدي
 «دجسملا نوحربي ال اوناكف دعس ىنب نم # نابيش ةربقم بحاص

 م اًكِيرَأ ناسارخ دايز لعج لاق ىلع امد لقا ربع ىنتدح

 ديلخ مرهشربأ ىلعو ىركشيلا رجأ نب /ويمأ ورم ىلع. لعتساو

 سيق ناقلاطلاو بايرافلاو ذورلا ورم ىلعو ىفنكلا هللا دبع ىبا

 كلاخ ىب عفان جدذشوبو / سداقو سيغنابو ناره ىلعو متيهلا ا

 ىب ولست انت لاق 2 ىلع آس لاق* رع ىنتدح « ىحاطلا

 , عفان ىلع # بتع ادايز نا دزالا نم خيش ورع لأ نباو براح

 لقو فنلأ ةئاع اياتك هيلع :كنكو :هميخ  ىحاطلا ىتتاكح لا

 كعب هنأ ةيلع هتدجوم تيس ناكو كلا ةنام ناك

 بثت هناكم لعجو ٌةمثت عفان فذخاف هنم هيثاوق / رفراب ناوح

 ناك ثيز هل لاقي هل مالغ عم دايز ىلا ناوكلب ثعبو بهذ نم

 م 0000: قرت 0 6 نكح 2 ريس: 50)10  ناييحرا
 6) 0000. ىلع 1مقعلاتت. ر/) 0 ىيمأ. 01. 110 ء/ن هر مج. اذ عا الو

 ىي) 0 رهشوناو © رهشرأ» /) 0 سيرافو» 5285612056237 0

 2) © هنت م © اثيعا 2 © خضراقر 0 رهاسز 14 رز ذاب.



 الر 6# زئئس

 ال لاقف 006 ء ّلبسلا نا دايزل 2 لليقو © هعبتتي ناكو قاسفلا

 | اين يطا دل ل رض ا 0 كل
 7 بام الكر ضل" طيش ايلف ء يل نشأ يحك قيام

 ملغ ”ناتسارخلا نيبثوإ ئنيب لبح عاض ول ليقي ن .راكو هيكحاف ' كلذ

 هتباحح ىف ةرصبلا لما ةكشم نم ةثامميخ بتكو هذخأ نم 5
 ركب نب ةثراح هيف لاقف «ةئامسمخل ىلا ةثايثلثلا نيب ام ةقررف
 مى ىنادغلا

 ريقألاو :ةفيلكلا وخأ هدعنق نانو ع ع غلب ل

 ردلألا كاضحيإ نييح محو ِدَصَقو ةلَدْعَم ماما تنأف

 رشوولا هيعلف هيزو ا بوح ا هللا 0 كوخ 10

 جنتل #انل كام 2كبحت ىتأيو* هنم ئيهلا 3 7 بيبصت

 00 ب كلم كم رك
 ار ا لا ا ا ولا ا م
 يقف الو َكيكَتْشَي مْيَص ىنحت الف هاوّسلاب مسقتو
 رووش هيف مفاظ ثيبَح  نامز ىلع تنجو اي كتنكو

 نخل اهتئاغض ىفُخُت ا اا دعب لاجبلا تيساقت

 ريسُي 3 ةفاضملا 0 ميقي داب 1 َنورضاخلا فاخو
 تارك ىلإ د 12

 رينتسم َمَلَبَأ م اق كايز مهيف هللا فيس ماق انلف

 0 ردك دلو م عرج هلو رع نكدكلا» جيدي اك

 را هعبتي. 2) © ليقف. ) © لبسملا» 4) 0 اذه آو.
 ©) 0000. هيلعز 1ءوعأ تنص آش. /) © ارو. ى) © ىحبعلاا ه4

 ديزي. 6)42© نتيبصن, 0 بيصي. 20 ليخ# ىقايو, 0 هّيح ىماد.

 2) 0 دبر 65ءمل. 20000. روج. 70 © بحي. ) © ًارارد انل.
 0) © نعي م) © عرص
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 جبصأل ذأ عضوم ىلا اهثرطضأف ليللا ىنيشكو ل «ة:بولكب

 ا ىلتو .ةدانسم هللاو ا! قعلتمطأ لد ”ةيلطالا نم نك ا 6 31

 لوأ دايز ناكو ؛هقنع تبرضف هب رمأ رث ةمإلا ء هذه حالص كلنق

 ةعاطلا سانلا ميْلُاو ةيواعد كلمل نمأو ناطلسلا #رمأ كش * نم

 م ةهبشلا ىلع بقاعو ةتظلاب نخأو فيسلا درجو ةبوقعلا ىف مّدقتو
 كاضعب ساقلا قع را !ًكيدتت افونخ' هناطلس 3 نانثلا 2 دفاكو

 ضرعي الف ر/ ةأملا وا لجرلا نم طقسي ءىشلا ناك ىتح اًصعب

 قلغت الف ةأملا تيبتو هذخايف هبحاص هينأب ىتح ني

 بيف سانلا هباهو اهلثم ري رث ةسايتس ,سانلا  ساسو اهباب اهي

 10 قى قزولا خنيدم ىنبو ءاطعلا و هلبق اًدحأ اهوباهي من

 :1 ننس 2 ليظت اذه ام 2لاقف ريم زاد نم اًسدج دايز عمو لق

 ل ا د يد يدسسسو ل ال اذه نع قكيلق لق

 نب هللا دبع هيلع فالآ ةعبرأ طرششلا دز لعجو لق «رخطصا
 نصح نيا ةزبقم ٌبحاص ةبلعت نب كيبع ىنب ٌدحا نصح
 ,: ىلع اًعيمج اناكو دعلل قاط بحاص ” ىميمتلا سيق نب دعللو

 نيتيدح نايسي هيدي نبي ايو هريسي همي *دايز انيبف هطوش
 نبتثو متاهاقلاك ةبكلا فلآ ْدْعَج اب دايز لاقف هيدي نيب زانت

 رمأ دعلل لو هنا ليقو دار تام ىتح هطرش ىلع نصح ىبا

 2) 1-عم1 ءانانت لك“ 6 ةبولخ , ( هيلوك 2. ةيلوكا و 110

 ىنيشعو. 516 ملعأ. 2 © هش 20 0 مرمهأ ندا 26 ©

 فاخو, 10 ةأرملاو. ى) 0 1ةعاتطقب ( قرا /2) © لاذ
 2009 سرداك /) ©( انأو. 2 0 1ةءاتت73, 10156 1١ اه. 72) (ب

 هيغم. 7) © ىريبمنلا. 5) © اموي ريسي. م) © ىقلاف



 7 م5 نس

 7 نب هللا كبع ماقف لق قوص نم نوكي نا مكنم
 طخلا 0 ةيحلا تيبوأ دق كنا ريمالا اهيأ كيشأ لاقف

 يف فنخألا لاف مثع نوان' هللا 0 كاذ نيبذك لاقف

 ءاطعلا كعب قي ءالبلا لعب ءانتلاو ريمالا اهيَأ 0

 لالب بأ © ماقف نتفقدص دايز لاقف « ىلتبن ىتح دق 8 انأو 5

 50 ريغب هللا ًابنأ ) ليقي وفر* سمي ةينأ نب سادرم

 ىْخأ رزو ةرزاو رون الأ ىفو ىنلأ ميعاربأو ء لجو زع هللا لق
 4 تدعاو ام ًاريخ هللا اندعوأذ ىعس ام الآ ع ناسّنالل سيل نأ

 اًليبس كباكاو نيك كم اج 1 نع و 7 رام نيالا

 نب دالخ امد لق رع ئنثتكدح >«ه.ءامدلا اهيلا ضوخأ ىتح 0

 ظف املكتم تعم. ام لق ئعشلا نع ربخ نم تعمس « لق كيري
 هلا 5 <ىسي نا 7/افوخ تكسي نا تببحأ الا ىسحاف ملكت

 لق رع ئىتتحح ” امالك دوج ناك رتكأ املك ناك هتاف ادا
 نب هللا دبع 2 هتطرش ىلع دايز لهعتسا لق ةملسم نع ىلع اس

 001 ديلا ذي 0 هزم ريك علب لح نئدلا لهن نلمح
 رق قصي نم رخآ نوكي ىتح ءاشعلا روي ناكو ةفوللا 8 ىلا
 غرف اذاف # نآرقلا لّثري اهلثمو رقبلا ةرورس امقيف الجر رمأي قصي

 بحاص رمأب رث ةبيركلا غلبي ًاًئاسنا نا ىري ام ردقب ليمأ

 ةليل ذخأت لق «هلنق الا ًااسنا ىرسب 2 0 تطرش

 يسكت كنار دك قف ءادنلا تععمس لع لاقف اًدايزر هب قاف اني

 2 لاف ناقل ١ 72] 4 لت 1 1501. 53, 85. 4-35هو 2) (

 انتدعاو. 6) 0 0. 0 60 نم 0 ي) © ىلبتي.,. 0



 م يدم اذ

 هادو حي ىفكأ ىتسلاب مكيفبا ل ند
 < هقنع تدبرغت الا مكتماع هيلع ام فالخ مكنم دحأ 8 نم رهظي* ال

 نيكو ىنُذأ ربك كلذ 0 نحا ماوقأ نو ىنيب ا كلقو

 اًنيسم ناك نمو اناسحلا ثدويلف ب مكنم ناك نف ىمدق

 السلا كاس ا فيعرف تاس نع عرنياف

 + ىديُي ىتح تس دل كتقأ و انلنق دل فش رف ىف نس
 00 ىلع اراب مرومأ اا 0 رق« ليقف "اذان ها

 ىذلا هللا 0 000- 0 0 ا . 0 انأ

 ؛ عمسلا مكيلع انلف انلوتخ ىنذلا هللا ء ءىقب مكنع كوذتو * اناطعأ

 0 اهب ادد دا ميك عل 0 بلبل اميف ةعاطلاو

 مكنم ةجاح بلاط نع اًبحتحم 0 ضلت كل هل

 الو نإ نع < َءاطع الو م انيكاح ذلو ليلب اراط .قاثأ ولو

 15 نوبدوملا ما نان مكتمل حالصلاب هللا اوعدأت اًنعب ملت اريكم

 اويشن الو لوكالضي"اوحلصت' ىو, نووات هيلا ىذلا يكفيكو كا

 اوكرتت“ الو مكلوح هل ليطيو مكظيغ كلذل ٌلدتشيف مضغب مكبولف

 نا مفللا هلاسأ نهللا اه نك ملل ميك سا رس هنا ميت

 ىلع لعل رمألا / مكيف كيا قومي أذاو َك يلع هلك 5

 هم ىرمأ لك رضيت كيفك ىعصل مكيف نال ا

 2( 7 ىناسلو. 0( 0 منررهظب 6 6 ىوقنب مكدوْذنو.

 4) © هس. 6) © © ؛'222 اقر, الو ىلاطع ري © سكتادجاح
 ل هز عمم“ / 0 مكنم».



 3 65# ذخئس

 تما »هيلع نع بدني دم قبل ]7 4 قيلتخا
 متعبتا دقلو ©ءاملكلاب متنا ام اًداعَم وجيري الو © اًباقع فاخي

 اوكهتنآ ىتح عنود مكمايق نم نورت ام ماب لزي رثو ءاهفسلا
 ؛ بيلا سناكم 00 1 0 رق 6 مالسالا مح

 ىنأ قارحاو مده ضرالاب اهيوسأ ىتح بارشلاو ماعطلا 0 مرح ,

 000 سا لإ جاصي ال رمالا الع خآ تيأر

 ذولا نذَحَأل هللاب مسقأ لاو + فنعو ةيربَج ريغ ىف ةذشو فغض

 اال ردنم محصلاو رمحللب لبعلاو نعاظلاب'ميقلاو 6 كول
 0 االا ددلا كل رع جحا معلم لجرلا ىقليا تح

 ةروهشم ” ىقْبَت / ٍريثملا ةبذك نا ؛مكثانق ىل عيقتست وأ ٌقيعسا»
 |0000 دو ل لح دفع هيلي هلت مدقلت اا

 م وأ ال ىنذ ليللا جْلدو 7 ىابأ ملا )تحد اان نماض ان مكنم

 ريدا قيام 0 2 كس ملذمب

2 

 دقو 0 1 00 50 0 ا دا ال

 ىلع قرح- نمو متفرغ امومق قرغ نف ةبيقع بنذ هك لكلا انكححا

 اربق شبن نمو هبلق ىع نتبقن بقت ى اًنيب بقن نمو ” هانفرح ميش

 ©6) (0 ©« '#772 سلكملا. 5 0. ميفس. ه<) 0 هتبقاع 14 ها 8

 ةيقاعع. )4  0 ءايلحد. . © 0 نيملسملا هدح. رك © اوقرطر 14

 5 27 اوفرطا. ى) 0000. اسوبك ا سباكم. 1.6عقي1 هاننم آثر 24

 ع[ 14 ةانأل سنك (70, 10). /) 0 سيك. 2) آ.عي1 هنت آش (

 افنع هينوربجر, 0 أ 270 0121112 فنع 12835626. ) '4:/1 ىلمماب» 40

 131123: رينم او 00 ريمالاو ع ءاتتت 4. 9 14 هدد. 0 ىقلتر

 ' 1/4 ىفلت. ش 22, 0100 7 0) ١ يلا رض) 0 ىفوا. #م) 0 مانشلا ىلا

 مكاباو ةرصبلا ىلا عجرو ) © فرح © هانفرح. 5) 0 ابقن.



 75# خنس ند

 تثكبصي نأ لبق رسم ءارو نم هانحرط ىتح هانج خاف دايز انيتأف

 نا اهريغو, 7 ئلذهلاو ةملسم تاس لذ ىلع ان لذ ,.- ىددخ

 ء هل عيج رث ناتسج#و ناسارخو ةرصبلا ىلع اًدايز لمعتسا ةيوابعم

 وا رخآلا عيبر لا رهش رخآ ىف ةرصبلا مهقو ناعو نيركلاو دنهلا

 5 4# بطخغث شاف رهاظ ةرصبلاب ىيبعلاو ع ةنس دل كدامح را

 ديل 2 لاقف هللا تحج لج ليقو اهيف هللا ىمح رن ءاتب دبطخ

 انقر امك مهللا همعن نم ديزملا هلستو ةناسحاو ىاسفا لك

 ءالهجلا ةلاهكلا نافذ كعب اما ؛نيلع كتعن ىلع اًركش انمهلا امعن

 اهيعس عيلع ئفقابلا رانلا هلهأل دقوملا /ركقلاو ءايمعلا ةلالضلاو

 10 نبني ماظعلا رومالا نم مكواملخ هيلع ليتشيو مكواهفس قب ام

 هللا 2 ىاب اوعمست رف 2 نأك ريبللا اهنم ىتاكتي الو ريغصلا

 ميرللا باوتلا نم هللا" لع ام اوعهست لو هللا تنك ند

 #كمرسلا نيؤلا ىف هتيصعم لال ميلألا باذعلاو هتعاط لهال

 تّلسو ايندلا ل 4 كفرط ىمك 7 نونرختا دا ع ىحلا

 15 مكنأ «نوركذت الو ةيقابلا ىلع ةينافلا رانخأو تاوهشلا دعماس_ ١

 هذع «مككرت نم* هب اوقبست ل ىنلا تَدَحلا مالسالا ىف متتححأ
 رم ريغ ىسعلاو * رصبملا راهتلا ىف ةبولسملا 0ةفيعضلاو ةبوصنملا ريخاوملا

 راهنلا 8 ةراغو ليلا جلل نع ةاوغلا عنمت يع ا مكنم ىكت را مل

 0 0 رذعلا رغب نورذتعت “ ىيدلا ما ةخبارقلا متابرق

 ©) 0 انربخأ». 5) 0 كيحملا» 720" 3يلا0 6)52 بطخ )0

 )0010 183 رز لعمل كنرص لكل رجعلاو 1ع

 35 90 6 بيب. 2 0 نال 2 0 كتابا. ١ 6) 6 كي نا

 1 © ننوذوكنلا 7 0 تفرط 0 نيفرط. [ةصع هان فوط. ) 1ه-

 ةهعاتات1 ءهاتط> <20. 60) 2772 :قفصلا 1. ©. خخفعصلا. م) 0 نع ردقلا.

 9) © نوطعيو 14 نوفطعتو ؛740 نوضقبو.
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 قكدح لاق 6 ىثلدخغ 2 لن ما ىل

 ىنعي قاحما نع هللا دبع ىثذح لق ناميلس ىنثّدح لق ىأ

 دايز :انيلع .ملق < لق ىلدلل دلاخ نب دبعم نع ىيك نبا

 ناملس راد لزنف ةيواعم دنع نم نايفس قا ىبا هل لاقي © ىذلا

 ةبعش نب ةريغملا غلبف لق «ةيواعم رما رظتني ىلهابلا ةعيبر نبا

 ةفوللا ىلع هترامأ * ءىجت نا رظتني اَدإِز نا ةفوللا ىلع ريمأ وهو
 ىنيفكت ريح نم كيف له لاقف ىثراخل هللا دبع نب نطق انحف

 اذ بحاصب اثا ام لاق نينموملا ربما دنع نم كيتآ ىتح ةفوللا

 جرخت لبقف هيلع ضرعف ىلجعلا م ساهتلا نب ر/ ةنييع احلف هه

 00 ا ا ل ىلا ةريغملا

 اي ل 5 000000

 هسحأ رصقلا قوفل ناو اليل انقطف هلع ىلا هدرف ٌةبهت الا كلذ

 ىمست اًركَح هيلع لحن نا فاخ الف هائكنأ بابلا عرق املف د

 رعب تيس سحب هيلا تلونف انل

 زوغتلا ُرقَسلا نجله ام اذا يع مأ اه ةىمّفت ىلشب
 ؛ انجرخث رسم ءارو نم الا حبصُي ال ىتح لجو هم نبا ىلا ٌبعنا
 ©) 0 مدق لقو. * 0) (0 ىنتثدح هنا. 2 © امل 1موع236 4) 0 هت.

 ) 0 ميج. رك) 0 ]ةعاتت78. م5 0 ساهن, © ساهبلا 4) 4

 يرقاف ز "1 وعن 132غ ىملعاف ىلتمو انطأ 1'ةمدله ةانعأ07 20-

 . 7 م سد هد ه ة
 مما هلام 52م. 4:5 70663 ءقأ ريدن نب ركع ها ؟ءعدقاتك 11 13 1-

 علان روعتلا رقسلا ىئدانعا ام اذا ورمع م ىل ركنتسم لف
 2( 0 تجرخمإ

 نا
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 اونك جتا نبك اركذ نيذلا لاغلا اهيف راصمالا ىف لاّعلا تناكو

 © نس ىف لاعلا

 © اهيف تناك ىتلا ةريك كم ا تادحالا ركذ*

 : ىلع اهيف ىدرألا هللا ىبع نب ثراثل ةيواعم لاعتسا كلذ ىبف

 ةيواعم لزع لق 2 ديحن ىب* لع ىنتذدح لق رع ىنتدحت «ةرصبلا

 ةنس لوأ ىف ةرصبلا ىدزألا هللا ىبع نب تراثخل وو رماع ىبا
 نب ثرامل وه ليق دقو لق « هلع رف رهشأ ةعبرأ ةرصبلاب < ماقف “م

 نببا لبع ةيواعم ناكو مأشنلا لحما نم ناكو «ورمع نباو دبع نباو ورمع
 ١ دبع هتطرش ثراخل نيف ؛لذخل سرفلاك ثراخل ديف ادايز ىلويل رماع ا 1 ترانا 1 3

 «ادايز م اهالوو ةيواعم هلزع مث ىفقتلا ناليغ نبا وربع ىب هللا

 / «ةرصبلا دايز ةيالو نع ربخل ركذ*
 امل اًدِيز نا ملعلا لا ضعب اسد لق 2ىلع اس لاق ريع ىىنتدح

 راد ىف دايز ماقف ةفدللا ىلع اًيلاو مدق هنا ةريغملا نظ ةفوللا مدق

 0 جل ةييغلا هيلا لسرأف ىعابلا ةعيبر ىب ناملس

 ارم "لمح لب ؟ ضر ند قم رت هه الو سس

 عجرف فعني ًاًبارغ 7 ىأرف اًرجاز ناكو ةريغملا ديري هدنع نم جوخ
 عجر رث ةفوللا نع #كلخري بارغلا اذه ةريغملا ابا اب لاقف « دايز ىلا

 ©) © ةربكذملا ثادحالا نم اهيف ناك ام ركذ. 45) © هده:
 «) 0 مافأو. 0) 6 ديمعلا ب 0000. كنع 5. 2. طقاتعت. 515 56

 0 ورع 71 دومعلا ي11101 126636, 265610. م) © ىلوؤ. ري ©

 طهطءغ «ادايز ىلوو ةرصبلا ىع ثراممل ةيواعم لوع اهيفو. م) ©

 انثدح. (02) © 0222 2) © ُةأرف» م) 0 كلجيي.
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 ىبا ءاج اذا هبجاحن ةيواعم لاقف «ةيواعم كيز كلذ ربخأت هبخا

 نبا ىنأت 2هب كلذ لعفف باوبالا ىصقأ ىع هنباد هجو برضا رماع

 معت لق اًدإير تركذ له 2 هل لاقذ «كلذ هيلا اكشف ديزي رم
 لخدف ماق ةيواعم هيلا رظن ايلف هلخدا ىتح ديزي هعم بكرف

 ف هعقتو نأ ىسع مكف سلجأ رماع نبال ديزي لاقف ه
 هب برضي 506 هدي م ىو ةيواعم جرخ ةلاطأ ايلف ةهسلج#

 لتمتو باوبالا

 ققلا مل َتَملَع دق قابس مدكلو قايس انل
 او امأ تلق ام دايز ىف لثافقلا تننا رماع نبا اب لاقف لعق مث

 من مالسالا ناو ةيلعاجل ىف افزعأ تنك ىتا برعلا نملع دقل»

 نم 4هب درت زوال نم ا دونم رثعفأ ها ىتاوملغيالا ف
 نينموم ا ربمأ اب لاقف «دعضوم هتعضوف دل اقح تفرع ىكلو ةلذ

 ناجرلا دبع آس لاق ريب ىب دا ىنكثكحح ««هاضرتف دايز ىلا

 نع ىنادمهلا ريشب نب ريع نع مشا نب وربع امد لق علاص نبا و
 | دام ل مكدتجسيجك لفن دقيقا مدق امل اًدإيز نا قاحسا ىنب

 اولق ةيواعمب ىسن 2 نوقحلت لق كتئش ام ىلا انعدأ اولق مكل الأ
 هجر هل كهشف ةرصبلا ىنأف 3 الف روزلا ةداهشب | امأ

 © ةيواعم ةنسلا هذه ىف سانلاب محو

 © ماشلاب ةيواعم ركذ اميف اضيا اهلعو ةروصقملا ناورم لع اهيفو وم

 2) 0. ءنلاا كلننا )١2 (© ةرتم 2) 0 قنررإا 0 وعنا. ه ©
 ىنللو. رك ©0040. هللر 1ءيأ هنتص 14. م © نذا. 2 2) 0 رشب»

 2 ( كيشن اما.
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 متيهلا نب سيق ةرصبلا ىلع فلختسا هناو 8* خنس ىف ناك كلذ

 ىَنا ةيواعم هل لق هضّنو املف هلع ىلع هذبف ةيواعم ىلع مدقنف

 لق ميكح مُأ نبا انو كل نع لق «كل نه لّقق* اًتلث كلئاس
 ةقرعب كلام ىل بهتو لق تلعف. لق لاق بضغت الو ىلع ىلع كبت

 م < كنّلَصو لق تلعف دق لاق ةكمب كروذ ىل بهتو لق نللعف لق لق

 ٌلُقه انلك كلئاس ىلا نينموملا ريما اي رماغ نبا لاقف لق « مح
 لق* ةفعب ىللام ىلع درت لق كنه نبا انو كل نه لق كل نع

 دق لاق ارقأ ىلا عّبتت' الو 20 الو 4لق نتلعف ىف

 نأ لاقيو# لق :4كبلعف نق لق اًننع كتنبا ىنكاكنتو لق تلعف

 راسم. انلمبن كيباحأإ كرتأ عبنتأ نا نبب /زتخأ هل لاق ةيواعم

 لوتعستو تسبصأ ام كغوسأ نا نيبو كليع ىلا* كدرأو كيلا
 © لزتعيو كلذ هغوسي نا رانخاف

 ىبا هيبأب ةيمس ىب داير بسن ةيواعم قكلتسا ةنسلا هذه ىفو

 نم الجر نا اوي لق ةبش نب ريع ىنتدح «ليق اميف نايفس
 رو دابزل 2 لاقف ةيواعم 2# ىلع كفو ىامل دايز عم ناك سيقلا دبع

 نا قعابلق !معتيحلا ىل .ىدننأ !قاف:اةلبا حمم ومع تالا
 نبا هل لاقف هانأف هل نذأت معن لق هنيبو كنيب ىرجج ام ىتلخت

 تم دقل ىلامعب / ضرعيو ىزاثآ عّبقي ةّيمس .نباو هي هيه رم

 ةيم» ري مث نايفس ايا نا نوفل شسيرف نم ةماسقب ىتأ نا
 وو ىنح هعّجي ملف 2 هربخ نا* بق #7 داسز هناشا عضو املف لاق

 2) 0 هدم. (© لاقف ط2طء+6غ. 6) 0 لاقف. ه6 (0 كيلعو. 4) 0

 هر. 2) © لاق ذصكعت“ ير © سرتحا. مز © نيحح ) ©
 ىلا. .8) 0 لق." 6) 0 هرب 42 9 مدعيو, 7) ( خبواعم.



 “مب قا خريس

 فيعض اهلماوو اهواهفس اهيلع بلغ دقق ةرصبلا لها اما ءاّوكلا“ ىبا

 قركشبلا فيع نب ليفط ليتنساف ءاوكلا نبا ٌليِق رماع قب © غلبف

 نبا * لاقف اًدعابتم ءاوكلا نبا نيبو هنيب ىذلا ناكو ناسارخ ىلع
 ليفط ةيالو نأ ىنظطأ < ىف ملعلا ليلقل 2 ةجاجت نبا نا ءاوكلا

 ىلاداع الا ىركشي ضرالا ىف فبي رث هنا تددول قعوست ناسارخ و

 هللا كبع نب ثراملل كثىعبو رماع نسبا ةيواعم لزنعف مالو هناو

 كش سانلا ع رسماع نسبا < لاق 4 ىمذحقلا لاقو لق « ىدزألا

 ناسارخ هالوف خيش قنا نب هللا دبع اولق ءاوكلا نبال ةوادغ

 نع نسل ا: نع ريع نع ركذو ٠ . «لق ام ءاوكلا .نبا لاقت
 كضوأ رماع نبا نأ ىناهبصالا ناجرلا دبع ىنأو فيقت نم ْيِيَش 0

 نبا ر/هيفو ةفوكلا لحم لْثو هدنع اوقفاوف اًدفو ةيواعم ىلا

 غخصاخ ةرصبلا لها نعو قارعلا نع ةيواعم علأسف ئركشيلا ءاوكلا

 عواهفس علكأ ةرصبلا لحما نا نينموملا ريما اي ءاوكلا ىبا هل لاقف

 ملكت ةيواعم هل لاقف هقعضو رماع ىبا رجعو ةناطلس نع فعضو
 اوغلب ةرصبلا ىلا كفولا فرصنأ املخ رص و ةرصبلا لها نع رو

 نبال ةوادع دشأ م قارعلا لما * ّْىَأ لاقف بضغف « كلذ رماع نبا

 ناسارخ دالوف ىركشيلا خيش صا نب هللا دبع © هل ليقف ءاوكلا

 2اس لق* ريع ىنتدح هلق ام لاقف كلذ ءاوكلا نبا غلبو

 ةرصبلاب* رمالا رشتتاو هليع نع رمع نبا فعض امل لق ىلع

 نا نسل وبا ىنتّذح رع لق «نيزتسي ةيواعم هيلا بنك # هيلع هه

 «) © غلبو. 025) 0 ةجاجبلا, ء 14 © ةباغلا لسا 111, 595, 1. 13.
 6 0: ىللر .1عميأ كتنتص 1ش. 0)4 مدحقلا. -26) (© هدظ22 م

 ايف. ى) 0 برعنأ "ل 6 نع. 26 ةررصبلاب ةبليع
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 ناكو مك ىب ناورم 'ليخ اهيف  ةنسلا هذف ىف © نانا محو

 ىلعو ماشه ىب صاعلا نب دلاخ ةكم ىلع ناكو ةنيدملا ىلع

 سرافو ةيصبلا ىلعو عيوش اهئاضق ىلعو ةبعش ىب ةريغملا ةفوكلا

 © ىبرتي نب ريمع ةاهئاضق ىلعو رماع نب هللا دبع ناسارخو نانسجت#و

 5 نمعرأو عبرأ ذخنس تلخد مد

 «تادحألا نم اهيف ناك ءاع ربخل* ركذ

 ديلولا ىب ناجرلا دبع عم نييلسملا ليخد كلذ نم اهيف نراك امذ

 نع هك 2050 :

 ه©ركابلا ةاطرأ نأ ىب رسب وزغو اهب © جانتشمو مورلا © دالب

 2ك لا نع رماع نب هللا ٌكبع ةيواعم لزع ةنسلا هذه ىفو

0 43 
 10 ؛ هلوع ابددبب نع ربخل ل

 ىلع فخأب ال اًميرك اًنيل الجر ناك وماع ىبا نأ كلذ ببس ناك

 «ةيواعمل اهب هلمع مايا كلذ ببسب ةرصبلا تادسفف ءاهقسلا ىحيأ

 نبا اكش لاق, لهابلا 'ديوي آن لق غبش ىب رمع' ىتدخ *

 5 لقا ريغ ىدححا ١" فم يلعن ىاسقي» يكلم نا 70
 بقاعي ال ةيالولا ٌلهَس اًلهس انيل رماع نبا ناك نسل وبا لاق

 سانلا فئأتأ انا لاقث كلذ ىف هل ليقف اصل عطقي الو /هناطلس ىف

 رمت ىنتححت  «هاخأو هابأ تعطق دق لجر ىلا رظنأ فيكف

 مسا * ؟ءاوكلا نيا "تفر لاق فراح نيارةبلسما نبا لاق نع 07

 20 لاقف سانلا ىع هلأسف ةيواعم .ىلا ىقوأ نب هللا ”دبع ءاوكلا ىبا

 ©2) (0 هات 7 6 ةرصب ءاضق. ه) 0 ام 46) 0 عيانشمو.

 6 0 0 ي) ]وعاتتت3 12 0, 5013 كن (|اذي ك5[ 5

 كبعو ةعرز نبا ملتسأوا



 44 م نس

 فرصني نأ مزاخ نبا هيلع راشان متسبهلا نب سيق رواشف

 ةلحرم 8 هناكم نم* راس املف فرصناف هفارطأ هيلا « عبتجي ىنح

 اولاقو /تبننلا بيعف هللا نشل رد غني 0

 ٠ ل الا اولا لا

 دق ىنا لاقف هباككا ىلا مزاخ نبا عجيف ادع سانلا ىلا رذتعات

 اذاف ربنملا لوح اوسلجاف مالك بحاصب سلو ةبّطُصلاب ثّرمأ

 6 هيلع ىنذأو * هللا نم دقلا 0 نم /ماقف ىنيقتسف كملكت

 قمح وا اَذِب اهنم ْدِحَي ال ماما ةبطخل فّلكتي امنا لق رث*»

 ا ا ا ا ا

 ديل فكر اهبلجي بلا صوفلاب ريصب ىنا ا

 . فرعي ناك ْنَم 2هللب مكْذُشُنَأ ةّيرسلاب مسْقأو ةيرسلاب ُقَعْنَأ كلاهملا

 0111 ليع ككتس يدلل ليس كياعما لف ليعتسا امل تن كلك

 «نسقردص لاق ملعت اهب لقف* “تدشن #7 نمم كنا نينموملا

 لمتا ضعب ننع رمعم هل لاقي ميمت ىنب نم ييش اد ىلع لق

 اًمغارم ناسارخ نم رماع نبا ىلع مدق متيهلا نب سيق نا ملعلا
 كييلطف لق هسبحو هقلحو ةئام رماع ىبا هبرضف لق مزاخ نبال

 © :جرخأف م هُم ءبلا

 ©) 0 عمجاد م) () نات مه 0 نييماشلاو نييرصملا. 20

 نويسبقلا. ه) ( عدخا, ري) 0 نعش  ع)0 هلهنك عينع#) 2 ماقرف,

 2 ب لاقو. 7 0 مهر 0 ره 2 "هللا . ةعروب .بيخ» #) 0

 تلهش. (6) 0 امف. ز) (0 هئبأ.
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 عوتبل اف هيلع اوكشي نأ سائلا رمأو هنايأرب كش رق ثّدح .

 5 مول
 نين دلل كيج بلع .ىب كلل هدي 4فينتت منسا هذه 3 ن1

 0 ؛هنع متيِهْلا نب سيق 2 فارصنأو ناسخ نايبط نب* مناخ

 نايح ىب لتاقم عنج هيحصل اوك ويس تا

 د ل لاق هلزعي نا دارف يارقلإب مّْيَملا نب سيق اطبتسا رماع نبا
 بتكف مثيهلا ىب سيق كيفكأو اهكيفكأت ناسارخ ىنْلو مناخ ىبا

 ٠ هيلع لجو «وماع ىبا < نا اًسيق * غلبف كلذب مه وأ هدهع هل

 مزاخ با لو /كدق هناو « ةةيحهلا نع هكاسماو هب هفافخانسال

 0 لبقاو ناسارخ كرنف # هبساحجو هّبغاشي نا* مزاخ ىىبا فاخن
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 هذارف 2 احرب غنم انيقل دق انك انف كمودق لبق «قّرَجانم اودارا

 انانجاج . ىتح اءارس اولبقاو < ةئامتس ىف * عاعبثاف ةثامثلت

 البن كقو ابارج 0 عاق قىاح احرسم مرثأ ىف غاورلا وبا لبقاو

 ىف غاورلا ىبأب م انآ اورظن اًملف سمشلا عولط دنع مهب لونف
 0” د 0 لاقف ةمّدقملا ة

 نم ناسف 0-00 «انل نيجرخا اوذخأف * انبلا اوجرخت لق دعب

 7/فصتني ةعاس ن داطتف علقم مل يرش اسراف نيرشعلاو

 ا كلذ اوأ, اًملف ضعب نم انضعب

 نأ مث ةصرعلا هل انكرت ىتح ىائوفصف لق ةلمكلا اهيف اوقّدص

 لمعي دولا ًانايكن "ب ءوسلا 00 اب لاقف 0 3 غاورسلا ابا 0

 يلع فطعف سراف ةثام نم اوبن جلاعف* ىلا ىلا موقلا متلئاف ام

 ليقي وتو

 0 ل ا
 لسألا عشو نع 2 داح نابكلا اذا

 تت اعلا آنا م ىنأ تملع ىق 15

 بناج للك نم هباكصا فطع مث اليرط علتاقف غيلع فطع رث
 ىأر املف هيف اوناك ىنلا غناكم ىلا جودر ىتح لاتقلا جوقّتصف

 كلذ ةعيفت ىلع ثءاج # نا القعم نا اونظ هباكتاو نرونتسملا كلذ

 ةلجد اوعطق ىتح هباككاو ره ىضف هْيَش ءوهل هلئق نود نكي و

 © 0 اًبرح انعب .0:)22 انحف 20:0 هوم 60 مكلانك.
 6 0 جرضف» /) © فصنتسو. ) © انوبرضف. 4) © هيلا ماقف
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 ا“ يت نه
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 ناك ام تلعفو كيمأ ىلع تأينجا دق تنك جتعبتان هعابثا ىف

 ىأر املف © كل اهلمتتكل * نك اياب دق علطت نا كل ىغبني

 اناكو القعم ىقل ىتح ءاجمو اولكحتراف اوريس هباكعال لق كلذ

 ْتْدَِهَح كقل هللاو اما لاقف هيلع نيناوتم ةعيشلا ىأر ىلع نيباكتم

 هلو اما كلذ ىلا جمع رف انأ 2اريبخ مأ نم* هللا كازج لقعم

 وا «ربخت مهنم < تلقي ال اودهج* دق ول نا و

 هللا «ديبع ةمامأ * قا نع ريفر نب 2بعقصلا ىتذح فنخ

 كيرش هيد اذهب انتجح لآ روعألا ىب كبش نع 50 ىبأ

 فرك لقي ل ارديج* ول نأ وجرأل ىلا هالاو لق املف لت ردنا 1

 2 نوكب نأ / تبسحو هيلع تقفشاو ىهل هللاو* اهنهرك ربح نم

 ,«ىبغبلا لها نم اندنع نراك ام هللا ميأو لق ىغبلا مدلك / هبش

 /:هببأ نع هللا كبع نب / ةريصتحح مدلل فنخ ةهحزا لاق

 ةفلع نب دروتسملا نا انتا امل لق ىدزألا ثراخل نب هللا دبع

 15 ةالبقتسنو هعبتت انلقو كلذب انروس خقيرط 7 ىع اوعجر لق دهباختأو

 سيق ني لفعم اندو تل كلعأ نك ةقوللا ند اذ

 ُْئ ىلع هسبكت ىتح كعم اوناك ىيذلا كباكحا ىف هعبتآ هل لاقف غاورلا ابا

 م نا يلع 7لل ىوقا هناف هنم نذر هل لاقف 2كقكلا ىح
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 10 نا ميج كيم له انيتكت * نأ ل رار زمل

 بيهص نب - ىتاطلا نادعم نب دلاخ مهيف نا

 0 3 ملل لع ريح ىف* ملت لع ءالوع اب هل لاقف ئمرجلا

 انل راو ىلا ودعلا اذه بلط ىف ةقوللا لعا نم نكات

 نادعم نب كلاخ لاقف 2 عجرن مث هللا* مهلصأتسي مهد

 انضرا نع مهيفنتل موكا ا لا

 ىلا نيوفرصنم' اناف ية هللا انافك < ناف اهلوخد نم مهعئمتو

 لاقف بلكألا 7 نما كال خب نو ةفوللا لها ىو انيصم

 ءَرَجَأ مهلاتق ىف ملل* هوس ميق مهنذ مييف ىيعيطأ مكحيو ميل
 9 . -ٍ ٌ كك ٠ ف 2 ,

 6 انا هللاو ىحا ع (سيهبب .؟ هل لاق ر/ ناطلسلا لنع

 ايإ

 تا نا
 ص

-4 

 ا ا ا

 / اعقرم كلذب 3 3 ايينب 5 -- 3 ةعضرمك

 55 لثاقتتو ةاقوللا لعا دالب 2 ىمُحأ كعم فلطنذ نا ائرمآتف
 7 هل لاقف مكنم ةفئاط قيفكي امنا ناركألا امو يول لاقف اندالب كنان. 15

00 - 

 داق 52 00 : .

 ةفوللا لحما نم ةفئاط هيفكي امنأ هيلا /انبدنت ىدلا ودعلا اذعو

 0 2 ا اا د 1 املا :
 مث جنلتو 4 قتاصن انيلع نالت نناصت ىلا !ورطضا ول ىرمعل مهنا

 ©دالب ىف ىذلا فنقلا لثم فتق اندالب ىف»و دعب انيلا اوجاننج
 د نت > 0

 كانعطأ انأ ول ىريعلو انكبق ام ىنْعُن نا انيلعو علبق ام اوُنْعيلَ

 0202020: >> 50)2 > نرتتب ع 2) 0( انف. - تأزر لا 200310-00

 6) 2 هده. 8ه:غهمدع 200عد0نصت دا هللا ىلع. رك) ( هللا ىف 0

 مهل. ) آ.ععأ تنص 1[1هص4ك2 ةد.ر 13. 0 عفرتأ © اعفرم» 2(
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 2 مثل

 او ةعاس ذنم داوسلا كلذ ىلع ىفتخ كىقل رق عداوس ىرتن

 فاض :ةيل لاقف لخلايا جناكم نم اولاز اونوكي نا .فئاخ

 اما هللا لل الا اوتيبي نإ ناضل تلف < تنيك نس

 رظنأ ىتح تنا امك لق كلذل ٌثعتساف هل تلقف لق كلذ نمآ

 ة لع رظنتف ةيرقلا نم وندت ىتح نتببحا نييف قلطنأ ٌباَننَع اب ٠

 جرخن* مانع ةيرقلا لعا لسو اركذ هل عمست وا اًذحأ نم ىوت
 هيلكي اًدحا ىري ال فخذ ةيرقلا رظن ىتح ضكري ةازغلا سمخ ىف

 00 اولاقف 7 نع جلأسف نا نم دبل جر © ةيرفلا لعاب حاصو

 لاقف  ريلاماو هاو فاتح < هولا عبق اوصت تنيك 7

 ؛0 لاقو انهه افق لاقف رصم تءاغغ رص 4 نيف تايبلا نعل 2 ل

 كا نادمقو جو ىف اميمثو جو قي ةعيبر لعجت ةاعيبر كل
<َ 

 مو نام نار ناك رجا و نميلا لها ةيقبو
0 

226 

 عدي رماح ا يف لاجو رخآلا عم عبو لا رهظ ىلب امم < دءهظو

 تكريغب اودَبْفا مكوبما ول -سانلا اهيا لو هيلع فكر

 1 نْعيْلو * ىرما مكينأي ىتح هءاّدبا مكناكم متنا /اوحربت الف“ ولت قف

 اوكف ءانيأر ىف عيصت كح هيف وه ئذلا هجولا مكنم نجر

 ادد اولصف اولون اضم نابل كا جتايب نوفاخ نيسراحتم

 مدع دهنم اولبقا ىذلا فيرطلا ىف اوعجر نيف مهقلا نأ ا

 ةرصبلا لها نم شيج ىف روعألا نب كِبرَش ءاجو ؛مهثذب ع

 ه0 لق اًلقعم نا مث ةضاس ةلئاسم هيقلف سيق نب لقعمب اولزن ىدح

 كا عكلهُي ن ١.. هللا لعل مهقَحْلأ 0 انآ 5 انآ كيرشل

 2) © هانت. 1 ةارغلا لي ةوزرزا: © لا 1 2) © ك2

 26 مهيب. 2) © ىيأ. 6) 6 022:0 را 6 اوكرشت».
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 5 د ميا د 5 ع ع

 ةودغ مكيكحبصم وأ ةليللا مكب نيلزاث الا ميقلا ىرأ الو ىلوآلا دنع

 ىَون انلق نورث اذ ام هباحكأل نروتسملا لقو انيحيأ ىف طقساف لق
 0 ال - 2-0

 ىلا عجرن © نلثو اعيمج ءالويل ميقأ نا ىرأ ال ىناف لق تبار ام

 ةقوللا ضرأ ىلا اًئوعبتي ال ةرصبلا لحما ناف هنم انتج ىذلا هجولا

 لاتق لاقف 2كاذ ملو هل انلقف* انيصم لا الا ذتنيح انعبتي الو

 | 009 ىرصملا لما لنك نم :انيلع جوعا نجار وعم رزقا
 اهتومضقاو ةعاس اوجرات مكباود روهط نع اولولذ لق تببحا ثيح

 « اننيبو لاق «اهانمضقان اهنع انلونف لق هب مكرمآ ام اوظنا رف

 لق جتيبن نا ةفاخض ةيرقلا ىع اوعفترا دق ةعاس ذتنيح نيبو

 اولخدا لق رث اهنوتم ىلع انيوتسأف انرمأ اهانمضقأو اهانخرأ املفد»

 نم مكب ذخاب © ملعب مكعم اوقلطناو اهثارو نم اوجيخا مث ةيرقلا
 متلبقأ هنم ىذلا فيوطلا ىلا مكذري /ىتح ءمكب دوعي مث* اهثارو

 اوحجصت ىتح وا ليللا ماع مكب اورعشي مث هناذ هناكم ءالوه اوعدو
 ّدُح انلقف انمامأ هب انجرخ رث اًجّلع انذخأو ةيرقلا انلخلف لق

 انلبقأ هنم ىذلا (قيرطلا ىلا دوعن ىتح فصلا اذهت ءارو نم انب وه

 « هنم ىذلا فيرطلا ىلع ى انماقأ ىتح انب ءاجت كلذ .لعفف

 لق  ءايرجرج انلزن ىتح انلبقا رث نيعجار هانْمََلَف انلبقا
 نب هللا لبع هديبا نع هللا دبع نب / ةريصح ىتدح فنخ# ىبا

 هللا ككحلصأ تلقف لق # جباعذل نطف نم : لوأ ىنأ لق. ثراحلا

 ىنبار كقل ور خيا نيفقاوم اوناك هنا ةليوط .ةعاس ذنم #ودعلا اذه رما

 <) ( انللو. 6) 0 همت. ه#) © انتبو. 4 0 حاسصخ. 2 © +
 . 8 2 .- . 1 ل 51 . 3 1 .٠

 © هصت.: 201غ © 20016 فيرطلا دعب هانملف. /) 0 1 0 دوعب.
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 1 2 نأ

 : 2 355 3 مع

 ارك ام 0 كل تملع كف

 ذاماصوللا ماثثلا < تاننأو ىنع 20000
 : راد 4 عورللا يا

 ايتك اًلاجر حوجن هلثم لداق اًدحا تير ام 21نيدش الاتش لد

 هقتنعأ هنا تيملع ىدقو اًدحاو ادع ام لنق ز/هنا ىردأ امو لتقو

 هم لجر" هيلع لج ىح هسأر ارح انا هحذشف ردنا لك

 اندحشو انيم لدكاوا هكص نع رخ ركن رع ىف عمرلاب هنعطق

 ةةوجرأ انأو هثينأث انتكرعم ىلا انفرصنا رث ةيرقلا ىلا متانزخو جيلع
 كفوف ناكمأ ا تاعجرف / طاف ىق وه اذا م مي نوكيا

 نعابدنج ني نامرلا نيحأ ”ىتدتو تنس ولا ل00
 اناتأ نا ليلا لوُأ 4 نوفقاوتمل انا لق ىوتغلا ةبقع نب هللا دبع

 دفق فقيرطلا 1 ناكر نيللا لو ف لج

 15 7” انلقو ثرنكت ملك ةرضبلا نما انيلا لبقأ نلف امي 11 0

 نم اناتا له ملعاف ٌبعذا العج هل انلعجو ” صرألا لأ نم لجل
 معنا انل م لذو ةفوللا لأ هوتتاوما نحيا اخ 0 ةردعبلا لق

0 

 2 سأر 0 فال ا لقو روعألا ىب كيرش : مكءاجع لق

 0) © نابلاو. 42) © عضرلا. 2) 0084 .شوحا. 4 © ميهلا»

 ك 0:هدنض. "ير 0126ه اي 6 ا
 202 نوفقوتملا © نوقفاوتلل 47) © داشغن انكو

 1 0 انلقو رمكدر 6 اةابصبلا. 0ه) 0 اوقفاوم»

 رث) © لاقف.
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 «عيراضي سيق نب لقعمو يلع اوذشف* ةميظع ٌليخ دعم
 0 يصل لبا نو دعس ارم نيل عب ةدهاا تحي
 نب زركم مءاج ىتح اًليلق الا اوثبلي ل ث تويبلا ىلا مورطضأ

 لعجو مهل فص رث م عود امل سانلا نم فل“ نميف باهش

 نك رجح نع ءزرحو هتتميم ىلع غاورلا ابا لعجت ةرسيمو ةنميم
 الأ <« هل لاق رث ليخأل ىلع رماع نب + نيكسمو 20 1 ايقس

 جانزج-انف جيلا ان متكبصأ اذاذ اوحبصنت قي مكفاصم اوحببت

 ا” د ل 3 .١ عقاسم ىلع عقتارمب شانلا فكيف
 ال لق ىينغلا ةبقع ال دع نع بدنت يسال دبع

 ىتح االقعم اوعدت « دروتسملا انل لق سيق نب لقعم انبلا ىهتنا

 الآ لكل ةقداص ةدينا خيلع !يذش رلججلاو ليش مك ىبعي
 رق اوضفناف اوفشكناف ةقداص ةّذدش ميويلع انددشف لق اهيف هعصي

 عفرف هنع هباكتأ رآبدا ىأ, نيح هسف نع لقعم بتوو 2 اولفجكا

 عنا مث انل اوربصف ليبطا اولئاقف هباكعكأ نم 7 هعم لزنو هتيار

 انلعج ىنح اندكتات بناج لك نم انيلع # اوفطعف انيلع. اوعادت

 لمت ةح ةحارج اننيب تناكو اليرط مانلتات دقو انررهظ ىف تويبلا

 هبا نع هللا دبع نب ةيصح ىتلح فنخ# وبا لاق «ريسي

 ”0 15 4 نفي نالوا فتموي لدق ىديالا .ءةءاشأ ىأ نب ريمع' نا

 /هللاوف دعم لين نميف انا كثينكو «ل5 اسيقر. ناكو * سيق نب لقعم

 ©) 0 هد. 6) 0 هنايار. 2 © رخاضو, 0 زوج 2 4) © ىلعو,
 ' 00 يشل 0-20 لاهللا ٠ 26 ميلس“ (8) © يلح
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 ىتح انوحع ىلا انب اومّدقت «ليخل ربع هذه غاورلا وبا لق غاورلا

 انيكانت انآ نوري 6 الف بيرق مهنم نئكو كنكلا انيلع مدقي

 دروتسملا لباقم فقو ىتح غاورلا وبا مدقتساف لاق مانبح الو مهنع

 سمشلا تبروغ مهنم اند املف هباكصأ ىف لقعم مهيشغو « :باكأو

 5 «بتناج ىف* هباككاب ىلصف غاولا وبا لزنو هباككاب ىلصف لرنف

 هباككأب َلَبْكَأ سيف نب لفقعم © نأ رم“ تبا جرابخلا لطول

 غاورلا ايا تنسحأ هل لاقف هتاف هاد غاورلا نا ىم اند اذا ىتح

 مهل نا* هللا كحلصأ لاقف ةظفاملو ربصلا كب نظلا اذكه

 نيب 4 مكَق 3 كسفنب اهيلث ا نكت الف / تاركنم تادش

 ؛ معن لاقف مهل أدر سانلا ءارو نم نننا ْنكو مهلئاقي ضل

 ننعم هب 0 ىتح اهل انمتير هلا 8 ناك ام هللاوف كتيأر ام

 لقو 2لزنو تبتو هباحصا 2ةماع هنع لفحنأ شع ايلف # هباككأ

 سائو ىركاشلا غاورلا وبا دعم لزنو مالسالا لفا اي ضرألا ضل

 ها يقتام نم وكت طافكلا لفأو ناسوعلا نخل دلل
5 - 

 ٠ او فييشلاو حامرلاب مولبقتسا هباحصاو كوتسملا مهيشَع دكقلات 

 نب فْيِنأ نب رمع نب نيكشم ماد رف ٌعاس هنع لقعم ُلْيَخ
0 3 

 سانلا عَجْشأ نم ذكمسوي ناكو 7 نيا .رب ورع نب حيرت

 رار دقو راوفلا نبأ م مءالسالا لا اي لاقف اس مدسأو

 0 اعجار رك مث 3 راعو* ارحم رارغلا نا 0 نويحاتست أ

 م هي غب +0) 07:20 ايناس )© ناو

 هد. ر/) 0 ناركنم نآاكدشإ ى) © قرف» 2) 07 تاكا" 2

 ءاتدصص طلع ذصقعتتا تبقو. ) 0 هد. 42) © ماشلا. 7 0 سنع.
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 عافترا © نم ١ دراط دقو. خنوقرافي ال هنأ اور اًملف عرثآ ىف

 ةولصلل كروتسملا لون رهظلا ةالص ترضح اًملف لوألا ىلا ىكضلا

 لؤسنو نيبكيم وا م ليم سأر ىلع هباكاو غاورلا وبا لزتعاو

 اولص ىتح مهناكم اوماقأو يب نيلجر اوماقاو رهظلا اولصف هباككأ و

 غاوولا قا ىلا « سيق نب لقعم بانكب * ماج ىّتف نا رف رْضَعلا
 نيلتتقي مهنوريو مهيلع 07 ليبسلا « ورباعو ىزقلا لسا 4 ناكو

 /هلبق نم أي ىذلا هجولا وحن فيرطلا ىلع مهنم ىضم نمف
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 مهيلع نوفطعي ىلب نوليقيف متلئاقيو مهيلع نوفطعي ناهعأ متنيأ
 مكقي ال © اًقداص .غاورلا قأب ىتظ* ناك نا #لاقف نومزهنيو
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 مهب مكقت ا 7 ةفعص ىف فلخت 5
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 انيلع 21,تبت 6 اويرتا ءاملف ةنامنلت "نحو ميناس هددكا 7

 ابا نا مث ٌةعاس انمزهنأف لق ناسنا انم عل تبت ام لا

 لا مويلا رئاس هللا مككبق عيسلا ناسف اب لقو انب اص غاورلا

 ءانب مك مهقلا نم انوند كاذا ىتح هعم انلجو لمحت لق «ةزللا

 ماعم ٍليَخ ىلع ىكو اليوط <انوفشكو انيلع ار انفرصناف

 انث لاقف ؛ ةيسي 7 تاحارج كنك .ىقو لحنا انهم بصي لو دايج

 مهليازن ال نم ابيرق كتلك انب ايددعلا مكئاهمأ ىقلكت غاورلا وبا
 شيل مدل تجب ناك حبق اف انريبما اتيلع مدقي تي

 / ثكتو لاقلا ٌلتشي ىتح هل ريصت شو انوحع نمي انمزهنأ كقو

 0 2 ها 0 لجر لاقف لق «ىلتقلا

 انا كيرض انيف هللا رثكأ ال غاورلا وبا لق ءانومزع هللاو 4ىق فشل

 0 5 انفطع ىتم انو منهن ملف ةكرعملا عذت ىث ام
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 ىب 0 ناد وبا 00 7 لاقي ناك ول هللاو هنا انيجو ىع

 اًبيرق اوففق غاورلا وبا مزهنا لاقي امنا 4 تبل اه. نادم لا

 مثوجكف مكيلع اوله ناف * مث اوزاحكأت جلاتق نع مزجتف : كوتإ ناف

 اوفطعأت مكنع اوعجر / اذف ةيماح* ىلا « اوزاحتاو اورَخآتف عتلاتق نع
 تذخاف لاق « نعاس ىلا * مكيبنأ شيلل ناف جنم ابيرق اونوكو متيلع
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 دقو الا م هب اوقحلت الو 7 اودكبنتو اوعطقنتتف مثراثأ ىف < اولجكنت

 دقو الا كلذ نم مكيلع لخدي ةىت 7سيل هناو متبصنو متيعت
 0 كو د اا ا ب ا ل

 "ف ءاودحا :ىيذلا حنبل ءايكرتو مدع ْلَدْسَي غلورلا ونبإ - كنتُ
 *هيف اوذخا ىذلا هجولا كلس مث #راثآ ىف ايارجرج اوربع ىتح*

 اند الف نيميقم راذّملاب ٍجقحل ىتح معَبأد كلذ لوي ملف جعبات

 هيلع لقعم موكق لبق علانقو متاقل ىف هباحصأ يراشتسا نم
 ام هللاو ٍهضعب لقو جلتاقنلق هيلع انب مدقا هضعب هل لاقف

 |00 و عا انيق -ىسب علل للحد لكجتت يرأ و
 # ىشئافلا شار نب كيز نب ديلت ىتلحم فنخ# وبا لق

 ندم لحل ناك ءاورتأ با انل' لاعف* لف "فموي دعم ناك دابا نا

 زل تقحل اذاذ مرثآ عبتا نا ىقرمأ همامأ ” تحرس نيح سيف

 هباصصأ عيبج ههل لاق لق* «ىنينأب ىتح علانق ىلا لجأ

 12 دعا صبا عام انو نفتلا عادم قت نيم نآلا+ أل
 ١ تك اللا يرق ل5 "ةاننولا ىلع اهكلنو :افيحاتتك» انبكاكص
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 ما نس 000
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 3 كركي هنللو مع يبلع ةعيبت عب تامدإ دك“ كك نظف

 ناك ىيذلا ةعيبر ةرانيدف لع حلاو 6 سانلا بخناف 07 يمسي

 يف : ربخ هنأ زق نوم ها هببك ناكو ةعيشلا ىف هيأر

 ىقححو عنك ودان ا كابس ةفاع نب روتسملا ىلا ليسا

 تاكل نب هللا ىيع) بكا نع تراحلأ ىب هللا كبع نب ى ةريصتح

 هع تليق سبق نب لفعم عم اوجرخ ى تحلا ىف كنك لذ

 هانت لزنم وأ ناكف ترجيح نم راين م ا هنقراف ام هللاوذ
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 6 كلذ هللاو انيلع* قشف اولحترأ ىف هنا انوربخأت سانلا انلبقتساف
 مع

 لون ىتح سيق ىب لقعم ءاجو لاق بلطلا 0 ءانعلاب انقباو

 تكا
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 00 0 وأ هيلو اضع 5 ديلع 0
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 ام .هللاو ىنا نيملسملا رشعم .اي لاقف <: ءادخلاب .عيلع مِكَتو .سانلا

 امو .ءاقبلا الو ءاهرق الو اهركذ الو ايْنْخلا سيقّلا نجرخ

 ال قي نييفان لم فاعّضأو اهريفاذحتب ةدىل اهنا, ابَجا

 ىنيدهي* نأو ةداهّشلا سامنلا الا تسجيرخ امو ىلعت لابقب

 ٍ ىناو ةلالّضصلا لفأ ضعب ناويب ةمارللا 7 0 هللا ة

 و ىلع اومدقي ىتح جل ميقأ ءال نا ثيأرف* ميف مكثيشتسأ

 | ندا بج رسأ نا تيار / ىلع [نووفارتم نوضود
 لاخلا , كلت ىلعف ا! دكت اوعطقتف انبلط ىف ١ اوجرخ كلذ غلب

 0006 ل لح للا سا لع اما اوجرخأت ملاتق انل ىغبني

 ةلجد انيبعف اياجرج ىلا انيهتنأ ىتح ةلجد ئطاش ىلع انيضفال
 ا لا دك نحن نكوح سلاف نسا لربك انيس
 ةريغملا نع لأسف هيف انك ىنذلا انئاكم رماع ىب هللا ٌتِبَع غلبو

 مكو يراوقلا ىلا تعب ىذلا شيمل ىف ىعنص. فيك ةبعش نبا
 تفيرش لحجر ىلا وظن ةريغملا نا 4 هل 3 8 2 0
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 ىتح انما ف كسلا غل «تلقف لك لست ام. دل تثج ام

 تف ىتح نينا رت ىفيس تمشق ىلب اولق ناحأ ىلا ير

 كسيم عنف < ىئ اوبَسَتْتا لق هباكعأو كيبع نب كامس سأر ىلع

 ىحاص باتك هيلا تعفدف ىدضعب كسمم عةنمو ىفيس مئاقب

 ا ال2 ىيدنع نروتسملا نك امن لاف“ ىلا 'هسأر عفر" كك ايلخ#

 هفيسب نبيملسملا ىلع جوخ نأ هعضاوستو ؛تابخا كر ىَرأ تعنت

 هنيالو ىلا ىوعديو نامثعو ىلع نم ةءاربلا كرونسمل ىلع ضب
- 0 

 بعَذأ ىنب اي لاقف ىلا رظن مث لق اذا انأ ّييشلا هللاو سّنبف
 ع ب -ِ

 ةعامج ىف لخدأو كيأر ىع عجراو هللا فثآ هل لقف كبحاص ىلا

 ةريخملا ىلا نامألا بلَط ىف كل بتكأ نا تدرأ + ناف نيملسملا

 210 1 منال اح حالصالا ىلا اًعيرس هدجتس كناف لعق

 رسمالا اذهب اننلط اهنا تايبف ةريلصب ذكتسوي يف 3 رف هل

 ةمايقلا موي هللا دنع نمألا ايَنْدلا لجاع ىف مكيف انفاخلائخذلا

 رث* اذهب اوّلخ جانأ هباصعال لق رق كِجَرَأ فيك كل سس 4 ل لاقف

 جنا « اذهب نظف نوكابتيو «نوعضخابو ل فلا بلع نورد راولعج 15

 ام هللاو « اكيبَس ٌّنَسأ مه لب | ماعْنألاك الا مه نإ فدل نت فر

 56 نيذلا ءالوه نم موش نيبأ 3 ةلالض رهْظأ اوناك هيث تميأر

 ثيدحو. 7 كتيدح عيسأ لو آمتاشأل كنآ مث عا اذه اب نلق*

 ما بائكلا اذه ىف ام ىلا 2ىنبيجت نتنأ*  :ىنثتذح كباحا
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 ا" خئلس 3

 هراذعالا ىف انْعَلبا دقف لبْقَت الو كتش تكردأ كقف لَبقت ناف

 ال هلبلا لف داحس ىلع قايل دمت برحب كّنَدأ ىقو كيلا

 تالا خب كامس ىلا قلطنا دروتسملا لاقف لق <22 نيئئافل بحب

 2 انني ف نو لاق نقلاو كل ليقي ام ظفحاو هببلا دعفدأف

 ثلقف اهنم ريتكلب ىل مّلع الو ررسألا 8 همر يك

 ءاهيف“ قس ؟رقلا هننف صر تسأ نا ىترمأ ول هللا كحلصا

 كنع ىنسبكيف ىف قلعتي نا اًئامس 0 نمأنا رلتوا كييبصع ١

 نبا اي لقو مسبتف داهجلا نم « هاجر تأ از: يحن ناقاانأ ”اًذاف
 د عد

 7# كلذ تيشخ 0 هل 7 ضرعب 2 لوسمولاو لوسر تن © اهنأ ى

 عك

 ١> 223ه قم 7 قكشاب كاسعنت" لع* هنا او كدكأ 15

 لا 0 هي 3 0 تربع اركحا ا لاق

 0 9 هللاو تيس انشع 0000 6 عاذم تونَد انتا

 0 ع

 ىحاص 3 ركذ 0 سبيل خدنع رمال نأو ىنذخأ نودكبري

 15 ىلأا نولصنت 3 هديب ,ىسفن ىذلاو ا 7 تلقو ع وى دئناق

 ثق كنا نم هللا ىبع اب ىل اولق مكيف هللا ىلا رذعأ ىتخ

 كتيضتنأ ملف اولاق ذفلع نب دروثنسملا نينموسم ا ريمأ لوس 4 انأ

 اوسلق ىل اوردغشو ىليقتون' نأ نقضت ىلا مكرادتنالا تلق كفيس
 ع

 رظننو :كفيس مئاقب كسمُنو كيا ذل موقنل كاغينأ"'اعاو نمأ تنذأف
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 2 مهن كس

 الوم ةريبغملا 8 رمأذ اروسب تابخ هموي نم جرخ مهطلاخ خوملا © لك

 نا سانلا اهيا لاقف ةعاجل دجاسم ىف سانلا ىلا يرخن اًدارو

 ةليللا ©تاب ىقو * ةقرامل هذه ىلا رس دق سيق ىب لقعم

 جرخ ريمالا ناو الأ هب نم كحا هنع 4 نفلختي الف اروسب

 ةقوللاب ءاوتيبي ا نا يلع مزعيو نم نيملسملا نم لجر لك ىلع 5

 دقف ةقوللاب انموي دعب هانحجو .ثعَبلا اذه نم لجر اميأو الأ

 ندع

| 

 نب نامرلا دبع ىنتثتلكحو فنخ وبا لق «هسفنب ٌّلَحأ

 جرخ / نميف تنك لق ىوتغلا ةبقع ىب هللا دبع ىع م بيبح

 انجر لق # مهيف لج َتَدَحَأ تنكو ةفلع نب دريتسملا عم
 انجرخ رف هانت اح تمانتت ىنتح اهب انيكأف ةارصلا انيذأ ىننح 0

 كيببع نب كامس انب رذنو #اهانلخدف ريسهب ىلا انيهتنأ ىنح

 7: مهيلا رسيل ربعتل انبهذ اًملف ةقيتعلا ةنيدملا / ىف ناكو ئسبعلا
 نب كوتسملا - قطحف لك. ريسهبب انمتأف انيلع هةعطق رث هيلع انلتاق

 ةاودو قرب ”ىل انحف معت تلق ىخا نبا اي ْبثكتأ لاقف ةفلع
 4 كائن لل نينتملا ويمأ دروتتسملا هللا دبع ىم بتكا لقو ا:

 ليطعتو ماكحألا ىف َروَجلا انموق ىلع انيقت لقف دعب امأ كيبع
 <« لجو زع* هللا باتك ىلا كبحذت اناو ءّيقلاب راثتتسالو دودحلا

 ةءاربلاو # امهيبلع هللا ناوضر * رمعو ركب ىأ ةيالرو © معلسص هّيبن ةّنسو
 باتكلا َمُكَح ابيكرتو نيدلا ىف امهتادخال ىلعو نامثع نم

 د 0 سب رن 9 رماون 20 تقع 220,0 اص
 6) (0 تيبيز 15 0000. 06ع56 ا. .ر/) 0 مذ. ىق © بلنجر انأ

 10153 ءانقت2 0 : 76. بببح 5ععان170112 111221. 0 0 نمم: 210 هانم.

 #) 0 انلخرخ. 4) ( ىلع. 7) 0 هدم:



 مينا ني ني

 ني: ههينك كيلو ءاحمض تست ينتاك لا
 لل را قالآ ةتلك 2و لقعم عم نقيل حا نإ < نومدلا

 هن يسرب رشف وبا ندتش فيس 3 000
 هانأ نيح ةبعش ىب ةيغملا ىنع سلاج ىلا لق ةعيبر ىب راس

 : نب لقعم اي ةريغُملا هل لاقت دعّدوُيو هيلع ملسي سيق نب ّلقعم
 اوبحتناف مهاب ترما رصملا لجأ ناسرف كعم 6-5 نق نفت

 اودهشو انتعامج اوقراذ ىيذلا ةقراملا ةباصعلا هذه ىلا رسق اًباختنآ
 اولعف* نق ةنعاخل ىف لوخُشلا ىو علا ىلا حدف وكلب « اهيلع
 هللاب نعَتساو مّرجانف اولعغي ل © ناو منع فْفكآو منم #ٌلَبْقأت
  ىرأ ام هللا ميل رذعتو ءجوحلتس سيق نب لقعم لاقف « هيلع

 لَم كطابلا مهنم ٌلبقت 9 قمل اولبقي ل ”ىنتلو اولبقي نا
 ةليش ىلا: ديعتك مهند نقلا لنه قيال ل حل 0-7

 مهنا قيبخي نكادملا ىلع هل المع ناكو «ىسبعلا .ىيبع ىبأ

 : اوربعي نأ اودارأ مهنأو ةريسهب اولزن ىتح اولبقأف ةارصلا نم اولحترا
 ,: ةهعنق :ىتادملا , ضينأو ىسك :2لرانم اهبأ'ىتلا ةقيتعلا ةنيحلا لل

 دلب ىف ةماقالاو مههتت الو 7 مهقحلت ىتح * عراثآ ىف ”شيكنأو

 البق نك انهيكع شتت ىلا ةتلسل“ ناس[ عد د

 مهيلا جراف نيمنعم / ريسرعب ةنيدع اولونف أاوزبجج نأ / كامس

 2)' ©0002 ن5 كوم < 21 ن2 © انيلع. ) © اوقراف

 لست” و هوب :60 ةيفتعتس- 50)]77 ناو عر ©
 /) 0000. ريشرهن. 222) © اوريصي.
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 0 م7

 لاقف لق عسف اهلمكابو ٌلكتسم #مءامحل هللاو انف ريمالا اهيأ

 6 كلذ لاق انها كلذ د ناكف هيج اهتأف نسطجلا

 ىلع ركذ رثكيو هضر ناقع نب نامتع بيعي هنا هغلب هنال

 بيعت 8كنا كنع ىنغلبي نأ كايا لاقف هاد ناك دقو هلضقيو

 مهظتا كنا كنع ىنغلبي نأ كاباو سانلا نم دحا دنع نامثع ه

 ىلع لصف نم كاذب تسل كنف ٌةّينالع ىلع لصق نم ايش

 رهط ىق ن .راطلسلا اذع نكلو كذب مَعَ انا لب « ءدلهجأ ايش

 هب © انمأ اهم ع حكت قم سانلل هبيع راهظاب انّدخأ دقو

 نع مقنلا ءالوع هب عقدت ادب دِحَت ال ىذلا ءىم يشلا ركذتو

 ىفو كباكحكا نيبو كنيب م هكذاف هلضف اركاذ تنك ناف © ةيقت انسفنأ 0

 يلدا هليتكاال اذه ناكر دجسلا قى. ةيتالع- امو. رن م مكلرانم

 دق هنا مغلبي رت لعفأ معت دلل ناك هع درتي ادن

 #دجو مهيلا ىنعبأ 2 هل لاقو * هيلا لن انرخ انع راقد اما قلم د

 00 لاقف / هايأ ل ير هل

 الا طقم نوعا الأ 06 ةدل لاقف هظفحأف بيطخ يي

 هيا اتيحتا :ىقدسهت# ول هللا اما. سيكا ٌبيلصلا 'بيطخال“ ف
 11 رفع بسلا باتل تيحا لمجلا ني سيقلا دبع
 ب ! لانس وبلا لا انأ ىنأ تملعل * ىلتكت زمانتو

 ©) 0089. هناكف. 8) 0هدت. 20 ليكأ 4) © رما. 2 ©

 ةيقير 0 03. رك © كلذ ركذاف. مى) © ملكترانمو. 4) © هيف. 2 0

 لقا )١2 0 كخور © نجوي. 7) 0 هيلع ) 0 ىقلتخا , انقلا

 هع 14 300101, ذص هه00. 0ءععوو. م 0 لثخت,. ه) © زيرهلا ر
 0 انك 14 كينلا.



 ا مخفي

 ضعب !ةايخ ألو نسم ملص لاس اًبلسم هارمآ بصُي
 ةعبرأ نم نيعطقتم اهيلا اوجرخأ رض اينعتل علا

 اوثابف ةلرصلا ىلا وراس : رق لجر .:تامقلخ اهي اومانتت ةرشعو ةسمخو
 نامل ا امدف 0 ربخأ ةبعش ب" ةييغللا نأ رق 0 غليل اهب

 : نيمف ىلولا وسو نيبحلا ججرخأ لق ءايقشألا ءالوه نا لاقف

 لاقف يل 0 ٌىَدَع هيلا .ماقف لق يلا ثعبأ نورت

 راس تش انْيأف كسمتسم كتعاطبو < هفسم قير رجح خلاك

 نيم اًدحا عيلا ُتَعُبَت ال كنا لاقف سيق نب لقْعَم ماقف هيلا

 جلو اًعيطم اًعماس #هقحجو الا رصملا فارشا نم كّلوَح ىرت

 ممهيلا ثعبت نا هللا ككّلصأ و 1 اًبكم ء جم الهلو اقراغم

 ىبيعبام تم هيلع ها ىالبمبلا يحفل سان
 وهج هللا مسا ىلع جوخا لاقف هللا نذاب 4 ؟ مهكيفكأ ىنا# 0

 ىلا صْلأ 4نومدلا ىب ةصيبقل ةريغملا لاقو لجر فالآ ةتلث

 نير نم نا هالي سنس تس سس
 ,: اعيبح اوفيتسلد ىيظرعي ارتكب يحلل فويس ل ل

 هذم محل الالكبشا فيتا ,2 13و اوحاصاننو سعب مهضعب سنأتسا

 كيذزملا هذع لبق اولثق دقو مريغ نم مهيلع رج ةقرلمل
 نب كقنم نب ةرم نع سيف نب دسألا ىنتلح فنخكم وبا لق

 نك كقلو لق كتموي /هعم بدن نميف انأ تنك لق :ناجنلا

 م مهيلا ىنّتعبأ لقو سيق نب لقعم دعب مات ناحوص ىب ةعصعص

 ©) كرما كلهي. 2) © ةليللا. 2 © ضغبم. 4) © هتتعب. 2 4

 مككاالهلو. ري) 0 هدس. ال. ى) © كيفكا اناف. /) 0 1غعاتطلت ةيضيبقل

 ه6 رومحلا, © زوبتولا. 2 © وهو. ا) 00 ن6 اها ىلا كا
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 اناا
 تنستحاأو ىبيتملا نتمركا لك دروتاسمأ

 ه0 2

2 

 اولصو ام هل ىف كودارا ول هللاو امأ لق مم 2« كنع ن كانرم

 هللا كّداعأ 06.لاق مكنود تيمأ ىنتح كباككا نم صحا ىلآ الو كيلا

 ىأرلا .نم رم ا 5
 خ2

 1 ءمراذأ 0

 اهناف ينادعلا ممقلا ىلع اودشف
10 2 3 : -.. 106 

 ىننلا ةياغلل عر اب أودصقاف الا

 جباس رهظ كاحا# عكيخا لل ايف

 8 لحفل مكيف ايد ان

 اود دوب ول - ف 00

 ىغولا "نسج فيسلا ردوا 15

 ا اوماضت 0 ني

0 

 لعا 0 0-2 ام .ةريغملا ءسبكم ىف نيذلا غلبو ؛

 ناك نم يفن ىف

 ع
1 3 

 كلذ ىف

 لاقن مذَخ

 الحرتي نأ هلل هّسفن ىرش

 التقيل ناصي * مكنم ىرمأ كو

 ياعم 7 000 / مكتماقأ

 كدعأو 1 ا ترسكذ اذا

 لزأ مريع اًاد* يصف ديدش
 الأ ةّينثلا سأك ىَيعّسَيف
 م نيلحُلا 08 درج 51

 لع يلو ل نك لعد

 اثم 7 يك ضعب ىف ربصلا ىري

 ال ةليبقلا هذه نم اوجرخا هل لاقف هباكتا ىلا دونسملا ثعبف

 ©) 0000. سلجم. 110> 0 ءيتجا.

 ري) 0 لح. 2 © «؛ 0 ةادغلا.
 7) 0 خموح

 هز ( اريمأ.

 2( مكنع 6) 0 هل ولاق.

 4) 0000. ©نم. ه)
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 را م منو

 ئاعت' هللا ىلا كتيرقت افسح « كلذ :ىل ىكخ ناك ** نات لئاسو كلذ

 انثاو نا سيقلا دبع رشعم اب لق رق لالح مءامد نفذ جهتامدب

 اليبس مكيلع هل اولعجت الف مكيأربو مكب ءىت فرعأ 2م ءالوه
 دموق ' لكف سلج نكت رف م ملاتمأ كو ,مكيلا ح2 اا جناف

 5 ىملو ايون "ل © كللاو الف خانم هللا 7 ىرب لاقو * هللا عنعل لق

 لقي رث هناف يوحح نب ميلس ريغ مهيلع كنعلطنل عناكع انملع

 نم هباحتا يرخي مخي نا +هركي امجاو اًبيتك هموق ىلا /عجرف ايش

 # دركبو ذقت 2 ل ناكو ةرقاصم / جنيب تانا' ىفقو هومولبف هلونم

 ليقأو هلخر لخدف ءاجو ؛ كلهيو اوكلهيف هراد ىف اوبلطي نأ
 0 دك اضن هبخي الا لجر ٍهنم سيلف هنوتأي دروتسملا باكا

 هل اولقو جيف اوماق» واسور جءاج اهو سانلا ىف ةبعش نب ةريغملا

 اما جل لاقف لق انرئاشع ىف كخون نا نمأن ام هللاوف انب يوخا

 15 نبأ اب لاقف «هاتأف هاطتف كنم ايكتسا هنا هللاو ىرن اولق ايش

 جيلا اومكقتو يف اومق /رئاشعلا ءاسور نا ىنغلب كق هنا يودحت

 كلذ نم اثيف ان ركذي 7لحل مكيف 15 ليف ناكل درا

 ىف انيلا مّدقنتف ناحوص نب ةعصعص انيف مق دق معت لاقف لق
 2 2 _َ ع 1 ن 2 ّ- د

 نأ تحك ةريقك ليواتا اولقو مهتبلط نم ادحا ىوون ال نأ

 همدل لاقف ملكرتما نم ةئىش ىلع لقت هنا اوبسكتف كل ف1

 4) © مجم طلق ىكي. 6) 0 هدت. ) © مكلنت. 4) © ىربو.

 2) © ةللاوذا | رك 0 عجرو' ىف 0 كرك /2) 6 020 2 هلا

 ض) 4 تركو از 6 0 مكوعدي.



 ل م“ نس

 هللا نا هللا دابع شعم اي لاقت رصعلا ىّلص ام دعب انيف ماقف لاق

 م هنم مكصخ نيملسملا نيب لضفلا مسق اًيل «اريثتك كيلمل هلو *

 هسفنل « هللا هاتخا ىنذلا هللا نيد ىلا متبجأف مسقلا ىسحأب

 3 - هللا ضبق ىتح هيلع منقا رث هلسرو هتكئالمل هاضتراو

 متلناقو هلوسربو هب 1 هللا 0 ا خفئاط تصبو :فئاط

 مكديزي هللا لني ملف نيملاظلا هللا كلغأو ىيدلا مق ىتح ىيتكتزملا
: 5 5 3 

 ةذمالا تفلتخا ىتح لاح لك ىلعو ءىت لك ىف اريخ كلدب

 حيرن ةفئاط تلاقو ةشثاعو ريبولاو ةكّلط :ديرن ةفئاط كتلاقف اهنيب

 بسار ئيسارلا بو ني هللا تبع كيرن ةفئاط تلقو برغملا لعا م
 نب هللا اناذعبا ىينلا”تيبلا لمأ الا :كيرن الا ثتنأ مسلقو ألا

 قلل ىلع اولاؤت ملف اقيفوتو ملت هللا نم اًفيدست ةماركلاب مهلبق
 ليجتم م ناك نمبو مكب هللا كلها ىحح دف نيذخا دل نيمهزال

 تكسو ٍرهنلا مهي نيقرملاو لمجلا مهي نيثكانلا مكيأو مكيدح
 مم الو مهتطاس + تتيح ناك * ناطلسلا نال مشل لما ركذ ىعدو

 3 انيلع 0 انءامد هك انماما 5 نينلا ةتطاقل

 ىغبني 0 هنذ مهين ع و 0 ّئ 0 0 مكاياف

 ثا

 © لاما ريتك نيمثمل هلل 45) 0 هيف مهصخ». 4 © هدم.

 42) )0 ىرخا.



 كدكتسشتتسس: سب

 عننا انس ني

 اهيا لاقف ئحايرلا سيق نب لقعم هيلا ماقف ؛ رافعالاو ةكحلا

 ادد يف 4مل تلت

 انريبغ , نومه. :اوناك (ناو. ةكانيقك .انم .اوناك "نواف 2:2 ىم * انملعأف كل

 “اهئاهفسب ةليبق 0 كنتأف انرصم لها نىم خعاطلا لها ترما

 5 نودبربا ةعامجج نأ ىلا ليق .كقا نللو : هلم دحا ىل ىبس ام لاقت

 ىميق ىف ريسأ ىناف هللا كحلصُأ لقعم هل لاقف «رصملاب اوجرخ# نا

 ء لزنف © هموق ءاسورلا نم ىرمأ لك كفكيلق هيف 2* ام كيفكأو

 هنا هل .لق مث ماطحف  سانلا ءاسور ىلا ثععبو ةبعش ب ةريغملا

 معمم لس انماط يجر يضملع نار داو ار

 ؛0 نيغ هلا ال.ىخلاوف الاو هموسق 'ءاسورلا: .نم .ئرمآ .لك / ىنفكيلق

 ام ىلا نوبحت ابو نوركنت ام ىلا نوفرعت متنك اع نِلوَصَنَأل
 جرو كت, يم ردع نقي ىسعتاالا مقل مكياكلت

 نم ىلع عيلد الا مالسالاو هللا! هردشانف. مثتاشع ىلا ءاسولا

 ةعصعص ءاجو ةعامج قراغي وأ 4 ةندف جيعي نأ ديري هنأ نور

 !5فنخ وبا لق ماشه لاق 4«2سيقلا ىبع ىف ماقف ناحوص ىبا

 ماق لاق نامعنلا نب ارم نع ىدبعلا سيف ئب / دوسالا ىتدغ

 ىميتلا لوني ربخلا نم هءاج هللاو دقو ناحوص نب ةعصعص انيف

 مايا .هضارق ىلبع 2 نك .هنلكو يود !ىبب ميلس راد ىف هناا

 نم تيب لها ةءاسم هركو هتريشع ىف 2اوذخوي نا عيل هضغبو

 90 اثذدع ل انفارش ا ذكتموي نىكعأو انسد- الوق لاقف دهصوق

 ه) 00 ملل. 6) © نه ) © كرمأ. 0) 0 جيف. 16

 اكتق. 2 ير 0 فكيلخ.  ي) © ذلتعلا 072 00ه 2 00



 | ار

 اوجرخأف اذه انب ودون نأ نمأت م ضعبل عتضعب نورخآلا لاقو

 اوجرخ رث برغملا اولصف لاق هذه انتعاس عضوملا اذه نم انب

 لف ء بلس و 0 ا خيحاص عل لاقف نيبقرفتم ةريلل ىم

 ياكل 12 ضخم ' ريكا نم * ل ل ل ا

 عجيو ةتس وا ةسمخ هل اباككاو هلخدأت 2 هانأف اًرهص هل ناكو

 هلم عغلبي ن | دم نورظنتني اوذدخاف هلحر ىلا ردا نب راجح

 6 ٍهنم ىحا دنع 2كذ اف سانلا وا ناطلسلا كنع هذ ءركذ

 نب ةريغملا 4ربضلا غلبف* «هنيهكي ءىش كلذ ىف هنع غلب الو

 ء اوعبتجا دق جناو كلت همايا ىف هيلع ةجراخ جراوختلا نا .ةبعش 0

 | ا سا 1 ا

 كتيشخ .ىقل :هللاو ىّناو ىنألا مكنع 0 ةيفاعلا مكتعابج

 00 كاقللا ةكيلكلا امك مىكتابتسلا هوس بدا كلذ ري نيكني نا

 00 مدل 0 ا 5

 8 نوديرب 2 الاجر نا رك دقو مكماوع * البلا 5 نا

 يح 3 0 , ان هللا مسا لاو دك حملا 3 اورهظي

 ةدارآ ماقملا اذه نتف كقف /مكنلا لبق سفنال ميق رظنف دعب وم

1 0 

 ه) 0000. 1. ىراميلس )6  0 هده. ) 0 هيكذ. 4) (© علبو
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 ندزول أ

 املف «ريخ رجعا نب راجح ءاج ام هللاو ربعا نب راجح نولوقيو
 ذنبا دئسالا نع نكتدلدتك ىفتكيو فرصني نا دارا 6 - لوقلا“ عم

 ما ىنح ملقتف ةتياعي ىتح فرصني نأ هس 1ك ص جبمأب

 ةعامجع وه اذاف رظنف مكيلع مالسلا لقو ةفصلا © باب فج نيب
 : ريح ىلع ٍعمجا مهللا راجح لاقف عوردو رهاظ الس اذاو

 مين نم نييطخل ىب رهش ىلا "نلا ىلع هه هاا ماكانت مشت 0

 رهنلا موسي راو ايل نم اومزهنا نيذلا ةينامتلا ىحأ ناكو بايرلا

 نب راكخا هاي ءدل لاقح عرايخو وكاشنو 'برعلا ناسك" نما ناو

 نات ةتكجو دقق /ربخلا" سامتلا كب ءاذج اننا تنك نأ رك

 10 كسب .ىنا ام مانبخأو ٌلخدأت كلذ ريغ رما كب ءاج امنا تنك

 اوكردا ضعبل ٍعضعب لاقف فرصناف ليخدلا ىف ىل ةجاح ال لاقف

 كلذو 0 3 اه عتنم نجرخ مكب نذوم هتاف هوسبحأف اذه

 اولاقف هسرف بكر كقو هيلا اوهتناذ بابالل سمشلا ليغطت كنع

 الو مكعووب «ىشلا تأ رق ل قيبا انج امو كابس ل 0

 هانم ىتاحت" و١ كايلكنو قدم نول 2ك رظتنا ء هل اولاقف مكلوهي

 مكنم نادب انا ام مهل لاقف انتجاح ركذنو انرمآ كيلعتف © انربخأ

 بر رمش قا نبأ ىلك هل :لاكف نحل كلما نط ردد

 نسكام تناو ةليللا هذه انب نذالا نم تنا ان 4

 ةليللا هذه  ىلبق نم نونمأا متنا 5 لو انس بارق الا 8

 وم دعم ولها لكنا ةفوللا لخد ىنتح فلطتا مت اهلك رهدلا 0

 © هريخ 0) 0 عيف, م6) 0 هذظ. 4) (© ىبح. ه) 6001

 را 0ريال“ انربخ اف. /) ندتحلا. 2 0 يي



 3 21 هاتي

 نع

 رجبأ نب راج> عيلع فش أ اذكو اذك © ناكم قأن* قضعب

 البقأ نق نيسراغب م اذاف هلعا نم ةفئاطو اهيف وه ناك راد ىم
 نا نم عرسأب 1 ميقلا اهيف ىتلا رادلا كلت الخد ىتح
 لخف رخآ ءاج ىنح :ليلق الا نكي هم رث الكتف ىارخآ ءهاج

 د كى 51 1

 برزتقا لق قجورخ ناكو هينعي كلذ 0 نو ©« لخدف رخآ رث* و

 أع ١

 تملآق رادلا هذه لخدت اهارأ ىنلا ليشكل هذه ام « ككيو © اهل

 الاجر رادلا هذه ىلا «نوفلتتخ لاجيلا نا الا © ام ىردا ام هللاو

 '000 وقت الرا مابا .ةنم كلذ .انركنا /دقلو نوعطقني' ال انس

 ىهتنا ىتح لبقأف هل مالغ هعم يرخو هسرف راجح بكرف مدام

 بابلا ىلا جهنم ناسنا ىلا املكف ٍعهنم لجر هيلع اذاف عراد باب ىلا
 2 يفورعم نم لبجر دعاج- # ناف هل نذاف هيلعاذ هبحاص ىلا لخد

 لاقف لجبلا هفرعي م راجح هيلا ىهتنا املف نذاتسي مرو لخد
- 

 امو هل لاق /ىبحاص ءاقل * تدرا لق كيرت امو هللا كر ننا نم
 4كب مندوُأ ىتح تنا ايف لق رجا نب راجتح هل لق كمسا دع 3 5 0

 لجرلا لخدف * اًدشار 4ٌلخدأ راكح هل لاقف 0 كيلا . رخآ مث

 اهيف 7م ةميظع ةقص باب ىلا ىهتنف ماًعسم راجاح مث هعبتأاو

 هتركنا كبيلع نذأتسي لجر اذه لاقف لجيلا .هيلا لخد دقو

 نوعبفتي 5 معيسف رجحا نب راكح انا لاقف نينا نم هل تلقف

 ©) © هرم... 2) © لكو.. «) © اثايبص. .4) 0 هده. ' 4 000

 فلتكاب. 2 6 لقو. 9 9 م. /:( 6 نرأو 2( 600 فور عم».

 26 كيري. 2 0 ىجحايرلا. 2( 7 انآ. . ")0 ايكع 186

 لبجيلا لخدف 20016  م) ( هعبتا' لد ايلخ,. 7) © 11ةتانتق

 لبجيلا لخحدف 20016 7) 0 وح. ى) 0000. ةنعمسف.



 5 خس 1

 :ب © ىتنأ 2 نايبط نم نايج* رادب طيحت ىدح < ةطرشلاب

 مةطرشلا ىف ةصيبق راسف يراوخلا كلت ريما هنا الا نوري ال و

 ةعم لاجرلاو الا نايبط نب نايح رعشي ملك نسانلا نم شك 2

 نيرشع:ىم وكأو نيوج ىب ناعم همعم.:اذاو م راهنلا فضن اذ 3

 م انويس تننخأت هل ىلو رمأ :تأرمأ ترانواامه راسخسا ا

 ملف فويس ىلا مى صضعب عرفو 0 نحن اهتقلأف هل تناك

 ل لاقف «ةبعش نب ةريغملا ىلا هب فلطناف اوملستسن اهودجب

 اولاقف «نيملسملا اصع* فش نم متادرا ام ىلع مكلمح ام ةريغملا

 ىف رق يع نيلذ ىكلب نش ك2 اس دل .مم اندرا اه

 اذه ىف 2انعامتجا امأ هل اولاق مكتعامج ىدنع كلذ ىّكص

 ىف هدنع عينج نكاف نأرقلا انأرفا نايبط نب نايح ع ن لونم ا

 اولازي ملف نجسلا ىلا هب اوبهذآ لاقف هيلع نآرقلا ًارقنف هلونم

 # قبحاص خو ١ اورذحت عذخأب جئاوخا عمدو ةنس نم اوكأ هيف

 / نييسّدعلا رصق بنج ىلا ةريخناب اراد لزنف ةفلع نب دوتسملا

 و اهلف نوزهابو هيلا نوفلتخ اوناكو هناوخا ىلا ثعبف بلك 0

 هفلعا نس د هوتيل عابحاص هل لاق هيلا هياكصا قالحخحا ذل

 مكيلع. علطي نا نما .ال ىناف ناكملا اذه يعاني اوزوكت ىلا

 لوقيو اذكو اذك # ناكم قي * ضعبل تضعب ليقي كلذ ىف مناف

 ه) © طرشلاب. 62) © هده. ) 0000. ىنتا. 4) © طرشلا».

 م © 04 مح 5 مأو ى) © ةمااتتم اضعلا - 2 6

 انتعامج امنا: 2.0 اوددجتا, )00 هدصن0 2 © شا

 ©28 221502057 م 1ك ]ةهضن لك ا || | تقرا نوديشجحج

 7) © انرمإي ناكم ىف.
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 ثا / 3 ١ ٠

 توم دعب ردعم صاعلا ىب وربع ىب هللا دبع ةيواعم ىسلو اهْيقو

 © نيتنس نم اوكن ىدقاولا مع اميف هل اهيِلوف هيبا

 قاوم ءبلع ىلصو خنيدملاب رقص 3 هيل ب كيحت تام اهيفو

 © مككاتا ىبا

 2 : 9 0 50 ا
 ل كح ايزح ىيحضاسلل ةفلع نب دروتسما لفق اهيفو

 <87 ةئس ىف لتق هنأ عاضعب معز لقو 6لمح نب*

 « اتترا اوناك ىيذلا جرد: وخلا 6 اباقب عامتتجا نم ناك | ام ائركذ 06 كف

 قتعيب انركذو ةفلع نب 0 0 ىنيذلا ل 017 نيذلا

 ةنس نم نابعش «لاله ةرغ ىف ىف جورخلا ىلع ميعابتجاو كونسملا

 و 5 5 57 «رف . 2 ١ .2 .٠

 نايح ليم 73 اوعبتجا ىق جرارخضلا نا قربخت ىقنءاج ىبالللا

 ©6) 0 صن. ةه) 12 0 م726عءع1)0 ل رفعج وبأ' لاق 0

 هت. 42) 111:2 ه6 زط[:2 0 رومدلا , 0 روبنولا. «) 0 ديبعح و (

 ددامصسب ركز ه7 ىلا. م):0 عمم نابض“ /) 0 ضي 2) 0 هله,



 6ث مدس م

 ىب ناميلسو ادايز كح ةريغملا ىلا ةيواعم بتكف هيظعيو مركب

 نب. ربو * .هوللا باو جبر نب © تبسو ىنح نيو
 «ةالصلا ىف دعم نورضح اوناكف ةعاجل ىف ةالصلاب 6 قيحلا

 لق مقرا نب 7ناميلس نع ىلع* اس لق «ةبش نب ربع ىنتلح
 م مّدقت ةيغملا هل لاقف ةالصلا ترصخن ةفوللا مدق ادايز نا ىنغلب

 لاق كناطلس ىف ةالصلاب ر/ ىّنم كسا كنا لحفا ل عل

 ند ةبقع نب ةرامع 00 بوب 1 ةريغم لا كنعو دايز هيلع ا

 ةريغملا لأ نم ىرتتست ال لقو هيدي نيب 06 طيعم ىبأ

 ناك ليغب رمأي دار ناكف ةتحح  ةودداو اهنحرد 00 تل

 0 © ليغلا باب ىّمسف بويأ م يلا رظنتف فقويف هدنع

 كدلذك * « نايفس, ىلا ند ةسلنع ةنسلا هنع ى سنانلاب محو

 قا نع ىسيع نب قاس نع هركذ نمع تبا نب لما ىثدح
 87 ر شعم

 نمعبرأو تالت ةنس تلخد مت

 15 /تادحالا نم اهيف ناك ىاع ربخل* ركذ

 غلب ىتح ضب هاتشمو مورلا ةاطرأ ا نب رسب ةوزغ كلذ نف
 لها نم مهق كاذ ركنا كقو ىدقاولا معز اميف ةينيطنطسقلا

 © طق * ىتشم مورلا ضراب ربل نكي . ف اولافقذ زرابخالا

 يلع لمع ناك لبو رطغلا مو رص صاعلا نب وربع تام اهيبفو

 2) © بيسو. , 2) 0 رملْلا نباو,. © كما ىباعا 00

 يح. ...20) 6 ىبيسلل وبا 60 لق 0 ا

 ا /) © ةروكذ ملا 20016 7 60 نا



 م م" نس

 ءىخ نا كيرأ لق مزاخ نبا اي كيوت ام دايز هل لاقف © مزاخ

 ؛دايز نم ةايكتسا مزاخ نبا فينا اهينآ ىناف لق ةرصبلا ىلا

 ةعزانم كني تناكق ناجراب مناخ باو كير ىقتلا هضعب لاقو

 هباتك اذعو هديرا اذ ةيواعنم ياما ىلاتا للف مزاخ نبال دايز لاقف

 ىضف كيلع ليبس الف نينموملا ريما ديرت تنك ناف لق ىلا
 ةلأسف ةيواعم ىلع مدقو ناذارهب هام ىلا دايز ىضمو روباس ىلا مزاخ نبا

 علا

 تالامحو تايطعأو قازرأ 0 تاب لاقف 00

 اك دايز كل هدب كلذب كثحكن اموق اهتئعدوا 2 0

 ةنامألا نم مكدنع ىل ام مثيلع دق < معلقلا نب ةبعش جنم موق ىلا

 ثاويسلا ىلع ةنامألا انضرع ان 0 رع هللا باتك اوربدتق 0

 كمت ىف ىمسو مكلبق اب اوظفتحخ آف #زُيألا لابجلاو ضرأأو

 نآلا ماو ةلوس) : عملا ثدكلا سدو " ةئيواغلل دج رقأ + ىذتلا" غلبملاب *

 /رشتنا ىنح- هلوسر ضرعتف ةيواعم كلذ غلبي نم ضعبل ضرعي

 تركم نكت رث نتل دايزل ةيواعم لاقق ةيواعم هب ئىنأف دخأو كلذ
 ع

 هب رقأ ام يلتمي  اذاف اقأرقن ىتجاخ نم بتكلا هذه نأ اق

 اما للغ ىئتكلاضف ىف تركم دق نوكت نا فاخأ ةيواعم لاقف

 أب كير لاقو هليكف هدنع هنا نكذ امم ءىش ىلع هكحلاصف تش

 لأللا كلخ نا" تديوما* ةيالولا لتقف لم" ىلا ناك دق نينمؤملا ريا

 نأ 0 دايز لأس مث 0 نق دس ام بفذو ا

 2 0 ردت, 2)ب (ب اهنقرف» ©) (0 220[ ةبعشو ةبعش نب ةريغملا

 -معلقلا نب ©1 0 مقلعلا. 201501: 33:95672772) 0 ىذلاب. /( 0 شنق.

 ى) 0 لتم. ) 0 همت. 2) 0 مبم ط06© نذنا نا دعب اهب لينف.



 نزل مدس م

 ةريغم اي ةيواعم هل لاقف رهَش كعب ةريغملا مهقو مأشلا داببز مكق

 ريما اي لاقف كقبسو هلبق تجرخو هرْيَش ةريسع كنم ثعبأ* كي
 كرذح ذذخ .2لق م همحفأ 6 بيرالا ملك اذا 7بيرالا نا نينموم ا

 فوخأ تمدقو ةدايزلا وجري مدهق ادايز نا لاقف كرس ىنع وُطَأو

 ايع اًدايز ةيواعم لأسف لق كلذ بسح ىلع انيس ناكف ناصقنلا

 ضر ىلغ ىلا اهنم: لمح. ام. هربخأف ري سراف لاوما نم ديلا راش

 عا

 هنم هضبقو هدنع ىقب امو ففنا ام ىلع ةيواعم هقذدصف :ةقفنلا

 / ىلع 55 لاق وم ىنتدح ««انئتافلخ نييمأ كندا لف لاقو

 14ج 2 ةملسو ئنانهبصالا  ناجرلا قبح ىباو ني ناش

 بنتك لاق مهب فقي نم مريغو ميم ىنب نم خيشو نامتع

 نم دايز يرسخ هيلع مودقلا هلعسي سرافب وهو دايز ىلا ةيواعم

 « ئنادغلا «ردب نب ةقراحو ئبصلا كثار نب باجّتملا عم سرا
 ىقلت كلعل لاقذ سراف ىلا ةعامج ىف 4 مزاخ نب هللا بع حرسو

 !: ضعب لاقف سراف ىلا مزاخ ىبا راسف هذخأنتف كقيرط ىف ادي

 مناخ ىبا فخأف ناجرأب هيقل مضعب .لاو راوقألا ىوسب هيل

 حتت ىشار نب باجنملا هب اصف دايز اي لينَأ لاقف دايز نانعب

 ٍخيلا ىهتنا لاقيو لاق نانعلاب كدي ”كتقلع الاو ءادوس نبا اب

 نبا باجنملا مَتشف مزاخ نبا هل ظلت شلاج كيو* مزاخ نبا

 «) 0 رهشب اندعبا. 5) 0 ,بدالا 6 © هد». 2) 0 لاقف. )

 0 كرش ل فضطاو «: 0ءا50ع 1هوءاتت لاقف. 5 © ساتلا#

 6 هم. 560 20016 ئقيأ ام ىلع. 7756© نسل نأ 20007
 2) © كين... 7 000017 560062 .ءاكع ١91 اح هز © لعل

 2 02 م
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 مع ما" زئئدس

 لخلف < هل نأ رث* رمال هلا مدق ام ةريغم ا خط مغّلب نيح

 لاقف ةٌلئار َمَدْفَأ دايز لاقف سمشلا لبقتسم هل وُهَب ىف وو هيلع

 لجولا هفخنسا زذيواعم نأ ةيبيدغملا :* ايآ بشل ىهتني كيلا

 ومالا !ذع انا محك ثعا,اذحا ملعي مخ راو! كتبا كعب ا

 4 ىنغتسيف .نيطوتلا لبق كسفنل ذخن ةيواعم عياب دقو نسم ريغ ه

 لوضفلا كنع عتو ىصقألا 6 ضرَعلا مرأو ىلع رشأ لق ةيواعم كنع

 الو /ةاعاشب ىأرلا صخم *ىف ةريغملا لاقف نمتوم راشتسملا نا

 هيلا صخشتو هلبك كلبح نصت نا ىزأ أ +فيلمللا ىف ريخ

 ةماسم نع / ئلع اسد لاق رع ىتدح ««هللا ىضقيو ىرأ لق

 ةيواعم هيلا بتكف ةنس ىم رثكا ةعلقلا ىف دايز ماقا 0
 نع

 راض ام مّلع ىنملعأف عل لبقاف 2 كبسفن كلهت م

 ,ىغب امو كيكي نم جوخ امو لاومألا نم تيبتجأ ام كيلا

 يتلا نان دمقلا انطن» ءاقفلا تتلببحلا قاف نمأ ابار ككبع

 ةريغملا غلبو سراف نم كابز جوخث تعجر #كنَمأم ىلا عجرت نا
 ةريبغملا نصلخشفا ةيواحم نايا ىلع َيَجَأ نقل كيرا ىلا دايت تفل

 رخطصا نم دايز فخأو سرف نم دابز صوخش لبق ةييواعم ىلا
 م ىنح ناولخ + ذخا مث 7 ناذا 1 هام ىنأذ ناجرأ ىلا

 ©6) 0 هدم. 8) 5زع 0 ةزدع 706211, ( كياو. ه«<) 0 انا. 205غ

 ةريبغم ا © م21 20016 لاقف. 4( ىتعيبب. ©) 0 معلا: 01. 001'1135, ع7,

 23 7 © دعانتت ىا 1 رضح 58 0 ىلامنلا 0 فيدتملا. /)

 2001 نسل هبا | لاق, 5ع 7106 )م, 12. 2) ( 1عانت» خعلقلا ىف

 هللا ١2.0 ,قكيماقم. 2, 0 ناذار
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 ءكلذ ةيواعم غلبيو ةرَذْعُي نا دارو ةيواعم هيلا بنتك < ذا
 اهكاضنو © ةريرح- ههجو ىلع ل 000 كرمأ اع ظفتحأ لاقف

 تام تالت كلذ لعفف هيلع يشغف ههجوب « قلت كنك ءاملاب

 ايش ىحتع اًينصا ملخ ةّميذتخ قل ةيواعما كإ كدر د
 5 حا نسف ودا ا رع ىتدح 0 "4 ودنع هدي كيرلا طخ

 لخد اولق فيقث نم حايشا نع يفقثلا هللا دبع نب كلملا دبع

 ر/ هيلا * رظن نيح ةيواعم لاق ةيواعم ىلع ةبعش نب ةريغملا
 جصتنملا حا را ا نا دملا رس عضوم امّثأ

3 

 3 0 0 ا” جسق لاف رسب 0 اذاف
 ع - -

 10 اعرو 7 اقيفش اهككان مدصصا يحرس 3 320 7 0 لاقذ

225 

 ديو سئل 00 وليك مك مله اهب هقاتماو ير

 وجكلا ايلا نسب د 6 ةيواعم لاقف ٠ ليسوا 5 كانه ناب ام لاقف

 سبريو بدي سياف عالقب 7 ىصختام لايمالا هعم برعلا ةيعاد

 د اذف تيبلا اذه لما نم لجرل عيابي نا ىنموي ام ”ليكلا
 نينمؤملا ريما اي ل نذأتا ةريغملا لاقف ةعّدُخ بلل ىلع دعا دق وه

 دايز لاقف ادايز ةريغملا ىنأت هل فلتاتو هنأث معن لق هنايتا ىف

 ه) 0 ل. 82) 5ءءنسلسست 1.0 ندع 6 كك 2) 6 02

 7 0 ةريبج-. 6 0 قزلم. رك) 0 همدكاتقع معن 0110م7 ةرصطط: هل

 ىلأ رسظسن نيح ةيواعم لاقف ةيواعم ىلع ةبعش نب ةريغملا ىلا

 ليش تر تايبالا حاب نأ عرأبأ رس عضوم اهنا يي ع 2 1

 رعاشلا 42 0 يبس 80 0 اًقفشُم- ك8 0اس 603
 ىصختاف. ه») 0 ني ضدربور 60 لي سصيربو» 6 ١ 1 : 0



 زار 57 تس

 ةئيدملا ىلا ْئوماعلا ةاطرا قا نب رسب راس ةنشلا هذه ىف «ليقو

 | اا ال08 نيش قل هلغفا نم لمعت نميلاو 6

 اذه نيسم تقو ىف هفلاخ ْنَم تركذ دقو ىدقاولا ليق كلذو*

 هلال ىعا ةددنجا 4 نانيح نب تواد نا ىدقاولا معزو «ءريسلا

 ضرعنتسي أرهش لات ملاب ةاطرأ نأ نب و 5 ماقأ لاق * ناورم كنا نبا 5

 لك الا نافتع نليَح نا اذه لاقي“ نمم كحأ سي سانلا

 ْق اويلحمألا ىلع نب زلظنح ىليبخا م ناورم ىليأ نب اك لاقو

 هرثبلا ف ماقّلذ هل رب ىلع عنامّلغو بعك ىنب نم اموق دجو
 |0000 اس 12 يفد انيق“ دا! نحق كسلا هنا قو
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 ثْدَدذ مالي ؛اناملع ؛رلخا كن ىحلو تذخا :لاقف 8 م وبا هاناف

 سيلف اوناك 0 ولع ايناككا ١ ىانا لع ةيواعم ىسلل 3 ملاص دقو

 دق الوما «كيخا ىلع نا لق ليبس عيبا ىلع الو كالو ىلع كل

 10 نب نع .تففكاف ةىش هيلع ام لاق اهثادآ نم 0 عنتماف اهذخا

 لق امأيا هلجأف « جتيلختب ةيواعم «نم باتكب كينآ ىنح ىخا
 ىلا دايز لبقي وا جتلتق لاو عتيلختب ةيواعم باتكب ىنتيتا نا هل
 كتكوت ديس كار 3 ل ةيواعم ةركب وبا قاف لاق « نينموملا زيمأ

 ىنثلدح  «مالخن جليبس ةيلختو قنع فلاب رسب ىلأ ةيواعم

 اة فيقت ىم جيش / ىنربخا لق ىلع“ اننا لق 6 لح ندي ىتجا

 خفوللاب ةيواعم ىلا ةركب وبا يرخ لاق ء هللا كيبع نب ىرسب نع

 ةجاح انيلا 2 كنعد ما تثج رئازا ةركب ابا اب ةيواعم هل لاقف
 ةكب ابا اي عفشت لق ةجاح ىف الا تيتا ام الطاب ليقا ال لق

 ىخا نموت لق كوه اف* لها كلذل تنأو الضف كلذب كل ىونو

 همونب اما لاقف « جل نضرعتلا "كتبو. جلو هياضعب شم ىلا! بك

 92) 0 هد, 56 001: 265151225: 2 ل عنتمأو٠

 2/060 ىنربخأو. 50 رشب. 10101 5ءعاتت لان:

 ء6 ط>طقطحطا 1/0:ء/راهط1. )/  ( كب.



 1( 7| خلس

 هدع لف هيلع ملف هدو هتك ب دا بيج ىلع ملل ع
 كردأ ىنح « هيلجر ىلع ىنسي لبقأت سانلا 50 ربكو هبوب حالأو

 ,« هقلطأت ةيواعم باتك هيلا عفدف جلتقي نا لبق ارسب

 راقملا لكرسي“ بطخ لكني نب ىلع اس لق رع ئىتكدح

 قداس ىّا ملع الجر للا ثحشن لق رف ْمَع اًيلع متشف قبلا »
 ال انا هللا كب وبا لاقت ءلاق نبك الا بناك وا ىقّتص لا

 ىمرف ىيصلا وول وبا ماقق لاق فن هب رمق لك منك الا كملت
 لاق بيرج ةئام كلذ كعب ةركب وبا هعطقأف هعنف هيلع هسفنب

 ال. رث هللاب اندشانيا لق تعنص ام ىلا تدرا ام ةركب ننال ليقو

 ىلو ءهيلعت ال صخ# رث رهشا ةّتس ةرصبلاب رسب مقاف لاق ©هقلصندم

 مذ قلع انه لقا ريغ نبي نجا ىتكدح ١ ؛:«ادحا: هعطوت#

 لاق ةربس قنا رك خرب دوراخل مع لالب نب ناميلس ىنربخا لق قيس

 نب رسب ةيواعم كثعبف ةنيدملا ىلا صخش#و ةيواعم مع نسل ماص

 بدكف' شرافب ىصختم ليو 0 ةنس بجر ىف ةرصبلا ىلا ةاظرأ < ىا

 ةيالو تيبلو ىدقو هللا لام نم الم كيدي ىف نأ دالبز ىلا ةيواعم دو

 000 ل كا ١ كا داب ديلا تعكف: لاثلا نم هننع املك

 ةضعب كتعدوتساو ههجو ىق ىلنع' ناك ام تفرض دقو لاما نم

 ةللا ةجر* نينموملا ريما ىلا لضف ام تللجو تشن 3 1

 ىرجو تيل 000 ىلا لبقأ نأ ةيواعم هيلا بتكف ؛

 كنمأم ىلا تعجر الو 8كاذ وهف رما اننيب ماقتسا ناف كيدي ىلعو»

 2( 0 هنلحار 5 ريبسلب. 5) 0 ىكئىشنأ. 20 4) 0

 هقدصتو © هخللصم )2  © هنا ملعن الوب رى © نع. 2606م1 نب
 ةععاتصعانت2 111221. ىم) 0 لق. ) 0 كاذف.



 امزا خريس ا

 ةريغملا ىقلف ةالصلا ىلع هلعتساو يخل نع ةريغملا لزعف كيقتيو
 260 ع د

 هللا دبع ىف هب ترشا اب نينموملا ريما ىلع ريشملا تنا لاقف اره

 صاعلا نب وربع نب هللا دبع نكي رثو كلتب هذه لق معت لق

 ©اهاتا الو ةفوللا ىلا ىنغلب اميف -ىضم

 5 هبلا هجوف ةررعبلا ىلع ا نب نارمح كلغ 22ئابسلا هنس ىو

 «داير ىنب لئقب هرماو رسب ةيواعم

 اص امل .لق ني نب نع ىتكح لق دبش نبارع ىددح

 ابا ني نارهت بقوا 51 ةنس لوا ةيواعم مع ىلع ني ا(نششك

 10 نم الجر ثععبي نأ ةيواعم دارأق ايبلع تلك اهذخأت ةصبلا ىلع

 « تعبيو لعفي ال نا 4 سابع ىب هللا ءدبع همّلكف اهيلا نيقلا ىب
 ««دايز ىنب لتقب دما هنا معزو ةاطرأ ىىلا نب /رسب ثعبف دهيغ

 سرح دايز ىنب ضعب طلخا لاق / برات ىب فاس ىتحخغ

 اهب اوجرخ داركأ ىلا ىاهيلا هتعب مع ىلع .ناك :سرفب ذتموي كيزو

 ةةوهو ةيواعم ىلا ةركب وبا بكرف لاق ركطصاب ماقاو 2 ديز هب رفظف

 2 ليا ةعبس راسف اًعجارو اًيهاذ اًوبسأ هلجلف ارسب :لجاتساف ةفوللاب

 ىتّدحو لاق «يهنع فللاب ةيواعم بتكف هملكف نييتباد هنأ لتقف

 تيعلط كقو عباسلا مييلا ىف لبقا ةركب ابا نا انتاملع ضعب

 اذا جلتقيل سمشلا بورغ مهب رظنني دايز ىنب رسب جرخاو سيشلا

 90 نا ةركب ابا نورظتني ةحاط عنيعأو كلذل سانلا عيتجاف تبجو

 )© اهيفو. )2  © 2با نما ىشللا ىع ريش ىذا ادا
2 

 كديبع. 7) 0 سابعا: 6 0 وزع نأ: كتعبن نأو رعد 00

 ري) 0 نيبف. "يزال الل 0 ىلا



 ! | ؤئيبب

 ع 0 0 كام نا ّ : 9 نك ١
 ةئاهيييدل خير وكلا تشلافقف :كلكيكنلا لون بح خفوللا 42 نم روس

 ءاح ىق ىيكشالا لفوت نىب اورق عم روزو :وهسشب تلونعا 7 تناك

 خيلعو نابت «.دعاجت ةيواعم ىلا اوريسف 1-1 كش 0- نأآلا

 نم اليخ ةيواعم هيلا لسأف ةفوللا ارلخد ىتح لَقوَن نب ةورق
 ال ةفوللا لحأل ةيواعم لاقف مأشلا ّلخا ايفشكف مأشلا لحما ليخ

 ىلا ةقوللا لأ يرخ د مكقئاوب افكت ىنتح ىبلنع هللاو مست راما

 سيلا انم نوغبت ام مكليو جرابخل هل نلاقن قف خولتاقف جرابخل

 ار انك .ءايبصا ناو هلئاقن ىتح انرعد مكودعو انودع ةيواعم

 ىتح هللاو ال اولق انويتيفك دق مننك انباصا ناو مكودع مكانيفك

 ملعا اوناك ج رهنلا لعا 8 انناوخا هللا 7 محر < اولاقف مكلتاقن 0

 ناكو لفون نب ةورف مهبحاص ْمَجتَأ تذخاو* ءةقوللا لعا اي مكب
 نم الجب ىرصلا ىنا نب هللا دبع ر/ هيلع اولعتساو © ممقلا 0

 ع -

 نب ورمع ىب هللا كبع ةيواعم لعتساو ءاولتقف جولناقف ىبيبط

 دبع 0-0 ةيواعل لاقو ةلعش نب ةريغم ا حاناف ةخوللا ىلع نحاعلا

 ىيحكل نيب سنا نوكتق رصم ىلع اريعو ةقوللا ىلع ورع نب هللا ؛5
 غلبو ةقوللا ىلع ةبعش نب ةريغملا لعتساو #اينع هلبدعف* دكسآلا

 تلهنسا لاقف ةيواعم ىلع وربيع لخدف ةيواعمل ةريغملا لق ام ارعع

 لق معن 2 لاق رخل ىلع هتلعجأ لاقف معن لاقف ةفوللا ىلع ةريغملا

 نا عيطتست الف بعؤيب لاملا لانغيف جارشل ىلع ةريغملا لعتست

 / كباهيو كفاخب نم جارخل ىلع 4لعنسا 7م لم

 201 : 0*) © كشي. 0 9 اين ه6© تحل
 قبح دص ا اظورف 20 6 نيا تو ري) 01

 تل ات ا 14 كتبوا 2+ هيدا. اقر © للا نفع ليعف.
 د6 لكل يشل كفاخيو كباهي الجر



 | ينس 0

 هرهش ىف اهلخد ليقو ةنسلا هذه ىم ىلوألا ىدايج ةرغ ىف

 © ىدقاولا لوق اذهو رخآلا عيبر

 نيفرصنم مع 7لع انبا* ىيسحلاو ىسحلا لخد ةنسلا نم

 «ةنيدملا ىلا 3 ةفولتا نم*

 5 كلذب ربشل ركذ

 ما نكسمب ةيواعم نيبو 4 مع ىسلمل نيب حّلصلا مقو صامل

 لاقف. سانلا ىف ابيطخ ةناوع نع ىتاكبلا دايز .نع ..ٌكَدح اميف

 مكنعطو ىلا « مكلتق ثلث مكنع ىسفنب ىّكاس هنا ىارعلا لها اب

 هللا ىبعو نيسشلو نسل نا رق لاق «ىاتم مكناهنداو / ىليأ

 ,ايمدق اًملف* ءةفرللا اونا ىتح عقلاقتأو «عمشَحب اوجرخ رفعج نبا
 لا ايا لف ةنرللا دحام ال يروح ضار س1

 معاض كيف تي 2 لها ىفو مكنافيضو مكناريج- ىف هللا اوقنأ ةفوللا

 نوكبي سانلا لعجش اريهطت مْيَطو سلا مقنع هلا بعذا نيذلا
 جاوَح نيبو هنيب ةرصبلا لها لاحو لاق «ةنيدملا ىلا اولمحتا رث
 رو ةيسداقلاب سان هاقلت ةنيدملا ىلا نرخ املف انيق اولاق» دجاراد

 ©برعلا ّلذم اب.اولاقف

 « 0 ةيواعم ىلع وزرهشب مع ىلع مايأ تلوتعا ىتلا 4 يراوخل نجرخ اهيفو*

 /عربخ ركذ
 ربي نأ لبق ةيواعم ملق لاق ةناوغ نع .داز نع تكدح

 م) 0مم. ©: 73) 0-0: 2: هل. 0)2 مسكن هنيبن ا © لدا

 ري © لل 3 © عشيج» /2) © مع نسل ارب ايلخا الكا
 مآ 6 تدخل 1( 0 ربسخح, هز15850 كلذ. 7 ( جزنس»
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 م4 2! : زئئنس

 هللا درك ذي دعس ئب سيق ىلا ةيواعم 0لسراو © مآشنلا لمأو وريعو مب *

 ىآف كتعاط هتيطعا ىنذلا ىنعياب دقو لئاقت نم ةعاط ىلع ليقيو

 متخ دق ٌلجسب ةيواعم ديلا لسرا ىتح هل نيلي نا سيق
 ا رين تتش ام: لحسلا اذه ىف بتكا' لاق هلفسا. ىف هيلع

 ال انف كلس ىلع ةيواعم لاقف هلئاقو اذه هطعت ال ةيواعمل ورع
 ريخ اف مآشلا لما ىم مدادعا اءلتقي ل لقك نأ صاقت

 00 ذأ 1 حا ىاذبا,هلئاقا ال هالو ىناو كلن دعب نشيعلا
 00 طدملا لجسلاب كلذي ةيواعم هيلا :ثعب ايلخ كاني هلت
 لاومألاو ءامدلا نم اوباصا ام ىلع نامألا ىلع ةعيشلو هل 6 هيف

 ام «ةيواعم هاطعأو الام* ءقلذ هلجم ىف ةيواعم لسي رو

 ةاهذ ودعي « اونكو «يدتعاط ىف هعم ىمو ني ررشكس لع
 بوعلا 2 أر وود اولاقق طغر ةسمخ ةئتفلا ترث نيح سانلا

 نب ةريغملاو صاعلا نب وري نايفس ىنأ نب 0 تديعكمو

 ينزف ليَحب نب هللا دبع نيرجاهملا نمو دعس نب سيقو ةبعش
 ةبعش نب ةريغملا نآكو مَع ىلع عم ٍلْيَدب نباو سيقف نآكو
 مكح ىنح فئاطلاب © لتعم ناك ةريغملا نا الا ةيواعم عم وريض*

 مع نسل نيب مت حلصلا نا ليق» «ٍحرْذَب اوعتجاف ناكحلا

 خفوللا ةيواعم لخدو رخآلا عيبر رهش ىف ةنسلا مذحج ىف ةيواعمو

 ©6) ( هدد. [1ةعاتت>2 116 عووع 710عاغنتم, )6  0 للسوو 0 لسيز

 8 ةيواعم هت.“ )2  © مرصع (©0")2 دبلا يواعمم“ا 2 © الآ انش

 لام نم داطعا. 400101 لاس ام ء> 14. رك © لخدو. 4 8801

 هةتعاط 3 ه:1ه. . 2 اكو. اآطعاملع 0 1 ا

 2) © ىأر ىاولا» م) 0 مم طلك طقطعغب نأ آخ, (51©) ةيغملا نأكو
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 اهلخدو © ةقوللا ةيواعم ىلا مع ىلع نب ىسلل ملس لق دمحم ىبا

 نوألا : ىدامجع 7 نم لاقيو لوالا عيبر نم نيقب سمخ ةيواعم

 © ذنس

 «دعس نب سيقو ةيواعم نيب حلصلا .ىرج م ةنسلا هذه ىفو

 5 ' هتعيب نم سيق عانتمأ كعب

 كلذب ربخل مكذ ١

 ناميلس ىكشحح لق نا ؛ىتحتخ لاق :كجا نب هللا نبع ىشدد

 لاق ىرهزلا نع + سنوي نعاللا تبع ئنتكتح لاك لصلا نك

 نسل ديري ام ملع نيح /سابع ىب هللا دبع بتك امل

 ا .رامالا ماسي, ةيواعم ىلا مسفنل ىررمألا بلط نم هر

 ثعبو ةيواعم هل كلذ طرشف باصا 2ىق ىلا لاومألا ىلع هسفنل

 اليل هللا دبع عايلا يرخث ةبيطع ليخ ىف رمع نبا ةيواعم هيلا
 هل ريما ال هيلع وه ىذلا هدنج كنتو لزنو هب فكل ىتح

 ةيراعم عبلب رقاد سقتل لى كيو يدتس ساس

 ,وه* اودهاعتو ٍهسفنا ىلع دعس نب سيق 7 سيمخل ةطرش ثرمأو

 ناك نلو مع ولع ةعيشل طرشي ىنح ةيواعم لانق ىلع 7 #و

 ةيواعم صلخت ةنتفلا ىف اهباصا امو هئامدو جلاوما ىلع 5

 لجر ةدياكم ىلا مع نسللو سابع نب هللا دبع نم غرف نيح
 0 لون ثدقو اغلا نوعبرا هدعمو ةدياكم هدنع سانلا مف وف

 8 © دفوللاب تراكم 200 ىف و هايل 00
 دداعمو فسم ها تيس سل

 م © ةيواعم نم ناهالا بلط نم ) 0 طرتشب نا 0
 /2) 0 عايلع. 27 0م. (0.. .2) 0. (.. 7) 0 وهو لخف ةناكما

 هر (0 جو. م) 0 لق هل



 1 9 زئتنم

 كلنا لبك' ةيواعلم. لأس ىلا . طورشلا قاعضأ  طرقنشا: 'نسمللا نينا

 هيلا بتك ىتلا مع نسلمل ةفيفع ةيواعم َكَسْمَأَو هدنع اهكسمأو

 0 سل داس مع نسللو ةيواعم ىقتلا انفي اهينف ام لل
 ىف ةيواعم متخ ىخلا ّلحسلا ىف طرش ىتلا طورشلا هيطعي
 ىلا تبتك تنك ام كل لاقف كلذ هيطعي نا ةيواعم أف هلفسا ة

 كبانك ىقعاج نيح كتيطعا ىق ىناف 0 ةكيطعأ نا ىنلاست <« لوا

 ىنتيطعأو < كبانك 0 تلا ىق انو مع نسل لق

 0 ا ١

 دق ةئوللاب اوعيتجا نيح صاعلا نب وربع ناكو ايش طورشلا

 كف“ سانلا 4 بطخبو موقي نا نسل رمأب نا دنمأو ةيواعم 3 0

 وربع لاقف سانلا م تطخل نأ ا ى ديرن ام ر/لقو © ةيواعم كلذ

 ىتح ةيواعمب وربع لي ملف 6 سانلل هيع وحبي نا* كيرا + ىنلت

 نب نسل ىدانف الجر رما رق سانلا بطخ# ةيواعم يرخن هعاطا

 | ديني اورد لالا رع نبح ا( مق له م قع
 انلوأب مكاَدق يق-:ةللا نافذ :سانلا 1 1 دع ام“ كنق هيف -

 اا لونك ايتاالاو 3 رمألا اذهل ناو انرخآب مكءامد 5

 | 0١ روتس ماكر كمل يزل نو ؛ متم هييمل لف ع
 0 الع لقوا رع ىلع اًهيَص ليررلف/ سلجا ةيواعم لق اهلف: اهل
 0 ان مد يككح ١" دنيدلاب مع ىسلل تشو ؟للإ

 ©) 022. 0. )2  © كيطعا. ) © كلكم. 4) 0 بطخف سقيف.
 اة ا 00 نير 0 لقحم م0 نوكيبش 0 بلع
 2) 0م. 0. 6 02. 0: © دنع اودبي ط2. 110. نن0006 0500 /

 22066, ال |! 2 107. 21, 75.4



  5خنس ١

 يد همع ىلع لنق املف ريمألا مأشلاب سني ةيواعم ناكو نينمؤملا
 8 نينسوم ا ريمأ ةيواعم

 نميعبرأو ىدحأ ةخةنس كتلخد مث

 تاحخال نمااهنيف ناك 22 رب كد

 5 6ةيواعم ىلا رمالا مع ىلع نب ىسلملا ميلست كلذ نم اهيف ناك امن

 «ةفالخلاب 2ةيواعم ةفوللا لها ةعيبو ةفوللا ةيواعم ليخدو

 كلذب ربخل ركذ

 اتنثلق قا قيبحلا لف م ىذوتملا ذيل نيا لن نبل
 لما عياب لق ىعزلا نع سنوي نع هللا دبع ىنتتح لق ناميلس
 01 نسل مهيلع طرتشي ففطف م ةفالخلب ىلع نب نسل ىارعلا
 تيبراح نم نويراحتأو تدلس نم نوملست نوعيطم نوعماس مكنا
 القو طرشلا اذه مهيلع طرتشا نيحح رما ىف قارعلا لها باتراف

 مَع نسلمل تِبْلي ملف لاتقلا اذه كيري امم بحاصب ملت اذه ام
 ل كادزاف 2 :توسأ ةنعط* ىعط ىتح اليلق الا وعياب ام دعب

 15 نأ لق طورشب هيلا لسرأو ةيواعم بناكف ارعُذ مهنم دادزاو اضغب

 0 هب ىل ىفت نا كيلعو عيطم عماس انف اذه ىتيطعا

 ىلا اذه لبق 5 لسرا حقو ةيواعم /كي ىف نسم ةفيكع

 طرتشا نأ هيلا بتكو اهلفسا ىلع ”*ميتخ ءاضيب ةفيحصب نسل

 ايلف كل ىهف تتش ام ايلقما كينح ىلا حسا 0 ١

 ه) © دهجو هللا ميك ىلع تام. 62) 60 ام ركذ. ) © ةنيواعملا
 0) © ننال 6 مك ع ع ذيواعم هانا للا )© هنن 7 8

 فييدح 55 6 هلا معلا ىلعو © 20016 لاق:  م) 01150

 2 هزت 72 0 هتح 406 كيب. 7 ( زموناخا
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 ماما ريغ عم لانقلا وأ :لالض ماما ةعاط ىف ليخدلا اورانتخأ

 ةيواعمل اوعيابف ةلالض ماما ةعاط ىف لخدن نا رانخأ لب ال اولا

 ىلع ةيواعم «نسلمل م ؛اص 1 واو ناو اعل

 متشي الا نا ىلع دجارأد جارخو هلم تبي ىف ام هل لعج ن

 هيف ناكر ةقرللاب + هلام "تيب ى ام ذخأت ' عيسي ونمو 2 ىلع
 ةكلا نإ :ةيوح

 ىسوم ىنتدح «ةبعش نب ةريغمل ةنسلا هذه ىف سانلاب محو
 وبا* 4 ئلوخلا : ناجرلا دبع نب نامثع اس لاق نامرلا دبع ىبا

 ىنعي مسوملا يصح امل لاق كشار نب ليعامما 8 لاق م ناجرلا دبع
 اياتك ةبعش نب ةريغملا بتك مع ىلع هيف لتك ىنلا ماعلا ىف»

 ر/هنا لاقيو 5. ةنس ميل سانلل ماقأق ةيواعم ناسل ىلع هلعتفا

 ليق دقو هناكع نطفي نأ اًدونَح ةفرع موي يركأو ةيورتلا موي فرع

 نايفس نأ نب ةبتع نا دغلب هنال ةيغمل كلذ لعف اها هنا
 ©كلذ لجا نم مدل لّجكف مسوملا ىلع اًيلاو هحّجصم

 ىسوم كلذب ىنتّدح ءايليإب ةفالخلب ةيواعمل عيوب ةنسلا هذ ىو

 ليعامما "آب لاق ناجرلا دبع نب نامثع آس لاق ناجرلا دبع نبا

 رهسم ىنأ نع تشّدحو اريما مأشلاب يخي ْلَبَق ناكو كشار نبا

 ريما قارعلاب يني مَع ىلع ناك لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع

 نك 0212 )01 لايضلا.022) (ي ىنارحكلا. 6) 05ج. 0.

 رز © حنا لاقيف. ) 0 جب 30016. /م) 02. 0.
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 هيلا ةيواعم ثعبو علصلا بلطي ةيواعم ىلا ثعب «هنع رمألا
 دبع نب 2«بيبح نىب قرم نب 9 ناجرلا 507 نب هللا كبع

 ىلع ءاكلاصو دارا ام كايطعف . نادل اب نسل ىلع املقف سمش

 ءابشا: ف فلا ١كالا  ةسمخلا 2 ةقونللا 00 كعديش نم

 ةدنا قارعلا لها اب ./لاقف قارعلا لما م ىف ىسللل مق رق اهطرتشا

 مكباهتناو ىلبا مكنعطو ىنا مكلتق ثالث مكنع ىسفنب «ىّكس

 / ةفوللا ةيواعم* لخدو ةيواعم ةعاط ىف سانلا لحخدو 2« ياتم

 2 وكأ ركذو ةناوع نع هللا دبع ىب دايز لاق «2سانلا هعيابخ

 ديف دازو اذه ناجرلا دبع نب نامتع نع / ىقورسملا تس يدح

 © نسل لقو نامالا /بلطو ملصلا ىف* ةيواعم ىلا نسفمل بتكو

 ىف ةيواعم ىلا 'تبتك ١ىق .ىلأ رفعج ١ نب هللا  نبعلو نيكل

 ىدصت نا هللا «كتحشن نيسمل هل لاقف # نامالا بلطو* جلصلا

 انك كيكنسا ىسلل هل لاه ولع ةنودحت !بتكتو يرش 07

 ىلا :”ترمع ىلع: نب“ ىسلل باتكا ئهنتا املف كتم رمال سلسل

 15 قره نب ناجولا كيعو رماع ىب هللا دبع 7 ةيواعم لسرأ ةيواعم

 سيق ىلا ىسحل , بتكف دارا ام ىنسنخل ”ايطعاو نئادملا امدقف

 4 كينيا د ل نىبأ

 سانلا اهيا 2اي لاقف سانلا ىف لعس ىب سيق ماقف ةيواعم ةعاط

 ©50)6 ءيلع. 27) 6000: هللا تنع 6 0 كيج. 0

 متكوللاب لالا" 2 ©( 4 رول 0 لق ى) 0 ىخسي. 2 #) 022. 0
 2) 00: 0206© قوزرما. 7/) © رمزتم طك هر طقطعأ. )©

 كتنعو. )72  6 ملا ثشلتفو. (60) 0 ككتشنا) مر تس 62070

 ىلا 20010 770 انظف 45) © 0 2) 0
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 دفنت 6 بتخأي نأ 0 مع نسل * ديري ىنخذلاب سابع نب <« هللا

 ىتلا لاومألا ىلع هسفنل طرتشيو نامالا هلأسي ةيواعم ىلا بنتك

 دكبع ىب ىبوم ىنثدحو «ةيواعم مل « كلذ طرشف «اهباصا

 دبع نبا وا ديم دبع نب #نامثع آس لق /ىقورسملا ناجرلا 5
 نب ليعامسا ا لاق ناكولا دبع وبا 2 ياو ذولا / ىزاجملا نامرلا

 سانلاب جرخ رثث ةفالخلاب مع ىلع نب نسنملا سانلا عياب لق سار
 ىنثا ىف هتملاقم ىلع / دعس نب سيف ثعبو # نئادملا لزن ىتح
 ”انيبف نكسم لن ىتح مأشلا لحما ىف ةيواعم لبقاو اغلا رشع
 نيني سيك نا الأ ركسعلا ىف .نانم ىدات نا.« نئادملا ىف نسل

 ىتح مع نسل 0 ىدارس اربهنو* أورفنف اورفنأف لتق ىق دعس

  ءاضيبلا / ةروصقملا لزن ىتح نسال يرخو هتاحت ناك اطاسب عر
 ناكو نئادملا ىلع المع ديبع نا نب راتخملا مع ناكو نئادملاب
 كل لع باش مالغ وعو راتخملا هل لاقف ديعسم نب دعس + هما

 كِل هي /نمانسنو نسما فوت لاق كاذ ءام» لاق فرشلاو ىنغلا ىف اة

 لوسر تننب نبا ىلع. ُبكأ هللا نعل كيلع دعس هل لاقف ةيواعم

 قفا مَع نسما ىلر اًملف ©« تْنأ لجرلا سئب هقئوأذ معلص هللا
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 ةفالحلاب مع ىلع نب ىسحلل عيوب 8. ةنس ىنعا ةنسلا هذه قو

 كعيابأ : كتي طسبا دل للك نحس ىب -سبع 'هعوأبا نك لوا نأ ل

 م1 لاف نيلتكاملا“لانقو هيك ةنسو: لجو رع هللا تانك 00

 لك «ءارو نم أب كلذ ناف هيبن ةنسو هللا تاتك ىلع هضر نسل

 5 نب هللا دبع ىنتكححو «سانلا هعياب» تكسو هعيابف طرش
 لق ناميلس -انفذح لق قنا اس لق :7ذورمبلا ممتعا نا لا

 نب سيق مع ىلع لعج لق قعزلا نع سنوي < نع هللا دبع ابد

 ىاهضرا ىلع, ناجيبرذا /لبق ىلا قارعلا لها نم هتمدقم ىلع دعس
 امعياب افلا نيعبرا اوناكو برعلا 2 اهتعدتبا .ىتلا 0000 ةطرو

 !' لنق ىتح ثعبلا كلذ #ىرادي سيق لزي مثلو توملا ىلع مع ايباع

 ؛ةفالخل ىلع مَع ىلع .ىب نسل قارعلا لها فلختساو مع ىلع

 دعس نب سيق نا .ىسلل فرعو ةعاذخل ىف لخدي رث ةيواعم نم

 4) 0 ليقو. )3  هرم. ٠2 1هغ 17-111 لع ناينإب ايلات
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